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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

la intilnirea cu participanții la Conferința națională a Uniunii 
artiștilor plastici, cu prilejul vizitării expoziției 
„125 de ani de la revoluția din 1843 în România"

BRAȘOV

flutccamionul cu 
nr. ile fabricație 

310BB9
Simbătă dimineața, do pe 

banda de montaj a Uzinei de 
autocamioane din Brașov a ieșit 
autocamionul cu numărul de fa
bricație 310 000. Acest succes 
obținut în Întrecerea socialistă 
pentru Înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen este dedicat 
de muncitorii întreprinderii ani
versării unui sfert de veac de 
la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție.

Modernizarea continuă a pro
cesului tehnologic, introducerea 
de procedee moderne de lucru 
și dezvoltarea din ultimii ani 
a uzinei au permis ca in pre
zent, la fiecare 6 minute, de pe 
banda do montaj general să 
plece in probe un autocamion. 
Capacitatea tehnică de azi a 
industriei românești construc
toare de autovehicule, posibili
tățile sale largi de participare 
in comerțul mondial sint de
monstrate și de faptul că auto
camioanele purlind marca uzi
nei brașovene pot fi întîlnit? 
in peste 40 de țări ale lumii.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
ale ambasadorilor

Republicii Gabon
Președintele Consiliului de Stal 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit in ziua de 9 iunie a.c. pe Jean 
Firmin Ngondet, care și-a prezentat

scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Gabon in 
țara noastră. (Cuvîntărilc în pagi
na a V-a).

Republicii Peru
In ziua de 9 iunie a.c., președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Enrique E. Laroza, care și-a

prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Peru în țara noastră. (Cuvin- 
tările în pagina a V-a).

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe președintele 

concernului „GutehoHnimgshiitte“
Stimați tovarăși,
Aș dori să încep — deși sînteți 

la sfirșitul lucrărilor conferinței — 
prin a vă adresa salutul și felici
tările Comitetului Central, ale 
Consiliului de Stat și guvernului, 
ale mele personal, pentru încheie
rea cu succes a conferinței pe țară 
a Uniunii artiștilor plastici. (Vii 
aplauze).

Am fost invitat de conducerea 
uniunii să particip la deschiderea 
conferinței. Nu am avut această 
posibilitate. Ne-am gîndit, pină la 
urmă, să mai aducem și aici unele 
inovații, să ne întîlnim în cadrul 
acestei expoziții alcătuite de artiș
tii plastici in cinstea aniversării a 
125 de ani de la revoluția din 1848. 
Cred, că am făcut bine că am pro
cedat în felul acesta, deoarece, vi- 
zitînd expoziția, am putut căpăta 
o imagine a ceea ce ați realizat, a 
ceea ce puteți realiza atunci cînd 
vă propuneți să dați expresie unor 
momente importante din istoria 
națională, să înfățișați eroismul, 
lupta pentru o viață mai bună, 
mai dreaptă, pentru progres și ci
vilizație a poporului nostru. Im
presia pe care mi-am format-o 
despre expoziție este bună. Sint 
înfățișate, prin imagini variate, 
momente importante. în stiluri deo
sebit-?. Ceea ce constituie însă ca
racteristica generală a expoziției, 
caracteristică ce corespunde orien
tărilor date de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului, este că, folosindu-se sti
luri și maniere diferite de expresie, 
s-au realizat lucrări bune, cu un 
conținut menit să servească edu
cării poporului. Cred că această 
expoziție a reușit în mod minunat 
să dea expresie orientării date de

Congresul al X-lea al partidului 
nostru. (Aplauze puternice).

Înțelegeți că mi-ar fi greu 
să spun ce mi-a plăcut mai 
mult. Mi-ar fi greu ca, în fața 
tuturor celor care au expus aici, să 
exprim preferințele mele. Pot spu
ne insă că, în general, atît ca o- 
rientare, cit și ca expresie artisti
că, mi-au plăcut mai toate lucră
rile. De aceea, aș dori să-i felicit 
călduros pe toți artiștii plastici 
care au contribuit la realizarea ex
poziției, care au creat lucrări con
sacrate acestui eveniment — chiar 
dacă ele nu sint expuse aici — 
propunîndu-și ca prin arta lor 
să evoce unul din marile momente 
ale istoriei României, și să le urez 
succese și mai mari în viitor. (A- 
plauze puternice).

Desigur, așa cum se întîmplă 
întotdeauna, cînd vezi că se pot 
face lucruri bune începi să devii 
mai pretențios. Aș putea spune că 
în această situație mă găsesc eu 
acum. Comparativ cu expoziția pe 
care am văzut-o tot aci, cu cîțiva 
ani în urmă, pot spune că s-au 
făcut pași foarte mari, mai cu 
seamă în direcția redării unui con
ținut bogat de idei, într-d mare 
varietate de expresii. De aceea, aș 
dori să nu-mi luați în nume de 
rău dacă voi folosi momentul în
cheierii conferinței dumneavoastră 
și al deschiderii acestei minunate 
expoziții pentru a-mi exprima do
rința, dorința conducerii noastre 
de partid, a întregului popor de a 
vedea noi opere de înaltă valoare 
educativă și artistică.

Avem în față o serie de mari 
evenimente legate de istoria lup
tei revoluționare a poporului nos
tru. Sărbătorim chiar în aceste 
zile 25 de ani de la naționalizare. 
Desigur, în cîteva zile nu se mai 

poate face nimic, dar chiar și pes
te un an lucrările inspirate din 
acest eveniment vor fi bine veni
te. Sper că vă veți angaja să fa
ceți ceva in această privință. Anul 
viitor vom sărbători 30 de ani de 
la victoria insurecției naționale 
armate antifasciste. Așteptăm ca 
arta plastică sâ fie, de asemenea, 
prezentă la această mare aniver
sare, cel puțin cu același succes ca 
și la expoziția prezentă. Am dori, 
chiar, inai mult.

Realizările, preocupările de as
tăzi ale României socialiste, mun
ca de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, erois
mul cu care întregul popor înfăp
tuiește politica partidului nostru 
sînt, fără îndoială, bogate și 
inepuizabile surse de inspirație. 
Sînt convins că vă veți strădui 
să puneți în valoare acest bogat 
material faptic, acest puternic en
tuziasm de masă. După părerea 
mea, arta plastică are posibilități 
nelimitate de a realiza aceasta.

în politica internațională au loc, 
de asemenea, mari schimbări. Se 
obțin succese spre destindere, spre 
intensificarea colaborării între sta
te. Iată, chiar ieri, la Helsinki, 
s-au încheiat cu succes lucrări
le pregătitoare ale Conferinței ge- 
neral-europene, stabilindu-se data 
de.3.iulie pentru conferința mi
niștrilor de externe. începe deci 
conferința pentru securitatea eu
ropeană. Acesta este un succes 
deosebit de important al națiuni
lor europene — deci și al națiunii 
române — al tuturor națiunilor 
lumii. Ar trebui să vă gîndiți să 
dați expresie prin arta dumnea
voastră și acestor schimbări, nă
zuințelor popoarelor spre o lume 
mai dreaptă, mai bună, spre o lume 

a păcii. Iată ce surse de inspi
rație vă oferă viața.

Am dori ca, așa cum ați reu
șit acum să prezentați în această 
expoziție momente din trecutul 
mai îndepărtat al patriei noastre, 
să realizați în anii următori noi 
expoziții în care să fie oglindite 
momente din istoria de astăzi a 
poporului nostru, din prezentul 
vieții și muncii sale, imaginea fe
lului în care se realizează pro
gramul partidului nostru. Totoda
tă, să redați succesele popoarelor 
în lupta ce se duce astăzi pentru 
o lume mai bună, mai dreaptă, 
pentru destindere și pace pe plan 
internațional. Sper că atît cei mai 
în vîrstă, cei de vîrstă mijlocie cît 
și cei tineri — care s-au întrecut, 
aș putea spune, pentru a prezen
ta opere cît mai valoroase în a- 
ceastă expoziție — se vor lua în 
continuare la întrecere pentru a 
da poporului opere și mai bune, 
și mai valoroase, pentru a con
tribui și pe această cale la ridi
carea nivelului de cultură al ma
selor. la elevarea spirituală, la 
formarea gustului pentru frumos 
al oamenilor, la reali zarea unei 
vieți mai bune pe pămîntul pa
triei noastre.

Sînt convins că ne vom întîlni 
la noi expoziții și mai mari- și 
mai frumoase. Vă urez succes în 
activitatea dumneavoastră. urez 
comitetului pe care l-ați ales 
succes în îndrumarea activității de 
creație. Aceste succese depind de 
munca tuturor artiștilor plastici, de 
felul în care fiecare înțelege să 
servească poporul, prin tot ceea ce 
face. Văd că, într-adevăr. pe a- 
cest drum vrea fiecare să mear
gă, în felul său. servind poporul, 
cauza socialismului și păcii. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Noi tipuri de laminate 
cu un inalt grad 

de prelucrare
Industria siderurgică a pro

dus peste plan de la începutul 
anului mai mult de 46 000 tone 
laminate și țevi din oțel. Para
lel cu sporirea cantitativă a 
producției de metal, un accent 
deosebit s-a pus pe îmbunătăți
rea structurii .sortimentale, pe 
asimilarea de noi tipuri de la
minate și țevi cu un grad inalt 
de prelucrare. Printre acestea 
figurează tabla laminată la rece 
din oțeluri de ambutisaj. tablă 
mijlocie și groasă din noi mărci 
de oțeluri rezistente la tempe
raturi scăzute, bare trase pen
tru autoturisme și autocamioane, 
țevi laminate și trase din oțeluri 
inoxidabile pentru industria pe
trolieră și chimică.

De asemenea, au fost luate in 
continuare măsuri vizind Îmbu
nătățirea calității. Astfel, prin 
punerea in funcțiune la uzinele 
,.Republica"-r-BucurGști a unui 
cuptor cu vatră pentru trata
mente termice pe întreaga lun
gime a țevilor, a unei prese hi
draulice de 1 300 atmosfere și a 
instalațiilor de control in flux, 
sc obțin indicatorii prevăzuți in 
normele internaționale la pro- 
duselevtubulare, in vederea creș
terii competitivității lor pe pia
ța externă.

(Agerpres)

din R. I.
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, la 9 iunie, pe dr. Dietrich von 
Menges, președintele concernului 
„Gutehoffnungshutte" din R. F. 
Germania, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Ministe
rului Comerțului Exterior.

La întrevedere au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, și Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

Oaspetele a fost însoțit de dr. 
Klaus von Menges, precum și de 
Erwin Wickert, ambasadorul R. F. 
Germania la București, și dr. Volk- 
mar von Arnim, prim-secretar al 
ambasadei.

Germania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 

întreținut cu oaspetele asupra u- 
nor probleme privind colaborarea 
bilaterală în vederea constituirii de 
societăți mixte de producție și des
facere, precum și între uzine din 
țara noastră și întreprinderi din 
cadrul concernului „Gutehoff- 
nungshutte", în domeniul indus
triei constructoare de mașini-u- 
nelte și grele, industriei chimice 
și metalurgice. în acest context, s-a 
apreciat cu satisfacție că există 
reale posibilități pentru realizarea 
unei cooperări largi, reciproc a- 
vantajoase, în cadrul relațiilor mul
tilaterale existente între România 
și R. F. Germania.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI

NAȚIONALE A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

Telegrama adresata 
conducerii partidului

ÎN PAGINA A III-A

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceauș eseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, s-a 
deschis, simbătă la amiază, la sala 
«.Dalles" din Capitală, expoziția 
jubiliară de artă plastică „125 de 
ani de la revoluția din 1843 in 
România". Ea reprezintă un vi
brant omagiu pe care pictorii, 
sculptorii și graficienii de pe în
treg cuprinsul țării il aduc glorioa
sei aniversări, marilor înaintași, 
celor ce au purtat steagul mișcării 
revoluționare pașoptiste, luptind, 
cu inimile înflăcărate de o nobilă 
iubire de neam și țară, pentru li
bertate și progres, pentru unitatea 
ji independența națiunii române.

La vernisaj au luat parte tova
rășii Manca Măncscu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil. Gheorghe Pană. Gheor- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Die 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheor- 
ghe Cioară, Emil Drâgănescu. Ja
nos Fazekas. Petre Lupu. Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
StOiCa, Ștefan Voitec, Cornel Bur
tică. Miron Constantinescu. Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Ioniță, Va- 
aile Palii in eț.

De asemenea, erau prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători do instituții centrale 
și organizații obștești. Sirrt de față 
participanții la Conferința națio
nală a Uniunii artiștilor plastici, 
mulți dintre ei prezenți cu opere 
in expoziție, critici de specialitate 
gi altă oameni de cultură.

Este ora 12,15. La intrarea in sala 
expoziției, secretarul general al 
partidului este intimpinat de Ion 
Jalea, președintele de onoare al 
Uniunii artiștilor plastici. Brăduț 
Covaliu. președintele U.A.P., de 
membrii biroului de conducere al 
U.A.P.

Creatorii plastici, care, timp de 
trei zile, au dezbătut in cadrul 
conferinței lor naționale proble

Vernisajul expoziției 
jubiliare

mele majore ale artei căreia 1 
s-au dedicat, au ținut să fie pre
zent i la această festivitate. Ei au 
făcut o călduroasă primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu. expri- 
mindu-și satisfacția, pentru pri
lejul de a se intilni dm nou cu 
conducătorul partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sint invitați să viziteze expo
ziția. care are drept ..moto" cu
vintele pline de semnificație rosti
te de secretarul general al parti
dului la recenta adunare populară 
de la Iași : „Sărbătorind Împlinirea 

a 125 de ani de la revoluția de la 
1848 din Țările române, cel mai 
inalt omagiu pe care-1 putem a- 
duce memoriei acelora care au 
ridicat și ținut sus. in acele vre
muri grele, steagul luptei pentru 
libertate națională, pentru unitatea 
.și progresul patriei, este de a ne 
angaja cu toții să muncim cu toată 
energia și priceperea pentru în
făptuirea politicii interne și ex-
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teme a partidului și statului, pen
tru edificarc-a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Româ
nia".

De o parte și de alta a panoului 
unde este înscris citatul se află, 
intr-o simbolică alăturare, un grup 
sculptural reprezentind mai mulți 
revoluționari pașoptiști și un bust, 
realizat in bronz, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Sint parcurse sălile expoziției, 
care reunește circa 300 de lucrări, 
selecționate din cele peste 1000 
prezentate juriului. Numărul mare 
al exponatelor, valoarea lor ar

tistică și educativă, tematica bo
gată ilustrează revelator largul și 
viul ecou pe care aniversarea re
voluției de la 1848 l-a găsit in 
inima și conștiința artiștilor din 
toate generațiile — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — care cinstesc memorabilul 
eveniment, una din paginile cele 
mai mișcătoare și Înălțătoare ale 
istoriei noastre, izvor de generoasă 
inspirație. Așa cum o atestă aceste 
noi opere ale lor, ei duc mai de
parte tradiția artei noastre plasti
ce în oglindirea principalelor mo
mente din trecutul de luptă eroic 
al poporului român, tradiție strălu
cit reprezentată, in zilele fierbinți 
ale lui ’48, de creatori patrioți ca 
Ion Negulici, I.D. Rosenthal, Barbu 
Iscovescu, participanți direcți la 
revoluție, care și-au pus talentul 
in slujba marilor idealuri națio
nale. Revoluția de la 1848, pe care 
au slăvit-o, in decursul timpului, 
atiția iluștri artiști, ne este înfăți
șată astăzi in noi viziuni plastice, 
do pe pozițiile înaintate, militante, 
ale artei noastre socialiste. Expo
ziția constituie, in fapt, o vastă 
frescă a acelui neuitat an revolu
ționar. In sugestive imagini artis
tice, intr-o mare diversitate de 
stiluri, sint redate principalele mo
mente ale mișcării pașoptiste, ca
racterul ei unitar și profund națio
nal, este pusă în lumină înrâurirea 
deosebită pe care a avut-o asupra

(Continuare în pag. a IlI-a)

UN SUCCES Al CAUZEI MCII 
SI SECURITĂȚII PUPOAREIUU EUROPENE, 

1CUNIIRMARE A PDSIBIllTATII 
RE A SE INSTAURA NOI REIATII INTRE STATE
© încheierea cu succes a consultărilor multilaterale de la Helsinki 

ilustrează cursul pozitiv, stimulează evoluția spre securitate și cooperare 
largă între statele europene.

Q România a participat activ la crearea condițiilor pentru realizarea 
securității europene, a adus o contribuție de seamă la succesul reuniunii 
de la Helsinki.

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu adincă satisfacție 
de incheierea cu succes a reuniunii 
multilaterale de la Helsinki, precum 
și de conținutul documentelor adop
tate.

Rezultatul îmbucurător al acestei 
întilniri constă, in primul rind, in 
acordul unanim de a ii convocată 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa la 3 iulie a. c. 
Obiectivul convocării conferinței de 
securitate și-a găsit astfel realizarea 
— aceasta constituind o mare victorie 
politică a cauzei păcii, un succes de 
scamă al popoarelor europene, al tu
turor forțelor politice și statelor iu
bitoare de pace de pe continent.

Se cuvine a fi evocat acel moment 
memorabil din iulie 1966, cind sta
tele socialiste europene, in cunoscuta 
Declarație de la București, preconi- 
zind un amplu program pentru în
făptuirea unei securități trainice în 
Europa, au emis, pentru prima oară, 
ideea unei conferințe general-curo- 
pene. Nu puțini au fost, atunci și in 
perioada următoare, acei care au pri
mit această idee cu scepticism și 
considerau convocarea conferinței 
europene ca o propunere utopică. 
Dar evoluția evenimentelor. încunu
nată prin hotărirca adoptată la Hel
sinki, a confirmat forța șl vitalitatea 
acestui deziderat al tuturor popoare
lor continentului, realismul propune
rii prezentate de țările socialiste, 
faptul că aceasta răspunde cerințelor 
mersului înainte al istoriei, necesită
ților dezvoltării sociale și întăririi 
păcii pe continentul european.

E adevărat, de la propunere la 
concretizare a trebuit să fie străbă

tut un drum lung și, așa cum se știe, 
nu lipsit de dificultăți. Cei șapte ani 
care au trecut de atunci au fost ani 
de eforturi stăruitoare din partea 
statelor socialiste, a celorlalte state 
iubitoare de pace, care s-au con
cretizat in numeroase inițiative 
și propuneri, intr-un amplu dia
log la scara întregului continent, ex
primat in forme variate — declarații 
guvernamentale, conferințe, reuniuni 
ale organizațiilor obștești, forumuri 
naționale și internaționale. Un rol 
hotăritor în acest proces l-au avut 
lupta popoarelor, activitatea mereu 
mai energică desfășurată de forțele 
sociale înaintate, democratice, masele 
largi populare, parlamentele, parti
dele politice și opinia publică 
progresistă care, animate de nă
zuința asigurării păcii, au sprijinit 
cu fermitate obiectivul convocării 
conferinței general-europene. An 
de an. obiectivul securității, dezi
deratul convocării conferinței și-au 
cucerit o mai largă popularitate, 
au sprijin de masă tot mai puternic.

Convocarea conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
conținutul ordinii de zi, ideile con
semnate in documentul publicat ieri, 
intr-un cuvint; succesul consultă
rilor multilaterale reprezintă tot 
atitea motive de satisfacție pen
tru poporul român. Cronica aces
tor ani a consemnat, la loc de 
frunte, în contextul eforturilor pen
tru organizarea conferinței gene
ral-europene, contribuția amplă șt 
valoroasă pe care au adus-o, pe mul
tiple planuri, partidul și statul nos
tru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Așa cum este cunoscut, 

România socialistă concepe securita
tea ca un sistem de relații noi, de
mocratice între toate statele europe
ne, pornind de la premisa eâ aceasta 
nu este îndreptată împotriva nici unui 
alt stat. Cu consecvență și neobosită 
energie țara noastră a militat pen
tru pregătirea temeinică, convocarea 
și asigurarea succesului conferinței 
europene, prezentând in acest scop 
idei și propuneri constructive, de o 
largă audiență.

Totodată, țara noastră a adus o 
contribuție practică însemnată la pro
cesul destinderii pe continent prin 
activitatea intensă de normalizare 
a raporturilor politico-diplomatics, 
de dezvoltare a relațiilor econo
mice cu toate statele europene. 
Au avut loc numeroase contacte 
ale conducerii de partid și de 
stat cu factorii de răspundere din 
cvasi-unanimitatea țărilor europene ; 
in cadrul acestora problemele secu
rității europene au fost situate la 
loc central. Afirmarea cu fiecare 
dintre aceste prilejuri a principiilor 
noi de relații inter-statale, consacra
rea lcr in declarații solemne și in 
alte documente comune, au contri
buit la cristalizarea și evidențierea 
internațională a principiilor re
cunoscute acum ca formînd cheia de 
boltă a securității, normele de bază 
ale relațiilor intereuropene. „Confe
rința — a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —va trebui să ducă la a- 
firmarea unor relații noi între sta
te — întemeiate pe respectul deplin 
al independenței și suveranității na
ționale, egalitate în drepturi, ne-

(Contlnuare în pag. * Vl-a)
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PROCESUL RISIPEI
A doua înfățișare în

CAZUL BENZINEI**
în numărul de ieri *1 ziarului am 

înfățișat unele aspecte ale consumu
lui ncrațional dc benzină în între
prinderi industriale. Să trecem as- 
: ->zi in sectorul transporturilor ru
tiere.

Baza de aprovizionare tehnico-ma- 
terială din Cătânoaia, Ia margine dc 
București, surprinde prin animația 
sa deosebită. Zilnic, zeci de autoca
mioane din Capitală $1 din tară, cu 
deosebire din Moldova, «părtinind 
celor mai felurite întreprinderi, vin 
după materiale și utilaje. Marin Vel- 
cu. salariat cu evidenta intrărilor in 
bază, n-are vreme nici să răsufle. 
..Așa o in fiecare zi. Vin pe puțin 
cile 50 de autocamioane".

Vin. dar ce transportă? Un auto
camion de la ..Electroprecizia" din 

venit gol pină la Bucu- 
să încarce de ]a bază 600 

de... rulmenți care încap intr-o 
ladă 1 Un alt autocamion, de la 
..Electro-Tttnișoara". gol șl acesta 
Ia venire, duce... 192 kilograme de 
oțel-răpi di.

Transporturile acestea, total ne- 
econom-ce. se practică intr-o propor
ție nebănuit de mare. Dar să urmă
rim. in continuare, citeva mostre ale 
unei organizări de mintuială. Am 
spus organizare, pentru că aceasta 
este, la urma urmelor, problema 
esențială in gospodărirea fondului 
de benzină.

Traficul rutier pe șoseaua E 15 A 
care traversează municipiul Rm. 
Vilcea și urcă dc-a lungul Oltului, 
spre Ardeal este, indiferent de ano
timp. deosebit de intens. Dintr-o 
statistică efectuată de către inspec
toratul județean Vilcea al Ministeru
lui de Interne rezultă că pe acest 
traseu circulă zilnic in medie (in 
afara autoturismelor) 5 000 de auto
vehicule de tonaj mijlociu și mare. 
Dar tot din această statistică mai 
r iese că peste 40 la sută dintre a- 
ceste mijloace de transport nu Înde
plinesc condițiile legale in ceea co 
privește încărcătura. Altfel spus, 40 
dc autocamioane din 100 (deci 2 000 
dm 5 000.’) ale diverselor întreprin
deri din Vilcea. Sibiu, Mureș, Dolj 
si din alte județe străbat sute și 
sute de kilometri fără să transporte 
ceva. Raportind distanțele parcurse 
in „gol“ la consumul de benzină, re
zultă că zilnic, la fiecare 100 km, sc 
pierd nu mai puțin de 56 000 1. In 
ziua sondajului nostru. autocamio
nul 21 Sb 134 (proprietar „Flamura 
roșie" din Sibiu) se întorcea de la 
București cu o încărcătură mult mai 
mică decit este capacitatea autovehi
culului. In ziua precedentă. In drum 
spre București n-a transportat ni
mic. Aproape 300 km rulați fără să 
se realizeze un leu. După cum reiese 
insă de pe foaia de parcurs, șeful 
Secției de transport de la fabrica
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sibiană * avut grijă să „legalizeze" 
această anomalie, apecificind : „se 
aprobă plecarea in gol". Conducăto
rul auto Ion Aronescu pare chiar 
surprins. „în 13 ani dc șoferie n-am 
circulat decit dc două ori plin și la 
ducere și la întoarcere. Nu mi-a 
reproșat nimeni*'...

Dar. la organizarea defectuoasă * 
transportului rutier se adaugă abu
zurile unor persoane care au in sar
cină exploatarea mașinilor. Printre 
marile unități din Bacău posesoare 
dc mașini, se numără și cea de ex
ploatare și gospodărie comunală. A- 
ceasta dispune de un parc mare de 
autobuze, autospeciale și taximetre. 
Unitatea depășește cu regularitate 
consumul de benzină. In primele 
cinci luni ale anului, bunăoară, s-au 
consumat, peste repartiția dată, a- 
proape 9 000 1 benzină. Cauza acestui 
consum ridicat o constituie. îndeo
sebi, efectuarea cu autobuzele, mai 
ales cele aflate în rodaj, a unor 
curse clandestine, In interesul unor 
persoane din cadrul unității sau din 
afara acesteia. Citeva exemple sint 
edificatoare Autobuzul cu nr. 31 Bc 
1470., condus de Dumitru Tirișcă, in 
loc să facă rodajul pe traseul sta
bilit Bacău—Sascut. a plecat in cursă 
pe ruta Brașov—Timișoara—Deva— 
Sibiu și înapoi la Bacău. Pasageri — 
7 persoane : inginerul Florei Comșa 
si t< hnicianul Sandu Alexandru, sa- 
lariați ai întreprinderii respective, 
împreună cu rudele lor. Timp de 
cinci zile s-au plimbat prin țară. 
(Culmea : în zilele respective, cei 

doi apăreau prezenți la serviciu !). 
Cit s-a cheltuit cu această plimbare, 
pentru care nimeni n-a plătit nici un 
lc-u ? Peste 500 litri de benzină. Ace
lași Sandu Alexandru, tehnician cu 
problemele de exploatare, pleacă in 
plimbare cu un alt autobuz la Bra
șov. iar din dispoziția lui autobuzul 
cu nr. 31 Bc 2136 il transportă pe 
Dumitru Torsan, și el salariat al în
treprinderii, la Moinești, pentru a-și 
rezolva niște treburi personale. Cite
va zile mai tirziu, trei autobuze au 
plecat, fără știrea conducerii unității, 
la Cluj, să ducă citeva persoane din 
cadrul intreprinderii. Au parcurs in 
total 2 540 km. păgubind unitatea de 
7 586 lei. Un control efectuat de orga
nele de stat a scos la iveală că. in 
ultimul an, s-au făcut zeci și zeci de 
asemenea curse clandestine, care au 
păgubit unitatea de benzină și bani. 
Așa stind lucrurile, nu-i de mirare 
de ce la această unitate nu ajunge 
niciodată benzina repartizată. Dova
dă că și în acest an conducerea uni
tății a solicitat in plus, față de nece
sar. o cantitate de 323 tone de ben
zină. Bine că organele in drept nu 
s-au lăsat impresionate, respingind 
cererea. Ce spune ing. Constantin 
Lăptoiu, directorul unității ? Platitu-

dini. Explicații do dragul explica
țiilor. „In urma controlului făcut de 
organele de stat, am recuperat cea 
mai mare parte din contravaloarea 
transporturilor făcute în interes per
sonal, iar tehnicianului Sandu Ale
xandru. care a comis ațitea abuzuri, 
i s-a desfăcut contractul de muncă".

Explicații puerile. In ce constă, 
atunci, controlul îndeplinirii sarcini
lor ? Trebuie să vină organele 
stat și să constate neregulile 
iiiirepi indiTva pe care o conduci ? 
Chestiunea se pune In alt mod : să 
organizezi astfel munca, să întronezi 
astfel disciplina șl grija față dc a- 
vutul obștesc, incit risipa ș| abuzul 
să devină imposibile de practicat.

Cert este că In multe locuri, ben
zina este privită ca apa din ghiol. 
La abuzul unora se adaugă și o a- 
nume afacere ilicită. în timpul an
chetei am poposit și la Uzina de re
parații auto București-Oltcnlța. In
terlocutor : Nicolae Guriță, șeful 
serviciului contabilitate. Cite auto
camioane vin lunar la reparații ca
pitale ? „750". Ce se întimplă cu 
benzina pe care o au in rezervoare ? 
„Nu prea au benzină. Știind că aduc 
mașinile la reparații, șoferii iau 
benzină doar atit cit să le ajungă 
pină aici ?

Am făcut pe loc un sondaj la 8 
autocamioane care abia veniseră la 
uzină. Trei erau tractate, deci a- 
veau rezervoarele goale. Dar în re
zervoarele celorlalte trei se aflau... 
60 litri de benzină. Și acum să fa
cem o socoteală : dacă uzina primeș
te la reparații, lunar. 750 de mașini 
și dacă jumătate din acestea (375) 
au in rezervoare cite 20 1 fiecare, 
se adună anual 90 tone dc benzină 
— cantitate suficientă pentru ca o 
coloană de 7 autocamioane „Carpați" 
să facă înconjurul Pămintului pe la 
Ecuator. Dar nu se contabilizează nici 
un strop. Șeful formației de primi-

de 
in

re încheiase, plnă la ace* oră,re încheiase, plnă 1* ace* oră, ac
tele pentru 20 de autocamioane luate 
in primire și la absolut, toate spe
cificase : ,,Nu are benzină".

Gestionarul stației de benzină 
Peco-17 de pe șoseaua Bercenl, Ion 
Mirea, ne mărturisea : „Știu foar
te multe mașini particulare din pe
rimetrul acesta, care nu vin deloc 
la noi să se alimenteze. Cu ce or 
fi clrculind ele, nu știu ! Adică, să 
fiu drept, știu : am văzut cu ochii 
mei cum se trage benzina, cu fur
tunul. din rezervoarele mașinilor 
proprietate de stat în rezervoarele 
mașinilor proprietate personală".

Iată suficiente motive care ple
dează in favoarea creării unei pu
ternice opinii de masă pentru buna 
gospodărire a acestei avuții a sta
tului. Firește că sint necesare noi 
măsuri, noi reglementări privind 
drămuirea benzinei. Dar și mai ne
cesară este contribuția individuală 
la buna gospodărire. Contribuția șo
ferului, a șefului de coloană, a ges
tionarului de depozit, a funcționaru
lui de la aprovizionarea uzinei. a 
șefilor de garaje. Simpla Înșiruire a 
acestor funcții lasă să se întrevadă 
cit de mare, cit de numeros este 
personalul care manipulează și fo
losește aoest combustibil deosebit de 
prețios pentru economia națională ; 
cit de mulți sint aceia care pot con
lucra eficient la gospodărirea com
bustibilului. O atitudine responsabi
lă, cu adevărat gospodărească din 
partea tuturor acestora — oameni 
ai societății noastre, ei înșiși direct 
interesați in apărarea și dezvolta
rea avutului obștesc — va avea un 
efect pozitiv asupra economiei națio
nale.

Ștefan ZIDAR1ȚA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntaii"

DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI

PRIN AUTOUTILARE
„Sein-, 
Noilor 

capacități de producție care au 
sporit zestrea uzinei „Indepen
dența" Sibiu in acest cincinal, 
intre care o modernă fabrică de 
utilaj complex și o nouă secție 
de unelte pneumatice. intrate in 
funcțiune, precum și o mare 
turnătorie de fontă, care va în
cepe să producă in curind- H 
se adaugă realizări de prestigiu 
obținute de harnicul colectiv de 
muncă. In ampla acțiune de au- 
toutilare. Numai in acest an, 
valoarea mașinilor și utilajelor

SIBIU (Corespondentul 
tei;". N’icolae Brujan).

PREFABRICATE PENTRU
GALATI (Corespondentul 

„Scinteii", Tudorel Oancea). — 
Numeroase sint construcțiile, 
îndeosebi cele agrozootehnice, 
d.n județul Galați și din alte 
județe ale țârii la realizarea că
rora și-a adus contribuția și 
cclcctivul întreprinderii de pre
fabricate din beton din Galați. 
Urmare a creșterii continue a 
solicitărilor din partea benefi
ciarilor, aici a fost construită 
și dată in exploatare o nouă 
hală de producție, cu o supra
față de peste 1 800 mp. A- 
ceasta a permis colectivului de 
muncă de aici să sporească și

cinema
• Ultimul cartuș : PATRIA — 9: 
1; 30; 14: 16.30: 19: 21,36. LUCEA
FĂRUL — 9: 11.15; 13.30; 1C; 18,30; 
21. ia grădină — 20.15. MODERN
— 1,39; 11; 12.30; 16; I8.3u; 21, la 
grădină — 20. GRADINA DINA
MO — 20,30.
• Aventurile Iul B&bușcă : CA
PITOL — 0.30; 11.45: 14; IC.15; 
18,30; 20.45. la grădină — 26.
• Fluturii sint liberi : SCALA - 
9: 11.::: 13.45: 16,15; 18,45: 21.15.
• Solaris : CENTRAL — 9: 12,30: 
IC: 19,30.
• Sălbăticia albă : FESTIVAL - 
9: 11: 13: 15; 17; 19: 21. la gră
dină — 20.
• Homolka sl portofelul : LUMI
NA — 9; 11.15: 13.30; 16: 18,30; 
20.45.
• Povestirile Beatrice! Potter : 
GRADINA SELECT — 20.
• Rond de noapte : BUCUREȘTI
— 8.36: 11: 13.30: 16: 18.30; 21. Ja 
grădină - 20.15, FAVORIT — 9.15: 
11.30; 13.45: 16; 1E.15: 20.30.
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—25.15 in contl-

• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9.45; 11: 
12.15.
• Nici un moment de plictiseală :
DOINA — 13.30: 16: 18.30: 20.45.
RAHOVA — 15.30: 18: 20.15-
• Ciprian Porumbescn : GRIVITA
— 9: 12.30: IC: 19.30.
• Copiii căpitanului Grant : EX
CELSIOR — 9: 11.15: 13.30: 16;

executate aici pentru nevoile 
producției proprii va trece de 
22 milioane lei. Premiere de 
..ultimă oră" înscrise la acest 
capitol : două prese de mare ca
pacitate, două mașini cu discuri 
abrazive de debitat profile, un 
cuptor cu inducție pentru topit 
aluminiu, două cuptoare pentru 
topit bronz. Noile mașini și uti
laje contribuie la dezvoltarea și 
modernizarea producției de lan
țuri cu role și unelte pneuma
tice, solicitate atit pe piața in
ternă. cit și la export.

CONSTRUCȚII AGRICOLE 
să diversifice producția, să îm
bunătățească permanent calita
tea acesteia. In ultimul timp, 
aici au fost asimilate și Intro
duse in producția de serie noi 
elemente prefabricate. Chiar in 
următoarele zile întreprinderea 
va trece la producția de serie a 
stilpilor necesari construirii pă- 
tulelor, precum și a unor stilpi 
și grinzi pentru silozuri desti
nate păstrării legumelor și 
fructelor. Se pregătește, de a- 

tehnologic 
panouri 

largi de
semenea, procesul 
pentru realizarea de 
destinate unei game 
construcții agrozootehnice.
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18,15; 20.30, AURORA — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15; 20,30. la grădină

• Eolomea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 16: 18: 20.
• Neînțelesul — 10; 12: 14. Bestia
— 16,30; 18.30, Program de scurt 
metraje cubaneze (II) — 20,30 : 
CINEMATECA — (sala Unionr.
O Pe aripile vlntului : GLORIA
— 10: 14.30; 19. FLAMURA — 10; 
14.30: 19.
• Ceața : ARTA — 15.30: 18; 20.13. 
la grădină — 20.
• Cind legendele mor : BU- 
ZESTI — 9: 11.15; 13,30; 16: 18.15: 
20.30. la grădină — 20.15. MELO
DIA — 9: 11.15: 13.30: ]6: 18,30; 
20.45, TOMIS - 9; 11.15: 13.30: 
15.45: 18.15: 20.45. la grădină — 
20.15.
6 Bătrlnli bandiți : DACIA — »: 
11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.30.
• Acea pisică blestemată : BTJ- 
CEGI — 15,45: 18; 29.45. la grădi
nă — 20.15. VOLGA - 9; 11,15: 
13.30: 15.45: 18.15: 20.30.
a Veronica : FERENTARI — 10: 
12; 16: 18; 20. MOȘILOR — 16: 
18: 20. la grădină — 20.15.
• Fată bătrină : UNIRE V — 16; 
15.15: 20.15. la «răfllnâ — 20.30.
o Eliberarea (seriile IV șj V) : 
POPULAR — 15.30: 19.
• Ce se întimplă, doctore ? : LI
RA — 15.30: 18: 20.30. Ia grădină
— 20.15, MIORIȚA — 9: 11.15: 
lî 20: 15.45: 18: 20.15.
r Tecumseh : PACEA — 15.45:
18; 20.15.
• Cu mllnlle curate : MUNCA — 
16: 18: 20.
• Cow-boy ; DRUMUL SĂRII — 
15 30; 18: 20.15.
• Grăbiți apusul soarelui : CIU
LEȘTI - 10: 15.30; 19. FLOREAS- 
CA — 15.30; 19.
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LA ÎNTREPRINDEREA

„VICTORIA” IAȘI

127000 m
țesături
peste
plan

P

IAȘI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Manolc Corcaci). întreprin
derea ..Victoria" din Iași reali
zează o gamă variată de țesă
turi de mătase pentru rochii, 
bluze, lenjerie fină etc. Dintre 
mătăsurile cele mai solicitate de 
beneficiarii interni și de peste 
hotare fac parte articolele denu
mite „Svetlana", „Cleopatra". 
„Loredana". „Frezla", „Sinaia". 
Țesătura „Svetlana", bunăoară, 
realizată, mai ales, In culoare 
bleu, este foarte potrivită pentru 
rochii și bluze. La fel de fru
moasă este și țesătura ..Loreda
na". din fire poliestcrice textu- 
rate și imprimate cu desene a- 
simetrice, iar „Frezia" excelează 
printr-o coloratură bogată, fiind 
o țesătură realizată din fire pro
venite din acetat în amestecuri 
cu poliesteri șl pollamidă. Alt 
articol, realizat dintr-o mătase 
flaușată. denumit „Zanana" este 
foarte solicitat de beneficiari 
din Austria și U.R.S.S. Culorile 
dominante în mătăsurile fine 
ieșene sînt bleu, verde, bej. 
bleumarin, roșu, oranj. In ace
lași timp. la întreprinderea 
„Victoria" Iași se realizează și 
țesături pentru mobilă, huse, 
căptușeli. De la începutul anului 
și pină în prezent, fabrica ie
șeană a livrat beneficiarilor in
terni șt externi 127 000 mp țe
sături peste plan, ceea ce repre
zintă peste 70 la sută din anga
jamentul luat In întrecerea so
cialistă din acest an.

în fotografie : Imagine 
tr-una din secții.

din-

PENTRU ANUL ȘCOLAR 1973/1974

NOI LICEE DE SPECIALITATE
în cadrul acțiunii de perfecțio

nare a invățămintului liceal, prin- 
tr-o hotărire a Consiliului de Mi
niștri. incepind cu anul școlar 
1973/1974, se înființează noi licee 
de specialitate.

Astfel, ia Bacău, Botoșani, Bu
zău, Caransebeș, Constanța, Med
gidia, Sf. Gheorghe, Titu, Galați, 
Oltenița, Caracal, Balș, Ploiești, 
Plopeni. Zalău, Avrig, Suceava, A- 
lexandria, Rm. Vilcea și București 
(2 unități) — licee industriale pen
tru construcții de mașini ; la Bu
zău, Reșița. Oțelul Roșu și Călan
— licee industriale metalurgice ; 
la Anina, Bălan, Lupeni și Borșa
— licee industriale miniere ; la 
Țiclcni și Bolintinu Vale — licee 
industriale de petrol ; la Galați,

orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Piatra 
Neamț șl Ploiești — licee indus
triale energetice ; la Ocna Mureș, 
Oradea, Cluj, Găești și Copșa Mică 
— licee Industriale de chimie ; la 
Pitești, Brașov și Cluj — licee in
dustriale de căi ferate, iar la Iași — 
liceu industrial de transporturi ; la 
Comănești, Bistrița, BrăLla, Tg. 
Secuiesc. Moldovița și București ■— 
licee pentru industrializarea lem
nului ; la Rucăr, Aleșd, Rupea și 
Buzău — licee industriale pentru 
materiale de construcții ; la Tîrgo- 
viște, Miercurea Ciuc, Piatra 
Neamț și Focșani — licee Indus
triale de construcții ; la Buhuși, 
Giurgiu, Slatina și Satu-Mare — 
licee industriale de industrie u- 
șoară ; la Suceava, Huși și Timi

șoara — licee pentru industria ali
mentară ; la Peștișani-Gorj — 
liceu Industrial ; la Brașov și Ga
lați —- licee de specialitate pentru 
alimentația publică ; la Oravița — 
liceu agricol și la Năsăud — liceu 
silvic.

Organizarea și desfășurarea con
cursului de admitere se face in a- 
celeași condiții ca la celelalte li
cee de specialitate.

Informații detaliate privind des
fășurarea concursului de admitere, 
numărul de locuri, precum și spe
cialitățile in care se școlarizează 
elevii se pot obține de la secreta
riatele acestor licee și inspectora
tele școlare județene.

(Agerpres)

• Love story : COSMOS — 15.30; 
10.
• Omul nu e singur : COSMOS
— 20.15.
• Hallo, Dolly • : VIITORUL — 
io: 15.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : VIITORUL — 18: 20.15.
• Drumurile bărbaților ; VITAN
— 15.30: 12; 20,15.
a Domnului profesor, cu dra
goste : GRADINA VITAN — 20,30
• Alfred ce) Mare : COTROCEN1
— 15,30: 18; 20,15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : CR1NGASI — 15.30: 18: 
20,15.
A Drumul spre Vest : PROGRE
SUL — 15.30; IC; 20.15.

teatre
e Filarmonica de stat ..George 
E.iescu" (la Ateneul romAn — 
saia Studiot : Recital de arii și 
lieduri susținui de basul Constan
tin Petrescu și soprana Mariana 
Canstantinescu — 18.
• A.R.I.A. prezintă (In sala an
samblului artistic „Rapsodia ro
mână-) : Spectacol extraordinar 
susținut de Ansamblul artistic 
național de cintece și dansuri 
din Republica Federală a Nige
riei — 20.
• Opera română : Albert Herring
— 11: Studio de balet — premie
ră — 19.30
• Teatru) de operetă : Suzana
— 10,30 ; „La cuiul bălan" — 
19.30.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale** (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 10,30; 15.30; Fur
tuna — 20. (sala Stud(o) : Pă
rinții teribili — 10.30 ; Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul „I.ucla Sturdza Bulan- 
dra** (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 10.30 ; Anunț la „Mica pu
blicitate" — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
10,30 : Un Hamlet do provincie — 
20.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică** (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnzia- 
na — 11 : (sala din str. Acade
miei) : De ce * furat zmeul min
gea — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
Mazeltov pe placul tuturor —
19.30.
• studioul i.A.T.c. „I. L. Cara- 
giale" : Kir Zuliaridi și O noapte 
furtunoasă — 11 ; Vln&toarea de 
vrăjitoare — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
nase" (la teatru] de vară „23 
August") Revista are cuvlntul - 
20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Mozaic umo
ristic — 19.30 : (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Caruselul melodii
lor - 20, (la Sala palatului) : Si
ciliana — 16; 20.
• Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la .,Expoflora" 
din Parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flo
rilor" — 20.30; 21,15.
• Circul de stat : Arena ’73 — 
spectacol internațional — 10: 10:
19.30.

Programul I
8,00 Bună dimineața I
8.30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial pentru copii : 

„Daktari**.
9,50 Viața satului.

11.00 Emisiune in limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.

Album duminical
13.00 Trio „Ra-Ta-Ta“ : muzică,

satiră și umor.
13,23 „In Cișmlgiu, pe stradă și 

acasă" — cu Sergiu Cioiu.
- 13.30 Invincibilul Mighty Mouse.

13,42 Antologie umoristică : „De 
vfnzare pitlplon" cu Sebas
tian Papalani.

13.17 Flori din „Floarea din gră
dină".

13,53 „Nu mal clau ciubuc" — mo
ment vesel cu Ciupi Rădu- 
lescu.

14.04 „Perpetuum mobile" — mu
zică ușoară cu Anda Călu- 
gâreanu șl Mlha! Dumbravă

14.20 „150 000 de cuvinte" — re
portaj.

14.30 Studioul artistului amator : 
brigada artistică de agita
ție „Electroboblnalul" din 
București.

14,40 „Sub tfelul Iul Emlnescu" — 
montaj muzical coregrafic 
Inspirat din versurile mare
lui poet.

14.55 Aventuri in epoca de piatră.
15.20 Scene vesele din operetele 

„My fair lady" șl „Rose

Ilfov:

DUPĂ RECOLTAREA PĂIOASEIOR 

60000 hectare 

vor fi însămînțate 

cu porumb

Unitățile agricole din Ju- 
I dejul Ilfov au de recoltat, in

această vară, o suprafață de 
peste 147 000 ha cu cereale 
păioase, din care peste 
130 000 ha cu griu. Se apre
ciază câ recolta este bună, 

j Recent, direcția agricolă a orga
nizat o ședință de lucru cu direc
torii din S.M.A. și președinții con
siliilor intercooperatiste din județ 
In care s-a analizat stadiul pregă
tirilor pentru campania do vară și 
s-au stabilit măsurile necesare 
pentru ca. in cel mai scurt timp, 
toate mașinile și utilajele care vor 
fi folosite la recoltat să fie in 
stare bună de funcționare. Pină la 
6 iunie a.c., combinele C 12 au fost 
reparate in proporție de 80 la sută, 
celelalte combine — 72 la sută, 
presele de balotat — 81 la sută, 
iar mijloacele de transport — în 
proporție de 90 la sută. Deci mai 
șint de reparat un număr aprecia
bil de mașinj Și utilaje agricole ne
cesare la recoltat.

i O atenție deosebită se acordă e- 
tanșeizării combinelor pentru a nu 
se pierde nici un bob in timpul re
coltatului. Astfel, la S.M.A. Călu
găreai. combinele și remorcile au 
fost etanșeizate. Cum s-a pro
cedat ? La combinele C 1 și C 3 
s-au astupat cu fișii de burete 
locurile de scurgere a boabelor. 
S-au avut in vedere în mod deo
sebit aparatul de transportat boa
be, ventilatoarele, ciurul scutură- 
tor și alte locuri pe unde de obi
cei se pot pierde boabe. La fel s-a 
procedat cu combinele C 12 și cu 
remorcile care transportă cereale 
in vrac. Pentru acest lucru s-a in- 

, ființat un atelier care a confec
ționat 2 000 de seturi de fișii de 
burete pentru etanșe: zarea combi
nelor C 1 și C 3, 240 de seturi pen
tru combinele C 12 și 840 de se
turi pentru remorci. Acestea au 
fost puse la dispoziția unităților 
pentru a putea efectua etanșeizări 
in cel mai scurt timp. S-a stabilit 
ca nici o combină să nu intre in 
Ian înainte de a se face proba pen
tru a se controla dacă maj sint 
locuri pe unde se pot scurge și 
pierde boabele.<_ _ _ _ _ _ _ _

O altă problema căreia I s-a a- 
cordat o atenție deosebită este or
ganizarea muncii pentru efectua
rea lucrărilor in cel mai scurt 
timp, astfel ca paralel cu recolta
tul să se elibereze și să se pregă
tească terenul și apoi să se insă- 
mințeze culturile duble. Unitățile 
agricole din județ și-au propus să 
insămințeze culturi duble pe o su
prafață de 60 000 ha, din care 9 000 
ha cu porumb pentru boabe. Pentru 
reușita acestei acțiuni, toate com
binele urmează să lucreze grupat, 
pe o singură tarla, terenul să fie 
eliberat imediat de paie, noaptea 
să se are, iar a doua zi să se însă- 
mințeze, astfel ca lucrarea să se 
încheie în cel mult 3—5 zile de la 
începerea recoltatului. Acestea sînt 
doar citeva din acțiunile menite să 
ducă la succesul deplin al campa
niei de recoltat și semănatul cul
turilor duble.

Unitățile agricole au o bogată 
experiență în organizarea muncii 
de stringere a recoltei din cimp, 
repede și fără pierderi. Dinu Da- 
nieliuc. președintele cooperativei 
agricole Gurbănești și al consiliu
lui intercooperatist din zona res
pectivă, a precizat că există toate 
condițiile ca. in cooperativele agri
cole din cadrul consiliului inter
cooperatist. recoltatul cerealelor 
păioase să nu dureze mai mult de 
7—8 zile bune de lucru. Toate ma
șinile și utilajele ce vor lucra la 
recoltat sint gata pentru a intra !n 
teren. A fost luată legătura cu vi
nele unități agricole din alte zone 
unde vegetația e mai intîrziată 
pentru a se ajuta reciproc cu uti
laje de recoltat. îndeosebi combi
ne. In felul acesta se poate scurta 
mult perioada de stringere a recol
tei. atit la unitățile din sud. unde 
cerealele au o vegetație înaintată, 
cit și la cele din nordul țârii care 
au o vegetație intirziată. Desigur, 
sînt și alte posibilități care, folo
site gospodărește, pot duce la scur
tarea timpului de recoltat și la în
lăturarea pierderilor. Deci orice' 
oră ciștigată in timpul recoltatului 
se evaluează in sute de kilograme 
de griu.

Florea CEAUȘESCU
_______ J

Premiile asociațiilor 
scriitorilor pe anul 1972

Acordarea premiilor asociațiilor de 
scriitori din București. Brașov. Cluj. 
Iași, Tg. Mureș și Timișoara, pe 
1972, a constituit și în acest an oca
zia unei retrospective a rodnicei ac
tivități de creație literară, un impor
tant prilej de confruntare a valorilor 
scriitoricești contemporane. După ce 
au fost supuse dezbaterii juriilor 
cele mai bune lucrări ale anului care 
a trecut a-au acordat următoarele 
premii :
Asociația scriitorilor din București :

Poezie : Ion Horea, pentru volumul 
„ÎNCĂ NU", Mircea Ivănescu, pen
tru volumul „ALTE VERSURI" și 
Gabriela Mellnescu, pentru cartea 
„JURAMÎNTUL DE SĂRĂCIE. CAS
TITATE Șl SUPUNERE".

Proză : Mircea Micu, pentru roma
nul „PATIMA", Al. Ivan Chilia, 
pentru cartea de proză „RECVIEM 
PENTRU VII" și Marla Luiza Cris- 
tescu, pentru romanul „CASTELUL 
VRĂJITOARELOR".

Critică și istorie literară : Paul 
Cornea, pentru studiul „ORIGINILE 
ROMANTISMULUI ROMANESC", 
Eugen Negriei, pentru volumul „NA
RAȚIUNEA ÎN OPERA CRONICA
RILOR GRIGORE URECHE ȘI MI
RON COSTIN" și Leonida Teodores- 
cu, pentru studiul „DRAMATURGIA 
LUI CEIIOV".

Literatură pentru copii și tineret : 
Vladimir Colin. pentru romanul 
„CAPCANELE TIMPULUI" șj Du
mitru M. Ion. pentru scrierea in pro
ză „POVESTEA MINUNATEI CA
LATORII".

Traduceri din literatura universa
lă: Darie Novăceanu, pentru tălmă
cirea volumului „MOARTEA ȘI BU
SOLA" de G. A. Borges.

Mențiuni : Gcorgo Virgil Sloenes- 
cu, pentru volumul „CERCURI LA 
ELSINORE" și Petru Vaida, pentru 
studiul „DIMITRIE CANTEMIR ȘI 
UMANISMUL".

Asociația scriitorilor din Brașov : 
Iv. Martinovici, pentru volumul de 
versuri „OCHII ȘI PLOILE** și Ioana 
Poslelnicu, pentru cartea „TOATE 
AU PORNIT DE LA PĂPUȘĂ".

Asociația scriitorilor din Cluj : 
Aurel Gurghianu, pentru scrierile 
„TEMPERATURA CUVINTELOR" și 
„POARTA CU SĂGEȚI", Vasile Igna, 
pentru volumul „FUM ȘI NINSOA
RE", Kenez Fcrecz, pentru cartea 
„NISIP ÎN VALIZA" și Râcz Gydzd, 
pentru volumul „RAȚIUNEA ȘI 
FRUMOSUL".

Asociația scriitorilor din lași : Ovl- 
diu Genaru, pentru volumul „PATI
MILE DUPĂ BACOVIA" și Ioanid 
Romanescu, pentru culegerea de 
poezii „FAVOARE".

Asociația scriitorilor din Tg. Mu
reș : Papp Ferenc, pentru „PAZNI
CUL BEAT" și Sziics Kâlmăn pentru 
„JUCĂRIILE MELE".

Asociația scriitorilor din Timișoa
ra : Mircea Șerbănescu, pentru volu
mul de schițe și nuvele „MISTE
RIOASA SIRENA" și AI. Jebeleanu. 
pentru volumul de poezii „TRANS
PARENȚE".

(Agerpres)

mary" interpretate de Cleo
patra Melidoncanu.

15.30 Jurnal de călătorie : „Gre
cia antică" — văzută de Cor- 
neltu Leu.

13,43 Recital Lola Iovanovicl (Iu
goslavia).

16,02 Fabule de Mircea Paveles- 
cu ilustrate de Eugen Taru.

16,04 Voci tinere : Doina Llmbă- 
șeanu.

16.10 Film serial pentru tineret ; 
„Tunelul timpului". Regia : 
Sobey Martin. Eolsodul X 
— „Ultima patrulă".

17,00 Fotbal : Petrolul Ploiești — 
Universitatea Craiova (di
vizia A). Repriza a Ii-a 
Transmisiune directă de la 
Ploiești. Comentează : Radu 
Urzlceanu.

17.45 Desene animate.
13,00 Cintare patriei — concurs co

ral interjudețean. Participă : 
Corul Căminului cultural din 
Bălceștl — juci. Vilcea : Co
rul bărbătesc al sindicatului 
Uzinei de vagoane Arad ; Co
rul infanteriștilor „Dîmbovi
ța" ; Corul Căminului cul
tural Chizătău — jud. Timiș. 
Transmisiuni de la Teatrul 
Național din Timișoara șl 
studioul de concerte al Ra- 
dlotelevlzlunil. Prezintă prof 
dr. Mlhal Florea.

19,20 10C1 de seri.
19.30 Telejurnal M Săptămina po

litică Internă șl Internaționa
lă in Imagini.

30.10 Unire, muncitori, unire! Film 
realizat de Eugen Mândrie 
consacrat aniversări! unui 
sfert de veac de la actul re
voluționar al naționalizării.

20.40 Avanpremiera.
20.45 Ion Flnteșteanu și Marcel

Anghelescu tn dialog pe 
.. .. melodiile lu! ionel Fernic. 
20.33 Film muzical : „Orchestra 

de cinci parale". Cu : Danny 
Kay, Louis Armstrong, Ilarrv 
Guardlno, Tuesday Weld 

« « 2°,b. CrosbV $< orchestra sa 
22,45 Telejurnal a Sport.

Programul II

11,00-13,00 Concertul 
a

E.nescu".
-------- - Cristescu. ou., 
Mlchel Beroff (Franța) 
Ion Budolu. Ir, 
„Inscripție" de Vasile ° i 
man (primă audiție) : (
orlhlL1*’? pentru pian 
suri de 
Strauss. * .v*. 
ConstanUnrscu. Dau7„ .

ffl.io pu’b‘ncKca“ ,n
20.15 Eroi îndrăgiți de- copii ; 

Runcajs.

orchestrei 
filarmonicii 

Dirijor : 
Soliști :

în Program : 
Her- 
Con- 

.... .............. ” !-<•-*■<* u piui! și 
orchestră de Prokofiev ; val- 
«■-'.............. Weber. Liszt șl r.

Prezintă Gri gore 
în pauză :

simfonice 
„George 
Mircea

20,5o Caleidoscop cultural-artistic 
Emisiune de Informație sl 
actualitate literară, teatrală 
cinematografică șl plastică.

21,13 Telex tehnico-ștlințific.
21.35 Opera In studio : „Alexandru 

I.apușneanu" de Alexandru 
Zlrra. Adaptare pentru TV 
de Constanța Drobotă și 
Anghel Ionescu-Arbore. In 
distribuție : Mugur Bogdan. 
Mariana Stoica, Ion Stoian, 
Martha Kessler, Gheorghe 
Crâsnaru. Aida Săvescu, 
Cornelia Pop. Mihaela Mija. 
Adrian Stefânescu. Antonlus 
Nlculescu. Regia : Anghel 
Ionescu-Arbore.
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INTILNIREA TOVARĂȘULUI
11 IUNIE—UN SFERT DE VEAC DE LA NAȚIONALIZAREA 

PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

NICOLAE CEAUȘESCU
cu participanții la Conferința națională

a Uniunii artiștilor plastici

A MUNCI Șl A CREA ÎN CONDIȚIILE 
PROPRIETĂȚII SOCIALISTE «»

(Urmare din pag. I)

evoluției •ulterioare a națiunii noas
tre. O serie de valoroase pinze. 
sculpturi și lucrări de grafică evocă 
în chip emoționant istoricele adunări 
de la Blaj și Islaz, de pe Cimpia Fi- 
laretului. eroica ridicare la luptă a 
maselor — forța motrice a revolu
ției — uriașul potential revoluțio
nar al poporului nostru, voința sa 
de a trăi liber, de a-si afirma 
nestingherit forțele materiale si spi
rituale. Pictorii noștri contemporani 
fac să strălucească, din nou. stin
dardul înălțat de generația de la 
1848, împurpurat de flacăra luptelor 
transmisă prin vremi de toti acei ce 
si-au vărsat singele pentru înfăptui
rea aspirațiilor de libertate si pro
gres, de unitate și independență 
națională. La loc de cinste sint a- 
șezate. in expoziție, portretele — 
imortalizate pe pinză. dăltuite în 
piatră sau lemn — ale neinfricaților 
conducători ai revoluției de la 1848: 
Nicolae Bălcescu. Avram Ian cu. Mi
hail Kogălniceanu. Alexandru loan 
Cuza. Vasile Alecsandri. Gabor A-

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
-------------TELEGRAMA ADRESATĂ--------------

COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele

Consiliului de Stat

Reuniți în aceste zile în conferință națională, artiștii 
plastici din patria noastră iși indreaptă gindul plin de 
recunoștință către Partidul Comunist Român, către Co
mitetul său Central și către dumneavoastră, iubite 
tovarășe Cea-ușescu, asigurindu-vă de întregul lor 
devotament in măreața operă pentru desăvirșirea con
strucției socialiste, pentru pacea, fericirea și bună
starea poporului nostru.

încadrați in puternicul front al oamenilor muncii, ne 
revine sarcina de onoare de a purta cu cinste făclia 
artei românești, imbogățind-o cu opere noi și valoroase, 
inspirate din tumultul vieții contemporane, din faptele 
constructorilor socialismului, din trecutul glorios al 
poporului român, din frumusețea pâmintului in care 
ne-am născut.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar general, că 
expozițiile închinate unor importante momente din 
istoria și viața partidului și a poporului, unor mari 
teme revoluționare, istorice și sociale, organizate in 
București și in întreaga țară, vor fi urmate de noi si 
ample manifestări închinate partidului, oamenilor mun
cii și trecutului nostru revoluționar.

Călăuziți de cuvintul partidului, de îndemnurile dum
neavoastră, de ideile biruitoare ale marxism-leninis-

mulul sintem angajați din toată inima să redăm fn 
noi opere grăitoare realizările și prefacerile adinei și 
multiple din viața poporului român, printr-o impor
tantă contribuție culturală la măreața epocă a socialis
mului, a transformărilor revoluționare pe care aceasta 
le-a săvirșit in viața noastră a tuturor, în viața în
tregului nostru popor.

Dezbătind cu răspundere și maturitate problemele 
artelor plastice sintem recunoscători din inimă parti
dului pentru sprijinul ce-1 dă dezvoltării creației 
noastre artistice, pentru grija atentă arătată proble
melor noastre, pentru sfaturile prețioase și încurajă
rile numeroase și efective pe care le-a acordat in a- 
cesti ani artiștilor plastici.

In pragul unei noi etape de muncă, angajați cu 
toate forțele și cu tot sufletul nostru în crearea de 
opere cu profundă semnificație umană, cu o rezonanță 
ideologică adincă — asigurăm conducerea partidului 
și statului, pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de întreaga noastră adeziune la 
politica partidului, la efortul colectiv al cărui perma
nent inițiator sinteți, pentru ridicarea prestigiului țării 
noastre, pentru dezvoltarea ei spirituală și materială, 
pentru viitorul luminos al poporului român.

Simbătă dimineața s-au încheiat 
5n Capitală lucrările Conferinței na
ționale a Uniunii artiștilor plaștici. 
Timp de trei zile, participanții au 
dezbătut problemele majore, de ac
tualitate ale artelor plastice, au ana
lizat activitatea desfășurata de 
uniune in perioada care a trecut 
de la ultima conferință pe țară. De
legații și invitații au făcut, cu acest 
prilej, un rodnic 6chimb de opinii 
și au relevat căile și mijloacele me
nite să contribuie la deplina propă
șire a plasticii românești, la afir
marea ei plenară in slujba înfăp
tuirii politicii partidului nostru de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Au fost aprobate, 
totodată, noul statut al uniunii, pre
cum și rezoluția Conferinței națio
nale a Uniunii artiștilor plastici.

în deschiderea ședinței au fost co
municate rezultatele alegerii Comi

ron, Eftimie Murgu, Andrei Mure- 
șanu. Simion Bârnutiu. Ana Ipătes- 
cu. Popa Șapcă, Christian Tell și 
multi alții.

Lucrările înmănuncheate în ex
poziție constituie o pregnantă măr
turie a prețuirii pe care artiștii o 
dau trecutului glorios al patriei, 
năzuințelor statornice ale poporului 
român pentru păstrarea si afirmarea 
ființei naționale, eroismului și dem
nității sale, vocației sale creatoare. 
Ele sint. in același timp, o dovadă 
vie că artiștii iși îndeplinesc sar
cina de onoare ce le revine de a 
oglindi, in operele lor. cele mai de 
seamă evenimente din istoria patriei, 
din viata si lupta poporului nos
tru. care făurește astăzi, sub con
ducerea partidului, societatea socia
listă multilateral dezvoltată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid si de stat.^ 
se opresc îndelung in fața a nume
roase opere din expoziție, apreciind 
calitățile lor artistice, forța lor su
gestivă. evocatoare. Secretarul gene
ral al partidului se întreține călduros 
cu membrii conducerii Uniunii artiș
tilor plastici, subliniind că operele 
expuse relevă faptul că piotorii.

tetului pe țară al Uniunii artiștilor 
plastici ; alcătuit din 95 de membri, 
noul organ reprezintă toate dome
niile artei plastice și filialele din 
țară ale uniunii. In cadrul ședinței 
a fost anunțată, de asemenea, com
ponența noului birou al uniunii.

In numele comitetului pe țară și 
al biroului U.A.P., Brăduț Covaliu 
a mulțumit pentru Încrederea acor
dată de a fi ales din nou președinte, 
angajindu-se. In același timp, de a 
duce la Îndeplinire marile sarcini 
care stau in fața obștii artiștilor 
plastici. în continuare, artistul po
porului Ion Jalea a exprimat mul
țumiri pentru cinstea realegerii sale 
ca președinte de onoare al U.A.P. 
și a urat succes noii conduceri a 
uniunii, membrilor săi. în activita
tea viitoare.

într-o atmosferă de mare entu
ziasm, participanții Ia conferință 

sculptorii, graficienii s-au apropiat, 
cu dragoste și ințelegere. de marile 
teme ale realității vieții noastre, ale 
istoriei, de momentele sale de sea
mă, care reprezintă simboluri alo 
luptei pentru libertate și indepen
dență a poporului nostru. Conducă
torul partidului și statului arată că 
artiștii plastici trebuie să aibă in 
vedere, permanent, realizarea unor 
lucrări monumentale, inspirate din 
trecutul de luptă, din tradițiile noas
tre revoluționare — adevărate măr
turii ale istoriei noastre vii — lu
crări care să înfrumusețeze orașele 
țării, noile lor cartiere, piețele pu
blice. în discuția cu personalități 
ale vieții noastre culturale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu apreciază că 
unele imagini din expoziție pot oferi 
puncte de plecare pentru crearea 
upor mari compoziții de masă, a 
unor monumente de înaltă valoare 
artistică închinate unirii, eliberării 
patriei, altor momente de importan
ță covirșitoare din cronica națiunii 
noastre.

Mulțumind pentru onoarea deose
bită ce i s-a făcut întregii obști a 
artiștilor plastici, pentru intilnirea 

au aprobat textul unei telegrame 
pe care au adresat-o Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

★
Reunindu-se in prima sa ședință. 

Comitetul pe tară al Uniunii artiș
tilor plastici a ales biroul uniunii 
in următoarea componență : pre
ședinte de onoare — Ion Jalea ; 
președinte — Brăduț Covaliu ; vice
președinți — Gheza Vida, Ion Săliș- 
teanu. Paul Erdâs, Ion Frunzettl ; 
-secretari — Ion Pacea, Paul Vasi- 
lescu. Napoleon Zamfir, Costel Ba
dea ; membri — Corneliu Baba, Ion 
Irimescu, Ovidiu Mai tec, Cecilia 
Storck-Botez, Traian Brădean, Vio
rel Mărgineanu, Dan Hatmanu, Dan 
Nemțeanu. Ion State, Anton Eber- 
wein, Mircea Spătaru, Constantin 
Costa.

(Agerpres)

cu participanții 3a conferința na
țională a uniunii de creație, pentru 
prezența secretarului general al 
partidului la vernisajul expoziției, 
pictorul Brăduț Covaliu, președinte
le Uniunii artiștilor plastici, a 
spus : ' »

Mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general,

Stimați tovarăși din conducerea de 
partid și de stat,

Este pentru noi-, astăzi, o mare 
bucurie acest moment emoționant 
— pe care il reprezintă vizita dum
neavoastră — prin care se încheie 
Conferința națională a Uniunii ar
tiștilor plastici din România.

Aș dori să vă informăm, tovarășe 
secretar general, că lucrările confe
rinței s-au desfășurat intr-o atmos
feră foarte vie, in spirit constructiv ; 
au luat cuvintul peste 40 de tovarăși, 
care au manifestat, impreună, ade
ziunea totală a artiștilor plastici pen
tru politica partidului nostru, pentru 
o artă care să servească poporul, 
care să facă legătura intre efortul 
creator și dorința maselor largi. S-au 
discutat aspecte importante ale acti
vității noastre, cum ar fi arta pentru 
public, problema expozițiilor, s-au 
discutat aspecte majore privind rolul 
social al tuturor genurilor, s-au for
mulat și critici pentru că uniunea 
mai are foarte multe de făcut, de 
realizat.

Noi, stimate tovarășe secretar ge
neral, am vrea să vă asigurăm, in 
măsura in care am reușit această 
expoziție, că sintem hotăriți să fa
cem artă din idealurile sociale și re
voluționare ale partidului nostru, ale 
poporului nostru, o artă care să des
chidă un orizont larg spre viitorul 
socialist al patriei noastre.

Întîmpinat cu îndelungi aplauze de 
sutele de artiști prezenți la inaugu
rarea expoziției, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Aprecierile secretarului general al 
partidului la adresa operei artiștilor 
noștri plastici, mesajul pe care l-a 
transmis creatorilor de frumos care, 
reuniți la conferința lor națională, 
au reafirmat hotărirea întregii obști 
de a duce mai departe tradițiile lu
minoase ale plasticii românești. în
demnurile sale ca arta să slujească 
idealurile poporului, 6ă reflecte nă
zuințele și aspirațiile sale. lupta 
pentru progres și o lume mai bună 
au găsit un puternic ecou, au fost 
primite cu deplină aprobare, cu con
știința răspunderii ce incumbă artis- 
tului-cetățean al României socialiste.

Aceste simțămitiW și-au găsit ex
presia în mulțumirile profunde adre- 

_ sate secretarului general al partidu
lui de către președintele U.A.P.. care 
a relevat că îndemnurile partidului 
și cuvintele calde ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adresate acum, ca 
și cu prilejul altor intîlniri. trec prin 
inima tuturor artiștilor plastici.

(Agerpres)

Manifestări prilejuite de anul revoluționar 1848

în Țările Române

ADUNAREA POPULARĂ DE LA ISLAZ
Ieri, în comuna Islaz, peste 6 000 

de cetățeni — muncitori, ingineri, 
cadre didactice și alți oameni ai 
muncii — din Tr. Măgurele, pre
cum și numeroși țărani cooperatori 
din județele Teleorman și Olt, au 
adus un fierbinte omagiu înaintași
lor lor, care, cu 125 de ani în urmă, 
condamnind cu tărie servitutile feu
dale, aprobau intr-un singur glas, 
intr-o singură simțire programul 
revoluției de la 1848. La adunare 
au participat tovarășii Cornel Ones- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R., Theodor Ma
rinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Ion Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Deasupra tribunei se afla un mare 
portret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapele roșii 
și tricolore și urarea : „Trăiască si 
înflorească scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România".

La adunarea populară au luat 
cuvintul Gheorghe Popa, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal de 
partid Tr. Măgurele, Florea Ilea, 
maistru constructor la șantierul 
din Tr. Măgurele, Florian Gruia, 
președintele C.A.P. din comuna 
Islaz. în cuvintul său tovarășul 
Cornel Onescu a relevat însemnă
tatea Proclamației revoluției din 
Țara românească în contextul ac
tului revoluționar pașoptist săvir
șit de către popor și pentru popor. 
România este azi liberă, indepen
dentă și pe deplin suverană — a 
spus vorbitorul — „cu un viitor de 
aur“, așa cum l-au dorit cei a- 
dunați aici, acum 125 de ani. 
După ce a prezentat un amplu 
tablou al realizărilor dobindite de 
oamenii muncii din industria si

Consfătuire privind difuzarea filmului românesc
Simbătă s-au încheiat, la Craio

va, lucrările consfătuirii pe țară a 
lucrătorilor din unitățile cinema
tografice, organizată de centrala 
„Româniafllm". Timp de două zile, 
participanții au analizat modul in 
care s-a desfășurat activitatea in 
rețeaua cinematografică, in anul 
trecut șl în primele cinci luni ale 
acestui an, felul in care filmul 
contribuie la înfăptuirea programu
lui stabilit de Conferința Națională 
a P.C.R. In direcția îmbunătățirii 
muncii ideologice, a ridicării nive
lului general al cunoașterii și edu

Naționalizarea înfăptuită acum un 
sfert de veac, lichidind burghezia in
dustrială și financiară, treci nd in pa
trimoniul întregului popor principa
lele mijloace de producție industria
lă, a *dus pentru prima oară in isto
ric clasa noastră muncitoare in situa
ția de a administra potențialul tch- 
nico-industrlal al țării. Cei cărora li 
s-a încredințat atunci funcția de 
conducători nemijlociți ai fabricilor 
și uzinelor, de directori s-au văzut 
dintr-o dată in fața unei sarcini noi, 
deosebit de complexe : în mai puțin 
de 24 de ore de la decretarea actu- 

ei au trecut direct 
la furnal sau de

lui naționalizării < 
de la strung, de 
la războiul de țe
sut, la conducerea 
activității econo- 
mico-financiare a 
întreprinderilor.

Cu satisfacție șl 
mindrie se poate 
aprecia, in per
spectiva anilor 
care au trecut, că 
noii directori au 
făcut față cu suc
ces îndatoririlor 
ce le reveneau — 
factorul hotăritor 
al reușitei fiind 
spiritul revoluțio
nar ce i-a însu
flețit, atașamentul 
ferm față de po
litica partidului, 
devotamentul față 
de interesele cla
sei muncitoare, 
ale întregului po
por. In modul 
cum au fost gos
podărite între
prinderile, deve
nite bun al întregului popor, și-au 
găsit o vie întruchipare înaltele vir
tuți ale minunatei noastre clase mun
citoare.

Cite prorociri nu s-au făcut au
zite la vremea aceea, prezicind că 
naționalizarea nu va avea sorți 
de izbîndă, că fără vechii patroni se 
va instaura haosul, că întreprinderile 
naționalizate se vor prăbuși econo
mic ! Unii nu s-au sfiit să pronosti
cheze chiar și datele la care urma să 
se încheie acest „nechibzuit experi
ment" — cum îl calificau în acele 
vremuri. Toate aceste preziceri au 
fost drastic dezmințite prin dez
voltarea accelerată a unei industrii 
robuste, tot mai puternice. Este sem
nificativ că pe baza proprietății so
cialiste administrate de popor, de 
clasa muncitoare, volumul producției 
industriale a crescut, in sfertul de 
vea’c care a trecut de la naționaliza
re, de 25 de ori, ponderea industriei 
in venitul național ajungind de la 
circa 38 la sută in 1948 la aproape 
58 la sută in 1972.

în acest proces de creștere vertigi
noasă a producției industriale, in 
luptă cu nenumărate încercări și di
ficultăți» cu probleme dintre cele mai 
complicate, s-au format cadre strălu- 

■'.cite de conducători ai activității eco- 
‘ nomice. Ca participantă nemijlocită 

la conducerea întreprinderilor, a 
crescut neîncetat experiența în
tregii clase muncitoare, priceperea, 
iscusința, răspunderea in administra
rea și folosirea cit mai gospodărească 
a mijloacelor de producție, a mate- 

agricultura județului Teleorman, 
vorbitorul a subliniat hotărirea 
oamenilor muncii din județ de a-si 
consacra întreaga forță și capaci
tate creatoare înfăptuirii cincinalu
lui înainte de termen.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se 
6Pune. printre altele : Evocînd cu 
adincă venerație pe cei care au 
inscris la Islaz pagini de glorie 
nepieritoare in cartea de aur a 
neamului, apreciind faptele lor de 
la înălțimea prezentului grandios 
pe care ii făurim, călăuziți de clar
viziunea partidului, ne angajăm 
solemn, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să dăruim tot ce avem 
mai bun, munca, priceperea și ca
pacitatea noastră, pentru a duce 
mai departe minunatele tradiții ro
mânești. Totodată, ne angajăm să 
înfăptuim cu responsabilitate pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român, de a 
fi participant! activi la înfăptuirea 
chemării dumneavoastră înflăcărate 
pentru a făuri urmașilor noștri 
„un viitor minunat, un viitor co
munist".

★
Marea adunare populară se în

cheie cu un spectacol omagial mu
zical-coregraf ic.

Cu același prilej a avut loc ver
nisajul unei expoziții omagiale.

După adunarea populară, la Islaz 
8-a scandat fără încetare „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
expresie vibrantă a dragostei și a- 
tașamentului față de partid, față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

(Agerpres)

cării socialiste a maselor. Ca ur
mare a activității îndreptate spqp 
diversificarea și îmbunătățirea ca
lității repertoriului, de populariza
re a .'ilmelor, anul trecut au fost 
firezentate 167 premiere, din care

4 românești, urmărite de 179 000 000 
spectatori.

Un loc deosebit l-a ocupat In 
cadrul consfătuirii analiza modu
lui cum este difuzat filmul româ
nesc, subliniindu-se că acesta s-a 
bucurat de o primire favorabilă din 
partea publicului.

(Agerpres) 

riilor prime și materialelor. Un fac
tor hotăritor în această privință l-a 
constituit preocuparea susținută a 
partidului pentru creșterea nivelului 
de pregătire profesională și politică 
a cadrelor de conducere din econo
mic, a gradului de pregătire tehnică 
și nivelului de cunoștințe economice 
ale muncitorilor.

Proces continuu, neîntrerupt, per
fecționarea pregătirii cadrelor dobin- 
dește in prezent o importanță hotări- 
toure. /Xceasta se datorește faptului că 
dezvoltarea economică generală a ță
rii a atins acel stadiu care a făcut 
posibilă abordarea problemelor șl 
sarcinilor practice ale făuririi unei 

Conducerea
și organizarea

științifică a producției
economii complexe, bazate pe mijloa
ce tehnice de nivel mondial și în mă
sură să realizeze o eficiență econo
mică superioară, un grad inalt de 
competitivitate pe piețele internațio
nale. Toți acești parametri noi, su
periori, impun perfecționarea conti
nuă a activității de conducere ca o 
sarcină esențială, ca o condiție sine 
qua non a progresului.

Pentru a răspunde pe deplin aces
tor cerințe, • conducătorilor de între
prinderi li se cere astăzi, mai mult 
ca oricind, să-și însușească știința 
conducerii. A trecut timpul cind se 
putea conduce o întreprindere doar 
pe baza experienței acumulate, a ru
tinei Și bunului simț, sub imboldul 
spiritului revoluționar. Cum pe bună 
dreptate sublinia secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „viața iți dă 
experiență, dar nu se poate conduce 
societatea, nu se pot construi uzinele, 
centralele electrice, combinatele chi
mice numai cu experiența vieții și cu 
elan revoluționar. Pentru aceasta 
sint necesare cunoștințe tehnice, ști
ințifice, o înaltă competență". în pre
zent a da dovadă de spirit revoluțio
nar în conducerea întreprinderilor 
înseamnă un permanent efort în dir 
recția însușirii și aplicării celor mai 
avansate-metode de conducere., știin
țifică — a mijloacelor moderne de 
calcul, a metodelor de analiză și de
cizie, a tehnicilor de marketing.

Tocmai in acest sens, în ultimii ani 
au fost întreprinse măsuri concrete 
de natură să asigure însușirea de că
tre cadrele din economie a unor teh
nici și metode moderne de conduce
re, intrate în arsenalul practicii 
mondiale — o mare însemnătate 
avind în această privință acțiunea 
de reciclare. Eforturile depuse în a- 
cest sens constituie o expresie a po
ziției leniniste a partidului nos
tru, potrivit căreia perfecționarea 
producției în socialism presupune 
studierea tuturor metodelor moder
ne de conducere și organizare a 
muncii verificate într-o țară sau alta, 
adoptîndu-se laturile pozitive ale a- 
cestora, aplicîndu-le creator, potrivit 
condițiilor concrete ale țării.

Desigur, străduințele pentru însuși
rea metodelor și tehnicilor științifice 
de conducere nu trebuie să ducă la 
un profesionalism îngust. Așa cum a 
subliniat în repetate rinduri condu
cerea partidului, fiecare conducător 
din economie trebuie să fie in același 
timp și un om politic, să cunoască 
politica partidului, cerințele dezvol
tării sociale, să aibă capacitatea de a

Manifestări consacrate aniversării 
unui sfert de veac de la naționalizarea 

principalelor mijloace de producție industrială
Cu prilejul aniversării unui sfert 

de veac de la naționalizarea princi
palelor mijloace de producție, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Pitești a avut loc o adu
nare festivă.

Vorbind despre însemnătatea a- 
cestui eveniment. Ion Dincă, prim- 
secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R.. președintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean, a făcut o trecere în 
revistă a principalelor realizări ob
ținute în economia județului in cei 
25 de ani ce au trecut de la națio
nalizare.

în ultimul sfert de veac, a spus 
vorbitorul, pe harta economică a ju
dețului au fost ridicate numeroase 
obiective industriale, dintre care 
.unele ca întreprinderea de auto
turisme, combinatul petrochimic, 
combinatul de articole tehnice din 
cauciuc, fabrica de motoare electri
ce, fabrica de stofe „Argeșcana" din 
Pitești, salba de hidrocentrale de pe 
riul Argeș, Combinatul de materiale 
de construcție din Cimpulung și al
tele au Sporit considerabil poten
țialul economic al județului și al 
țării.

în încheiere, participanții la adu
nare au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
se angajează să-și sporească efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară a 
programului de înflorire a patriei 
noastre, elaborat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională ale 
P.C.R., să-și consacre întreaga ca
pacitate creatoare, cu abnegația și 
devotamentul proprii comuniștilor, 
pentru a contribui intr-o măsură și 
mai mare la întărirea potențialului 

orienta, în permanență, deciz'ile e- 
conomice in deplină concordantă cu 
principiile și sarcinile politice.

Pentru realizarea unei conduceri 
științifice a activității economice, o 
deosebită importanță au măsurile de 
raționalizare a structurilor organiza
torice ale unităților economice, care 
au fost adoptate în ultimul timp. 
Așa cum este cunoscut, prin aceste 
măsuri s-a urmărit să se asigure 
crearea unor forme și structuri de 
conducere operative, cu un înalt grad 
de funcționalitate, simple și eficiente, 
cu sarcini și responsabilități bine pre
cizate și rațional stabilite. în prezent 
important este ca ‘ ’ *i aceste măsuri Bă 

fie aplicate exem
plar, pină la ca
păt, astfel ca în
treaga activitate 
de conducere a 
întreprinderilor să 
se caracterizeze 
realmente prin o- 
perativitate, dina
mism. să fie în 
măsură să elimi
ne orice formă de 
manifestare a bi
rocratismului — 
combaterea biro
cratismului trebu
ind înțeleasă per
manent ca o sar
cină de partid ! 
Organizarea în
treprinderilor să 
fie in așa fel rea
lizată. incit po
tențialul tehnic., 
de gindire ingine
rească — valorifi
cat superior — să 
se concentreze, 
nemijlocit, acolo 

bunurile materialeunde se creează ______
— in producție, in cercetare, în pro
iectare.

Avind permanent în vedere faptul 
că poporul este proprietarul colectiv 
al mijloacelor de producție, partidul 
și statul nostru au creat și perfecțio
nat continuu cadrul instituțional, 
structurile adecvate — adunările ge
nerale, comitetele oamenilor muncii
— care să dea tuturor muncitorilor 
posibilitatea de a participa activ, di
rect și nemijlocit la activitatea de 
conducere a unităților economice. In 
dubla lor calitate — de producători și 
proprietari — muncitorii sint chemați 
să-și spună cuvintul asupra tuturor 
problemelor întreprinderii, să exami
neze amănunțit activitatea economi
că a acesteia, să facă propuneri, să 
acționeze umăr la umăr cu cei de
semnați să reprezinte întreprinderea 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, folosirea cu ran
damente superioare a potențialului 
tehnic, gospodărirea judicioasă a fon
dului de materii prime și materiale, 
reducerea substanțială a consumuri
lor specifice, întărirea disciplinei so
cialiste, combaterea oricărei forme 
de risipă, intr-un cuvint. să -se 
preocupe de tot ceea ce poate .influ
ența dezvoltarea avuției aflate..’.. iu 
proprietate colectivă, creșterea efi-

—^cienței ei economice.
Desigur organizarea științifică a 

producției nu poate și nu trebuie 
privită nici un moment ca o acțiune 
de campanie, conjuncturală, ci ca 
un proces continuu. în desfășurarea 
ei sint implicați toți membrii colec
tivelor de muncă — de Ia muncitor 
la director — pentru că creșterea 
productivității muncii, ridicarea cali
tății producției, reducerea substan
țială a costurilor, eradicarea feno
menelor de risipă privesc interesele 
fiecăruia, condiționează bunăstarea 
întregului popor.

După un sfert de veac de la în
făptuirea naționalizării, deținem in 
miinile noastre o avuție imensă, a- 
gonisită prin munca fără preget a în
tregului popor. Dispunem de experi
ență și pricepere, de toate mijloacele 
pentru ca’această avuție să sporească 
și mai rapid în actualul cincinal. A- 
vîntul cu care se desfășoară întrece
rea socialistă pentru realizarea opti
mă a planului și angajamentelor pe 
1973 — an hotărîtor in bătălia 
pentru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen — dovedește indubi
tabil că oamenii muncii sint pe 
deplin conștienți că numai astfel este 
posibilă îndeplinirea mai devreme a 
obiectivelor progresului general, ale 
ridicării nivelului de trai.

Ioan ERHAN

economic al țării, la făurirea Româ
niei socialiste multilateral dezvol
tate.

★
O altă adunare consacrată acelu

iași eveniment a avut loc și la Casa 
de cultură a tineretului și studenți
lor din Iași, la care a vorbit Leonid 
Gribincea. prim-secretar al Comi
tetului municipal Iași al U.T.C.

Astfel de adunări au fost organi
zate și la casele de cultură ale sin
dicatelor din Pașcani și Iași, precum 
și in peste 25 de întreprinderi de 
pe cuprinsul județului, in cadrul că
rora activiști de partid și de stat au 
prezentat în fața a mii de oameni ai 
muncii expuneri despre importanța 
istorică a actului revoluționar de kr 
11 iunie 1948.

(Agerpres) 
★

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
..Scînteii", Ion Manea). — Cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la ac
tul naționalizării, intr-o serie de uni
tăți economice din județul Neamț, 

fi fabricile de cherestea 
„Tarcău", „Foresta", ..Bistrița", 
„Scinteia". „Arini". „Tazlău" și Mi- 
năstirea Neamț", întreprinderile „Me
talurgica", de morărit și panificație, 
fabrica de tricotaje ..8 Martie" din 
Piatra Neamț, fabrica de zahăr și 
secția de morărit si panificație din 
Roman și altele care, la 11 iunie 1948, 
au devenit bunuri ale întregului po
por. au avut loc adunări ale oame
nilor muncii in care membri' ai bi
roului comitetului județean de partid, 
alti activiști de partid și de stat au 
făcut ample expuneri in legătură cu 
însemnătatea politică și socială aa- 
cestui important eveniment din via
ta poporului nostru.
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— Ne preocupă, in primul rind, 
perfect tonarea activrtățu de preve
nire a fenomenului infracțional. In 
acest sens.
mereu vii 
secretarului 
tovarășul 
late La c 
din 
miliție, 
tură și 
_F.ste necesar să 
acordăm o mai 
mare atenție mă
surilor preven
tive. Principalul 
este de a îm
piedica să se co
mită abateri, să 
se încalce legea. 
si considere că an acționat bine nu
mai atunci cind au reușit sâ pre
vină infracțiunile și manifestările 
antisociale.

— Cum se realizează, concret, 
această sarcină esențială ?

— O analiză comparativă a date
lor statistice pe anul 1972 și trimes
trul I 1973 nc arată că. drept ur
mare a creșterii nivelului de con
știință a cetăț t> Iar, precum și a 
unei mai susținute activități pre
vent iv-educative, desfășurată de că
tre miliție, împreună cu alți factori, 
fenomenul iniracțional înregistrea
ză. pe ansamblu, o continuă scă
dere. Este, cred, relevant faptul că 
în anul 1972 a scăzut numărul in
fracțiunilor îndreptate împotriva a- 
vutului obștesc, scăderi sensibile 
cunosdnd și infracțiunile cu privire 
la avutul personal, viața și integri
tatea corporală a cetățenilor. De
sigur, aceste rezultate constituia 
pentru noi un îndemn de a ne îm
bunătăți activitatea în lumina obiec
tivului de care vă vorbeam la inceput. 
între acțiunile pe care ni le-am 
propus aș reliefa. în primul rind, 
perfecționarea activității de pregăti
re politico-ideologică. profesională 
jl militară a cadrelor noastre, con
jugată cu o tot mai strinsă legătură 
=i colaborare cu beneficiarul prin
cipal al muncii noastre — popu
lația.

— Raportul milițic-cetățean 
constituie o preocupare constan
tă a activității organelor orat- 
nii publice in societatea noas
tră. Cum se prezintă la ora de 
față ?

— Citeva exemple dm unde
rnenii-cheie ale muncii noastre 
3 lămuritoare. Astfel, in ceea 
w ivește prevenirea sustragerilor
lin avutul obștesc, acțiunile între
prinse de organele de miliție, in co- 
aborare^cu reprezentanți ; 
inități economice ceniM14\?i 
;-au concretiza t in *5 * i r.Țh s paaxbi li <•. j
area, in vederea confiscării, a unor 
junuri in valoare de zed de milioa
ne lei ; identificarea și înregistrarea 
iilor bunuri necuprinse in eviden- 
ele contabile : depistarea unor în
semnate minusuri in gestiuni și lua
rea măsurilor de recuperare a aces- 
ora. De asemenea, cele peste 2 000
ie sesizări in spiritul Legii nr. 18/ 
968 au contribuit la depistarea u- 
icr bunuri procurate pe căi ilicite, 
ralorind mai multe zeci de milioa- 
i£ let Sint tot atitea contribuții 
tftdenle ale opiniei publice la in- 
Ippîinirea mai bună, de către mili- 
ie, a sarcinilor ce-i revin.

— Răminind in această zonă 
a raportului miliție-cetățean, o 
întrebare mai particulară, ca să 
spunem așa : cum se folosesc 
diferitele prilejuri pentru a ține

miliției are 
îndemnurile 

partidului, 
eseu, f'wmu- 

adrclor de bază

mai strins contactul cu cetă
țeanul, pentru a explica legile, 
a desfășura ..la sursă** jnunca 
de prevenire a fenomenului in
fracțional 7

— Nu-mi este greu să răspund )a 
o astfel de întrebare. De la bun în
ceput pot să afirm că legătura lu
crătorilor de miiiție cu populația se 
realizează printr-o gamă variată de 

discuția cu ce- 
solicjlă o expli- 

jnei legi sau a- 
cunoștlnță o neregulă, 

pinâ la activitățile organizate sosic- 
matic — este vorba de ședințele pe
riodice la casele de cultură, cămi
nele culturale, școli, cu populația, 
de intilnirile din întreprinderi și 
C.A.P., unde se prelucrează noile

înaltă responsabilitate față de înda
toririle legale, promptitudine, re
ceptivitate și simț de răspundere 
fată de rezolvarea sesizărilor caro 
intri in competențele clar stabilite 
pentru personalul miliției.

— Pentru că dv. n-ați 
Ut un lucru, ne simțim 
s-o facem noi : știm că 
siunca lucrătorului de 
nu este dintre cele mai ușoare. 
Ca și in alte meserii, nu o dată 
omul in uniformă albastră csfe 
musafir pe acasă. Știm ci sint 
numeroase împrejurări fn care 
milițianul dă dovadă de o Înal
tă dăruire, devotament, de sa
crificiu chiar, demn dc toată 
stima. Din păcate, asemenea 
fapte tint mai

amln- 
datori 
profe- 
milițle

Convorbire cu generol-maior Jean MOLDOVEANU, 
adjunct al ministrului de interne și șef al Inspectoratului general 

al miliției

Orpanclc de stat

do- 
pot 

ce

legi ori se pun în discuție diverse 
fapte penale, pentru a fi de învăță
tură. ca șl de participarea ofițerului 
și subofițerului de miliție la sfaturile 
omeniei. Iată, după părerea noas
tră. forme bune de stringere a con
tactului cu cetățeanul. Se înțelege 
că noi căutăm să dezvoltăm necon
tenit aceste forme, să folosim toate 
căile legale pentru a asigura o mai 
temeinică legătură cu populația.

— Ce ne-ați putea spune des
pre contribuția cetățeanului la 
asigurarea ordinii și ..........
blice ?

— Efectele salutare ale 
lății mereu perfecționate .
Decretul 153/1970 — instrument ju
ridic deosebit de important în lupta 
pentru combaterea acțiunilor anti
sociale) s-au conjugat cu ajutorul 
important pe care l-am primit și-l 
primim din partea organizațiilor 
obștești — sindicale, de tineret, de 
femei etc. — precum și din partea 
unui număr tot mai mare de cetă
țeni animați de o conștiință civică 
înaintată, socialistă. E semnificativ 
faptul că aproape toate infracțiunile 
au putut fi descoperite, iar numeroa
se cazuri din sfera legii 18/1968 au 
fost deferite justiției, datorită atitu
dinii active, responsabile a cetățeni
lor. Trebuie să menționez că in 
multe oazuri cetățenii au intervenit 
direct, imobilizind infractorii și pre- 
dindu-i organelor de miliție.

Apelind la sprijinul opiniei publi
ce, miliția nu uită insă nici o clipă 
că, pe baza legilor țării, este răs
punzătoare direct de apărarea avu
tului obștesc și al cetățenilor, a or
dinii publice, de prevenirea, comba
terea și reprimarea infracțiunilor. 
Totodată, ințelegind să ne îndepli
nim așa cum se cuvine sarcinile 
trasate de partid, nu vom înceta ca, 
in paralel cu activitatea strict spe
cifică — pe care ne străduim s-o 
perfecționăm prin mai buna pregă-

liniștii pu-

unei legis- 
(de pildă

?ntenți a; . ur<vr -lire a- cadrelor, printr-o dotare cit 
și lodaK'/, -hnai modernă, prin metode de lucru

iștiințifioe. 6fi perfecționăm legă
tura cu masele, atit pe linia contac
telor directe, cit și pe aceea a infor
mării mai operative și detaliate a 
opiniei publice asupra principalelor 
probleme ce ne stau in fată. Tre
buie, de pildă, să dăm o mai mare 
eficiență activității ofițerilor și sub
ofițerilor sectoriști, intilnirilor cu 
cetățenii, proceselor publice etc.

— Am vrea să nu ocolim o 
întrebare puțin mai delicată : 
sint și cazuri de tratare super
ficială a unor sesizări de către 
anumite cadre de miliție ? 
Ne-ar interesa măsurile ce se 
întreprind față de astfel de fe
nomene, dacă ele există.

— Deși asemenea cazuri sint tot 
mai izolate, noi le tratăm cu maxi
mă exigență. Motivele sint limpezi : 
vrem să determinăm la fiecare o

chiar, demn dc 
păcate, 

puțin cunoscute 
publicului larg. 
Vă rugam pe 
dv. să ne in.'ă- 
țișați citeva a- 
semenea fapte. 
— Și noi, cei 

care profesăm a- 
ceastă 
sintem de 
că munca 
torului de 

mai ușoare.

meserle, 
părere 
lucră- 
milițle 
Nu o 

oare 
acționeze 

prompt, cu pricepere și chiar eroism. 
Despre munca modestă, anonimă de 
cele mai multe ori, dar eroică a 
multor ofițeri și subofițeri de mili
ție se pot rosti cuvinte de respect 
și prețuire. Cu litere de aur au fost 
dăltuite in cartea de onoare a mili
ției numele unora dintre primii eroi 
cum au fost cpt. Ghiță Alexandru, 
It. maj. luga Iancu, Lăbuș Radu, 
Poleac Vasile, lt. Puiu Dumitru, slt 
Balic Gh.. Costan Vasile, plut. Blag 
Silviu, Frigea Ion, serg. maj. Aca- 
trinei Nicolae, Bira Ion și mulți 
alții, care s-au jertfit apărînd cu 
strășnicie ordinea de drept, avutul 
obștesc, bunurile și viața cetățeni
lor. Pe piepturile multor lucrători 
de miliție strălucesc ordine și me
dalii. mărturie a acestui devotament. 
Toate acestea sint exemple pentru 
oamenii în uniformă albastră, un în
demn de a send, potrivit jurămin- 
tulul făcut, patria și poporul,

— în ce constă sprijinul con
cret pe care ar putea să vi-l 
dea, in continuare, cetățenii ?

— Voi aminti doar In treacăt 
unele puncte mai ..sensibile" : pon
derea relativ însemnată pe care o 
au in comiterea de infracțiuni reci- 
diviștii, persoanele fără ocupație, 
minorii și tinerii nesupravegheați. 
In ceea ce privește prevenirea in
fracțiunilor în dauna avutului ob
ștesc, cetățenii ne pot ajuta contri
buind la înlăturarea cauzelor (crea
rea și neipregistrarea de plusuri în 
gestiuni ; condiții precare de depozi
tare și conservare a bunurilor ;
exercitarea formală a controlului
preventiv sau chiar eliminarea con
trolului ; neatenție în întocmirea
documentelor de plată și transport

,a mărfurilor ; lipsuri in organizarea x 
și exercitarea pazei și altele^' v' •

— Adică șă nu se ajungă la..- 
Alo, Miliția !

— Exact. Să știți că nimic nu 
poate fi mai trist pentru un lucră
tor de miliție decit să descopere o 
infracțiune care ar fi putut fi evi
tată. Este un adevăr care ține, dacă 
vreți, de sensul etic al profesiei, al 
misiunii de milițian. Iată deci un ul
tim argument in sprijinul ideii care 
ne călăuzește : să depunem 
eforturile pentru a preveni 
țiunile, contribuind pe această 
la munca entuziastă, rodnică a 
tregului nostru popor.

Discuție consemnata 
Petre DRAGU 
Iile TANASACHE

nu-i dintre cele _ __
dată se ivesc împrejurări în 
milițianul trebuie sâ

toate 
infrac- 

cale 
in-

de
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BACĂU

diversificarea
PRODUOIIEI DE ȚESĂTURI

De la începutul anului și pină 
acum, colectivul fabricii de pos
tav „Proletarul" din Bacău a li
vrat beneficiarilor interni și ex
terni stofe pentru sacouri, par- 
desie și postume pentru bărbați, 
femei și copii in numeroase mo
dele noi, moderne. Printre a- 
cestea se remarcă ștofele pen
tru rochii realizate in carouri de 
diferite culori, articolele de se
zon ușoare la purtat și cu o re
zistență sporită, ca și stofele 
pentru sacourile bărbătești, cu 
aspect și tușcu plăcute. In mo
mentul de față, serviciul de 
creație lucrează la realizarea al
tor 60 de articole noi, intr-o 
gamă variată de culori și dese
ne, care vor fi prezentate in cu- 
rind comerțului pentru contrac
tare. Date fiind cerințele tot mai 
mari de pe piața internă și ex
ternă, colectivul întreprinderii 
băcăuane s-a orientat spre valo
rificarea mai bună a linurilor 
românești și folosirea intr-o 
proporție mai mare a fibrelor 
chimice, care să confere țesă
turilor caracteristici și finisaje 
superioare.

Paralel cu realizarea țesături
lor pentru costume, sacouri și 
pardesie, întreprinderea băcă
uană produce noi sortimente de 
stofe pentru costume de protec
ție, stofe pentru mobilă și uni
forme școlare. Fabricate din- 
tr-un amqsto.c de lină și fibră 
polipropileriică, noua țesătură 
pentru costumele de protecție 
are o rezistență mărită la ac
țiunea acizilor față de stofele 
realizate pină acum. Ea își va 
găsi o largă utilizare îndeosebi 
in unitățile industriei chimice. 
Stofa pentru mobilă se realizea
ză in cinci desene și un mare 
număr de culori. Fantezia, jocul 
de culori, durabilitatea sint 
atribute ce conferă acestor țesă
turi o calitate superioară, In a- 
nul acesta, colectivul fabricii bă
căuane s-a angajat să realizeze, 
peste sarcinile de plan, 5 000 mp 
de diferite stofe.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Șcînteii"
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„NEPTUN"
In constelația sta

țiunilor maritime ro
mânești apărute în ul
timii ani, „Neptun" a 
fost construită prima. 
In acest sezon se îm
plinesc cinci ani de 
cind primii turiști 
s-au „aventurat" în 
luminișurile bătrînei 
păduri „Comarova", 
unde apăruseră cîte- 
va hoteluri si restau
rante cu o capacitate 
de cazare do 2 700 
locuri. Astăzi, „Nep
tun" are peste 16 000 
locuri de cazare in ca
mere cu cite două pa
turi. tar dacă se a- 
daugă și locurile su
plimentare (pentru co
pii), stațiunea atinge 
cifra de 18 500 paturi.

Pe locul altădată 
sălbatic, cu păduri și 
bălți, se înaltă la ma
lul mării un adevărat 
oraș turistic, compus 
din hoteluri si unități 
de servire de o mare 
diversitate arhitectu
rală. Stațiunea este îm
prejmuită de pădurea 
rămasă intactă — de 
altfel transformată in
tr-o rezervație natura
lă de stejari, plopi, fra
sini, pini, mesteceni,

populată de căpri
oare. iepuri, fazani și 
rațe sălbatice — și 
de plaja Imensă, care 
se pierde lent in mare 
pe zeci de metri. Exis
tă, la „Neptun" a ti ta 
varietate, s-au adunat 
aci atitea lucruri a- 
trăgătoare. frumoase, 
înejt omul venit să-și 
petreacă vacanta este 
plăcut impresionat do 
ceea ce i se oferă.

„Neptun" este o sta
țiune a copiilor. El 
găsesc aici numeroase 
locuri de țoacă, un 
parc de distracții pe 
măsura lor, „Prichin
del", piscine, o sală 
special amenajată unde 
se proiectează filme 
etc.

„Neptun" este o sta
țiune a tineretului, la 
dispoziția căruia șe 
află felurite terenuri 
de sport : tenis, volei 
și baschet, popice, mi
nigolf si călărie, locuri 
de agrement dotate 
cu o gamă mare de 
ambarcațiuni. de la 
barca cu visle. pină la 
șalupele rapide și cu 
schi nautic. Seara le 
stau la dispoziție nu
meroasele discoteci și

CRAIOVA

UN NOU VAD
între străzile 30 Decembrie și 

M. Kogălniceanu din Craiova 
exista un pasaj cu clădiri vechi 
si nu prea întreținute cum tre
buie. Iată că la începutul anu
lui au apărut aici echipe de zi
dari. timplari și vopsitori 
schimbînd înfățișarea clădirilor 
și a întregului pasaj. întreprin
derile O.C.L. Textile-Incfilță- 
minte și Metalo-chimice din 
Craiova au amenajat aici 8 ma
gazine. reunite sub denumirea 
de „Bazarul Craiovei". Pe o 
suprafață relativ restrinsă. fără 
să piardă mult timp, cumpără
torii găsesc aici o gamă variată 
de produse : textile, încălță
minte, mercerie, articole pentru 
nunti Si botezuri, obiecte de ar
tizanat ctc. In curind. vor mai 
fi deschise alte două unități

unități de alimenta
ție publică cu orches
tre și programe artis
tice de varietăți.

„Neptun" este o sta
țiune pentru toate 
viratele. Pe plajă se 
află moderne solarii 
pentru bărbați și fe
mei. aprovizionate zil
nic cu nămol saprope
lic djn lacul Techir- 
ghjol- Piscinele acope
rite și descoperite o- 
feră apa mării încăl
zită. Trăsurile cu cal 
tip „1900“ și mini- 
oarele formate din 
garnituri din cite 3—4 
furgonete oferă plim
bări molcome pe alei
le centrale și 
le ale stațiunii, 
trul de vară 
seară de seară 
tacole susținute de cele 
mai bune trupe ale 
teatrelor din București 
șl din restul tării, pre
cum și ale unor an
sambluri folclorice.

In ultimii ani, „Nep
tun" și-a cucerit o bi
nemeritată faimă în 
tară Si peste hotare. 
Sute de mii de turiști 
români și străini vin 
aici vară de vară să-și 
petreacă concediul.

latera- 
Tea- 
oferă 
spec-

COMERCIAL
pentru țesături șl tricotaje. Du
pă cum ne-au declarat repre
zentanții direcției comerciale 
județene, „Bazarul Craiovei" se 
bucură de o mare afluență de 
cumpărători. Această afirmație 
este susținută de faptul că. de 
la deschidere (care a avut loc 
in luna martie) pină in prezent, 
valoarea mărfurilor vindute în 
aceste magazine se ridică la 
suma de peste trei milioane lei, 

Pornind de la experiența și 
eficiența acestui tip de vad co
mercial. a fost luată inițiativa 
amenajării unui nou bazar în 
pasajul de pe strada Karl 
Marx, unde vor funcționa 7 uni
tăți comerciale.

Imagine nocturna din centrul orașului Tulcea Foto: S. Cristian

Nistor ȚU1CU 
corespondentul „Scînteii

BRAILA

industria locală

[faptul! 
divers',

I Neașteptată 
| descoperire 
la Peștera 
Muierii

Explorată de curind, „Galeria 
I electricienilor" din Peștera Mu

ierii (Gorj) a rezervat cercetă
torilor o neașteptată descoperi
re, Pereții uneia dintre săli — 
cea denumită sala Roșie — sint 
acoperlți |n întregime cu con- 
crețiunl de dahlit. Este, pină in 
prezent, singura formațiune de 
acest gen din țară și printre 
puținele'din lume. In plus, spre 
deosebire de celelalte peșteri I 
unde dahlitul a fost găsit nu- I 
mal Izolat, in fiala Roșie el se | 
prezintă sub toate formele de 
concrețiunl : stalactite, stalag- I 
mite, perdele etc.

Dactilografa, | 
| autoca- 
I mionul 
I și cornul
• Pe o arteră din Baia Mare se I 

efectua un control asupra mij- ■ 
toacelor de transport aflate in I 
circulație. La volanul unui auto- | 
camion al întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geo
logice, șoferul I. Podobac nu 
poate prezenta foaia de parcurs. 
De fapt — motiva el — ieșise 
din curtea întreprinderii, doar 
așa, pentru citeva minute, să o 

Iducă in oraș pe dactilografa L.
Bălan, care voia să-și cumpere I 
un corn. Dacă întreprinderea ar I 
fi avut in curte un buldozer I 

| plecau oare cu el la brutărie ? | 

| „Bolnavul**... 
■ dator

In anul 1960, Ion Polifronie, I 
electrician la uzinele „Electro- ■ 
putere" Craiova, a fost pensio- I 
nat. Pe baza avizului unei comi- I 
sii medicale i s-a acordat o ’ 
pensie de boală de gradul II. I 
Proaspătul pensionar insă a I 
continuat sâ muncească ca e- I 

Ilectrician in aceeași uzină pină 
in anul 1963. Din 1963 și pină in 
prezent a lucrat fără întreru
pere la întreprinderea de rețele 

I electrice Craiova. In tot acest 
I timp și-a încasat cu regularita- 
| te salariul muncit cinstit. Dar 
Iși de la oficiul de prevederi 

sociale a ridicat aproape 50 000 1 
lex. în al 13-lea an de la pen- I 
sionare, I.P. a trimis oficiului | 

Ide prevederi sociale o contesta
ție prin care se arăta supărat 
foc : fusese omi5 de la ultima 
majorare a pensiei ! Dar curind, 
contestația sa avea să ajungă in 
fața instanței de judecată. Aici, 
I.P., care, prefăcindu-se bolnav 
încasase pensia pe nedrept, a 
fost obligat să restituie 24158 
lei (restul sumei pină la 50 000 
lei s-a prescris). întrebarea este 
insă ce au de spus cci ce au I 
ajutat un om perfect sănătos să I 
devină ...„bolnav" ?

Noutăți din
BRAILA (Corespondentul 

„Scinteii", N. Gr. Mărășanu). — 
Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni al întreprin
derii de industrie locală nr. 1 
din Brăila se preocupă perma
nent de diversificarea produse
lor și îmbunătățirea calității a- 
cestora. In prezent se fabrică 
pește 300 produse noi — de la 
jucării pentru copii, pină la re
zervoare metalice șl unități de 
pompaj, pentru industria ex
tractivă.

— Anul acesta, preocupările 
noastre sint îndreptate spre asi
milarea unor produse solicitate 
atit de populație, cit și de in
dustrie — ne spunea tovarășul 
Petru Zaharia, inginerul șef al 
întreprinderii. Ne-am angajat 
să asimilăm 61 de produse noi. 
Pină acum am asimilat unități 
de pompaj de Ia 5 la 12 tone șl 
noi tipuri de rezervoare între
buințate în industria extractivă.

o Din instanța în fața opiniei publice ® Din instanța în fața opiniei publice

Șoferul, trolei
buzul și lama
Capătul liniei de troleibuz 90.
— Tovarășu' șofer, nu e ora de plecare ?
— O fi... mormăit- Alexandru Topală, 

meșterind ceva pe sub vehicul.
în sfirșit, troleibuzul se urnește. Dar 

după câteva sule de metri...
— E defect, nu mai am frină, li anunță 

șoferul pe călători, invitindu-: să-și gă
sească alî mijloc de transport.

...De curind, în fața șoferilor de trolei
buze I.T.B. a avut loc un proces mai puțin 
obișnuit. Inculpatul nu era altul decit co
legul lor. Alexandru Topală.

— Recunosc, am intrat sub mașină și am 
t&lat cu o lamă furtunul de frină. dar n-am 
făcut-o din rea voință, ci pentru că nu 
prea mă simțeam bine...

— De ce n-ai anunțat la dispecerat, să-ți 
trimită un înlocuitor ? Trebuia să defectezi 
troleibuzul ?

— M-am gindit că mai erau doar două 
ore pină c.nd să-mi vină schimbul... dacă 
venea un înlocuitor nu mai eram pontat și 
pentru aceste două ore.

— La urmările faptei nu le-al gindit ?
— Păi, furtunul nu era prea scump, nu

costă nici o sută' de lei. Mi-am dat seama 
că am greșit și l-am plătit de atunci.

— Dar la pericolul la care i-ai expus pe 
călători, pe pietoni și siguranța circulației 
nu te-ai gindit ? Al traversat 5 intersecții 
fără sâ al frină ! în orice clipă putea să 
se intimple o nenorocire.

După pronunțarea sentinței, oamenii au 
plecat în grupuri, meditativi. Nu știm pre
cis la ce se gindeau, dar e sigur că fie
căruia i-a apărut și mal limpede respon
sabilitatea socială pe care ți-o asumă 
atunci cind se urcă la volan.

A dat din 
buzunar,., 
pamintul 

cooperativei
Cum-necum, Ion Negoe.scu. președintele 

C.A.P. Gogoșu din județul Dolj, se trezise 
așa, deodată, că toată lumea are ceva cu 
el. Critici pe la forurile județene, critici 
în ziar ; prin sat — așljderea : oameni 
nemulțumiți că treburile cooperativei nu 
merg bine, că președintele o cam tace de 
capul lui. De la o vreme a apărut rc . 
care bătea și mai tare la ochi. ..Măi. s 
întrebau cu nedumerire sătenii din Gogoșu,

cum și-o fi făcind ăsta al lui Epure, care-l 
șofer în Craiova, casă pe locu’ ăla din va
tra satului ? Doar e pămintu’ coopera
tivei...".

...Tribunalul județean Dolj. Se dezbate 
dosarul 1752/1973 privind un abuz în ser
viciu. Autori : Ion Negoescu, președinte, șl 
Ion Durlă, conțabil-șef la C.A.P. Gogoșu.

— Este adevărat — recunoaște I. N. — 
am pus rezoluția de aprobare pe cererea 
lui Epure pentru lotul de casă, dar am în
țeles prin asta să i-1 dăm ori contra cost, 
ori prin schimb... Cu gindul ăsta, și eu și 
contabilul-șef am aprobat cererea.

— De ce ?
— Păi, credeam că am acest drept !

Pronunțindu-se, instanța a hotărât — cum 
era și normal — condamnarea celor doi 
inculpați. Pentru că nimeni n-are dreptul 
de a dispune arbitrar de averea obștii. Cu 
atit mai puțin tocmai cei pe care obștea 
i-a pus să-i gospodărească averea !

„îmblinzitul“ 
ex-director

— Măi băiete, ți-a pus Dumnezeu mina-n 
p ! — il spunea cu vreo doi ani in urmă 

Achim Crăciun, directorul magazinelor ln- 
■ .cooperatiste din Craiova, unul proaspăt

angajat. Habar n-ai ce vad comercial e 
ăsta. Om te-am făcut !

Șl s-a ținut de cuvint. Așa de .,om“ l-a 
făcut pe noul gestionar, Ion Vlăicuș, incit 
acesta nici nu s-a sinchisit cind, după 
citeva luni, I 6-a suspendat plata salariului 
pentru faptul că n-a prezentat documentele 
cerute la verificarea gestiunii. Sâracu’ ! 
Aproape opt luni a stat fără leafă... Șl 
avea, bietul de el, multe greutăți : trebuia 
să-1 plătească pe Constantin Ispas, „ges
tionarul subaltern", pe Radu Petrescu, 
„contabilul personal". Colac peste pupăză, 
tocmai atunci au mai tăbărit pe el și niște 
prieteni să le împrumute niște bani, acolo, 
vreo.., 53 000 de lei ! Și totuși a făcut 
„față". Fire econoamă, mai avea el și 
pe-acasă — după cum a descoperit miliția 
— vreo 18 000 lei.

Dar Vlăicuș nu era omul să-și facă griji 
cu una, cu două. Ce, nu era el in grațiile 
directorului ? N-a reușit, cind toată lumea 
se aștepta sâ-i fie luată gestiunea, să ob
țină in continuare marfă de zeci de mii de 
lei? Iar paguba inițială (158 391 lei) a mai 
crescut apoi cu incă 72 000. Explicabil : 
Vlăicuș iși asumase cam prea multe „obli
gații" ; a trebuit, mai ales, să-1 „îmbuneze" 
pe directorul A. Crăciun — cu 5 000 lei 
o dată, cu 20 000 altă dată, apoi cu un 
aragaz, păsări, zarzavat.,.

— Onorată instanță, recunosc, am gre
șit, l-am favorizat și mi-a făcut unele mici 
servicii. Dar nu e adevărat că aș fi pri
mit de la el acele sume de bani...

Jalnică apărare ! De altfel, ex-dlrectorul 
Crăciun nici n-are cum să întoarcă : toate 
probele din dosar il acuză. își făcuse un

obicei din a se lăsa stipendiat de gestiona
rii necinstiți, acordindu-le in schimb, cu 
mină largă, perisabilități. Dar in materie 
de cinste nu se admit... perisabilități.

„Consumul 
meu zilnic: 
o găleată 
de lichior"

— Nu contest, am pătruns prin acoperi
șul magaziei șl am umplut o găleată cu 
lichior.

— Cum voiai să ieși cu găleata plină pe 
poarta fabricii ?

— Să ies cu ea pe poartă ?! Da’ ce, eu 
sint hoț ?

— Atunci ce aveai de glnd să faci cu o 
asemenea cantitate de lichior ?

— O duceam la mine in vestiar.
— Pentru ce ?
— Pentru consumul meu zilnic...
(Dip dezbaterea procesului judecat In 

fața salariaților Fabricii de flplrt și droj
die București. Inculpat, Mihai Apreutesei).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

Deci, se 
poate ca 
pe roate
Ileri a avut loc la Cluj un I 

simpozion cu tema „Accidente I 
I rutiere: cauze și măsuri de • 
prevenire", organizat de Inspec- ■ 

toratul județean Cluj al Minis- I 
ferului de Interne. Simpla e- | 

Inunțare a problemelor discutate - 
— dinamica accidentelor rutiere I 
in județul Cluj in perioada I 

11969—1972 ; răspunderea penală ’ 
in accidentele rutiere ; circula
ția in sistematizarea teritorială ;

I rolul stării de sănătate a condu
cătorului auto in prevenirea ac
cidentelor ; implicațiile defecțiu
nilor tehnice ale autovehicule
lor ; asistența medicală de ur- I 
gență ; copilul și pietonul in I 
traficul rutier ; rolul factorilor ’ 
educativi în prevenirea acciden- I 
telor rutiere etc. — este, credem, I 
edificatoare. Comunicările pre- 1 
zentate cu acest prilej de spe- I 
cialiști in materie au relevat o I 
concluzie la care nu putem să 1 
nu subscriem și noi : circulația I 
dispune de o multitudine de I 
mijloace cu ajutorul cărora poa- 1 
te fi organizată... ca pe roate.

| Alo —în tot 
județul

Acum două zile, în cătunele J 
Ardud-Vii și Urziceni-Pădure, I 
din județul Satu-Mare, a fost I I instalat cite un post telefonic.
Odată cu aceasta se încheiase I 
acțiunea de introducere a tele- I I toanelor in toate localitățile ru
rale din județ. în ultimii trei I 
ani au fost racordate la rețeaua | I telefonică 80 de localități, pe
raza cărora s-au instalat peste I 
500 de kilometri de circuite. E | 

Io performanță. Cei ce au întins . 
aceste linii de comunicație me- I 
rită toate felicitările. j

Rubrică redactată de î

I Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
ii corespondenții „Scînteii* I



SCÎNTEIA — duminică 10 iunie 1973 PAGINA 5

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit scrisorile 

de acreditare ale ambasadorilor
Republicii Gabon

Lui nd cuvintul In cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Jean Firmin Ngondet a 
•ransmis președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
precum și poporului român cordiale 
urări prietenești din partea Dreședin- 

• lui Republicii Gabon, Albert Ber
nard Bongo. și a poporului «abonez.

Ară tind că prezenta sa in România 
' xprimă voința președintelui Repu
blicii Gabon de a Întări raporturile 
de prietenie și colaborare cu Româ
nia. ambasadorul gabonez a spus :

..în pofida distantei care separă 
. :c două țări și a diversității obi- 
•• urilor. instituț.ilor și oamenilor, 

există intre cric două popoare nu
meroase puncte comune. Printre a- 
ccstca fie-mi îngăduit să menționez 
* mtul profund al ospitalității, al pri
mirii frățești, care face ea un om să 
•-e simtă întotdeauna un oaspete pri
vilegiat in țara care 11 primește.

România arc. pe drept cuvint. re
putația de a fi țara prieteniei și Ga- 
bonul a înscris pe emblema capitalei 
sale, care poartă numele de Libre
ville. cuvintele : ..L-.bcrtatea se naște 
din prietenie" (Libertas ex amiciția 
nascitur). Aceste cuvinte sint plăcuțe 
auzului dumneav'vastră, obișnuiți cu 
acrRoffiilc latinității. Este adevărat 
că libertatea se naște din prietenie 
și că prietenia sc dezvoltă in liber
tate.

Un alt punct de identitate între 
Gabon și România este această min- 
drie. acest simțâmint viu al demni
tății și independenței, pe care ii au 
atit popoarele africane cit și cel al 
dumneavoastră. Aceasta face ca eu 
să mă simt in mijlocul dumneavoas
tră intr-o ambiantă familiară".

în continuare ambasadorul gabonez 
a spus :

..îmi revine misiunea de a dezvolta 
punctele de contact atit pe tărim 
cultural, cit și economic și îndrăz
nesc să sper că in această direcție 
mă voi bucura din partea Excelen
tei Voastre și a guvernului român de 
sprijinul cei mai binevoitor.

Gabonul dorește să-si dezvolte pa
trimoniul cultural. In această pri
vință experiența dobindită de dum- 
■y a voastră in ultimii ani nu poate 
fi dorit prețioasă. Pe nlan •'oonnmic. 
Gabonul, aflat în plină dezvoltare,

este nu numai o țară agricolă și fo
restieră. ci și minieră. Manganul, 
uraniul și petrolul constituie. îm
preună cu lemnul și produsele in
dustriei lemnului, principalele măr
furi de export".

..Am convingerea — a spus In În
cheiere ambasadorul Republicii Ga
bon — că perspectivele de schimburi 
comerciale și de cooperare tehnică și 
financiară intre cric două țări ar 
putea căpăta intr-un viitor apropiat 
o formă mai concretă".

Lulnd cuvintul. președintele Con
s’. iului de Stat al Reuublicii Socia
liste România a mulțumit călduros 
pentru salutul si urările ce l-au fost 
t-.insm-.se din partoa președintelui 
Republicii Gabon, căruia i-a adre
sat. la rindul său. călduroase urări 
de sănătate și fericire. De aseme
nea. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat poporului gabonez prieten u- 
rarea de a obține noi succese pe ca
lea dezvoltării sale economice și so
ciale.

..Poporul român — a spus pre- 
s'.bntelc Consiliului de Stat — este 
profund interesat in asigurarea u- 
nui climat de pace si colaborare in 
lume. în promovarea largă intre sta
te a unor relații de tip nou. înteme
iate pe principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectării independen- 
t si suveranității naționale, neames- 
tecului in treburile interne si avan
tajului reciDroc. pe nefolosirea for
te: sau a amenințării cu folosirea 
forței împotriva altui stat. Pe res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a decide singur asupra destine
lor sale.

In tara noastră sint bine cunos
cute și se bucură de o înaltă apre
ciere eforturile depuse de poporul 
gabonez pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru valorifi
carea resurselor sale naționale, in 
scopul dezvoltării economice si so
ciale și al îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și de viață. Sintem de pă- 
rere că există toate condițiile ca re
lațiile politice, economice si cultu
rale dintre România si Gabon să se 
dezvolte continuu, in interesul șia- 
vantaiul reciproc al celor două po
poare. In această ordine de idei, do
resc să menționez că România a-

cordă o mare atenție dezvoltării re
lațiilor sale cu statele independente 
din Africa si de pe alte continente, 
sprijină lupta lor pentru apărarea și 
consolidarea independentei naționa
le, pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare. împotriva politicii imperia
liste. colonialiste și ncocolonialiste. 
Republica Socialistă România este 
solidară și acordă sprijin moral, po
litic si material luptei popoarelor din 
Angola. Mozambic. Guineca-Bissau. 
Namibia si din alte teritorii aflate 
tneft sub dominația străină, pentru 
obținerea independent'i lor și con
damnă cu energie politica do apar
theid și discriminare rasială dusă de 
cercurile conducătoare din Republi
ca Sud-Africană si Rhodesia.

Apreciem că o problemă funda
mentală pentru pacea si Drog rosul 
umanității este lichidarea stării de 
subdezvoltare si a decalajului eco
nomic existent intre țările in curs 
de dezvoltare și cric industrializa
te. Lichidarea acestui decalai impu
ne. după convingerea noastră, mobi
lizarea eforturilor fiecărui popor pen
tru valorificarea resurselor națio
nale in interes propriu, lărgirea coo
perării internaționale pe baze echi
tabile. precum și măsuri practice de 
snriiinire a acestor eforturi de către 
statele avansate"..

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus, adresindu-se nou
lui ambasador gabonez :

..Convins că activitatea dumnea
voastră in România va servi cauza 
dezvoltării relațiilor de prietenie si 
colaborare dintre țările si popoarele 
noastre, vă urez succes deplin în 
munca de Înaltă răspundere ce vi 
s-a încredințat si vă asigur că vă veți 
bucura de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului român 
și al meu personal".

După inminarea scrisorilor, pre
ședintele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut 
intr-o atmosferă cordială, prieteneas
că. cu ambasadorul Republicii Ga
bon. Jean Firmin Ngondet.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor si la convorbire au partici
pat Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat, și George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe.

Republicii Peru
Lulnd cuvintul cu prilejul prezen

tării scrisorilor, ambasadorul Enrique 
E. Laroza a transmis președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, călduroase urări de feri- 
c -e din partea președintelui Repu
blicii Peru, general de divizie Juan 
Velasco Alvarado.

„Guvernul Revoluționar al Forțc- 
>r Armate cin Peru — a spus vor
bitorul — continuă cu succes deplin 
procesul ireversibil al postulatelor 
sale economico-scciale. care sint. in 
esență, naționale și umanitare. în
dreptate spre crearea unei societăți 
a egalității și dreptății.

Aceste principii umanitare sint 
aplicate in mod universal și in rela
țiile internaționale. Peru participind 
activ la actualul proces de apro
piere și înțelegere intre diferitele 
națiuni, care vor trebui să ducă la o 
soluționare justă a problemelor in
ternaționale și la garantarea unei 
păci stabile și durabile, spre binele 
umanității și pe deasupra tuturor 
diferențelor ideologice. Din aceste 
motive. Peru sprijină cu tărie prin
cipiile independenței, egalității juri
dice dintre state, respectarea acor
durilor internaționale si neinterven
ției — piatra unghiulară a relațiilor 
internaționale".

în continuare, ambasadorul pe
ruan a spus:

„In țara mea este admirată și a- 
preciatâ la toată valoarea sa pozi
ția de frunte pe care o ocupă Româ
nia in concertul națiunilor, unde 
vocea sa este ascultată astăzi cu 
respect, nu numai datorită străluci
telor succese sociale, economice și 
politice pe care le-a obținut pe plan 
intA-a. ci. de asemenea, pentru ge
nerosul ajutor tehnico-științific pe 
care il acordă țărilor in curs de dez

voltare și îndeosebi pentru extraor
dinarele eforturi pe care le desfă
șoară pentru pacea mondială. Toată 
aceasta este opera indiscutabilă a 
iluștrilor săi conducători".

„în prezent — a spus in conti
nuare ambasadorul Republicii Peru 
— relațiile noastre prietenești și fră
țești dau de ia rezultate minunate. 
Dorința mea este ca, in timpul . 
derii in frumoasa și primitoarea 
dumneavoastră țară aceste relații să 
se dekvolte. dacă este posibil, și mai 
mult, in toate domeniile, pentru cca 
mai bună înțelegere intre popoarele 
noastre. In mod fericit, ne unesc 
multe legături istorice și idealuri a- 
semănătoare, ceea ce, desigur, va 
ajuta ca misiunea mea pe lingă gu
vernul Excelenței Voastre să fie 
deosebit de plăcută".

Luind cuvintul. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a mulțumit călduros pen
tru urările ce i-au fost transmise 
din partea președintelui Republicii 
Peru, căruia i-a adresat, la rindul 
său. cordiale salutări și urări de 
sănătate. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
urări poporului peruan, ale cărui e- 
forturi pentru emanciparea econo
mică și social-politică, pentru conso
lidarea independenței naționale sint 
bine cunoscute și apreciate in țara 
noastră.

„în prezent — a spus președin
tele Consiliului de Stat — poporul 
român este angajat cu toată capa
citatea sa intr-o amplă activitate de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. România promo
vează in mod susținut largi rapor
turi de colaborare economică, cul

.și Republ
“’■^Criiușe^rii

turală șl tehnico-științifică cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
socială, pe baza respectului suvera
nității și independenței naționale a 
statelor, egalității in drepturi. ne
amestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc".

Referindu-sc la evoluția relațiilor 
dintre Republica Socialistă România 

ica Peru, tovarășul Nicolae 
a spus, adrerindu-se’am

basadorului peruan :
„împărtășesc intru totul părerea 

dumneavoastră că relațiile dintre 
țările noastre sint bune și cunosc, o 
continuă dezvoltare. Apreciez că vi
zitele reciproce și contactele dintre 
reprezentanții țărilor noastre consti
tuie momente importante pentru ex
tinderea și diversificarea raporturi
lor bilaterale. In acest sens, imi va 
face o deosebită plăcere să pot răs
punde amabilei invitații a domnului 
președinte Juan Velasco Alvarado 
de a vizita Republica Peru.

Vă doresc succes deplin in îndepli
nirea înaltei misiuni ce vi s-a în
credințat și vă asigur că in activita
tea pe care o veți desfășura in 
România vă veți bucura de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al meu personal".

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o convor
bire caldă, prietenească, cu ambasa-' 
dorul Republicii Peru. Enrique E. 
Laroza.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe.

PLECAREA TOVARĂȘULUI HIRE RIIICI
Simbătă dupâ-amiazA a pârlit 

Capitala, indreplîndu-se spre patrie, 
tovarășul lure Bilici. membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a făcut 
o scurtă vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopcni. 
oaspetele a fost salutat dc tovarășii

Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezonțl Iso Njogovan. am
basadorul R.S.F. iugoslavia la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Alegerea Comitetului de conducere al grupului parlamentar 

pentru relații de prietenie România-luxemburg
T-a Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut loc alegerea Comitetu
lui de conducere al grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
România — Luxemburg. Ca pre
ședinte al grupului a fost ales Ște
fan Voitec. președintele Marii Adu
nări Naționale, ca vicepreședinte Ma
ria Groza, vicepreședinte a Mării A- 
dunări Naționale, iar ca secretai', de
putatul Eduard Eisenburger.

în cadrul Parlamentului din Lu
xemburg a fost constituit, dc aseme
nea. un grup parlamentar de priete
nie cu România. Ca președinte al 
grupului a foct ales Pierre Gregoire, 
președintele Camerei deputaților. ca 
vicepreședinte Paul Weilwertz. vice
președintele Camerei deputaților, și 
secretar Guillaume- Wagener, secre
tar general al Camerei deputaților.

(Agerpres)

Sosirea in Capitală a unei delegații 
parlamentare din Republica Indonezia

Simbătă după-amiază a sosit în 
Capitală, la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, o delegație parlamentară 
din Republica Indonezia, condusă do 
Domo Pranoto, vicepreședinte al 
parlamentului.

Din delegație fac parte deputății 
Martono. Sukiat, Samiono. Ischak 
Moro, Mansyur. Swatio Sudiroat- 
modjo și Lentjang.

La sosire, pe acroDortul Otopeni. 
oaspeții au fost intimpinați de Ilie

Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Dumitru Balalia. 
Aurel Vijoli. Traian Ionașcu. pre
ședinți de comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale. Ilie Rădu- 
lescu. Marin Enachc și Tudor Io- 
nescu. deputați ai M.A.N.

Au fost prezenți Mursalin Daeng 
Mamangung. ambasadorul Republicii 
Indonezia la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
Simbătă la amiază, tovarășul 

Gheorgh? Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit, pe gcneralul-colonel Han 
Ik Su, membru al Comitetului Poli
tic. secretar al C.C. nl Partidului 
Muncii din Corcea, șeful Direcției 
generale politice a Armatei popu
lare coreene, care se află la odihna 
în țara noastră.

La întrevedere au fost prezenți 
generalul de armată Ion loniță, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. minis
trul apărării naționale, generalul- 
colonel Ion Coman, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., generalul-maior 
Constantin Opriță, adjunct al minis

trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului politic superior.

De asemenea, au luat parte Li 
Min Su, ambasadorul R.P.D. Coreene 
in România, precum și colonelul 
Son Ghiăn Zun. atașatul militar, 
a?ro și naval al R.P.D. Coreene la 
București.

în cadrul Întrevederii, tovarășul 
Han Ik Su a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, un călduros salut din 
partea tovarășului Klm Tr Sen. se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

întilnirca s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Manca Mânescu. vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a primit simbătă dimi
neața pe Foaud El-Kafrawy. minis
tru subsecretar de stat la Ministe
rul Planificării din Republica Ara
bă Egipt, și pe Aii Labib Aziz, di
rector general pentru planificarea fi
nanciară in cadrul aceluiași minis

ter. care fac o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare la posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor economice, 
de cooperare industrială si tehnico- 
științifică.

(Agerpres)

întoarcerea delegației grupului român 
în Uniunea interparlamentară

Simbătă după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația grupului român 
in Uniunea interparlamentară, con
dusă de Corneliu Mânescu. președin
tele grupului, vicepreședinte al Con
siliului National al Frontului Unită
ții Socialiste, care a făcut o vizită 
in Republica Populară Democrată 
Coreeană. Delegația a făcut, apoi, o 
vizită in Republica Populară Chi
neză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
membrii delegației au fost întimpi- 
nați de Traian Ionașcu. vicepreședin
te al grupului, și alte persoane ofi
ciale. Au fost de față Li Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, precum 
și Lu Ți-sin, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al R. P. Chineze la Bucu
rești.

(Agerpres)

A APĂRUT
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Revista inserează in deschi

dere editorialul „Actul rciolu- 
ționar al naționalizării, eveni
ment de însemnătate istorică în 
edificarea socialismului". în 
continuare sint publicate artico
lele „In intimpinarea celei de 
a XXlX-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste arma
te" și ,.ln perioada de vară, 
o intensă activitate propagan
distică r.

In cuprinsul recentului număr 
continua publicarea unei suite 
de articole dedicate aniversării 
revoluției din 1343 In Țările 
Române.

Numeroase pagini ale revistei 
sînt consacrate rubricii „Cuni 
se înfăptuiește rolul conducător 
al organelor si organizațiilor de 
partid". Totodată, se publică 
articole semnate* de activiști d<* 
partid din diferite județe, care 
relevă preocupări Înscrise pe 
agenda de lucru pentru înfăp
tuirea hotăr rilor Plenarei C.C 
al P.C.R din februarie-marti** 
1973, pentru realizarea cincLna 
lutul înainte de termen.

O amplă anchetă privind 
realizarea programului ae edu 
caț e comunistă a maselor. În
soțită de relatarea unor inițiati
ve și acțiuni din activitatea po
litică de masa cuprinde rubrica 
„Munca politico-educativă la 
nivelul exigențelor actuale" 
Alte articole sint consacrate în- 
vățâmintulul de partid, propa
gandei prin lecții si conferințe, 
răspunsurilor la întrebările ci
titorilor.

încheierea conferinței 
internaționale 

a tineretului cooperatist
Cea de-a doua conferință interna

țională a tineretului cooperatist, 
manifestare ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Sinaia, a luat sfirșit 
simbătă. \

La închiderea lucrărilor, organizate 
sub egida Alianței cooperatiste in
ternaționale (A.C.I.). a avut loc o 
conferință de presă.

Cu acest, prilej, dr. S. K. Saxena, 
director al A.C.I., și Muriel J. 
Russel, secretar al A.C.I. pentru ac
tivitatea in rindul femeilor și tine
retului. au relevat aportul prețios al 
organizațiilor cooperatiste românești 
la organizarea și buna desfășurare'a 
lucrărilor ‘conferinței. mulțurnind căl
duros. pentru faptul că România s-a 
oferit să găzduiască această însem
nată manifestare a tinerilor coopera
tori. ceea ce reprezintă o confirmare 
a politicii de pace și înțelegere in
tre națiuni, pentru care militează cu 
consecvență țara noastră.

Menționind că tema de bază a 
dezbaterilor a constituit-o abordarea 
căilor și mijloacelor de perfecționare 
profesională și educare a tinerilor 
din mișcarea cooperatistă. repre
zentanții A.C.I. au relevat faptul că 
reuniunea de la Sinaia n prilejuit 
un rodnic schimb de păreri cu pri
vire la rolul tineretului in afirmarea 
principiilor cooperatiste, rolul coo
perației in promovarea ■ înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Dr. S. K. Saxena și M. J. Russel 
au dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de mișcarea cooperatistă din 
România, contribuției acesteia la dez
voltarea economiei naționale, grijii 
deosebite pe care statul român o a- 
cordă educației tineretului, pregăti
rii cadrelor de specialiști, atragerii 
tinerilor în organizațiile cooperatiste.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România în Finlanda
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Constantin Vlad a fost nu
mit in calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România in Finlanda, 
în locul tovarășului Mircea Bălănes- 
cu, care a fost rechemat in centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

vrem e a
Ieri In țară : Vremea a fost In ge

neral instabilă in regiunile din jumă
tatea de vest, unde cerul a fost mal 
mult noros și pe alocuri au căzut ploi, 
mai ales sub formă de averse. însoți
te de descărcări electrice. In celelalte 
regiuni cerul a fost variabil și numai 
cu totul local în nordul Moldovei și 
sud-vestul Munteniei a plouat slab. 
Vintul a suflat slab, pfnâ la potrivit, 
și a prezentat intensificări locale In 
Moldova. Temperatura aerului la ora 
14 oscila intre 16 grade la Huedin și 
27 grade la Dilga, Tecuci, Mâicănești 
și Răuseni. în București : Cerul a fost 
variabil. Vintul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
d? 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 iunie. în (ară : Vremea se va 
menține in general instabilă, mai ales 
la Începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
se și pe alocuri se vor semnala des
cărcări elec’rlce. Vintul va prezenta in
tensificări de scurtă durată la începu
tul intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar 
maximele Intre 18 șl 26 Grade, mat ri
dicate la sfîrșitul perioadei. In Bucu
rești : Vreme in general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Va ploua sub 
formă de averse. Vint moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

Consfătuirea reprezentanților băncilor țărilor

membre ale
între 5 și 8 iunie, in stațiunea tu

ristică Neptun. a avut loc consfătuirea 
reprezentanților băncilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. din Bulgaria. 
Cehoslovacia. Cuba. R. D. Germană. 
Mongolia. Polonia. România, Unga
ria și U.R.S.S. La lucrările consfă
tuirii au luat parte și reprezentanții 
Băncii Internaționale de Colaborare 
Economică. Băncii Internaționale de 
Investiții și Secretariatului C.A.E.R.

C.A.E.R.
Participant^ au efectuat un schimb 

de păreri in legătură cu problemele 
curente ale activității băncilor țărilor 
membre ale C.A.E.R.. precum și cu 
situația actuală înregistrată pe pie
țele valutare internaționale.

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de colaborare și deplină 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)
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INVITAȚIE IA
întreprinderea ju

dețeană economică a 
cooperației de consum 
Argeș dispune de 6 
hanuri turistice dota
te cu locuri de cazare 
confortabile, restau
rante, bufete, zone de 
agrement. La cîțiva 
kilometri de Pitești, 
în drum spre Rm. Vîl- 
cea, într-o pădure ma
sivă de foioase, se află 
hanul turistic „Valea 
Ursului". Noua con
strucție, realizată în 
stil rustic, dispune de 
un hotel și un restau
rant cu terasă, unde 
specialitatea culinară 
constă din sote din 
măruntaie de porc, 
pîinea casei și vinuri 
din cramele de la Ște- 
fănești. Pe un alt tra
seu. bine dotat cu con
strucții turistice — 
Pitești — Cimpulung 
— Bran, la Mihăiești,

HANURIIE TURISTICE ARGEȘENE
la marginea unul parc 
dendrologic, coopera
ția de consuni a dat 
în folosință un nou 
han acoperit cu șin
drilă, stil cabană, cu 
terasă și bufet, unde 
sint servite zilnic, la 
orice oră, mîncăruri 
calde. La Ru-'âr, loca
litate pitorească de 
munte, cît și la Brus- 
turet, cele două hanuri 
sînt continuu solicita
te de public. Primul 
dispune de un hotel 
cu 50 locuri și restau
rant cu terasă pentru 
200 persoane. Aici, la 
Rucăr, sint servite 
preparate din stîna 
proprie — brinză in 
coajă de brad, urdă, 
caș dulce, pastrama 
de batal și miel. La 
hanul de la Brusturet 
s-a dat în folosință o. 
nouă vilă cu 20 paturi, 
s-au amenajat două

bazine cu păstrăvi. 
Aici se pot servi bulz 
mocănesc și lapte dul
ce fiert cu mâmâligu- 
ță caldă.

Cooperația de con
sum din Argeș are in 
lucru alte doua unități 
de larg interes turis
tic. Este vorba. în pri
mul rind, de hanul de 
la Dealul Sasului, si
tuat între Rucâr și 
Bran, a cărui construc
ție va fi gata în a- 
ceastă toamnă avînd 
o capacitate de Cazare 
de 120 locuri. Un alt 
punct turistic, con
struit în stil arhitec
tonic argeșean, va fi 
deschis în curînd la 
km 80 pe autostrada 
București — Pitești.

Gheorqhe 
CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"

DOI BOXERI „DE AUR”: 
CONSTANTIN GRU1ESCU Șl SIMION CUȚOV

Aseară, pe ringul arenei „Pionir" 
din Belgrad, odată cu disputarea ga
lei finale, s-a încheiat cea de-a 20-a 
ediție a Campionatelor europene de 
box, competiție sportivă de anver
gură in care pugilismul românesc a 
repurtat succese deosebite ; reprezen
tanții noștri au cucerit două rricdalii 
de aur : Constantin Gruiescu și Si
mion Cuțov, două medalii de argint : 
Mircea Tone și Alee Năstac, și trei 
medalii de bronz : Gabriel Pometcu. 
Sandu Tirllă și Ion Alexe. Cu un 
total de șapte medalii, dintre care 
două de aur. România se numOri 
printre marile protagoniste ale edi
ției jubiliare a campionatelor conti
nentale.

Primul dintre boxerii români care 
a ciștigat centura de campion pe 
ringul arenei „Pionir" a fost Con
stantin Gruiescu. învingător in limi
tele categoriei muscă, printr-o deci
zie clară de 5—0 in meciul cu spa
niolul Vicente Rodriguez. Mai tehnic 
și mai mobil in ring, plasind cu pre
cizie serii de-lovituri. din toate pozi- 
țiilc. Gruiescu și-a dominat adver
sarul in toate cele trei reprize.

Al doilea titlu european pentru cu
lorile sportive românești a fost cu
cerit de tinărul gălățean Simion 
Cu(ov, in virstă de 21 de ani. debu
tant la campionatele europene. Pu- 
gilistnl român a reușit câ-l învingă 
in finală pe polonezul Rvszard 
Tomczyk, campion european cu doi 
ani in urmă la categoria pană.

Un mc-cj spectaculos s-a disputat 
in limitele categoriei cocoș Boxind 
accidentat la mina dreaptă. Mircea 
Tone a dovedit mult curaj, ataclnd 
insistent in primele două reprize, 
dar rutina și tehnica pugilistului 
francez Cosentino și-au spus in cele 
d.n urmă cuvîntuL Decizie la

puncte : 4—1 in favoarea lui Aldo 
Cosentino.

La categoria mijlocie, spectatorii 
au fost martorii unei lupte deseori ț 
dramatice, in care rind pc rind ro
mânul Alee Năstac și sovieticul V. 
Lemeșev, campion olimpic, au fost 
la podea. Mai insistent In ultima re
priză, reușind o lovitură decisivă in 
urma căreia Năstac a fost numărat 
de arbitru, boxerul sovietic a repur
tat victoria la puncte.

La ora cind Închidem ediția, cele
lalte finale sint in curs de desfășu
rare.

Tn cadrul campionatului divi
ziei A la fotbal, astăzi se vor 
desfășura partidele etapei a 
27-a. Cele două meciuri progra
mate in Capitală se vor disputa 
in cuplaj pe stadionul „23 Au
gust". La ora 17,30 Rapid va 
intilni pe Sportul studențesc, iar 
In continuare vor juca formațiile 
Steaua și Dinamo.

In țară au loc următoarele 
jocuri : C.S.M. Reșița — Univer
sitatea Cluj ; Jiui Petroșani — 
F.C. Argeș Pitești: Steagul ro
șu Brașov — A.S.A. Tg Mureș ; 
U.T. Arad — F.C. Constanța ; 
Petrolul Ploiești — Universita
tea Craiova ; C.F.R. Cluj — 
Sport Club Bacău.

Rezultate de la un 
concurs atletic de elită

„Internaționalele" de tir ale României
In ziua a treia a campionatelor 

internaționale de tir ale României, 
desfășurate la poligonul Tunari, cea 
mai disputată probă a fost cca de 
pistol viteză. La sfîrșitul probei, doi 
concurenți, cehoslovacul Vladimir 
Hurt și spaniolul I. Gonzales, au to
talizat același număr de puncte : 594 
Victoria l-a fost atribuită, după ba
raj. lui Vladimir Hurt Pe locul trei 
s-a clasat tintașul nmin Marcel 
Roșea, cu 593 puncte. In proba simi
lară rezervată juniorilor, primul lor 
a fost ocupat de sportivul român 
Grațlan Calotă, cu 579 puncte.

Cu mult succes au evoluat sporti
vele românce in proba de pistol 
sport, in care victoria a revenit Anei 
Buțu — 578 puncte, secundată d? 
Anișoara Matei — 578 puncte.

Proba de mistreț alergător' s-a în
cheiat cu victoria italianului Italo 
Mari — 549 puncte, urmat de Aa-

chroft (Marea Britanic) — 539 puncte 
și Corali (Italia) — 535 puncte.

Proba de armă standard 3X20 
focuri a fost ciștigată de Aleksandr 
Mitrofanov (U.R.S.S.) — 572 puncte.

Sportiva poloneză Elisbeta Ko- 
walew.ska a terminat Învingătoare 
In pi-oba de armă standard 30 focuri, 
poziția culcat, cu 595 puncte.

La juniori, in aceeași probă, con- 
curenții români au ocupat primele 
trei locuri : 1 Laurențiu Uovici — 
596 puncte ; 2. W Stancu — 592
puncte ; 3. Gh Barbu — 589 puncte.

în proba de skect (talere aruncat^ 
din turn), după disputarea primei 
manșe, conduce Gheorghe Sencovici 
(Romania) — 99 t, urmat de So- 
charski (Polonia).

Astăzi, in ultima zi a competiției, 
cu începere de la ora 8.00. sint pro
gramate următoarele probe : armă 
standard 3x20 focuri (femei și ju
niori), skeet (manșa a Il-a) și pistol 
calibru mare.

BRATISLAVA (Prin telefon de la 
trimisul nostru). Campioni olimpici 
la Mtinchen sau la Mexico, actuali 
sau foști recordmeni mondiali și alți 
atleți de frunte din 14 țări au parti
cipat ieri după-amiază la un mare 
concurs internațional denumit, după 
numele organizatorilor. „P.-T.-S." 
(Pravda — Telcvizia — Slovnaft).

Fără îndoială, marile vedete ale 
competiției atletice din capitala Slo
vaciei au fost sprintera Renale Ste- 
cher (R.D.G.), campioană olimpică la 
100 metri plat, care in urmă cu nu
mai două zile a stabilit la Ostrava 
un nou record mondial (10.9 sec.), 
alergătorul ugandez John Akii-Bua, 
campion olimpic șl recordmen mon
dial la 400 metri garduri, săritoarea 
in înălțime k Iordanka Blagoeva — 
Bulgaria), recordmena mondială a 
□robei, discobolul cehoslovac Ludvig 
Danek. campion la MUnchen. Viorica 
Vlscopoleanu. campioană olimpică la 
Mexico, fostă recordmenă mondială 
la săritura in lungime.

în ciuda timpului rece »i a ploii, 
dar favorizate de calitatea excelentă 
a pistei de tartan, rezultatele probe
lor de alergări au fost în general 
dintre cele mai bune. La 400 m.g. 
Akii-Bua a ciștigat relativ ușor 
(50.4). Renate Stecher insă, pină 
foarte aproape de sosire, a fost pe 
aceeași linie cu cubaneza Chivas Sil
via. Timpul riștigătoarei : 11 sec., 
egal cu vechiul record mondial : Chi
vas — 11.2 sec. Cursa similară a 
sprinterilor a prilejuit un pasionat

duel intre cubanezii Matamaros. Leo
nard și Montes, care au obținut a- 
celasl rezultat : 10.1 sec. Pentru Sil
vio Leonard timpul este excelent, a- 
vind in vedere că are numai 17 ani .' 

Atractivă avea să fie și cursa 
masculina de 1 500 metri. Dezavanta
jat de poziția ce o deținea pe ultimii 
200 de metri (blocat in mijlocul plu
tonului), atletul nostru Vastle Lu
pan nu a reușit decit un loc 3 
(3:43,8). A ciștigat Klaus Justus 
(R.D.G.) — 3; 13,7 urmat de danezul 
Tom Hausen. Atleta noastră E- 
lena Mirza a ciștigat proba de 100 
m.g. (13.9). revansind, ca să spunem 
astfel, slaba ei comportare de joi de 
la Ostrava. în proba de săritură in 
înălțime femei, Blagoeva s-a clasat, 
conform așteptărilor. De primul loc 
(1.83 m). secondată cu un rezultat 
bun (1,80 m) de Erica Teodorescu.

La ora cind transmit, pe stadionul 
..International" din Bratislava, se 
desfășoară ultimele probe. La sări
tura in lungime. Viorica Viscopolea- 
nu se anunță, ca și la Ostrava, mare 
favorită. Pe podiumul de onoare se 
îndreaptă pentru premiere și un plus 
de aplauze din partea publicului 
fruntașii curselor de 200 m și 400 
metri plat. Competiția atletică de 
Ieri de la Bratislava, prin am
ploare rezultate și excelenta orga
nizare, se înscrie ca una din cele 
mai importante ale anului atletic 
Internațional.
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In cîteva rînduri

TENIS. — Ilie Năstase s-a calificat 
in semifinalele probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor in
ternaționale ale Italiei, intrecindu-1 
pe redutabilul campion cehoslovac 
Jan Kodes, in două seturi cu 6—2, 
6-2.

Performerul acestei faze a turneu
lui a fost olandezul Tom Okker, care 
a reușit să-1 elimine cu 7—5, 6—3 pe 
americanul Stan Smith, favoritul nr. 
1 al concursului. în celelalte două 
partide s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Manual Orantes (Spania)- 
Peter Szoke (Ungaria) 6—4. 6—2 ; 
Paulo Bertolucci (Italia)-Jiri Hrebec 
(Cehoslovacia) 4—6, 6—2, 7—5.

Rezultate din turul 3 al probei 
de dublu bărbați: Smith. Lutz 
(S.U.A.) — Metrevell (U.R.S.S.), Ti
riac (România) 7—6, 1—6, 6—3; Ale
xander, Dent. (Australia) — Jauffrct, 
Barthes (Franța) 6-4, 6—4; Pala, 
Hrebec (Cehoslovacia) — Lara (Me
xic), Munoz (Spania) 6—4. 7—6;
Okker (Olanda). Newcomb? (Austra
lia) — Dj Matteo. Zugarelli (Italia) 
6—3, 6—1.

Federația americană de tenis a a- 
nunțat oficial că finala zonei ame
ricane a „Cupei Davis" dintre echi
pele S.t’.A, și Chile va avea loc în
tre 4 și 6 august Ia Little Rock (Ar
kansas). Formația învingătoare din 
acest meci va intilni echipa câștigă
toare a zonei europene.

ȘAH — După 5 runde, in turneul 
interzonal de șah de la Leningrad, 
in fruntea clasamentului se află ma
rele maestru danez Bent Larsen cu 
4 puncte șl o partidă întreruptă, ur
mat de Korclnoi (U.R.S.S.) și Byrne 
(S.U.A.) cu cite 4 puncte. în runda 
a 5-a s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Estevas — Larsen 0—1; 
Radulov — Gligorici remiză: Korci- 
noi — Kuzmin remiză; Byrne — 
Torre 1—0; Taimanov — Karpov re
miză.
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Miting într-o zonă eliberată 
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 9 (Ager- 
t»res). — Luind cuvîntul la mitingul 
organizat cu prilejul celei de-a 4-a 
aniversări a creării Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud — care, după 
cum am mai anunțat, a avut loc 
intr-o zonă eliberată dm Vietnamul 
de pud — Nguyen Huu Tho, pre- 
scdintele Prez diuJui CC. al F.N.E.. 
președ in t ele Const 1 i ul u i Consul tat i v 
al R.V.S., a evocat succesele obți
nute în această perioadă in lupta 
Împotriva agresiunii S.U.A. pentru 
consolidarea si extinderea zonelor e- 
liberate.

Vastele zone eliberate din Vietna
mul de sud. aflate sub controlul 
G.R.P.. constituie o întruchipare a 
realizărilor revolutivi vietnameze în 
sud — a arătat vorbitorul, subli
niind că. in ciuda războiului dus de 
S.U.A. jn Vietnamul de sud. mili
oane de țărani din zonele eliberate, 
aievârali stăpini ne nâminturile lor. 
au reluat producția Si treptat au re
adus viata la normal. Au fost obți
nute o serie de succese in dome
niile educației, culturii și ocrotirii 
sănătății. El a exprimat convingerea 
că sub regimul politic național, de-- ■ ■ ■ . . 
rilor întregii populații si uriașului ei 
potential, zonele eliberate vor de
veni prospere și puternice.

Guvernul R- voluționar Provizo
riu. a subliniat Nguyen Huu Tho. 
si-a cistigat încrederea și sprijinul 
populației din zonele eliberate, ca și 
ale unor largi pături sociale din re
giunile controlate de administrația 
saigonezâ. unite sub stindardul drep
tății, independenței, păcii și înțele
gerii naționale.

Tn Vietnamul do sud. in întregul 
Vietnam, in Indochina și în întrea

Șeful statului cambodgian 
și-a încheiat vizita în Albania

TIRANA 9 (Agerpres). — Noro
dom Sianuk. șeful statului cambod
gian. președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. a oferit, 
vineri seara, o recent ie la care au 
participat Enver Hodja., prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, alți conducători de partid 
si de stat albanezi, precum și per
soanele oficiale care l-au însoțit De 
s^ful statului cambodgian in vizita 
făcută la Tirana, relatează agenția 
A.T.A.

Luind cuvîntul cu acest prilej, 
Norodom Sianuk a subliniat hotări
re â poporului cambodgian de a lupta 
cu arma in mină, pină la obținerea 
victoriei finale, in apărarea inde
pendenței și suveranității țării sale. 
Arătând că victoria patrioților cam-

Norodom Sianuk a sosit la Belgrad
BELGRAD 9 (Corespondență de la 

S. Morcovescu). — Norodom Sianuk. 
șeful stalului cambodgian, președin
ți Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei. a sosit simbătă la Belgrad, 
într-o vizită neoficială de prietenie.

într-o declarație făcută la sosire, 
Norodom Sianuk și-a exprimat satis
facția pentru posibilitatea de a vizita 
din nou Iugoslavia și a avea convor
biri cu președintele Tito. In ce pri
vește conținutul convorbirilor, el a 
arătat că. împreună cu președintele 
Tito. va proceda la un schimb de pă
reri cu privire la problemele interna

(Urmare din pag. D

amestec in treburile interne și avan
taj reciproc, pe ncrecurgerea la for
ță și la amenințarea cu utilizarea 
forței — care să dea garanție fiecă
rei națiuni europene că se va pu
tea dezvolta in mod liber șl inde
pendent. la adăpost de orice agre
siune sau atac din partea altor 
state-4. Este o realitate in con testa - 
bilă că in ordinea de zi. in reco
mandările pentru comisii, in ansam
blul documentului fina) se regăsesc 
concepții, inițiative și propuneri ro
mânești.

Se știe, de altfel, că în cadrul con- 
’ il'ărilor multilaterale de la Hel- 
s.nki, delegația română, acționind in 
spiritul pozițiilor de principiu stabi
lite de Congresul al X-lea. Confe
rința Națională și plenarele Comi
tetului Central, al mandatului pri
mit din partea conducerii de partid, 
și de stat, s-a manifestat ca un fac
tor dinamic, constructiv ; a fost re- 
levat faptul că, prin spiritul de con
lucrare și comprehensiune de care 
a dat dovadă, delegația României a 
contribuit nu o dată la găsirea solu- 
țiilor unanim acceptabile — inclusiv 
in problema de ultim moment a par- 
ticipanților, care adusese in impas 
finalizarea lucrărilor pregătitoare și 
care a fost deblocată printr-o ini
țiativă a României. Reuniunea, de la 
Helsinki a constituit astfel o nouă 
și concludentă verificare a justeței și 
caracterului constructiv ale politicii 
externe a României socialiste.

încheierea cu succes a reuniunii 
multilaterale pregătitoare dovedește 
concludent că a fost posibil ca țările 
europene — in pofida deosebirilor 
de orinduire și ideologice, a intere
selor specifice, făcind să prevaleze 
ceea ce le unește — să se intilnească 
in jurul aceleiași mese. Astfel, s-a 
putut desfășura cea mai largă reu
niune a reprezentanților statelor eu
ropene cunoscută in istorie.

Totodată, după cum arată docu
mentele adoptate, statele partici
pante au reușit .să găsească și un 
limbai comun, să ajungă la hotă
rî n general acceptabile. expre
sii ale- consensului tuturor statelor 
participante, a acordului lor unanim. 
A fost posibil să se ajungă la aceste 
rezultate pozitive pentru că, in des
fășurarea lucrărilor, participanții au 
acționat in spirit constructiv, de ega
litate in drepturi si respect reciproc, 
manifestindu-se atenție și recepti
vitate față de părerile exprimate, in 
xnod independent, de fiecare stat, 

ga lume, a declarat Nguyen Huu Tho, 
poziția poporului vietnamez este mai 
puternică decit oricind.

Vorbitorul a amintit apoi că. deși 
au trecut patru luni de la semna
rea acordului de la Paris, nu a fast 
încă restabilită adevărata Dace, iar 
în zonele din Vietnamul de sud. a- 
flate sub controlul administrației sai- 
goneze. continuă să domnească un 
regim de teroare.

Actuala tensiune din Vietnamul de 
sud. a subliniat președintele Prezi
diului C.C. al F.N.E., reclamă ur
gent unitatea întregii populații și o 
luptă fermă pentru respectarea stric
tă a acordului de la Paris, in spiri
tul înțelegerii si reconcilierii națio
nale. pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață, (consolidarea zonelor elibe
rate și edificarea forțelor revoluțio
nare. astfel incit Vietnamul de sud 
să devină o țară pașnică, indepen
dentă. democrată și prosperă și să 
se avanseze pe calea spre reunifica- 
rea pașnică a Vietnamului.

Întîlnire Le Duc Tho — 
H. Kissinger

PARIS 9 (Agerpres). — O nouă 
sesiune de convorbiri consacrate În
deplinirii acordului de la Paris a- 
supra Vietnamului a avut loc. sim- 
bătă. in capitala franceză. între re
prezentantul guvernului R.D. Viet
nam, Le Duc Tho. și consilierul spe
cial al președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, 
Henry Kissinger. Luni, convorbirile 
vor fi reluate la nivel de experți.

bodgieni e^te mai aproape ca ori
cind. el a subliniat că pacea in 
Cambodgia nu va putea fi restabi
lită decit pe baza recunoașterii inde
pendenței și suveranității țării sale, 
a dreptului la libertate al poporului 
cambodgian.

Tn alocuțiunea de răspuns. Meh
met Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.A., a relevat spri
jinul și simpatia de care se bucură 
lupta justă a poporului cambodgian 
în întreaga lume. Subliniind că vi
zita efectuată de Norodom Sianuk va 
contribui la întărirea prieteniei fră
țești- dintre popoarele albanez șl 
cambodgian, premierul a exprimat 
sprijinul fără rezerve al poporului 
său față de cauza dreaptă a luptei 
poporului cambodgian.

ționale actuale și, în special, la cele 
care privesc direct viitorul Indochi- 
nei, respectiv al Cambodgiei, precum 
și in legătură cu pregătirile pentru 
conferința la nivel înalt a țărilor ne
angajate de la Alger. El a arătat că 
va informa pe Iosip Broz Tito și gu
vernul iugoslav despre actuala situa
ție din Cambodgia și că dorește să 
cunoască opinia președintelui Tito in 
privința acțiunilor referitoare la lupta 
dusă de Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei și F.U.N.K. 
pentru restabilirea independenței na
ționale.

voința de a se Întruni adeziunea una
nimă. S-a vădit astfel o dată mai 
mult că atunci cind există bunăvoin
ță, cind problemele sint abordate 
cu răbdare, in spiritul respectului 
fața de punctele de vedere ale tutu
ror părților, se pot găsi soluții care 
să fie larg acceptate, să întrunească 
adeziunea generală. Astfel, la Hel
sinki, s-a realizat o operă comună, 
s-a acumulat o experiență pozitivă, 
de bun augur pentru activitatea a- 
propiatei conferințe și. in genere, 
pentru dialogul international.

Se poate aprecia deci că reuniunea 
multilaterală și-a îndeplinit cu suc- 

UN SUCCES M CAUZEI Hil
SI SECURITĂȚII POPOARELOR EIROFEIK

cea misiunea ce i-a revenit. Confe
rința pentru securitate și cooperare 
In Europa se va întruni pe un teren 
bine și cu seriozitate pregătit, pe 
baza unei activități laborioase, care a 
permis o discuție temeinică, apro
fundată. asupra problemelor de fond 
ale securității europene. S-a conve
nit asupra ordinii de zi a conferin
ței, au fost elaborate recomandări 
clare privind problemele concrete ale 
convocării, organizării și desfășurării 
acesteia.

Din textul documentului final re
iese limpede însemnătatea deosebită 
a soluțiilor cristalizate in aceste pro
bleme complexe — soluții al căror 
conținut politic răspunde dezidera
telor edificării unei Europe a păcii, 
încrederii si colaborării prietenești 
intre toate statele.

In documentul adoptat își găsește 
consacrare concepția că securitatea 
rezidă nu in angajamente militare, 
nu In înarmări și „echilibrul terorii", 
nu în permanentizarea blocurilor mi
litare care divid continentul, ci in 
statornicirea unui sistem nou de re
lații intre state — bazate pe „acele 
principii fundamentale pe care fie-

Convorbirile 
cehoslovaco-austriece

VIENA 9 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Linz, in legătură 
cu convorbirile pe care le poartă cu 
ministrul afacerilor externe al Aus
triei, ministrul cehoslovac de exter
ne, Bohuslav Chnoupek, a relevat 
că ele reprezintă o expresie a rea
lismului și interesului manifestat de 
ambele părți față de îmbunătățirea 
și adincirea relațiilor bilaterale. Gu
vernul cehoslovac, a declarat el. a 
început convorbirile în dorința de a 
contribui la destindere pe con
tinent. Convorbirile au ca obiect 
probleme nerezolvate timp de mai 
mulți ani Ele se referă la relațiile 
bilaterale, la probleme ale dreptului 
bunurilor și la perspectivele colabo
rării dintre cele două țări. In pro
blema principală, cea a dreptului 
bunurilor, a fost realizat un progres, 
cu toate că partea austriacă este de 
părere că ar fi necesară o apropiere 
și mai mare a pozițiilor. Dc aceea, 
convorbirile actuale nu sint defini
tive ; ele vor continua.

Spre simplificarea 
procedurilor comerțului 

internațional
GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge

neva s-a încheiat reuniunea grupului 
de lucim pentru simplificarea proce
durilor comerțului internațional — 
organ al Comitetului pentru dezvol
tarea comerțului exterior din cadrul 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E. — O.N.U.). La lu
crările acestui grup de lucru au luat 
parte experți ai țărilor europene, 
precum și ai S.U.A., Canadei, Japo
niei, reprezentanți ai unor organi
zații internaționale guvernamentale 
și neguvernamentale.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL 
DE SECURITATE 
privind situația 

din Orientul Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).

— Vineri, in cea de-a treia zi a 
dezbaterilor Consiliului dc Securita
te consacrate examinării situației din 
Orientul Apropiat, a luat cuvîntul 
reprezentantul permanent la O.N.U. 
al Emiratelor Arabe Unite. Al.v Hu- 
maidan, care s-a pronunțat pentru 
adoptarea de către consiliu a unor 
măsuri adecvate in vederea soluțio
nării conflictului și a instaurării in 
zonă a unei păci juste și durabile. 
El a cerut Israelului să-și rețragă 
fără intirzlere trupele din teritoriile 
arabe ocupate și să fie restabilite 
drepturile legitime ale palestineni- 
lor.

Reprezentantul permanent la 
O.N.U. al Republicii Guyana, Yack- 
son Wacned, a prezentat consiliului 
textul rezoluției în problema Orien
tului Apropiat, adoptată de țările 
nealiniate la Conferința de la Geor
getown din augițst anul trecut. La 
cererea sa. rezoluția a fost difuzată 
ca document oficial al Consiliului 
de Securitate.

Ministrul de externe egiptean. Mo
hammed Hassan Fl Zayyat. a preci
zat că tara sa solicită consiliului să 
declare. într-o manieră alară și 
explicită, că teritoriile arabe ocupa
te nu pot fi anexate prin forță șl 
că Israelul trebuie să se retragă din 
toate teritoriile arabe.

La rindul său. folosindu-se de 
dreptul de replică. reorezentantul 
permanent al Israelului la O.N.U., 
Yosef Tekoah. a reafirmat poziția, 
cunoscută, a țării sale.

care stat participant trebuie să le 
respecte și să le aplice în relațiile 
sale cu toate celelalte state partici
pante, independent de sistemele lor 
politice, economice sau sociale, pen
tru a asigura pacea și securitatea 
tuturor statelor participante". Este 
un mare merit al reuniunii definirea, 
în zece puncte, a acestor principii 
fundamentale care consacră : egalita
tea suverană și respectul suveranită
ții statelor ; nerecurgerea la folosirea 
forței sau amenințarea cu forța ; 
inviolabilitatea frontierelor*; integri
tatea teritorială ; reglementarea paș
nică a diferendelor ; neamestecul in 

treburile interne ; respectarea drep
turilor omului și libertăților funda
mentale ; egalitatea în drepturi a po
poarelor și dreptul lor de a dispune 
de ele insele ; cooperarea între sta
te ; îndeplinirea obligațiilor asumate 
conform dreptului internațional.

Revine conferinței europene misiu
nea istorică de a consacra aceste 
principii, de a da putere de lege an
gajamentului solemn al statelor de 
a le respecta cu strictețe. Acestea 
vor constitui realizări de o mare 
forță morală și politică, oe linia 
înfăptuirii ideii de frontispiciu a 
documentului adootat la Helsinki 
— „a asigura condițiile in care po
poarele să poală trăi în pace, la adă
post de orice amenințare sau preju
diciu Ia adresa securității lor". Nu
mai in acest fel. avind certitudinea 
că nu va fl obiectul unui act de agre
siune sau de forță, fiecare națiune 
europeană se va putea consacra, in 
mod nestingherit, muncii pașnice, in 
folosul ei propriu și al progresului 
general — ceea ce formează însăși 
esența noțiunii de securitate.

Merită relevat, de asemenea, că în 
aceste documente securitatea euro-

CONGRESUL PENTRU PACE Șl SUVERANITATE

DIN AMERICA CENTRALĂ, MEXIC Șl PANAMA

„Este dreptul fiecărui popor 
de a-și alege propriul drum politic"

' CIUDAD DE PANAMA 9 (Agor- 
pres). — Luind cuvîntul la deschide
rea primului Congres pentru pace și 
suveranitate din America Centrală, 
Mexic și Panama, ministrul de ex
terne panamez. Juan Antonio Tack, 
s-a referit pe larg la situația și sem
nificația acestui congres pentru po
poarele din America Latină. „Con
ceptul dc suveranitate — a afirmat 
el — Implică, în primul rinei, exer
citarea controlului maselor populare 
asupra bogățiilor naturale ale țării, 
situație care nu poate fi creată atita 
timp cit aceste bogății se află in 
miinilc capitalului străin, cit timp 
există o dependență economică, po
litică și militară față de interesele 
străine". „Exercitarea unei adevă
rate suveranități este posibilă a- 
tunci cind poporul poate să-și n-

ARGENTINA

Președintele Campora anunță măsuri 
de reconstrucție națională

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Hector Cam- 
pora, a anunțat punerea in aplicare 
a unui plan cu caracter social-eco
nomic, ce va constitui primul pas pe 
calea reconstrucției naționale și care 
ar urma să permită, in final, lichi
darea șomajului, îmbunătățirea sala
riilor. curmarea inflației și a evaziu
nii in străinătate a capitalurilor. A- 
nunțind aceăt plan intr-un mesaj 
adresat națiunii, președintele Cam- 
pora a precizat că se prevede, de 
asemenea, o blocare, pentru o pe
rioadă de doi ani. a prețurilor și sa
lariilor reajustate.

Vor fi întreprinse și unele măsuri 
imediate de îmbunătățire a salariilor, 
precum și a condițiilor de locuit prin

agențiile de presă transmit:
Delegația de partid și 

guvernamentală condusă 
de Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, și Fam Van Dong. 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.V., premier al guvernului R.D. 
Vietnam, împreună cu Ciu En-lai. 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez și premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, au sosit in 
regiunea Yenan. Vizita delegației de 
partid si guvernamentale din R. D. 
Vietnam a prilejuit entuziaste ma
nifestări de bun-venit din partea 
populației și a organelor de' partid 
și de stat locale.

Un comunicat olicial al 
armatei libaneze anun'ă țus- 
pendarea pe întreg teritoriul țării a 
interdicțiilor de circulație intro
duse în urma incidentelor care au 
avut loc în cursul lunii trecute între 
armată și forțele rezistenței pales- 
tinene amplasate în Liban.

pcană este privită în ansamblu, cu 
toate componentele ei — bazele poli
tice, relația cu problemele militare, 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală, în domeniul pro
tecției mediului înconjurător, precum 
și urmările conferinței. Recomandă
rile adoptate creează baza pentru ela
borarea. in fiecare din aceste domenii, 
a unor măsuri menite să promoveze 
larg destinderea, înțelegerea și coo
perarea intre statele continentului.

Recunoașterea în cadrul normelor 
de procedură a cerinței imperioase 
că statele vor participa la conferință 
ca entități suverane și independente.

in condiții de deplină egalitate, iar 
conferința se va desfășura in afara 
alianțelor militare, adoptarea regulii 
rotației la conducerea lucrărilor con
ferinței, consacrarea regulii consen
sului in adoptarea deciziilor, repre
zintă nu numai premise pentru des
fășurarea pozitivă a conferinței, dar, 
mai mult, sint deschizătoare de noi 
perspective pentru întreg procesul 
de democratizare a relațiilor inter
naționale contemporane.

Rezultatele reuniunii pregătitoare 
se înscriu in cadrul evoluțiilor pozi
tive de pe continentul nostru ; ele 
sint strins legate de progresele rea
lizate in ultimii ani in direcția des
tinderii și cooperării dintre statele 
eurooene ; in același timp. însăși 
pregătirea conferinței a stimulat a- 
ceste procese pozitive. Se poate a- 
firma că niciodată n-au existat con
diții mai favorabile ca în prezent 
pentru întrunirea și desfășurarea cu 
succes a conferinței.

Documentele adoptate la Helsinki 
au creat o bază bună, trainică pen
tru buna activitate a Conferinței 
general-europene. Pe această bază, 
conferința este chemată să consa

leagă propriul său drum In politica 
națională pc care o promovează" — 
a subliniat șeful diplomației pana
meze.

Referindu-se apoi la conceptul 
păcii in lume, Tack a relevat că a- 
ceasla înseamnă crearea unui cli
mat in care toate națiunile să poată 
coopera pe baze reciproc avanta
joase, excluzind exploatarea in re
lațiile dintre ele, și să contribuie in 
comun la soluționarea problemelor 
legate de dezvoltarea invățămintu- 
lui. producției și ameliorarea condi
țiilor de muncă și de viață ale ma
selor populare din întreaga lume.

La lucrările congresului participă 
peste 100 de delegați și observatori 
din 27 de țâri latino-amoricane, a- 
siatice, africane și europene.

punerea în aplicare a unui vast pro
gram de construcții de locuințe. Pa
ralel cu aceasta a fost anunțată , in
stituirea unor impozite asupra mani
festărilor care implică luxul, asupra 
unor venituri ale proprietarilor agri
coli și ale unor categorii de liber- 
profesioniști.

Se prevăd, de asemenea, numeroa
se măsuri financiare în sfera taxe
lor. creditelor, comerțului, operațiu
nilor de import-export. Se are în 
vedere, totodată, exercitarea unui 
strict control al statului asupra in
vestițiilor străine de capital, precum 
și asupra utilizării, de către diferi
tele bănci, a depunerilor particulare 
și publice de care dispun.

0 delegație comercială 
condusă de C. Gorunescu, secretar 
general al Camerei de Comerț a 
României, a efectuat o vizită în Bel
gia și - Luxemburg, in scopul exami
nării posibilităților lărgirii și diver
sificării schimburilor și cooperării 
economice cu aceste țări.

Comitetul Central al
P.M.S.U. a adresat membrilor de 
partid o scrisoare cu prilejul sărbă
toririi a 25 de ani de la unificarea 
celor două partide muncitorești un
gare — partidul comunist și parti
dul social-democrat. In scrisoare se 
relevă că ..unificarea celor două 
partide muncitorești a constituit un 
pas just și necesar, un eveniment 
de importanță istorică ce a marcat 
o cotitură in lupta clasei muncitoa
re pentru putere, pentru socialism". 
(M.T.I.)

Secretariatul general al 
primului ministru grec a dat 
publicității principiile care vor sta 

cre, într-un document corespunzător, 
principiile de relații intereuropene 
și angajamentul solemn al statelor 
de a le promova neabătut { să des
chidă calea pentru o largă coope
rare in domeniul economic, științific, 
cultural ; să asigure, pe plan insti
tutional, continuitatea activității de 
colaborare în vederea traducerii in 
viață a hotăririlor primei conferințe 
și a obținerii de noi realizări pe 
calea securității europene. Acționînd 
în acest sens. Conferința general- 
europeană își va îndeplini la rindul 
ei cu succes misiunea, va răspunde 
așteptărilor popoarelor.

Chezășia că obiectivele pe care șl 
le propune conferința vor fi atinse 
rezidă — așa cum au arătat și con
sultările multilaterale — in partici
parea activă a tuturor statelor, indi
ferent de mărime, de potențial, de 
orinduire social-politică, în efortul 
lor de a aduce o contribuție cit mai 
substanțială, cit mai constructivă la 
bunul mers al lucrărilor, la reali
zarea de înțelegeri prin consens ge
neral — asigurindu-se prin aceasta 
deplina ei reușită.

Rezultatele obținute la Helsinki 
creează auspicii favorabile, des
chid o largă și încurajatoare 
perspectivă securității și cooperării 
națiunilor. Succesul obținut tre
buie fructificat și consolidat, po
sibilitățile existente se cer deplin 
valorificate — ceea ce impune for
țelor politice, democratice și progre
siste, popoarelor să acționeze cu și 
maj multă hotărire și stăruință pen
tru a asigura deplina reușită a a- 
propiatei Conferințe gencral-euro- 
penc. Stă în puterea popoarelor să 
transforme premisele create într-o 
victorie deplină a cauzei păcii in 
Europa, cu ample și binefăcătoare 
consecințe asupra climatului politic 
din întreaga lume.

Prin eforturile unite ale popoare
lor, prin acțiunea constructivă a tu
turor statelor iubitoare de pace, a 
tuturor factorilor care manifestă 
realism politic față de imperativele 
actualității — această conferință să 
devină un jalon important în asigu
rarea viitorului pașnic al continen
tului european, în făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a păcii și 
înțelegerii intre popoare.

Animată de același spirit construc
tiv, de aceeași dorință de colaborare, 
România își va aduce și de aici îna
inte întreaga sa contribuție la des
fășurarea cu succes a conferinței, la 
realizarea marelui țel al securității 
europene, al păcii in lumea întreagă. 

VICEPREȘEDINTELE BRAZILIEI 
A PRIMIT PE 

MINISTRUL PLENIPOTENȚIAR 
Al ROMÂNIEI

BRASILIA 9 (Corespondență dc 
la V. Păunescu). Vicepreședintele 
Republicii Federative a Braziliei, 
Augusto Rademakcr, l-a primit pc 
Ion Moraru. trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al României 
în această țară.

In cadrul intilnirii au fost exami
nate probleme ale colaborării dintre 
România și Brazilia.

Vicepreședintele Augusto Radema
kcr a elogiat personalitatea președin
telui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Ni col ac 
Ceaușescu, relevînd, totodată, apre
cierea de care se bucură politica 
externă a țării noastre in Brazilia.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

AMBASADORUL ROMÂN 
PRIMIT DE PREMIERUL 

DANEMARCEI
COPENHAGA 9 (Agerpres). — 

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Copenhaga, Gheorghe 
Ploi(?șteanu. a fost primit vineri de 
Anker Jorgensen, primul ministru 
al Danemarcei. Cu acest prilej, am
basadorul român a transmis primu
lui ministru al Danemarcei un me
saj prietenesc de salut din partea to
varășului Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

In cursul convorbirii s-au discutat 
unele aspecte ale bunelor relații 
existente intre cele două țări, s-a 
relevat dorința comună ca relațiile 
să se dezvolte în continuare.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul de salut primit, primul ministru 
al Danemarcei a transmis, la rindul 
său. calde salutări, urări de sănăta
te tovarășului Ion Gheorghe Maurer.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

la baza noii forme de guvernare — 
republica prezidențială parlamentară, 
instaurată in Grecia la 1 iunie 1973. 
Luna viitoare cele 12 principii vor fi 
supușp unui referendum.

Peru a decis să se inte
greze in grupul țărilor ne- 
GlîniatS — a anuntat> *n cadrul 
unui discurs, președintele Juan Ve
lasco Alvarado. Șeful de stat peruan 
a subliniat că actuala experiență 
revoluționară pe care o trăiește țara 
este autonomă, „ceea ce îi permite să 
promoveze pe plan internațional o 
politică realmente independentă".

Lei Pokin a avut loc 0 între~ 
vedere intre Cioa Kuan-hua, ad
junct al ministrului de externe al 
R.P. Chineze, și delegația Comitetu
lui național pentru relațiile ameri- 
cano-chineze. condusă de W. M. Blu
menthal, președintele Consiliului di
rectorial al comitetului, și C. W. Yost. 
președintele comitetului, relatează 
agenția China Nouă.

Forțele patriotice din Gui- 
neea-Bissau au la 25 
mai, tabăra portugheză de la 
Guiledje — o importantă poziție 
strategică a trupelor colonialiste de 
pe frontul Balana—Quitafine — se a- 
nunță într-un comunicat dat publi
cității la Conakry.

Delegați din 12 țări euro- 
pgH0, constituiți Intr-un grup de 
lucru de studiere a problemelor me
diului ambiant, au dezbătut, timp 
de două zile, la Stockholm, aspecte 
practice privind protecția și con
servarea mediului înconjurător.

Tokio. Demonstrație a lucrato
rilor din serviciile publice în 
sprijinul revendicărilor lor eco

nomice

Prezențe
românești

peste hotare

Festivalul prieteniei 
belgo-române

BRUXELLES 9 (Coresponden
ță de la N. Popescu-Bogdâ- 
nești). Cu prilejul impliniril a 
20 de ani de la înființarea sec
ției din provincia Liege a Aso
ciației culturale Belgia-Româ- 
nia. in localitatea Seraing a 
început Festivalul prieteniei 
belgo-române. Manifestările, 
care se desfășoară pe parcursul 
a patru zile, înscriu în program 
expuneri despre România, o ga
lă de filme românești și bel
giene, un concurs cu premii in 
excursii in țara noastră. Prin 
intermediul unei expoziții de 
fotografii și de obiecte de artă 
populară, publicului i se oferă o 
posibilitate in plus de a cunoaș
te frumuseți și realități ale ță
rii noastre, aspecte inedite ale 
tezaurului de bogății spirituale 
ale poporului român.

în numele autorităților loca
le a luat cuvîntul primarul Or 
roșului Seraing, M. G. Mathoi, 
deputat in parlamentul belgian, 
care, după ce a subliniat în
semnătatea manifestării inau
gurate, a relevat rolul activ al 
țării noastre în cadrul acțiuni
lor întreprinse pe plan euro
pean și mondial pentru securi
tate și cooperare, contribuția a- 
dusă de România, de președin
tele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la stabi
lirea între popoare a unui cli
mat trainic de înțelegere și res
pect mutual.

Expoziția 
„Personalități ale științei 

și culturii românești"

LAGOS 9 (Agerpres). — La 
Biblioteca centrală din Lagos a 
avut loc deschiderea expoziției 
„Personalități ale științei și 
culturii românești". Expoziția a 
fost deschisă de primarul ge
neral al capitalei nigeriene, co
lonelul D. K. Sho-Silva. Jn cu- 
vîntul său. ambasadorul Ro
mâniei în Nigeria, Gheorghe Ia- 
son, a subliniat importanța 
schimburilor de valori spiri
tuale ca modalitate de cunoaș
tere și apropiere intre națiuni.

Primarul orașului Lagos a 
deschide- 

despre 
culturii 

spiritual

subliniat importanta 
rii expoziției, vorbind 
contribuția științei și 
românești la tezaurul 
al omenirii.

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria 

petrolului și gazelor
SOFIA 9 (Agerpres). — Au luat 

sfîrșit lucrările celei de-a 38-a șe
dințe a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria petrolului si gaze
lor. La lucrări au participat delegații 
din Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. 
R. D. Germană, Polonia. România, 
Ungaria și U.R.S.S. Potrivit acordu
lui existent între C.A.E.R. și gu
vernul R.S.F.I., la ședință a parti
cipat, de asemenea, delegația Iugo
slaviei.

Comisia a analizat probleme lega
te de dezvoltarea colaborării între 
țările interesate, membre ale C.A.E.R., 
în vederea creșterii intensive a ex
tracției proprii de petrol si gaze, a 
adoptat graficul lucrărilor de coor
donare a planurilor pe perioada 
1976—1980 în diferite sectoare ale in
dustriei petrolului si gazelor. ae\4u- 
minat măsuri în vederea îndeplini
rii sarcinilor care rezultă din hotă- 
nrile ședințelor a 61-a și a 62-a ale 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. în 
toate probleme-le examinate au fost 
adoptate recomandări corespunză
toare.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, în spiritul în
țelegerii reciproce.

U.R.S.S.: OPT SATELIT! 
LANSAȚI CU O SINGURA 

RACHETĂ
ta1 ? £ C 0 A- — Ațjenfia 1 .A.S.S. anunță că la 8 iunie, cu 
ajutorul unei singure rachete 
purtătoare, lansată in Uniunea 
Sovietică, au fost plasați pe 
orbită opt sateliți artificiali ai 
Pamintului din seria „Cosmos", 
purtind numere intre 564—571. 
La bordul lor este instalată a- 
paratură științifică destinată 
continuării cercetării spațiului 
cosmic. Aparatele funcționează 
normal.

Misiunea „Skylab" :

Duș în Cosmos
HOUSTON 9 (Agerpres). — 

Astronauții americani de lâ bor
dul stației orbitale „Skylab" 
devemți campioni al zborurilor 
de durată in spațiul extrateres
tru și-au văzut răsplătite efor
turile depuse pentru desfășura
rea panoului de elemente solare 
furnizoare de energie electrică. 
Recompensa a constat intr-un 

PMcut, datorat instalațiilor 
de încălzire puse in funcțiune ! 

oimbată, astronauții au pus in 
funcțiune camerele puternice de 
luat vederi, efectuind un număr 
de fotografii pe porțiunea dintre 
statul Washington și Brazilia 
care se inscriu in programul de 
cercetare a resurselor terestre, 
inclus in misiunea „Skylab". ’
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