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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT DELEGAȚIA 

PARLAMENTARĂ INDONEZIANA

[NȚIUO ATMOSFERĂ PRIETENEASCĂ A CONTINUAT

Vizita președintelui Republicii
Volta Superioară, general Sangoule Lamizana Reluarea lucrărilor 

in plenul 
Marii Adunări Naționale

Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca lucrările în 
;edin)e plenare ale sesiunii Marii Adunări Naționale sâ fie 
reluate miercuri, 20 iunie, ora 10 dimineața.

Semnarea Declarației solemne comune 
a Republicii Socialiste România 
și Republicii Voita Superioară

La Palatul Consiliului de Stat, în 
după-amiaza zilei de 14 iunie, a 
avut loc ceremonia semnării De
clarației solemne comune a Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Volta Superioară.

Declarația solemnă comună a 
fost semnată de președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Repu
blicii Volta Superioară, general 
Sangoule Lamizana. Documentul 
poartă, de asemenea, semnăturile 
miniștrilor afacerilor externe ai 
celor două țări, George Macovescu 
și Joseph Conombo.

La ceremonie au fost de față 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 

Cuvintul președintele 

Nicolae Ceausescu
Domnule președinte,
Domnilor,
Tovarăși,
Doresc să exprim satisfacția Consiliului de Stat, a 

guvernului, a rr.ea personal, precum și a întregului 
popor român pentru semnarea de către dumneavoas
tră și de către mine, ca reprezentanți ai popoarelor 
noastre, a Declarației solemne.

Apreciez semnarea acestui important document ca 
un moment de o importanță deosebită pentru relațiile 
dintre țările și popoarele noastre. In această declarație 
sint înscrise pr.ncipiile de bază care vor călăuzi ță
rile și popoarele noastre în colaborarea lor, angaja
mentul solemn de a acționa în spiritul deplinei ega
lități in drepturi, al respectului independerfței și suve
ranității naționale, neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Luindu-ne angajamentul de a acționa în relațiile 
dintre noi în spiritul acestor principii, afirmăm, tot
odată. dorința popoarelor noastre de a milita ca și în 
relațiile cu alte state, precum și in relațiile dintre 
toate popoarele lumii aceste principii să se afirme 
și să devină baza unei colaborări trainice.

Sîntem convinși că discuțiile pe care le-am avut, 
Declarația solemnă pe care am semnat-o în seara 
aceasta, celelalte documente care vor fi semnate, acor
dul realizat cu privire la extinderea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și culturale între popoarele 
noastre vor influența in mod pozitiv relațiile viitoare 
dintre popoarele noastre. Puteți fi sigur că guvernul 
român. România vor face totul pentru a înfăptui în 
cele mai bune condiții tot ceea ce am convenit.

Dorim in mod sincer ca colaborarea noastră să 
contribuie la dezvoltarea economică, socială a ambelor 
popoare. Sintem bucuroși să împărtășim din experien
ța pe care am obținut-o în dezvoltarea unei economii 
independente, așa cum dorim să cunoaștem experiența 
du mnea voast ră.

Țările noastre sînt angajate pe un drum greu, care | 
cere o muncă încordată, dar care deschide o perspec- , 
tivă minunată pentru ridicarea lor economică, pentru ' 
bunăstarea popoarelor noastre. Sîntem convinși că I 
colaborarea noastră va contribui la realizarea acestor 
obiective, așa cum sper că ea va contribui la solu- I 
țicmarea multor probleme care privesc țările in curs 
de dezvoltare, progresul lor economic Independent, la j 
cauza păcii și colaborării în întreaga lume.

In acest spirit, exprimind încă o dată bucuria de j 
a vă avea ca oaspeți in România, aș dori să urez po
porului Voltei Superioare succese tot mai mari pe 
calea dezvoltării economice și sociale independente, 
bunăstare și fericire.

Dumneavoastră, domnule președinte, vă doresc cele | 
mai mari succese în întreaga activitate pentru atin
gerea acestor obiective și sper că relațiile noastre | 
viitoare se vor dezvolta, vor servi cauzei popoarelor 
noastre. (Aplauze). I

Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Răduleseu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Gere, Ion Ioni- 
ță, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai guvernu
lui și alte persoane oficiale, pre
cum și Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul țării noastre în Republi
ca Volta Superioară.

Au fost prezenți Tiemoko Marc 
Garango, ministrul finanțelor și 
comerțului, Felix Tiemtaraboum, 
ministrul tineretului și sportului, 

Pierre Ilboudo, ambasadorul Re
publicii Volta Superioară la Bucu
rești, Gregoire Nana, deputat in 
Adun.area Națională, Frangois Se- 
kone, directorul afacerilor politice 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și celelalte persoane ofi
ciale care l-au însoțit pe președin
tele Republicii Volta Superioară în 
vizita sa în România.

După semnarea Declarației so
lemne comune, în aplauzele celor 
prezenți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Sangoule 
Lamizana își string mîinile înde
lung, cu căldură, se îmbrățișează.

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

(Agerpres) 

Cuvintul președintele 

Sangoule Lamizana
Domnule președinte,
Excelențe,
Domnilor,
Aș dori să folosesc acest prilej pentru a vă mul

țumi încă o dată pentru primirea atît de frățească, 
atît de caldă pe care ne-ați rezervat-o de la sosirea 
noastră în România. Am parcurs o parte din țara 
dumneavoastră ; am văzut unele din realizările dum
neavoastră industriale, am fost îneîntați de calitatea 
muncii din aceste uzine, din aceste cooperative ; am 
fost îneîntați, de asemenea, de starea de disciplină, de 
coeziune și aș dori ca aici, în numele delegației, să vă 
adresez felicitările mele.

Am semnat o serie de documente. Cred că ele vor 
deveni de acum înainte baza noastră de plecare pen
tru dezvoltarea colaborării și cooperării între Româ
nia și Volta Superioară. Sint convins că relațiile noas
tre, că această cooperare vor fi fructuoase în bene
ficiul celor două popoare. Așa cum am spus și în ca
drul convorbirilor, Volta Superioară este un stat tînăr, 
un stat care și-a cucerit independența politică și care 
acum, bineînțeles, va face tot ce poate pentru a-și do- 
bîndi și independența economică. Am venit aici pen
tru a beneficia de o experiență ; de cînd sînteți în 
fruntea acestei țări, economia românească depășește 
cu mult orice previziune.

Aș dori ca în numele delegației mele, încă o dată, 
să vă mulțumesc și să vă spun că populația volteză 
va fi deosebit de fericită să vă primească pe teritoriul 
său, ceea ce ne va permite să consolidăm mai mult 
relațiile pe care le dorim rodnice.

Vă mulțumesc mult, domnule președinte ! (Aplauze).

Dineu oficial 
în onoarea 

președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu 

■>
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încheierea convorbirilor oficiale
Joi după-amiaza s-au încheiat 

convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Volta Superioară, generalul 
Sangoule Lamizana.

La convorbiri au participat Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George Maco
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, An
gelo Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și ape
lor, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul României la Ouagadougou, 
precum și consilieri și experți-

Din partea volteză au fost pre
zenți dr. Joseph Conombo, minis
trul afacerilor externe, Tiemoko 
Marc Garango, ministrul finanțe
lor și comerțului, Felix Tiemta
raboum, ministrul tineretului și 
sportului, Pierre Ilboudo, ambasa
dorul Voltei Superioare la Bucu
rești, Gregoire Nana, deputat în 
Adunarea Națională, Franțois Se- 
kone, directorul afacerilor politice 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și alte persoane oficiale.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat s-au desfășurat într-o at
mosferă de stimă și respect re
ciproc, de deplină înțelegere și 
prietenie.

Asiăzi, în jurul orei 
8,15, posturile noastre 

de radio și televiziune 

vor transmite direct de 

la aeroportul interna
țional Gtopeni ceremo
nia plecării președinte
lui Republicii Volta Su
perioară, general San
goule Lamizana, care, 
la invitația președinte

lui Consiliului de Stat 
al Republicii Socia
liste România, Nicolae 

Ceaușescu, a făcut o 

vizită oficială în țara 

noastră.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, joi dimineață, delegația depu- 
taților indonezieni, condusă de 
Domo Pranoto, vicepreședinte al 
Parlamentului, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al M.A.bf-. George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat, Tudor

Avem recolta in mină, 
z/ar să nu ne scape printre degete
® Pînă la începerea secerișului, la toate culturile, 

cel puțin trei prașile!
© Nu trebuie uitat că, în această fază, buruienile 

cresc mai repede decît porumbul

Erie prea devreme să anticipăm 
nivelul recoltei din acest an. Griul 
e viguros și destul de des. Spe
cialiștii apreciază că dacă pini la 
seceriș nu vor veni călduri mari 
și uscate, care produc șiștăvirea, 
așa cum s-a întimplat în alți ani, 
recolta va fi bună. Referitor la 
culturile prâșitoare, se face apre
cierea că, in acest an, ,.se poate 
obține o recoltă bună“. Se aduc 
și argumente. La dcsprimâvărare, 
cu excepția unor zone situate in 
cîmpia de vest a țării, solul avea 
o rezervă suficientă de apă. A ve
nit apoi luna mai, cu ploi urmate 
de temperaturi moderate. $i „cind 
plouă în mai, ai’mălai". Prin ur
mare, avem recolta in mină, dar 
nu trebuie să ne scape ■ printre 
degete. De aceea este, nevoie, mai 
mult ca oricînd, de intervenția 
hotărită a omului pentru executa
rea lucrărilor de întreținere a cul
turilor, in speță a prășitului.

Ziarele consemnează cu regula
ritate mersul lucrărilor de sezon. 
Rezultă că, în general, treburile 
merg bine : prima prașilă la sfe
cla de zahăr și floarea-soarelui 
s-a încheiat și, in multe județe, 
este pe terminate și a doua. La 
porumb, această lucrare s-a făcut 
in proporție de 73 la sută în coo
perativele agricole și 88 la sută in 
întreprinderile agricole de stat. 
Desigur, cifrele iși au importanța 
lor, întrucît orientează organele 
de specialitate asupra modului 
cum se desfășoară această acțiune, 
arată unde trebuie să se intervi
nă. Insă cum trebuie procedat în 

, continuare, cînd și cum să se <______
PRIN EFORTURILE UNITE ALE POPOARELOR
SE VA ASIGURA SUCCESUL CONFERINȚEI 

EUROPENE PENTRU SECURITATE
Exprimînd poziția partidului, a în

tregului nostru popor, Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., — așa 
cum s-a arătat in comunicatul de 
presă — a apreciat in mod pozitiv 
rezultatele consultărilor multilate
rale pregătitoare de la Helsinki, 
considerind că sint întrunite condi
țiile desfășurării cu succes a con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa. Opinia publică din 
țara noastră resimte o legitimă sa
tisfacție că Ia obținerea acestor re
zultate delegația română, acționând 
in conformitate cu mandatul stabi
lit de conducerea partidului și sta
tului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, .și-a adus, așa 
cum se subliniază și în comunica
tul ședinței Comitetului Executiv, o 
contribuție de seamă — larg recu
noscută, de altfel, și pe plan inter
național.

Există, intr-adevăr, toate temeiu
rile pentru a se putea afirma că 
rezultatele reuniunii pregătitoare 
multilaterale — decizia de convo
care a conferinței, stabilirea ordinii 
de zi, afirmarea concepției că secu
ritatea rezidă intr-un sistem nou 
de relații interstatale și definirea 
principiilor fundamentale ale aces
tora — reprezintă mari și importante 
succese politice ale cauzei păcii.

Desfășurarea consultărilor de la 
Helsinki a demonstrat astfel. încă o 
dată, că atunci cind se manifestă re

Ionescu, membru al Comisiei de 
politică externă a M.A.N.

A fost prezent, de asemenea, 
Mursalin Daeng Mamangung, am
basadorul Indoneziei la București.

In cursul convorbirii, oaspetele 
a ținut să releve interesul și pre
țuirea cu care sint urmărite în țara 
sa acțiunile constructive ale Româ
niei pe plan extern, contribuția 
activă a șefului statului român la 
crearea unui climat de pace și 
securitate, de cooperare și înțele
gere în Europa, în întreaga lume.

In timpul discuțiilor au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale, îndeosebi a ce
lor economice, comerciale și teh
nico-științifice, apreciindu-se că 
sînt largi posibilități în acest sens. 
Au fost exprimate dorința și hotă-

prășească o pot spune numai 
terenul, felul cum se prezintă se
mănăturile. Ploile, bune de altfel, 
au favorizat înmulțirea buruieni
lor, care, pe terenurile neprășite 
sau prășite necorespunzător, au a- 
juns la 60—80 de fire la metrul 
pătrat, de cîteva ori mai multe 
decit plantele cultivate. La po
rumb. buruienile sint cu atit mai 
periculoase, cu cit această plantă 
are o capacitate de concurență 
foarte slabă, mai ales in prima 
perioadă de vegetație, cind crește 
încet și poate fi înăbușită ușor.

Iată deci considerentele pentru 
care organizațiile de partid t și 
conducerile de unități agricole 
trebuie să pună in centrul activi
tății lor organizarea temeinică a 
muncii la prășit, să nu admită 
sub nici o formă ca pe o parcelă, 
oricit de mică ar fi ea, culturile 
să fie năpădite de buruieni. De 
curind, într-o ședință a consiliului 
tehnic din minister, s-a indicat 
organelor agricole județene să ur
mărească îndeaproape ca pină la 
începerea recoltatului să se execute 
cel puțin trei prașile. De aseme
nea, ținindu-se seama de faptul 
că pe mari suprafețe porumbul și 
floarea-soarelui au fost însămân
țate in arături de primăvară — 
dezavantaj pentru plantele culti
vate — pe terenurile respective 
trebuie făcută o prașilă în plus 
față de numărul obișnuit prevă
zut in tehnologiile de lucru. Prin 
urmare, toate utilajele și întrea
ga forță de muncă din unitățile 
agricole — la prășit, din zori și 
pină seara tirziu !

în legătură cu desfășurarea aces

ceptivitate, stimă reciprocă, cind se 
respectă principiul egalității in drep
turi a tuturor statelor, indiferent de 
mărime, potențial, nivel de dezvol
tare economică, considerate ca enti
tăți independente și suverane. in 
afara blocurilor, cînd se dă dovadă de 
spirit de colaborare, rezultatele nu 
pot fi decit pozitive.

Ar fi însă unilateral, eronat să se 
considere că aceste rezultate se dato
rează exclusiv acțiunilor diplomatice, 
că ele reprezintă rodul numai al tra
tativelor politice propriu-zise. în te
meiul realităților Istorice, al Întregii 
desfășurări a evenimentelor vieții in
ternaționale, sc poate afirma, cu de
plină îndreptățire, că un rol impor
tant în succesul consultărilor multi
laterale de la Helsinki l-au jucat 
acțiunea și lupta maselor populare, 
cuvintul popoarelor. Popoarele sînt 
făuritoarele istoriei, ale tuturor eve
nimentelor marcante în mersul îna
inte al omenirii — și acest lucru iși 
găsește o strălucită confirmare și in 
problema securității europene.

Este știut că atunci cind, cu șapte 
ani in urmă, țările socialiste 
au relevat posibilitatea și ne
cesitatea înfăptuirii securității, ca și 
a ținerii unei conferințe europene, 
nu puține cercuri politice, in
clusiv cercuri guvernamentale, au 
manifestat scepticism și reticențe. 
Or, dacă pină la urmă această 
idee t-a impus, dacă U Hel

rîreâ comună de a imprima o evo
luție ascendentă raporturilor româ- 
no-indonezlene, în interesul celor 
două țări și popoare.

In cadrul schimbului de vederi 
asupra unor aspecte ale vieții in
ternaționale. s-a subliniat necesita
tea participării tuturor statelor, in
diferent de mărimea și sistemul lor 
social-economic, la soluționarea 
problemelor majore ale contempo
raneității, la consolidarea cursului 
spre destindere și cooperare. în a- 
cest context, a fost evocat rolul 
parlamentelor la instaurarea In 
lume a unei noi politici, la edifica
rea păcii și colaborării între na
țiuni.

întrevederea s-a desfășurat fn- 
tr-o ambianță de caldă cordiali
tate.

IN ZIARUL DE AZI:

• Făurirea unității na
ționale - ideal scump 
al revoluționarilor pa
șoptiști • Teleormanul 
în preajma secerișului
• Cum sînt patronate 
atelierele-școală de în
treprinderile industriale

tor lucrări se ridică unele pro
bleme ce trebuie rezolvate de 
conducerile Unităților agricole 
și organizațiile de partid. în 
primul rind, trebuie respectată 
cerința ca imediat după exe
cutarea prașilei mecanice să se 
execute și cea manuală, pe rind. 
Or, in cooperativele agricole din 
unele județe există un mare de
calaj între aceste lucrări : Brăila 
și Ârad, cite 10 000 ha, Galați — 
6 000 ha. Dîmbovița — 4 000 ha, 
Argeș — 3 000 ha. Din această 
cauză, terenul dintre rindurile cu 
porumb este curat și afinat, dar 
pe rânduri, intre plante, buruienile 
cresc in voie. în al doilea rind, 
lucrările trebuie executate cînd 
nevoile dezvoltării plantelor o cer, 
și nu cind vrea fiecare. Atit 
porumbul, cit și celelalte culturi 
prășitoare au fost angajate de coo
peratori pentru a fi muncite în 
acord global. Se constată însă că 
alături de parcelele lucrate exem
plar, fără fir de buruiană, sint 
altele ce n-au fost prășite sau 
unde s-a lucrat de mîntuială. Con
siliile de conducere au datoria să 
urmărească permanent cum sint 
respectate clauzele din contractul- 
angajament, să ia măsuri împotri
va acelora care își neglijează obli
gațiile.

îngrijirea culturilor, ca și alte 
aspecte ale muncii în agricultură 
au fost reglementate prin „Legea 
organizării producției șl a muncii 
în agricultură". Prevederea ca toa
te lucrările să fie executate așa
(Continuare în pag. a II-a)
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sinki s-a realizat cea mal largă 
reuniune a reprezentanților statelor 
europene din întreaga istorie, dacă 
s-a obținut consensul general asu
pra convocării conferinței și a con
ținutului acesteia, faptul se dato- 
rește atit pozițiilor realiste pe care 
s-au situat, in măsură crescîndă, fac
torii de răspundere ai acestor stale, 
cit și voinței și acțiunii popoarelor, 
de a se trece la edificarea unor con
diții in care toate națiunile conti
nentului sâ se bucure de liniște și 
securitate, cooperînd rodnic intre 
ele. Nimeni, nici un factor politic 
nu a putut ignora această voință, 
această idee, care, însușită de mase, 
s-a transformat, intr-adevăr, într-o 
uriașă forță materială.

Aceasta a fost și este concepția 
partidului nostru, care, in toți a- 
cești ani, a subliniat cu perseve
rență rolul primordial ce revine 
popoarelor, importanța mobilizării 
maselor populare, care sint cele mai 
interesate In realizarea țelurilor 
destinderii, securității și cooperării, 
în toate împrejurările partidul nostru 
— in cursul contactelor și discuțiilor 
cu reprezentanți ai celorlalte partide 
comuniste și muncitorești, ca și ai 
altor forțe politice, partide socia
liste și social-democrate, ou expo-

________ Romulus CAPLES CU 
(Continuare in pag. a Vi-a)
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FAPTUL I cu

DIVERS
„Cascador" 
la patru ani

La cei doar patru ani ai săi. 
micuțul Andrei Nicola, din Con
stanța. cvartalul ..Fiiimon Sir- 
bu“, bloc E 5. scare G. dove
dește mult neastimpăr șl cali
tăți de... cascador. Scăpat pen
tru o clipă de sub supraveghe
rea părinților, el s-a repezit la 
balconul apartamentului, situat 
la etajul IV. dc unde a căzut 
in gol. Din fericire, fără ur
mări grave. Pentru că, in că
dere. micuțul Andrei a ..plonjat" 
pe o fringhic de rufe intinsă 
la balconul etajului al doilea, 
apo: pe o antenă dc televizor 
plantată la balconul etajului I. 
după care a poposit pe gazonul 
din fața blocului, unde a în
ceput să plincă. Internat, pen
tru orice eventualitate, la sec- 
ț:a de specialitate de la etajul 
V a spitalului, a d snârut insă 
și de a ci. f iad găsit, intr-un 
tîrziu. plimbi zchi-se curios pe 
culoare’e... etajului VIII. Cum 
se vede, ..spiritul de aventură*4 
nu-i lipsește lui Andrei. Motiv 
pentru care recomandăm părin
ților strașnica sa supraveghere.

rostită
marea

ro-

lor politico străine sau pe vizitatorii 
de peste hotare. Astfel, 
francez Bois-le-Comptc 
in 1834, atit in Moldova.
Muntenia, că „întemeierea 
marc durat ni Dacici, care ar reuni 
cele două principate este expresia 
dorinței celei mai generale a acestor 
țări", iar emisarul polonez Woronlcz, 
venit in toamna anului 1338 in Prin
cipate. scria că „Idcca reunirii tu
turor românilor sub un singur scep
tru ocupă toate mințile" și că aceas
tă ; !:„oslo puternic întreținută dc 
valabil din Transilvania". Publicistul 
francez Hippolyte Dosprez consemna 
in . Revue des deux mondes" ci 
„legătura dc idei șl Interese, la fol 
do puternică cum c legătura do sin
ge. il oneste pe toți românii", care 
..au supraviețuit la 17 secole de 
crude încercări" șl doresc unirea in
tr-un stat național.

diplomatul 
constatase 
cit și in 

unul

ceea, din motive tactice, revoluțio
narii romani nu au exprimat a- 
cest ideal de la început In mod ex
plicit in programele lor. Găsim in 
‘.chimb clar afirmat dezideratul uni
rii tuturor țărilor române in presă, 
in corespondența vremii, in mani
festări publico ale revoluționarilor 
.șl chiar în participarea nemijlocită 

acțiunile 
țări ro- 
al revo

luției din Moldova au participat atit 
la adunarea națională dc la Blaj 
(alături dc unii revoluționari mun
teni). cit și la cea dc la Lugoj ; in
tre revoluționarii munteni și moldo
veni, ca și intre munteni și transil
văneni s-au purta! discuții in ve
derea unor planuri de acțiune co
mune. Alarma! dc aceste stări do 
lucruri, agentul consular al Austriei 
la București informa pe cancelarul

a unora dintre el la 
desfășurate in celelalto 
mâne. Astfel, fruntași

Ghivece... 
hrănitoare

Ne obișnuisem cu toții ca ghi
vecele să constituie doar su
portul din care florile zimbesc 
la ferestre. Maria Florescu fi 
Gavrilă Neamț de la Institutul 
agronomic din Cluj sint insa de 
a'tâ părere. După opinia lor, 
ghi vecele pot contribui. Ia fel 
de bine ca pămintul din ale, fi 
la... hrcnirca plantelor. Astfel, 
realizate dintr-un amestec de 
turbă de sphagnum, 
mecanică de lemn 
verse îngrășăminte
ghivecele concepute de ei con
stituie fi un bogat element nu
tritiv pentru 
du-le o 
bună decît 
din argilă. Cum s-ar spune, 
realizare numai buni de 
...in glastră.

plante, asigurin- 
dczvoltare mult mai 

ghivecele obișnuite 
~ o

pus

Nechibzu- 
inta fatală

Deziderat secular al poporului ro
mân. Idealul unității și libertății na
ționale s-a afirmat cu o vigoare deo
sebită in epoca modcrwft. odată cu 
destrămarea orinduirii feudale,
apariția relațiilor de producție ca
pi tal iste Si formarea națiunii 
mâne

Dacă în evul mediu tendința spre 
unitate a românilor, intemeiatA pe 
comunitatea de origine, dc neam și 
limbă, pe continuitatea viețuirii pe 
teritoriul vechii Dacii răspundea 
mai ales nevoii dc apărare, cu forțe 
superioare, a gliei strămoșești, la în
ceputul epocii modeme această ten
dință a devenit o necesitat1 obiec
tivă. impunindu-.se ca o condiț c im
perioasă a progresului multilateral 
— economic, politic, social, cultural — 
al societății românești. Tocmai d- 
aceea, Idcca unirii, a făuririi unul 
stat n.ilionnl unitar românesc a fost 
exprimată cu de
osebită forță in 
conștiința epocii, 
fiind înscrișii, a- 
lăturl dc elibe
rarea socială, dc 
înlăturarea ser
vitutilor feudale, 
ca un obiectiv 
major al revolu
tei din 18:3. 
..Revoluția dc la 
1848 — subl:n a
tovarășul Nicolae 
Ceausescu in cu
vântarea 
recent la
adunare populară 
de la Iași consa
crată aniversării 
revoluției — a 
exprimat progra
mul unitar al în
tregului . . 
in centrul căruia 
obiectivul 
mai imperios 
unirea tuturor românilor In grani
țele aceluiași stat național, democra
tic. modern și independent. Tocm.nl 
aceasta explică faptul că in 
cursul desfășurării revoluției 
fanții pașoptiști din cele trei 
românești au avut contacte slrinsc, 
au colaborat și s-au intrajutorat 
îndeaproape".

încă in deceniul anterior revolu
ție:. tendințele spre unire și-au găsit 
semnificative expresii in cultura na
țională. Numele de România pentru 
Moldova, Țara Românească și Tran
silvania, alături de numele de 
Dacia, sint frecvent folosite in ope
rele scriitorilor vremii. în 1838 ma
pare la București o gazetă intitulată 
simbolic „România", in 1840, M. Ko- 
gălniceanu scoate la Iași revista 
„Dacia literară", iar peste cinci ani, 
N. Bălcescu, împreună cu ardelea
nul August Treboniu Laurian. pu
blică. la București, „Magazinul is
toric pentru Dacia". însăși titulatura 
acestor publicații — la care co
laborau deopotrivă munteni, moldo
veni. bucovineni, transilvăneni și 
bănățeni — lăsa să se întrevadă cu 
claritate că țelul pe care-1 urmăreau 
era „refacerea 
sensul unirii 
tr-un stat 
modernă.

Vigoarea 
țională a 
puternic și

popor,

cel 
era

Nicolae Tomâ d'n comuna 
Chirpăr (Sibiu) se afla in Bra
șov, de unde voia să ;a trebui 
spre BucurostL” Sosind însă cu 
întârziere in stația C.F.R. și 
văzind un tren care tocmai ple
ca, s-a urcat repede in el. Din 
prea mare graba, a greșit insă 
trenul. Garnitura se pregătea sâ 
plece spre Sibiu. ’
ma de eroarea
după ce trenul
N. T. a nrocedat din nou ne
chibzuit în loc să aștepte pină 
la prima stație, el a sărit brusc 
din tren, plătind graba cu pro
pria viață.

Dindu-și sea- 
făcută aba 

luase viteză,

Cînd tăcerea
nu e de aur

atelierul „Bijute- 
cooperat'vei mefteșu- 

,Drum Nou" din Hu-
Angajat ia 

ria'“ al 
garești „L . _ .
nedoara, in toamna anului tre
cut, Ște'an Noghi, deși lucra 
cu aur, fi-a dat cu~înd ,,arama” 
pe față : cu prilejul unui inven
tar i s-a găsit in gestiune un 
minus de peste 4 000 lei. Con
ducerea cooperativei nu a a- 
nunfat insă organele compe
tente, ci a dovedit „înțelegere”. 
„Dumneata — i *-a spus dela
pidatorului — pui bănuții la 
loc, iar noi tăcem !”. De pri
sos să mai spunem că S.N. a 
înțeles in felul lui . înțelegerea” 
celor dc la cooperativă. Pe la 
începutul lunii trecute și-a luat 
zborul fără adresă, nu înainte 
de a lăsa in gestiune un gol 
de peste 10 000 lei. Conform o- 
biceiului e.. conducerea coope
rativei a tăcut din no i, anun- 
țind organele dc miliție abia 
dună vreo trei săptămini. Ur
mează ca acum cei vinovați să 
suporte consecințele. Chiar 
daci e vorba de ..Bijuteria", tă
cerea nu e, întotdeauna, de... 
aur.

Ajutor
„prim- 
ajutorului"

Traseul turistic Tg. .Tiu—Rm. 
Vil cea a forma’, recent, obiec
tul unui control ma: puțin 
obișnuit Secretarul comisie: ju
dețene Gorj de Cruce Rosie, un 
reprezentant al direcției sanita
re și un lucrător din serviciul 
d" circulație al miliției au ve
rificat modul rum sin* organi
zate posturile de prim-ajutor 
ale Crucii Roc existente pe 
traseu. Verificarea — acum, la 
început de B-’zon turistic — 
s-a arătat deosebit de utilă, 
mai ales ca ea a scos in evi
dență ..maladii" mai vechi. Art- 
fel. din cele 12 posturi de pe 
traseul străbătut, unul singur — 
la campingul Driigotești — co
respundea cerințelor. Celelalte 
11 s-au dovedit in., suferință, 
fie sub aspectul dotării, fie sub 
cel al pregătirii cadrelor. Ast
fel de posturi de prim-ajutor 
este razul .să fie ajutate să se... 
însănătoșească.

Rubrică redoc’o’o de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DIVID 
ți corespondenții „Scinfeii"

în condițiile împotrivirii imperiilor 
absolutiste față de unirea simultană 
n celor trei țări române, revoluționa
rii pașoptiști au ajuns la concluzia 
necesității de a înainta treptat pc 
calea formării statului național ro
mân, primul pas făcîndu-se prin uni
rea Moldovei cu Muntenia, Aceasta 
nu a însemnat insă nicidecum renun
țarea la coordonarea eforturilor revo
luționare din cele trei țări române in 
vederea pregătirii condițiilor pen
tru etapa ulterioară a realizării uni
tății naționale, în ianuarie 1849, la 
îndemnul lui N. Bălcescu. Ion Io- 
ncscu dc la Brad și A.C. Golescu 
(Albu) au «mers in tabăra romană 
din Munții Apuseni spre a discuta 
cu Avram Iancu și al(i prefecți de 
legiuni, in privința acțiunilor nece
sare pentru salvarea naționalității șl 
a cauzei revoluției române In gene
ral. Călătorind “

al revoluționarilor pașoptiști
tot 

mili
tări

vechii Dacii", in 
poporului român in- 

național, intr-o Românie

dorinței de unitate na- 
românilor a impresionat 
pe reprezentanții ccrcuri-

Această • năzuință supremă s-a 
concretizat în planul acțiunii politi
ce. figurind deopotrivă in programul 
mișcării conduse de colonelul Ion 
Cimpincanu, al conjurației confede
rative a lui Leonte Radu din Mol
dova, cit și al societății revoluțio
nare „Frăția", căreia i-a revenit un 
rol însemnat in pregătirea revolu
ției de la 1848. Aceleași nobile idea
luri însuflețeau pe membrii Asocia
ției literare a României, pe cel ai 
Societății studenților români de la 
Paris, ca și pe revoluționarii mun
teni și moldoveni care participau la 
întrunirile politice găzduite anual de 
Costache Negri la Minjina.

Iată dovezi peremptorii că, în 
preajma revoluției de la 1848, uni
tatea națională devenise crezul po
litic al patrioților români. Expri
mi nd cu patos acest crez intr-o cu- 
vintare-program rostită in noaptea 
anului nou 1847 in fața studenților 
români de la Paris, Bălcescu spu
nea : ..Ținta noastră socotesc că nu 
poate fi alta deeil unitatea națională 
a românilor. Unitatea mai întâi în 
idei și simțăminte, care să aducă 
apoi cu vremea unitatea politică".

Pentru revoluționarii români 
limpede că adversitatea celor 
imperii vecine — otoman, țarist
habsburgic, care se temeau să nu 
le fie afectate sferele de influen
ță — era o piedică serioasă in calea 
realizării idealului național. De a-

era 
trei

Și

Mcttemich că scopul mișcării na
ționale a revoluționarilor este „uni
rea întregului neam românesc in
tr-un imperiu dacic".

După cum se știe, revoluționarii 
transilvăneni adunați la Blaj, la în
ceputul lunii mai 1848, odată cu a- 
firmarca dezideratului independenței 
națiunii române au cerut unirea cu 
frații lor de peste Carpați : „vrem 
să ne unim cu țara". Neliniștea stir- 
nită in rindurile autorităților habs- 
burgice de puternicul ecou în mase 
al acestei chemări la unire este con
semnată intr-o serie de rapoarte a- 
dresate curții de la Viena. în atmo
sfera de speranță și entuziasm 
creată de impresionanta adunare de 
la Blaj, Vasile Alecsandri scrie 
poeziile „Deșteptarea României" și 
„Hora Ardealului", in care îndeam
nă pe toți românii la unire, iar An
drei Mureșanu publică „Răsunetul", 
cunoscut mai ales sub titlul de 
„Deșteaptă-te române", care avea 
să devină imnul românilor ardeleni 
pînă la unirea din 1918.

Amploarea crescindă a curentului 
de opinie in favoarea realizării uni
tății naționale l-a determinat, la 20 
iunie 1848, pe August Treboniu Lau- 
rian. unul dintre fruntașii revoluției 
transilvănene, să-i propună lui N. 
Bălcescu organizarea unui „congres 
general" al tuturor românilor, con
gres care însă nu s-a putut ține da
torită condițiilor externe neprielnice.

prin Transilvania. 
Ionescu dc la 
Brad a constatat 
că „idcca dc a 
sc uni toți româ
nii" era „foarte 
rispindită" in po
por, care vedea 
„in ridicarea 
milor dintre 
nat, Ardeal 
Principate... w- 
loaselo materiale 
ale unirii".

Tot la sfatul 
lui N. Bălcescu, 
revoluționarii pa
șoptiști din Ba
nat, Transilva
nia și Bucovina, 
printr-un 
riu adresat 
pârâtului 
Viena, au 
unirea 
românilor 
monarhia 
acă într-un ___

autonom, cu adunări și adminis
trație națională românească, sub 
egida Austriei, urmăxindu-se ca, 
în împrejurări prielnice, acest stat să 
se alăture Principalelor Unite de 
peste Carpați și astfel să se desă
vârșească statul național român.

La un an după infringerea revo
luției. N. Bălcescu sublinia că ținta 
principală a românilor este „unitatea 
națională", sLngura care „ne poato 
pune in stare a ne îndeplini misia 
noastră în omenire". El accentua că 
mai erau de făcut două revoluții — 
una pentru unitatea națională și alta 
pentru independența națională — 
spre a crea condițiile necesare ca 
națiunea română „să reintre in ple
nitudinea drepturilor sale naturale". 
„România noastră va exista deci" — 
iși exprima convingerea marele 
democrat revoluționar, iar viitorul, 
marile momente ale istoriei noas
tre naționale — 1859, 1877, 1918 — 
aveau să-i confirme previziunile.

Unitatea națională s-a realizat în 
esență pe cale revoluționară, prin 
lupta plină de sacrificii a maselor 
populare. Dar idealurile nobile de 
eliberare națională și socială ale re
voluționarilor pașoptiști aveau să-și 
găsească integrala împlinire sub 
steagul Partidului Comunist Român, 
forța politică conducătoare a socie
tății noastre socialiste, care iși con
sacră toate eforturile înfloririi ple
nare a națiunii.

Prof. N. ADAN1LOA1E

vă- 
Ba- 

și fo-

memo- 
im- 

de la 
cerut 

tuturor 
din 

austri- 
stat
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80 LA SUTĂ DIN UTILAJE SlNT 
GATA SĂ INTRE ÎN LÂNURI

Ei „Oameni calmi" cu jumătate din 
totalul combinelor pe butuci

El La vecini n-a fost „vremea rea" ?
■ Contabilul șef și statistica făcută 

după... zvonuri

în județul Teleorman, nu
mai in cooperativele agri
cole, urmează să se recol
teze in vara aceasta peste 
110 000 ha și sa se însămân
țeze a doua cultură pe o su
prafață de 75 000 ha. Nu 
este o sarcină deloc ușoară 
dacă avem in vedere că în
treaga acțiune trebuie în
cheiată in maximum o lună.

Nu s-ar putea spune că 
nu s-au întocmit aici pla
nuri, că nu au fost fixate 
termene precise pentru ter
minarea reparațiilor. Ba, 
mai mult, chiar și acel pro
cent de 80 la sută de reali
zare a reparațiilor la com
bine și prese pentru balotat 
și-ar găsi o oarecare justi
ficare dacă el ar avea in
tr-adevăr la bază ceea ce 
tov. Puiu Alexandrescu, di
rectorul trustului județean 
de mecanizare, numea „in- 
tlrzieri datorate prelungirii 
lucrărilor din toamnă și pri
măvara acestui an". Ceea ce 
nu poate fi justificat insa 
este faptul că aici nu este 
vorba de niște cazuri izo
late de râminere in urmă, 
ci de un număr de 21 de 
stațiuni de mecanizare din

cele 34 existente în județ, 
care nici pină la această 
dată nu și-au pregătit ma
șinile și utilajele. In majo
ritatea situațiilor nu se poa
te vorbi de cauze obiective, 
ci de o proastă organizare, 
de o practica a unor con
ducători de stațiuni de me
canizare, obișnuiți de a a- 
mina lucrurile de pe o zi pe 
alta. Pentru argumentare 
vom apela la citeva exem
ple intilnite in ancheta în
treprinsă în mai multe u- 
nități.

Primul popas il facem la 
secția de mecanizare nr. 2 
de la S.M.A. Orbească. 
După datele existente la 
trustul de mecanizare, aici 
lucrările sint terminate și 
se așteaptă doar comisia de 
suprarecepție. Norocul lor 
că le-am luat-o înainte și 
le dăm do știre să nu se 
grăbească. Ș< ful secției. Zo
rii < Rizea, stă, cum s-ar 
spune, pe jeratic pentru că 
nu știe cum s-o scoată la 
capăt cu cele 6 combine și 
do vă prese pe care le-a ra
portat „gata" și la care se 
lucrează incâ de zor. Lu
crurile stau prost și la sec

Hotelul „HEBE", cu o capacitate de 900 locuri, din cadrul noului com
plex oalnear de la Sîngiorz-bâi

AGENDA
TURISTICĂ

Notați o adresă : 
„Aurora"

La Mangalia Nord 
sint in curs de termi
nare lucrările de re- 
cepționare a hoteluri
lor celei mai noi sta
țiuni a litoralului — 
„Aurora". în citeva 
zile vor fi mobi
late toate cele 10 
hoteluri, cu o ca
pacitate de aproape 
3 000 de locuri, pre
cum și spatiile comer
ciale și de agrement 
aferente: 10 restauran
te, 8 baruri de zi, trei 
piscine cu apă de 
mare încălzită etc. In 
primul an de funcțio
nare. incepind de la 1 
iulie a.c.. ..Aurora" va 
fi pusă in întregime la 
dispoziția turiștilor in
terni.

Escaladări 
confortabile

în stațiunile turisti
ce internaționale Po
iana Brașov si Sinaia, 
se află la dispoziția 
turiștilor amatori să 
escaladeze mai ușor 
înălțimile munților 
patpu telecabine și 
patru tclescaune. cu o 
capacitate zilnică de 
25 000 de persoane. 
Pentru acest an, baza 
mecanică a turismu
lui montan se va îm
bogăți cu o nouă te- 
lecabină. care face le
gătura între Bilea- 
Cascadă și Bilea-Lac, 
si trei teloscaune, a- 
flate in construcție in 
Bucegi, Muntele Mic 
si Paring. Noile mij
loace de transport pe 
cablu vor avea o ca

pacitate zilnică de 
peste 10 000 de per
soane.

Croazierele 
vă așteaptă

Mijloacele de trans
port ale turismului 
nautic au ieșit și ele 
in primele curse din 
acest an. Navele 
„Transilvania". „Olte
nița". „Carnați" și 
„Tudor Vladimirescu" 
vor efectua anul aces
ta numeroase croazie
re oe Marea Neagră 
și Dunăre, iar 8 hi- 
drobuze au program 
de circulație pe tra
seele din Delta Du
nării.

in loc de „bine 
c’i veni»"

Cu primul ..bine ați 
venit" ar fi trebuit să 
se adreseze turiștilor, 
în acest sezon, și noi
le hoteluri din Tirgo- 
viște. Focșani. Sfîntu 
Gheorghe. Zalău și 
Tecuci. Dar construc
torii locali, după ce 
au reprogramat de 
mai .multe ori terme
nele, au aminat încă 
o dată „premiera". Iar 
întirzierea în darea in 
folosință a 5 hoteluri 
înseamnă nu numai 
lipsă de ospitalitate 
față de turiști, ci și 
un start cu pierderi — 
de ordinul sutelor de 
mii. Oare consiliile 
populare din respecti
vele județe, care au 
solicitat insistent acor
darea fondurilor pen
tru construcția aces
tor hoteluri, nu au ni
mic de spus ?

0 sugestie 
privind 3 400 
de „boboci"

3 400 de absolvenți 
ai diverselor cursuri si 
scoli, organizate de 
Ministerul Turismului, 
isi fac debutul in 
noua meserie in acest 
sezon. Așa cum se o- 
bișnuieste si in alte 
domenii, sugerăm or
ganelor competente să 
vegheze cu toată gri
ja la integrarea lor in 
profesiile atit de pre
tențioase ale servirii 
turistului. Ce-ar fi ca 
toți cel 3 400 de „bo
boci14 să fie reparti
zați, pentru primul an 
de profesie, pe lingă 
cei mai buni meseriași 
din sector ?

Experiment 
pentru...

calculator
Un experiment deo

sebit de interesant se 
face anul acesta pe li
toral. Specialiștii Cen
trului de calcul al 
Ministerului Turismu
lui sint detașați pe 
timpul sezonului in 
cadrul serviciilor de 
disoecerat-hotelier ale 
centralei. Pe lingă 
faptul că a iută efec
tiv Ja o judicioasă fo
losire a spatiilor hote
liere, el string și o 
serie de date necesa
re pentru a introduce 
— pină la sfirsitul a- 
cestui cincinal — sis
temul de rezervare a 
locurilor de către... 
calculator.

C. PRIESCU

Un om zîmbeșfe mulțumit. Este Constantin Lepădatu, șeful secției de mecanizare nr. 7 de la S.M.A. Videle. Are pentru ce : toate combinele și cel< 
laite utilaje care vor lucra în campania de vară au fost reparate și revizuite. Secerișul poate începe

ția nr. 1 și încă la alte două 
secții, unde 15 combine și 
nu se știe exact cite prese 
pentru balotat nu erau re
parate pină la data de 13 iu
nie. Acum, pentru urgenta
rea lucrărilor au fost mobi
lizați „pe loc" toți mecani
zatorii, cu tractoare cu 
tot, in timp ce la culturi s-a 
executat doar o singură pra- 
șilă. Pe unul din „șantiere" 
il intilnim și pe tov. Teo- 
fil Lungociu, directorul 
S.M.A. Orbească.

— Nu-i păcat câ într-o zi 
așa de frumoasă stau nefo
losite atitea tractoare ?

— Ce a fost greu a tre
cut. Mai avem 3—4 zile și 
terminăm cu reparațiile. 
Vom răzbi noi cumva și cu 
prășitul. Sintem râmași în 
urmă, dar nu trebuie uitat 
de greutățile prin caro am 
trecut in acest an agricol. 
De fapt, pină la recoltat mai 
e incă destul, așa că nu tre
buie să ne impacientăm.

Nu l-am mai întrebat ni
mic. Uitîndu-ne la dezordi
nea din jur ne Întrebam 
dacă nu cumva se putea 
evita această situați''. La 
numai cițiva kilometri de

aici aveam însă să primim 
răspunsul la această între
bare. Niște oameni care in 
locul unei vorbăril goale 
ne prezentau, mindri de 
munca lor, întreg setul de 
mașini și utilaje gata re
parat și recepționat, așe
zat intr-o perfectă ordine, 
pregătit să intre in lan, „in
cepind chiar demiinedacă 
va fi nevoie". A$a se 
face că la S.M.A. Tătârăști 
— pentru că despre această 
stațiune este vorba — toate 
cele 78 combine și 39 prese 
pentru balotat au primit, la 
recepția preliminară, numai 
calificative de „foarte bine14 
și „bine". Acum, pină la 
începerea recoltatului s-au 
angajat să repare 19 com
bine și 10 prese d? la uni
tățile rămase in urmă.

De la Tăturăști ne conti
nuăm drumul spre S.M.A. 
Siliștea. Ne oprim la secția 
nr. 3. în curte. 20 tractoare 
trase la linie. Șeful de sec
ție Nicolae Măruță ne sfă
tuiește „să fim liniștiți că 
buruienile din porumb și 
floarea-soarelui nu cresc 
ele așa de mult ca să facă 
pagube. Culturile au fost

Inginerul mecanic Ion Popescu de la S.M A. Orbească este mirat și contrariat pentru că șeful seciiei nr. 2, Zorilă Rizeo, 
(in dreapta fotografiei) ii informase câ loate combinele sint reparate ; in realitate se ma‘i lucrează incă la șase din ele

însămlnțate tîrziu și mai e 
timp de ele". Pînă una alta 
să vedem și care este si
tuația combinelor.

— Păi, să vedeți : 7 sint 
la S.M.A. Tătărăști, 4 la 
S.M.A. Videle, iar 7 sint 
astea din curte gata repa
rate.

— Gata, gata, dar la 6 se 
lucrează incâ.

— Se lucrează, că doar 
n-o să ținem oamenii aici 
degeaba...

Ne continuăm drumul și 
pină a ajunge la sediul 
S.M.A. Siliștea ne oprim la 
secția nr. 1. Și aici totul e 
gata. Cei 17—18 oameni 
„bat și ei cite un cui, string 
un șurub, mai mișcă la 
„volantă" și uite așa, cu un 
cuvint, se lucrează in toată 
regula. Pentru câ mai e 
incâ treabă multă. Nu e rău 
că se lucrează, rău e că nu 
s-a terminat pină acum, că 
nu s-a lucrat in iarnă.

— Cum in iarnă, dom’le ? — 
sare ca aprins șeful de sec
ție Ion Stoian. Ce am avut 
noi piese de schimb atunci? 
în iarnă am reparat trac
toarele. plugurile, iar dună 
ce le-am terminat am aș
teptat sâ vină primăvara să 
ieșim in cimp.

în dorința de a afla și 
punctul de vedere al unuia 
din factorii de răspundere 
din această unitate, ne a- 
dresăm contabilului șef, Ion 
Gongoră.

— De ce așa rămași în 
urmă ?

— Nu se poate, cred că e 
o greșeală. După cite știu, 
toate cele 19 combine sint 
reparate.

— Știți că erați obligat să 
verificați d .că s-au întoc
mit procese-verbale de re
cepție la combinele repara
ta. Or. la dv. nu s-n întoc
mit nici un asemenea act.

— Nu p tîrziu daca se 
vor întocmi chiar in ultima 
zi din lună, numai să fie !

Numai să fie, pentru că 
economistul șef de aici te

pare că s-a obișnuit să în
tocmească statistica după 
zvonuri și nu după date 
certe.

Vizităm, în continuare, 
citeva secții ale S.M.A. Blc- 
jești și Botoroaga. La 
S.M.A. Blejești. lucrările 
sint pe terminate și toată 
lumea e mulțumită, in afară 
de membrii.cooperatori care 
nu mai știu ce sâ facă cu 
buruienile pentru că și aici 
zeci și zeci de tractoare aș
teaptă de cîteva zile să se 
urnească din loc.

Nu o dată ne-a fost dat să 
auzim drept justificare a a- 
cestor intirzieri „condițiile 
deosebite ale acestui an". 
Din păcate, cam aceeași 
mentalitate se vehiculează și 
prin birourile trustului ju
dețean de mecanizare. Am 
vrea insă să punem o în
trebare : cum se face că în 
trei stațiuni, hotar in hotar, 
cu celelalte 4 prezentate mai 
sus, reparațiile s-au termi
nat incă cu citeva săptă- 
mini in urmă. Mai mult, la 
secția de mecanizare nr. 7 
de la S.M.A. Videle ultima 
combină a fost recepționată 
incă la începutul lui fe
bruarie. Nimeni nu con
testă faptul că stațiunile 
Tătărăști, Videle și Drăgă- 
nești ar fi oarecum mai 
avantajate din punct de 
vedere al dotării tehnice. 
Dar la unitățile amintite 
mai sus nu nivelul de do
tare a constituit principala 
cauză a rămînerilor in 
urmă, ci „vremea asta pă
cătoasă". Este însă greu de 
crezut că din cele 300 de 
zile, cit au stat combinele, 
trase la gard, nu s-au pu
tut găsi măcar 15 in care să 
se poată lucra la ele. Ade
vărul e că la această dată 
toate combinele puteau fi 
reparate. Dovada cea mai 
convingătoare este și rit
mul deosebit în care se lu
crează acum in majoritatea 
unităților.

Iosil POP

Avem recolta în mină, dar 
să nu ne scape 

printre degete
(Urmare din pag. I)
cum sint cuprinse în tehnologiile 
de lucru, precum și obținerea 
unor recolte mari sint determinate 
de faptul că pămintul este o avu
ție națională de mare preț, indi
ferent de forma de proDrietate 
sub care este deținut. Ca atare, 
societatea nu poate rămîne indife
rentă fața de felul în care condu
cerile cooperativelor agricole și 
cooperatorii înțeleg să-și îndepli
nească sarcinile ce le revin. Nein- 
grijirea culturilor constituie o aba
tere care poate și trebuie să Lie 
sancționată.

Este o mare îndatorire față de 
societate a fiecărui om de la' sate 
de a participa la efortul general 
depus pentru obținerea unor re
colte îmbelșugate. In această di
recție trebuie să crească și mai 
mult rolul comitetelor comunale 
de partid, al consiliilor populare 
comunale, care, coordonlnd activi
tatea economică pe raza lor de ac
tivitate. trebuie să ia măsuri hotă- 
rite pentru ca fiecare palmă de 
pămint să fie lucrată exemplar, ca 
do pe toate terenurile să se obțină 
recolte maxime.

Se apropie campania agricolă de 
vara, cind muncile in cimp se vor 
aglomera foarte mult. De aceea, în 
zilele care au mai rămas pină la 
începerea secerișului să se execute 
cu cca mai mare răspundere lucră
rile de întreținere a culturilor, să 
se asigure pe această cale condi
ții ca olank'le sâ crească viguros, 
pentru ca la toamnă să se culeagă 
recolte cit mai mari.

Tocm.nl
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0 producție suplimentară

Dineu oficial oferit în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat, 

Nicoiae Ceaușescu
Președintele Republicii Volta 

Supenoara. eeneral Sangoule La
mizana, a oferit joi un dineu ofi
cial in onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nioolae Ceaușescu.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mânes- 
cu, Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană. Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Emil

Toastul președintelui

Sangoule Lamizana

Toastul președintelui

Nicoiae Ceaușescu
Domnule președinte.
Excelențe,
Domnilor,
Sintem la încheierea vizitei 

noastre. în cursul căreia am avut 
întîlniri fructuoase cu dumnea
voastră, cu colaboratorii dumnea
voastră și am ajuns la rezultate 
rodnice, foarte încurajatoare. Con
tacte. de asemenea, fructuoase, au 
avut loc și intre miniștrii și ex- 
perții noștri.

Încă o dată țin ca, în numele 
delegației mele, să vă adresez din 
nou mulțumirile noastre pentru 
primirea plină de cordialitate, de 
fraternitate. Am avut ocazia să 
relev că, parcurgînd frumoasa 
dumneavoastră țară, am admirat 
nu numai natura, ci toate reali
zările care demonstrează voința 
poporului român de a merge îna
inte, mereu înainte.

Ducem cu noi o amintire de 
neuitat. Ducem cu noi. de aseme
nea, învățăminte foarte bogate pe 
care le-am tras din această vizi
tă și cred că vom putea să bene
ficiem nu numai de experiența

Semnarea unor acorduri
Joi după-amiază, Ion Pătan, vi

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
și Tiemoko Marc Garango. ministrul 
finanțelor și comerțului al Republi
cii Voita Superioară, au semnat un 
protocol cu privire la dezvoltarea 
schimburilor comerciale si a rela
țiilor de cooperare economică.

Aici, în noua unitate de mașini-unel te din Tirgoviște se nasc modernele strunguri automate românești „Saro'

NOI TEHNOLOGII DE FABRICAȚIE
LA UZINA „TRACTORUL" DIN BRAȘOV

Nu o dată — și nu Intimplă- 
tor — Uzina de tractoare din 
Brașov a fost comparată cu un 
vast laborator, unde se nasc și 
se experimentează noi tehnolo
gii de fabricație și metode de 
lucru. O dovadă in plus oferă 
tehnologiile noi după care se 
lucrează la turnătoria de fontă 
a uzinei. Este vorba, intre alte
le, de tehnologiile de execuție 
a miezurilor care se bazează pe 
utilizarea lianților sintetici. Pri
ma dintre acestea, utilizată la 
reperele de serie mare, este 
tehnologia de execuție a miezu
rilor in cutii calde, folosindu-șe 
drept liant rășinile formaldehi- 
dice de proveniență româneas
că. Această tehnologie duce la 
obținerea unei precizii dimen
sionale superioare a miezurilor 
și, implicit, a pieselor. Introdus 
in cutii, unde este și uscat, mie
zul nu mai suferă deformări in 
timpul extragerii, manipulării 
și uscării. In același timp, se 
elimină o serie de operații gre
oaie pe care le conținea proce
deul clasic și anume extragerea 
miezurilor in stare crudă, usca
rea, transportul, vopsirea, depo-

Drăgânescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Gheorghe Stoica. Ștefan 
Voitec, Constantin Bâbâlău, Mi
ron Constantinescu. Mihai Gere, 
Ion Icnită, Ion Pățan. Ștefan An
drei. Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat. George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne. membri ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, ambasadorul 
tării noastre în Republica Volta 
Superioară, conducători ai unor 
instituții centrale, generali.

dumneavoastră, ci și de maniera 
dumneavoastră de a conduce tre
burile, de coeziunea poporului ro
mân.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte, v-ați referit la ajutorul a- 
cordat populației sinistrate din 
nordul țării noastre, unde bîntuie 
seceta. In numele întregului popor 
voltez și, în special. în numele a- 
cestei populații care suferă, vă 
adresez mulțumiri și vă rog să 
transmiteți întreaga noastră recu
noștință guvernului dumneavoas
tră, partidului, poporului român.

Așteptînd să vă revăd în Vol
ta Superioară. în această savană 
care are și ea farmecul său, care-și 
are oamenii ei, ce sînt la fel de 
curajoși ca și poporul român, aș- 
teptind deci să veniți să vedeți po
porul nostru, ridic paharul

— în sănătatea dumneavoastră ;
— pentru prosperitatea poporu

lui român ;
— pentru cooperarea dintre țara 

dumneavoastră și țara mea 1 (A- 
plauze).

In aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Volta Superioară, Joseph Co- 
nombo, au semnat Acordul de co
laborare culturală și științifică intre 
cele două țări.

(Agerpres)

zitarea pentru răcire etc. Toate 
acestea au permis ca ciclul de 
fabricație să se reducă la mai 
puțin de jumătate, iar produc
tivitatea muncii să se dubleze. 
In același timp, consumul spe
cific de amestec de miez s-a re
dus de la 1.5 tone pe tona de 
p;ese bune, la 0,9 tone pe tona 
de piese bune, obținindu-se, la 
nivelul uzinei, in acest an. im
portante economii de nisipuri 
de turnare. Pină în prezent, pes
te 80 la sută din miezurile pen
tru piesele de tractor se obțin 
pe această cale. Cel de-al doi
lea procedeu tehnologic aplicat 
este cel de confecționare a mie
zurilor in amestecuri pe bază 
de rășini turanice cu întărire 
la rece. Acest procedeu este fo
losit la confecționarea unor 
miezuri mari, pentru reperele 
de serie mică, așa cum sînt blo
curile motor și bazinul superior 
pentru tractorul greu, puntea și 
carterul ambreaj de Ia tracto
rul pe șenile de 65 C.P. și alte
le. Printre avantajele mai im
portante pe care le oferă acest 
procedeu amintim realizarea 
unui ciclu de execuție scurt.

Au participat, de asemenea, 
Joseph Conombo, ministrul aface
rilor externe al Republicii Volta 
Superioară, Tiemoko Marc Ga
rango, ministrul finanțelor și co
merțului, Felix Tiemtaraboum, mi
nistrul tineretului și sportului, 
Pierre Ilboudo, ambasadorul Re
publicii Volta Superioară la Bucu
rești, Gregoire Nana, deputat în 
Adunarea Națională, precum și ce
lelalte persoane oficiale care-1 în

Domnule președinte.
Domnilor,
Tovarăși,
Aș dori să încep prin a mulțumi 

pentru seara plăcută pe care ne-ați 
oferit-o, care din păcate este și 
ultima seară pe care o petreceți în 
România.

Vizita dumneavoastră — deși 
scurtă — s-a bucurat, după cum 
ați putut constata, de atenția și 
simpatia întregului nostru popor. 
Aceasta arată felul în care po
porul român știe să-și primească 
prietenii, sentimentele sale de a- 
miciție față de poporul dumnea
voastră, dorința de a dezvolta re
lații de colaborare în toate dome
niile de activitate.

Intr-adevăr, în cadrul convor
birilor care au avut loc în aceste 
zile și al discuțiilor dintre mi
niștrii și specialiștii țărilor noas
tre s-a ajuns la o serie de înțele
geri cu privire la dezvoltarea co
laborării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale. Sînt convins .că 
aceste înțelegeri vor asigura o dez
voltare intensă a relațiilor noastre 
viitoare. De asemenea, am semnat 
împreună Declarația solemnă cu 
privire la principiile relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
noastre. Se poate spune, deci, că 
vizita dumneavoastră, deși scurtă, 
se încheie cu rezultate bune. A- 
ceste rezultate vor avea o influen
ță pozitivă asupra relațiilor dintre

precizie dimensională superioa
ră, eliminarea operației de usca
re (și, deci, a uscătoarelor-tu- 
nel), eliminarea remedierilor, 
reducerea la minimum a rebutu
lui, reducerea ciclului de exe
cuție a unui miez de la 2,5 ore 
la numai 2,5 minute. Se preve
de ca, prin acest procedeu, să 
se execute circa 40 de repere 
de tractoare. La ora actuală, 
numărul reperelor care se mai 
confecționează aici pe baza teh
nologilor clasice, care utilizea
ză drept lianți uleiul vegetal, 
destrina și moliftanul. se redu
ce la numaj 4 sau 5. Faptul are 
o profundă semnificație : odată 
cu turnarea și a acestor ultime 
repere prin noile procedee, se 
incheie la uzina „Tractorul" epo
ca clasică bazată pe lianți de 
origine vegetală. Aplicarea pe 
scară largă a noilor tehnologii 
pe bază de lianți sintetici a con
tribuit intr-o măsură hotărîtoa- 
re la creșterea eficienței econo
mice a activității in această 
turnătorie.

Nicoiae MOCANU 
corespondentul „Scînfeii 

soțesc pe șeful statului voltez în 
vizita sa în România.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Volta Superi
oară.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate, președintele Sangoule La
mizana și președintele Nicoiae 
Ceaușescu au rostit scurte toasturi. 

(Agerpres) 

popoarele noastre, vor contribui 
la o bună conlucrare, atît în do
meniile economice, cît și în activi
tatea pe plan internațional, în 
lupta împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru o po
litică nouă, de colaborare și de 
pace, pe principiile deplinei ega
lități și respectului reciproc între 
toate națiunile lumii.

Vă mulțumesc pentru invitația 
ce mi-ați adresat, de a vizita țara 
dumneavoastră. Așa cum v-am 
mai spus, ar fi o mare plăcere 
pentru mine să pot cunoaște 
nemijlocit activitatea, preocupări
le și realizările poporului dum
neavoastră, care acționează pentru 
a-și făuri o viață independentă, li
beră, fericită.

V-aș ruga să duceți acasă cele 
mai bune sentimente din partea 
poporului român, să transmiteți 
poporului dumneavoastră urările 
noastre de noi și noi succese pe 
drumul dezvoltării economice 
sociale, de prosperitate |i feri
cire.

Cu aceste gîndurl și sentimen
te, propun să ridicăm un pahar în 
sănătatea dumneavoastră, domnu
le președinte, a celorlalți colabora
tori ai dumneavoastră, pentru pros
peritatea și bunăstarea poporului 
Voltei Superioare I

Pentru colaborarea între po
poarele noastre !

Pentru pace în întreaga lume 1 
(Aplauze).

„SOLIDARITATEA"-ORADEA 
drumul ascendent al unei 

întreprinderi semicentenare
Biografia cunoscutei Întreprinderi 

orădene de incălțăminte „Solida
ritatea" se împarte In două „felii" 
absolut egale : 25 de ani sub pa
troni, 25 de ani in stăpinirea po
porului. Intr-adevăr, o luminoasă 
coincidență face ca tocmai în aces
te zile, cind întreaga țară cinstește 
un sfert de secol de la naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție, harnicul colectiv orădean să 
aniverseze și o jumătate de secol 
de existență. Dublă sărbătoare afla
tă sub semnul unei întreite semni
ficații : statornicirea tradițiilor 
muncitorești ; dinamismul preface
rilor înnoitoare ; vigoarea elanului 
tineresc.

Din vechea făbricuță „Carmen" 
de pe vremuri n-au mai rămas azi 
decit citeva magazii răzlețe și un 
corp de clădire care și el a fost, in 
ultimii ani, supraetajat. La drept 
vorbind, din punct de vedere strict 
material, concret — mai nimic. Din 
vechile mașini nu mai există 
aproape nici una. A rămas însă 
și s-a dezvoltat puternic spiritul 
viu al tradițiilor muncitorești, re
voluționare.

— Pe vremuri, aici, grevele, de
monstrațiile, acțiunile de masă se 
țineau lanț — ne relatează unul 
dintre cei mai vechi muncitori, to
varășul Vasile Vereș, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid. 
A fost una dintre citadelele revo
luționare ale Oradei, al cărei nu
me o să-1 găsiți consemnat mereu 
in cronica luptelor muncitorești din 
acei ani. Dar Întotdeauna, chiar și 
atunci cind simțeam cel mai du
reros pe grumaji apăsarea exploa
tării, ne-am Jubit cu pasiune me
seria. Știți și dumneavoastră — 
adaugă cu mîndrie — că marca de 
încălțăminte pentru femei și copil 
„Carmen" se bucura de prețuire in 
întreaga țară. Și aceasta datorită 
pasiunii și migalei muncitorilor 
orădeni...

In ultimul sfert de veac, între
prinderea. devenită bun al colecti
vității. a cunoscut o spectaculoasă 
dezvoltare, fără termen de compa
rație cu ceea ce reprezenta ea îna
inte de naționalizare. Cu un nu
măr de salariați de 3.7 ori mal

la Uzina de autocamioane din Brașov
Programul vizitei oficiale pe 

care o face în țara noastră pre
ședintele Republicii Volta Superi
oară, general Sangoulă Lamizana, 
a cuprins, joi dimineața, o intîl- 
nire cu colectivul Uzinei de auto
camioane din Brașov, una din cele 
mai puternice unități ale industriei 
noastre constructoare de mașini. A 
fost un nou prilej pentru oaspeți 
de a cunoaște momente din munca 
pentru făurirea unei industrii so
cialiste modeme, a unei economii 
dinamice.

Președintele Sangoule Lamizana 
a fost însoțit în această vizită de 
Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului popular al județului 
Brașov, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul României 
la Ouagadougou, precum și de per
soanele oficiale volteze.

Salutați, ca și în ziua preceden
tă, cu multă căldură de brașoveni, 
oaspeții străbat străvechiul oraș, 
îndreptîndu-se spre uzină. In în- 
tîmpinarea lor au venit Constan
tin Cîrțînă, primarul municipiului, 
alte oficialități locale, reprezen
tanți ai conducerii întreprinderii, 
numeroși muncitori.

După ce iau cunoștință de prin
cipalele realizări, de preocupările 
actuale ale acestei întreprinderi 
reprezentative pentru industria

la Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România

Reîntors în Capitală, președin
tele Republicii Volta Superioară, 
general Sangoule Lamizana, a vi
zitat în cursul după-amiezii de joi 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România.

Prof. dr. Constantin Ionescu, 
secretar general al Academiei de 
științe sociale și politice, și prof, 
dr. Florian Georgescu, directorul 
muzeului, întîmpină pe președin
tele Lamizana și-1 conduc în să
lile impunătorului edificiu care 
adăpostește piese de o neasemuită 
valoare istorică. Sînt prezentate 
numeroase vestigii ale trecutului 
îndepărtat al poporului nostru, 
multe unice nu numai ca valoare 
științifică, dar și artistică, printre 
care acea vestită „Pieta a neoliti
cului", celebrele statuete „Gîndi- 
torul" și „Femeie lucrind", expuse 
adesea și în marile muzee ale 
lumii.

Sînt parcurse, în continuare, să
lile în care sînt prezentate măr
turii din perioada puternicului stat 
geto-dac, ale formării și continui
tății poporului român pe teritoriul 
țării noastre.

mare ca în trecut, valoarea pro
ducției globale a crescut de 37 de 
ori (productivitatea muncii a spo
rit in acest răstimp de circa zece 
ori). La ora actuală s-a ajuns la 
o producție zilnică de 20 500 pe
rechi incălțăminte, de trei ori mal 
mult decit in 1965. Se execută 
in prezent sute de sortimente și mo
dele de încălțăminte penthx copii și 
femei care fac din marca „Olimpia" 
— noua marcă a fabricii — o dem
nă concurentă a mărcilor „Guban" 
și „Mondial". La ora actuală, de alt
minteri, încălțămintea cu marca 
„Olimpia" e bine cunoscută la 
Moscova ca și la New York, la 
Varșovia ca și la Paris.

In toți acești ani, cum spunea’ 
un vechi muncitor, „producția o- 
mului nu l-a făcut uitat pe omul 
producției". Pentru eJ, pentru acest 
„om al producției" s-a realizat o 
cantină-restaurant cu o capacitate 
de 750 de locuri, o creșă cu 125 de 
locuri, o grădiniță cu orar normal1 
pentru 150 de copii, un club, o bi
bliotecă cu circa 15 000 de volume.

Am străbătut fabrica de la un 
capăt la altul. Se muncește cu sîrg 
șl pasiune, fiecare fișie de piele 
croită, fiecare cusătură, fiecare toc 
aplicat sint înconjurate de o aten
ție minuțioasă, expresia cea mai 
grăitoare a acelei migale de biju
tieri cu care meseriașii orădeni 
și-au cucerit un binemeritat re
nume.

Mulțl sint oamenii din între
prindere care ar merita în aceste 
zile rinduri calde de omagiu și 
cinstire. Dintre toți ne-am oprit 
Insă la o brigadă de fete din sec
ția croit. Și nu întimplător : aceas
tă întreprindere semicentenară e la 
ora actuală un colectiv tinăr, mereu 
împrospătat cu forțe noi șl vigu
roase (peste trei sferturi din mun
citori au sub 30 de ani).

Brigada de tineret am cunoscut-o 
mai intli pe., panou) de onoare. 
De acolo am aflat că toate fe
tele și-au depășit pe luna mal 
normele de producție, că absolut 
toate au obținut economii sub
stanțiale ta materia primă. Printre 
performere sint două membre de 
partid in virată de nici 20 de ani 

noastră constructoare de mașini, 
directorul general adjunct al 
uzinei, ing. Octav Căpitanu, îi 
invită pe oaspeți să viziteze uzina, 
unde anual se produc 38 000 de 
autocamioane cu motoare clasice 
cu benzină sau Diesel, de diferite 
capacități, într-o mare varietate 
de tipuri.

In secțiile vizitate se dau ex
plicații în legătură cu organizarea 
procesului de producție. Se subli
niază faptul că parcul de mașini 
și instalații din dotarea uzinei a 
fost înlocuit an de an, corespun
zător necesităților producției ; 
multe dintre agregate au fost reali
zate în această unitate. In hala de 
montaj general, oaspeții urmăresc 
fluxul continuu al procesului de 
ansamblu, organizat după cele mai 
moderne metode de lucru.

Președintelui Lamizana, celor
lalți oaspeți le sînt prezentate apoi 
diferite tipuri de autocamioane din 
fabricația curentă.

La încheierea vizitei, șeful sta
tului voltez a felicitat călduros co
lectivul întreprinderii pentru reali
zările sale și a semnat în cartea de 
onoare.

„Această uzină, ca și altele pe 
care le-am vizitat, constituie o 
mîndrie pentru România — a spus 
președintele Sangoulă Lamizana. 
Ducem cu noi în Volta Superioară 
o excelentă impresie a realizărilor 
industriei românești“.

înaltul oaspete are, de asemenea, 
prilejul să cunoască, prin interme
diul exponatelor, momente ale 
luptei poporului român pentru a- 
părarea ființei sale naționale, pen
tru libertate, unitate și indepen
dență, pentru făurirea unei so
cietăți în care cei ce muncesc să 
fie stăpîni asupra propriilor des
tine într-o patrie înfloritoare. Se 
vizitează în muzeu expoziția oma
gială, consacrată aniversării a 125 
de ani de la Revoluția de la 1848, 
precum și tezaurul istoric care 
conține numeroase obiecte șl pie
tre prețioase, inestimabile ca va
loare științifică și artistică.

Președintele Republicii Volta 
Superioară și-a exprimat profun
dele sale sentimente de stimă, res
pect și apreciere față de gloriosul 
trecut al României, de prezentul 
său luminos. La plecare, a notat 
în cartea de onoare a muzeului : 
„România poate fi mîndră de isto
ria sa. Revoluția oferă binefaceri 
poporului, ea conferă astăzi o nouă 
Imagine țării care a suferit atît".

împliniți : Maria Tulceanu. in drep
tul căreia scrie, la realizarea nor
mei. cifra 129 la sută, și Maria Dru- 
țâ, cu 125 la sută. Simple cifre care 
vorbesc despre atmosfe.ra de mun
că entuziastă, de elan tineresc care 
domnește aici. Brigada numără in 
rîndurile ei și o tinără ingineră, 
Kâszonyi Varvara, membră in co
mitetul U.T.C. pe întreprindere, 
abia ieșită de pe băncile facultății.

— Noi ducem o viată colectivă 
in adevăratul inteles al cuvintului 
— ne spunea responsabila brigăzii. 
Alâfi Ilona. Muncim Împreună, ne 
Intrecem intre noi. luăm parte la 
acțiuni de muncă patriotică — uite, 
chiar duminica aceasta am lucrat 
patru ore la amenajarea incintei 
întreprinderii — organizăm noi in
tre noi și controlul obștesc al pro
ducției pe care o realizăm si ne 
mândrim că de multă vreme ni
meni nu ne-a putut reproșa vreun 
rebut. Sintem bune prietene, 
mergem împreună Ia spectaoole. la 
concerte, la filme.

Dar sfera de preocupări a brigă
zii depășește chiar și aria largă pe 
care ne-a înfătișat-o Ilona. Maistre 
Ecaterina Ciuca.ș, secretara organi
zației de partid din secție, ne-a po
vestit că fetele din brigadă l-au vi
zitat recent acasă pe unul dintre cei 
mai vechi oameni ai întreprinderii, 
maistrul Paul Drinyovski. care e 
de o bună bucată de vreme tin- 
tuit la pat de boală. Bătrânul 
maistru a fost adine emoționat vă- 
zînd cum casa i se umple de ti
nerețe și flori.

— E firesc, nu-i nimic extraor
dinar — ne spunea secretara de 
partid — doar însuși numele în
treprinderii noastre ne îndeamnă, 
ne obligă la asta : ..Solidaritatea".

Și. Intr-adevăr, aici, in semicen
tenare întreprindere orădeană. am 
simțit o dată în plus forța soli
darității intre generații, a solidari
tății muncitorului cu colectivul din 
care face parte, a solidarității co
lectivului cu întreaga societate, cu 
mersul ei înainte.

Victor BIRLADEANU 
Dumitru GAȚA

de 44 milioane lei
BRAȘOV (Corespondentul 

„Seinteii". Nicoiae Mocanu). — 
In întrecerea pe care o desfă
șoară in cinstea zilei de 23 Au
gust si pentru Îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, co
lectivul de muncă al întreprin
derii de utilaj chimic din Fă
găraș a repurtat un Important 
succes : îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe primul semestru cu 
19 zile mai devreme. Acest fapt 
creează condiții ca pină la fi
nele lunii iunie să se realizeze 
suplimentar o producție-marfă 
în valoare de 44 milioane leL. 
concretizată, printre altele, in 
200 tone de utilaje pentru indus
tria chimică. 10 tone de armă
turi, piese de schimb in valoare 
de 6 milioane lei. De subliniat 
că ritmul de creștere a produc
ției la principalii indicatori a 
fost in acest an superior tuturor 
anilor de pină acum. Astfel, la 
producția globală, acest ritm a 
fost cu 35 la sută mai mare de
cit in perioada corespunzătoare 
a anului trecut. In mod exem
plar au fost realizați indicatorii 
calitativi. Sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost 
depășită pe primele 5 luni ale 
anului cu 15,7 la sută, iar be
neficiul. pe 4 luni, cu 6,7 mi
lioane lei. De remarcat este și 
faptul că 82 la sută din spo
rul producției a fost obtinut pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Printre factorii cei mai 
importanți care au contribuit la 
obținerea acestor succese se 
numără perfecționarea tehnolo
giilor și a fluxurilor de fabri
cație. aplicarea acordului glo
bal. reproiectarea unui număr 
de 60 de produse din fabricația 
de serie, încărcarea mai rațio
nală a utilajelor și altele.

de apartamente

eu

LA I.R.A. CLUJ

' PITEȘTI (Corespondentul 
ț „Scinteii", Gh. Cirstea) : Pro-
i dusele fabricii de mobilă 
i din cadrul Combinatului de pre- 
l lucrare a lemnului de la Pitești 

sint tot mai solicitate pe piața 
ț internă și externă. In cei 10 ani 
i de existență, împliniți recent, fa- 
i brica piteșteană a contribuit la 
I mobilarea a peste 170 000 de a- 
<’ partamente. De asemenea, față 
1 de anul trecut, ponderea produc- 
l ției ei Ja export 3 crescut cu 25 
’ la sută. Răspunzihd unor cerin- 
) țe ale cumpărătorilor. In corn- 
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•’ binat se fabrică azi 14 tipuri de 
mobilă cu multiple întrebuin
țări. în funcție de cerințele 
cumpărătorilor externi, biblio
teca „Astoria" și sufrageria 
„Narcisa" sint reproiectate pen
tru a căpăta noi utilizări. Re
cent, aici s-a fabricat un nou tip 
de bibliotecă pentru Suedia. De 
curînd, mobila de Pitești s-a 
bucurat de aprecieri elogioase 
la o expoziție din Paris. Zilele 
trecute au fost expediate la o 
expoziție din Leningrad cinci 
noi tipuri de mobilier pentru 
camere de lucru și de copii, ho
luri și sufragerii. Pe planșetele 
proiectanților se află în lucru 
noi tipuri de garnituri de mo
bilă. Pentru a se trece la asimi
larea in producția de serie, în 
fabrioă s-au pus la punct noi li
nii tehnologice. In vederea creș
terii productivității muncii și a 
indicelui de calitate a fost reor
ganizat sectorul de montaj și se 
identifică noi spații de fabrica
ție prin eliberarea unor depo
zite. De menționat că întreaga 
producție de mobilă a fabricii 
piteștene este de bună calitate. 
La aceasta au contribuit și ini
țiativele intitulate „La mașina 
la care lucrez — nici un rebut" 
și „Eu produc, eu controlez, 
răspund".

200 tone de metal
economisit

CLUJ (Corespohdentul „Sdn- 
teii", Alexandru Mureșan) în 
acest an, la întreprinderea de 
reparații auto Cluj, aproape 30 
la sută din volumul producției 
o constituie piesele de schimb 
pentru repararea autocamioane
lor, față de numai 12—15 la 
sută anul trecut. A fost asimi
lată în fabricație întreaga gamă 
de piese de schimb necesară 
realizării planului de reparații 
pe acest an. Mai bine de 40 de 
repere de piese de schimb, prin
tre care buioane arc, pinioane 
planetare, cămăși cilindrice mo
tor și altele se livrează atît ba
zelor de aprovizionare, cit și 
celorlalte Întreprinderi de repa
rații auto din țară. Se continuă 
in ritm susținut asimilările de 
piese de schimb pentru produc
ția anului viitor. în curind va 
intra in funcțiune aici un ate
lier de forjă, care va asigura 
întregul volum de semifabricate 
forjate.

La I.R.A. Cluj se desfășoară 
51 o largă acțiune de economi
sire a metalului. Pină acum, în 
contul de economii au fost în
scrise peste 200 tone de metal. 
El provine, îndeosebi, din revi
zuirea tehnologiilor de fabrica
ție la piesele de schimb, re
proiectarea unor repere la ma
șini de prelucrat automate și 
semiautomate, producerea semi
fabricatelor forjate in locul pre
lucrării din bare de metal, rea
lizarea din mase plastice a unor 
piese de ornament cum ar fi 
embleme, butoane, minere de 
geam și altele.
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O importanta problema a integrării invătămlntului co producția

CUM SINT PATRONATE
MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANULUI REVOLUȚIONAR 1848

ATELIERELE-ȘCOALĂ
de întreprinderile industriale

Vn «tclier-școalâ este o mlcro- 
vzină. Sau ar trebui să fie... Cu o ri
guroasă disciplină dc muncă, cu plan 
de producție, cu utilaje in bună stare, 
cit mai modeme posibil. Și dacă 
prima din aceste condiții 
fi realizată prin acțiunea 
cativă a școlii, celelalte două 
zintă deziderate pc care 
o colaborare fructuoasă cu 
prinderile industriale tutelare 
poate împlini. Așa se și 
iimplă în practică, dc oelc mai multe 
ori. Dar raidul nostru ne-a prilejuit 
constatarea că alături de atcliere- 
școală cu o bogată și variată dotare 
tehnică există unități care, și acum 
— la doi am de la inaugurarea aces- 
t<-i forme dc activitate — oferă ima
ginea jumătăților de măsură.

...Liceul ..Tudor Vladimirescu" din 
Tc. Jiu. După aprecierea conducerii 
sale, atelierele de lăcătușcrie dispun 
de dotarea necesară efectuării practi
cii tehnico-productive a elevilor. 
Dăm curs invitației și le vizităm. 
Prim* impresie este cea a unui vechi 
atelier meșteșugăresc, prost dotat și 
prost Întreținut. Citeva bancuri vechi, 
cu 2—3 menghine defecte, un strung 
tip 1953 etc. De altfel și maistrul Ion 
Tcodorescu, pe care l-am găsit in 
atelier, iși exprimă nemulțumirea 
față de dotarea existentă.

...Liceul „Mircea cel Bătrin" din 
Constanța. Atelierul de lăcâtușerie 
este o încăpere destul de modestă 
ca spațiu și ca dotare. Elevii, care 
tocmai se găseau la ora de practică, 
studiau o schiță dc execuție a unei 
piese, copiind-o de pe o tablă pe 
caiete.

— Cam săracă dotația atelierului. 
Nu Vj se pare ?

— Ba da — răspunde maistrul-in
struct or Ion David — dar ne-am in
teresat la întreprinderea care ne pa
tronează si ni s-a spus că nu au ce 
ne da mai mult.

în subsolul școlii mai sint amena
jate încă două ateliere-școală : de e- 
lcctrotehnică și auto, cu aceeași do- 
1are modestă, departe de pretențiile 
firești pe care le formulează pregâ- 
rirea practică-productivă in anii li
ceului. cind cunoștințelor teoretice, 
capacității de muncă și de creație a 
tinerilor li se cer și li se pot adăuga 
cunoștințe tehnice și deprinderi de 
muncă complexe. Cum se explică 
„jumătățile de măsură" intilnite ?

— Fără îndoială, atelierele-școală 
pot avea un rol eficient in formarea 
elevilor ca muncitori numai dacă teh
nicitatea utilajelor lor se ridică la 
nivelul viitorului loc de muncă al 
elevului, este de părere ing. Onofir 
Podar, directorul Întreprinderii de 
geamuri Buzău, care tutelează Școala 
generală nr. U și' liceul „B. P. Haș- 
deuu. Din păcate, nefiind incâ bine 
clarificate prin normativele în vi
goare raporturile de patronaj al ate
lierelor de către întreprinderi, posi
bilitățile legale de cedare a mijloace
lor fixe către școli sint minime. Pe 
acest fond, dezvoltarea activităților 
practice devine un lucru greu de 
realizat.

— Actualul sistem de procurare a 
mijloacelor fixe — completează ideea 
ing. Marin Ionescu, directorul între
prinderii de prelucrare st maselor 
plastice Buzău — nu dă posibilitate 
întreprinderilor sâ achiziționeze uti
laje destinate de la bun început ate
ii erelor-școală. Iată de ce. de cele 
mai multe ori. unitățile industriale 
cedează doar utilaje vechi, 6coase 
din uz.

— Rezolvarea corespunzătoare a 
problemelor legate de atelierele- 
scoa’.â — opina prof. Liviu Chiriaces- 
cu. directorul liceului „B. P. Hașdeu" 
din Buzău — cred că ar putea fi în
făptuită dacă in momentul construi
rii unei noi întreprinderi sau extin
derii capacității la cele mai vechi, in 
documentația de proiectare ar fi pre
văzute la loc distinct ateliere desti
nate exclusiv activității elevilor.
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Fără îndoială, opiniile exprimate 
de reprezentanți ei industriei și in- 
vățăminiului merită a fi studiate cu 
toată atenția pentru a li se oferi o 
rezolvare corespunzătoare. C’e nu au 
spus interlocutorii noștri este faptul 
că. In multe locuri. Întreprinderile au 
reușit să depășească parțial acest 
obstacol transformind atellerclc- 
școală in microsecții ale uzinei. Cind 
se poate vorbi cu adevărat de o mi- 
crosecțle ? Desigur, atunci cind ceea 
ce se produce aici, rezultatul muncii 
concrete a elevilor, prezintă o contri-

(ușerie-eleetrotehnică și unul de tlm- 
plârie-sticlârie. Diferența dintre ele 
ilustrează, de fapt, cea dintre două 
rezolvări — situate la poli diametral 
opuși — ale uneia și aceleiași pro
bleme. în primul atelier, elevii con
fecționează, printre altele, parte* me
talică a unor piese de mobilier șco
lar. dar și suporturi pentru flori, lam
padare, veioze, clești și alte obiecta 
do uz casnic. Produsul muncii lor 
valorifică in alte... unități școlare. La 
sticlărie, elevii au primit Insă o co
mandă de la întreprindere* tutelară.

CU MAȘINI INUTILIZABILE, GREU SĂ
SE ÎNVEȚE MESERIE
PIESE DE PRIMĂ NECESITATE PENTRU
ÎNTREPRINDERI, REALIZATE DE ELEVI

bu|ie nemijlocită. efectivă in pro
cesul do producție *1 întreprinderii.

...Școala generală „Petre Ispirescu" 
din Capitală. Intr-un cartier cu ve
che tradiție muncitorească, copiii 
nu-șl dezmint aptitudinile tehnice, 
întreprinderea pentru fabricarea și 
montarea asoensoarelor. oare patro
nează școala, mulțumită de felul 
cum lucrează elevii, a încheiat de un 
an un contract ferm, ce prevede rea
lizarea unei largi game de piese, de 
la cele mai simple la altele mult 
mai complicate : filtre pentru depa
razitare. contacte, tablouri ’ 
iribuție electrică etc. Ceea 
lizează elevii aici reprezintă 
te indispensabile bunului 
întreprinderii, aceasta fiind 
direct interesată să ofere 
materia primă, 
nici, maiștri 
drumare. Fără _ ________ ,
generală „Petre Ispirescu" putem 
vorbi despre o microsecție a uzinei.

O situație curioasă, din acest punct 
de vedere, am intilnit la Școala ge
nerală nr. 11 din Buzău, patronată de 
întreprinderea de geamuri din loca
litate. Există aici un atelier de lăcă-

de dis
cs rea- 
elemcn- 
mers al 

așadar 
la timp 

documentația teh- 
specialiștl pentru in- 

îndoială, la școala 
Ispirescu1'

Și, cu migală, cu surprinzătoare pri
cepere. ei au lucrat 120 000 de oglinzi 
toate la un nivel calitativ supe
rior. Care sint absolvenții ce vor 
putea fi angajați in Întreprinde
re la terminarea studiilor ? Bine
înțeles. in primul rfnd cei care 
cunosc deja o parte din secretele 
meseriei de sticlar. „Interesul" fabri
cii care patronează este să aibă cit 
mai mulți dintre aceștia : și efor
turile ei permanente, acum, in or
ganizarea optimă a atelierelor-școa- 
lă vor putea da mai tîrziu rezul
tatele dorite.

Așadar, „replicile** unui dialog de 
substanță intre scoală și Întreprin
dere trebuie „rostite" cu aceeași con
vingere de ambii participant! la dis
cuție. Inițiativa dLn partea unităților 
școlare, respectarea angajamentelor 
asumate din partea Întreprinderilor 
reprezintă reperele obligatorii ale 
funcționării optime a atelierelor- 
școală. înainte de a Încheia, vrem 
insă să oferim un caz cind, deși 
cei doi parteneri și-au unit cu con
vingere eforturile in vederea obți
nerii unor rezultate fructuoase, bi
rocrația tinde să le anuleze ;

în luna Iunie 1972. licoul de cultură 
generală „Mlhal.l Sadoveânu" din Ca
pitală a fost transformat, in liceu 
industrial pentru construcția dc ma
șini. Evident, o asemenea schimba
re presupunea. între altele, o rearne- 
naiare generală a atei icrelor-scoală, 
întreprinderile tutelare — I.O.R. și 
întreprinderea de mecanică fină — 
s-au arătat, de la bun Început, pre
ocupate in a asigura aici o bază 
tehnică model, la dispoziția anului I 
al liceului industrial, ca si a anilor 
II, III, IV ai vechiului liceu teore
tic. Școala, la rindul ei, era direct 
interesată sâ disuună de atelier? bine 
dotate. Și totuși atelierele-școală ale 
arestul liceu industrial cuprind doar 
citeva menghine, garnituri complete 
dc scule... E drep* : in curtea atelie
relor pot fl văzute trej strunguri, 
trei mașini de găurit, alte utilaje. 
Dar de ce In curte ?

Ne răspunde directorul adjunct al 
liceului, ing. Constantin Georgescu :

— Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unclte și Electro
tehnicii trebuia sâ preia liceul ne 
bază de protocol. Acesta insă a fost 
semnat doar cu trei zile in urmă,

— Noi am fi putut da in orice mo
ment liceului mijloacele fixe pregă
tite special pentru el : mașini-unel- 
te, bancuri de lucru, utilaje, diferite 
tipuri de aparate — ne spune răspi
cat Șerbah Tcodorescu. directorul 
întreprinderii de mecanică fină. Dar, 
nu am avut baza legală care să ne 
permită acest lucru.

Care e opinia inspectoratului șco
lar ? Deși am fi fost bucuroși să o 
consemnăm. nu o putem fare 
deoarece toate încercările noastre de 
a sta de vorbă cu inspectorul gene
ral Vasile Priceputu nu s-au soldat 
cu succes.

Acum, la sfirșitul unui an școlar, 
numai evaluarea serioasă, realistă 
și exigentă a împlinirilor și neim- 
plinirilor poate oferi cheia perfec
ționării 
deri și 
stau in 
optimă 
tacte și . 
tuoase. Să

ORADEA (Corespondentul ,.Scin- 
teii". Dumitru Gâță) : Joi după- 
amlază, In sala Teatrului de Stat 
din municipiul Oradea a avut lor o a- 
dunare festivă consacrată aniver
sării revoluției de la 184S. Despre 
însemnătatea «cestul eveniment Is
toric a vorbit tovarășul Petre Bla- 
jovicl. membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Bihor.

în încheierea adunării festive * 
avut loc un spectacol omagial Inti
tulat „Bălcescu — început de ca
lendare, 1848—1973".

★
CLUJ (Corespondentul ,.Scinteii“. 

Al. Murcșan) : La Teatrul Națio
nal din Cluj a avut loc in cursul 
iupă-amlezii de joi o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 125 de ani 
de la revoluția din 1843. în prezen
ța reprezentanților organelor lo
cale de partid și de stat, a unui 
mare număr de oafheni ai muncii, 
oameni de cultură, știință, artă.

atudențl. a luat curtatul tova
rășul Ștefan Mocuța, prim-se- 
cretar *1 Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, care * adus un 
cald omagiu făuritorilor revoluției 
d? la 1848, infățișind, totodată, sem
nificațiile istorice ale revoluției.

Participanții la adunare au adre
sat C.C. *1 P.C.R.. tovarășului
Nicolae Ceaușescu, o telegramă in 
care se exprimă hotărirea de a 
continua tradițiile revoluționare ale 
poporului, de a face totul ca patria 
noastrâ socialistă să urce noi trep
te de civilizație și progres.

★
ZALĂU (Prin telefon de la Ion 

Buda) : Ieri, in sala Casei de cul
tură d:n Zalău « avut loc o adu
nare feativă consacrată aniversării 
revoluției de la 1848. Au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
d>n localitate. Tovarășul Laurean 
Tulai, prim-secretar al Comitetului

județean Sălaj al P.C.R.. preșe
dintele consiliului popular Jude
țean, a vorbit despre insmunăta- 
tea anului revoluționar 1843. în 
Încheiere, liceul pedagogic din Za
lău a prezentat un montai llterar- 
muzical Închinat momentului ani
versar.

★
RM. VILCEA (Corespondentul 

„Scinteli**, Ion Slanclu) : Timp de 
două zile, la Rm. Vilcea s-au des
fășurat lucrările unui colocviu pe 
tema „Revoluția română de la 
1848", cu participarea a numeroși 
oameni de știință și cultură.

în prima zi a lucrărilor a fost 
inaugurat un obelisc ridicat la Tro
ian. pe locul unde in 1848 generalul 
Gheorghe Magheru și-a instalat ta
băra militară de panduri și volun
tari. iar scara participanții la co
locviu au asistat In parcul Zăvoi la 
un impresionant spectacol de sunet 
și lumină sub genericul „România 
revoluționară".

alt'

colaborării intre intreprin- 
șooli. Lunile de vară ce ne 
față reprezintă o perioadă 
pentru stabilirea de con- 

realizarea de Înțelegeri fruc- 
le folosim din plin 1

Radu 
Mihal 
Mlhai
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cinema Cultura universală

t
PROGRAMUL I

In Jurul orei 8,15 — Trans
misie directa de la aeropor
tul Otopeni : Ceremonia ple
cării președintelui Republicii 
Volta Superioara, Sangoulâ 
Lamizana care, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat o vizită oficiala in 
țara noastrâ.

8.45 Muzică populară.
9.00 Curs de limba rusă. Lecția 

a 58-a.
9.30 O viață pentru o idee : Dr 

Stefan S. Nicolau.
10.00 Telex.
10.05 Publicitate.
10.10 Selecpuni din emisiunea-eon- 

curs ..Cintare patriei".
11.10 Portativ T3 — revista muzicii 

ușoare TV.
11.50 Selecțiuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
12.40 Municipalitatea r 

bu cures tea nul ui.
13,00 Telejurnal.
16.00 — 17.00 Teieșcoală.
17.30 Curs de limba engleză. Lec

ția a 57-a.
K.00 Telex
18.15 Cum vorbim.
18.35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.50 Teleconferință de presă.
IR.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotârltor.

20.00 Cintecul săptfimlnii : 
din Carpațl" de 
Kardoș.

20.10 Studioul de poezie : ..La 
steaua..." — emisiune de ver
suri eminesciene și cîntece.

20.33 ,,Timpuri noi" — o firmă, o 
uzină, un simbol.

26.50 Mugurel de cintec românesc.
21.20 Comici vestiți ai ecranului : 

Harry Langdon, Neai Burns.
22.10 24 de ore.
22.40 Teleglob : ..Noua față a Flu

viului Galben" — producție a 
studiourilor de filme 
mentare din Pekin.
PROGRAMUL II

18.00 Telecinemateca pentru 
ret : .,O clasă neobișnuită' 
producție a studiourilor ceho
slovace.

19.30 Telejurnal.
20.10 Revista economică TV.
20 40 Teatru scurt : ..Iancu la Hâl- 

magiu" de Paul Everac,
21.40 Ansambluri folclorice : 

rina" de la Alba Iulia.
22.10 Cărți și idei

contemporană• Aici «orile sint din nou liniș
tite : CAPITOL — 0: 12.30; 16;
19.30.
• O «1 mal lungă decit un an : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30.
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30:
16,15; 18.45; 21, la grădină — 20.15, 
STADIONUL DINAMO — 20,30.
ARENELE ROMANE — 20.15.
• Fluturii rint liberi : SCALA — 
9: 11.15: 13,45; 16,15: 18.45: 21,15, 
FESTIVAL — 9: 11.30; 13,45: 16,15; 
18,45: 21.15, la grădină — 20,15.
• Ultimul cartuș : PATRIA — 10; 
12,30; 16; 18,30: 21, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,13; 13.30; 16; 18,30; 21. la 
grădină — 20,15, FAVORIT — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Eliberarea (seriile IV—V) :
LUMINA — 9: 12,30; 16; 19,30.
• Rond de noapte : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
MELODIA — 9: 11,15: 13,30; 16; 
16,30; 20.45. MODERN — 8.45: 11,15: 
13.50: 16; 18,30; 21. la grădină —
20.15, GRADINA CAPITOL — 20.15.
• Povestirile Beatrice! Potter :
GRADINA SELECT — 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Aventurile lui Babușcă : DOI
NA — 11.15; 13,15; 15,30: 18: 20,15, 
FLOREASCA — 15.30; 18; 20.15.
• Copiii căpitanului Grant :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15:
13,30; 16: 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11.15: 13,30; 15,45; 18,15; 20.30, la 
grădină — 20.13.
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,15 In con
tinuare.
• Fată bătrină : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30; 18; 20.15.
• Homolka și portofelul : UNI
REA — 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20,15.
• Pe aripile vtntului : BUZEȘTI
— 0; 14; 18,30, la grădină — 20, 
AURORA — 10; 14,30; 19, la gră
dină — 20.
• Ciprian Porumbescu : LIRA — 
15,30; 19, la grădină — 20.
• Ce se tntlmplă, doctore ? :
CIA — 9; 11.15; 13,30; 16;
20.30.
• Ceața : DRUMUL SĂRII- — 
15,30; 18: 20,15.
q Grăbiți apusul soarelui : BU- 
CEGI — 13,30; 19, la grădină —
20.15.
• Drum in penumbră : CIULEȘTI
— 15.30; 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală : 
FERENTARI — 15.30: 18; 20.15.
• Solaris : COTROCF.NI — 15.30: 19.
• Cind legendele mor : VOLGA
— 9; 11.15; 13,30; 15.45: 13: 20.15, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20,30.
• Omul nu e singur : CRINGAȘI
— 15,30; 18: 20,15.
• Țară sălbatică : PACEA — 
13,45: 18: 20,15.
• Puterea șl Adevărul : POPU
LAR — 15,30: 19.
• O floare și doi grădinari ; VII
TORUL — 15,30: 19.
• Veronica : MUNCA — 16; 18: 
20, RAHOVA — 16; 18; 20.
• Ace* pisică blestemată : MIO
RIȚA — 9; 11,15: 13,30: 15.45: îs;
20.30. ARTA — 15.30; 18; 20,30, la 
grădină — 20,15.
• Adio Petersburg j PROGRESUL
— 15,30; 18: 20,15.
• Sălbătici* albă : MOȘILOR — 
15,30; 18: 20.30, la grădină — 20,15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : COSMOS — 15.30; 16; 
20,15.
• Bâtrtnli bandiți : 
15,30; 18; 20,39.

,.în tara 
Stefan

SEMNALE

Omul prevăzător

ADAS

Petre VADU

amintim : 
lovirea, că-

sezonul 
adresa 
cu a- 
Intre-

vătă-
___ sau 
de bunuri 

agonisite 
foarte

se cunoaște și... în concediu

„ROMANIA-FILM" prezintă

WK

Coproducție a studiourilor din R. D. Germană și R. P. Polonă. Scenariul : Claus Ulrich 
Wiesner, Gottfried Kolditz, după motivele romanului „Vînătorii de asteroizl" de Car
los Rasch. Regla: Gottfried Kolditz. Imaginea: Otto Hanisch. Muzica: Karl-Ernst 
Sasse. Cu: Piotr Pawlowski (R.P.P.); Evgheni Sarikov (U. R.S.S.); Gofko Mitici (R.S.F.I.)f 
Alfred Muller (R.D.G.) ; Helmut Schreiber (R.D.G.) ; Irena Karel (R.P.P.) ; Soheir 
Morshedy (R.A.U.) ; Iurie Darie (Republica Socialistă Romania) ; Karin Ugowski 

(R.D.G.)

Sintem In plin sezon 
estival. Zeci de mii de 
oameni ai muncii se 
află in aceste zile in 
stațiunile balneo-cli- 
matericc montane și 
de pe litoral sau dru- 
mețesc pe cele mai 
frumoase trasee turis
tice ale țării. Multi 
dintre ei, cu spirit de 
prevedere, au încheiat 
cu ADAS diferite for
me de asigurare, atit 
pentru propria per
soană. cit si pentru 
bunurile lăsate acasă 
sau luate cu ei In con
cedii. Pentru cei care 
se pregătesc să ple
ce in concedii și 
excursii, in țară sau 
peste hotare, Admi
nistrația Asigurărilor 
de Stat le oferă for
me de asigurare pe cit 
de convenabile, pe atit 
de lesne de contractat. 
în legătură cu aceste 
forme de asigurare 
specifice sezonului es
tival. tovarășul Anion 
Mănzână, director In 
Centrala Administr»- 

Asigurărilor de 
ne-a comunicat, 

intre altele, că In acest 
an se constată o creș
tere simțitoare a nu
mărului celor care. 
Înainte de a pleca in 
concedii sau excursii, 
solicită încheierea unor 
contracte de asigurare 
potrivite interesului și 
preferințelor acestora.

— Dat fiind că in 
timpul concediului sau 
intr-o drumeție — 
spune interlocutorul — 
se oot lntlmola evenl- 

neprevăzute, 
u-se cu 
corporale, 

distrugeri 
materiale 
prin muncă, 
multi cetățeni preferă 
să încheie cu 
asigurare* de acciden
te „Turist**. Aceasta 
este o asigurare com-

și conștiința publică
oricine 
Firesc, 
reflcc-

cu tramvaiul — pentru că 
poate lua un tramvai,
politica noastră editorială 
tâ mal mult decit o creștere sub
stanțială a nivelului cultural al țării, 
ea este una din manifestările unui 
principiu de construcție socială. Ea 
contribuie la crearea unei culturi co
lective, la neinstrâinarea noastră față 
de tot ce se inlimplă in lume, la exis
tența noastră reală in acest veac — 
fără ca aceasta să însemne cit de cit 
îndepărtare de la principiile noastre.

Evident, nu se poate construi o so
cietate socialistă fără o cultură socia
listă. Iar o cultură socialistă nu poate 
ti mai săracă decit alte culturi, ci ne
cesar mal bogată. Cultura socialistă 
preia critic tot ce s-a creat de va
loare și tot ce se creează de valoare, 
tot ce poate folosi omului, devenirii 
sale spirituale, tot ce este rodul unei 
atitudini creatoare, umaniste.

Bogăția informației nu e numai un 
mijloc de integrare in universal, ci 
și un mijloc al educării celei mai im
portante funcții a..................

puncte de vedere

vor intîrzia să se

t intelectului, func
ția critică exis
tentă în orice act 
științific. Un om 
auzind mai mul
te păreri nu le 
poate considera 
pe toate la fel 
de adevărate. El 
este silit să alea
gă, sâ compare, 

să respingă, să

binată. care se Încheie 
pentru cazurile de in
validitate permanentă 
și deces, ambele din 
accidente, precum și 
pentru cazurile de vă
tămare sau distrugere 
a bunurilor din gos
podărie. Asigurare* 
„Turist" se poate în
chei* de orice per
soană in virată de la 
ÎS la 70 de ani pe 
timp de o lună, plă-

îndemina cetățenilor 
asigurarea de acciden
te corporale si asigu
rarea familială de 
accidente. Asigurarea 
de accidente se În
cheie, la alegerea ce
lor Interesați, fie pen
tru sume fixe (10 000 
lei in caz de Invalidi
tate permanentă totală 
și 5 000 lei in caz de 
deces) pe durate de 
eel puțin 3 luni, fie

indiferent 
numărul lor. In virată 
de la 5 pină la 16 ani 
neimpliniți. Durata a- 
sigurării familiale de 
accidente este de 3 
luni, iar prima de asi
gurare este de numai 
25 lei.

Pentru cei care plea
că in concedii sau ex
cursii cu autoturismele 
proprii, in afară de a- 
sigurarea prin efectul

asigurări. ADAS acor
dă despăgubiri pentru 
prejudiciile produse 
prin avarierea sau 
distrugerea autovehi
culelor asigurate pro
vocate de ciocniri, lo
viri cu alte vehicule 
sau cu orice alte cor
puri mobile sau imo
bile, zgirieri. căderi, 
incendiu. explozie și 
altele. Autoturismul se 
asigură la valoarea

INFORMAȚII UTILE DESPRE FORMELE DE ASIGURARE SPECIFICE 

SEZONULUI ESTIVAL

tind o primă de aslgu« 
rare de numai 15 lei. 
în baza unei astfel de 
asigurări, in cazul 

eventual acci- 
de circulație

auto-moto. care duce 
la o invaliditate 
permanentă totală 
ADAS plătește asigu
ratului «urna de 25 000 
lei, iar In caz de de
ces. achită suma de 
13 000 de lei. De ase
menea. bunurile lăsate 
acasă sau luate In de
plasare sint asigurat* 
pentru suma de 20 00<' 
lei.

Intrucit tot mai 
mulți cetățeni vor să 
se asigure impotriva 
accidentelor nu numai 
pe o lună, ci pe 
o durată de trei Iun 
și chiar mai mare. 
Administrația Asigură
rilor de Stat pune la

pentru sume convenite 
de cetățean, de comun 
acord cu ADAS, pe 
durate de la 1 la 5 
ani. Dintre riscurile 
pe care și le asumă 
ADAS In cazul acestei 
asigurări, 
explozia, 
derea, atacul din par
tea unei persoane sau 
a unul animal, trăsne
tul. acțiunea curentu
lui electric, arsura. 
Înecul, accidentele In- 
tlmplate ca urmare a 
circulației mijloacelor 
de transport etc.

Pentru cei care vor 
să-și asigure șl fami
lia, ADAS recomandă 
asigurare* familială de 
accidente. Particulari
tatea acesteia constă 
in faptul că. pe Ungă 
asiguratul principal, se 
cuprind șl celălalt soț 
(soție), precum șl toți

legii, care cuprinde pe 
toți deținătorii de au
tovehicule, ADAS 
practică și asigurarea 
de avarii auto.

— Această formă de 
asigurare — precizea
ză tovarășul director 
Anton Mănzână — este 
necesară, Intrucit in 
baza asigurării de 
răspundere civilă auto. 
ADAS plătește despă
gubiri numai pen
tru prejudiciile de 
care deținătorii de au
tovehicule răspund. In 
baza IeRlI. față de 
terțele persoane păgu
bite prin accidente 
auto. Pentru prejudi
ciile suferite la 
propriul autoturism. 
ADAS plătește despă
gubiri In cazul in care 
există încheiată forma 
de asigurare de avarii 
auto. în baza acestei

lui. Prima de asigu
rare se stabilește in 
funcție de capacitatea 
cilindrică a autoturis
mului. De exemplu, 
pentru „Dacia 1 i00" 
prima anuală este dc 
1 700 lei, far pentru 
„Dacia 1 300". de 2 200 
lei. La plata acestor 
prime, ADAS acordă 
?i unele reduceri : 10 
la sută, dacă prima de 
asigurare se plătește 
anticipat pe un an 
Întreg ; 15 1* sută dacă 
asigurarea — încheiată 
pe un an — se reîn
noiește pe încă un an. 
De asemenea, prima 
de asigurare se poate 
plăti și in rate.

Tot in sezonul esti
val. numeroși cetățeni 
români călătoresc in 
străinătate cu autotu
risme proprietate per
sonală. Venind In spri-

jinul acestora, ADAS 
a introdus asigurarea 
facultativă a autovehi
culelor cu valabilitate 
numai in afara terito
riului țării. Asigurarea 
se poale încheia fie 
pentru avarii, fie pen
tru răspunderea ci
vilă sau — prin același 
contract — pentru am
bele categorii. Aceas
tă formă de asigurare 
se poate încheia pe o 
perioadă de cel pu
țin o lună. în cazul a- 
sigurării pentru avarii 
— precizează interlo
cutorul — despăgu
birile se plătesc în 
străinătate, in valută, 
de către organizațiile 
de asigurare respecti
ve, împuternicite de 
către ADAS. în ve
derea rezolvării pa
gubelor dc răspun
dere civilă auto pro
duse de cetățenii ro
mâni, posesori ai do
cumentelor internațio
nale de asigurare, 
ADAS are încheiate o 
serie de convenții bi
laterale cu instituții, 
birouri, societăți etc., 
de peste hotare, po
trivit cărora, aceste 
instituții și societăți 
plătesc persoanelor pă
gubite sumele rezul
tate din răspunderea 
civilă auto.

Toți cei interesați sâ 
încheie una sau mal 
multe dintre formele 
de asigurare practicate 
de ADAS in 
estival se pot 
responsabililor 
sigurările din 
prinderi, organizații e- 
conomice, instituții, 
cooperative agricole de 
producție, agențllor șl 
inspectorilor de asi
gurare sau direct ori
cărei unități terito
riale a Administrației 
Asigurărilor de Stat.

Să pornim de la fapte. O generoa
să politică editorială a făcut ca in 
ultimii ani să se traducă masiv atit 
din patrimoniul clasic al literaturii 
universale, cit și din tot ce e nou, 
interesant șl incitant la meditație, 
atit din literatură, cit și din gindirea 
contemporană. S-au constituit, nu mă 
îndoiesc, multe biblioteci care conțin 
opere fundamentale in colecții îngri
jit gindite, cărți de referință, instru
mente de lucru intelectual, cu alte 
cuvinte s-a difuzat larg o mare can
titate de informație fără de care o- 
mul modern nu poate fi conceput. 
Ni se impune, ca o constatare pozi
tivă, faptul că am început să tradu
cem nu numai ceea ce este indiscu
tabil, dar și ceea ce incită la discuție 
și tace o cultură sâ nu fie un muzeu, 
ci un organism viu, supus legilor 
dialecticii. Nu există aproape editură 
care să nu fi participat la această 
acțiune de receptare a valorilor cul
turale, iar intre acestea editura 
„Univers" se dovedește a-și Îndeplini 
cu competență rolul de informator 
al publicului și, 
in ultimă instan
ță. de îndrumător. 
Consecințele aces
tei politici edito
riale care fac din 
România o țară 
mai prezentă ca 
oricind in circui
tul valorilor uni
versale nu cred âă 
arate.

în orice caz, programul editurilor 
reflectă o concepție fundamentală 
privind fluxul informației, un curaj 
de bun augur, de confruntare cu 
ideile veacului de pe poziții ferme, 
dar nu închise. Cineva care va ana
liza odată structurile societății ro
mânești contemporane va observa a- 
nalogiile și formula unitară care gu
vernează viața noastră publică. în 
fond, intre obiectivul politic definito
riu pentru epoca noastrâ — con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate — și necesitatea unei 
culturi solide, temeinice și riguroase, 
există o legătură directă. Nu am pu
tea avea nici fizicieni de înaltă cali
ficare și nici esteticieni cu cultură 
trunchiată. Dezvoltarea multilaterală 
implică și o armonie a laturilor care 
face posibilă multilateralitatea. Ceea 
ce mi se pare insă foarte important, 
și realmente nou, e deschidere* spre 
gindirea contemporană. Să ne uităm 
numai la programul Editurii poli
tice și vom observa că au apă
rut sau urmează să apară cărți caro 
nu sint străine controversei. Bine
înțeles aceasta nu înseamnă nicide
cum estomparea criteriilor de selecție, 
a atitudinii critice, materialiste față 
do operele ce se traduc. Informarea 
culturală nu este un scop in sine, ci 
o cale spre confruntarea de Idei In 
vederea educării cititorului spre 
formarea sa politică, spirituală.

Difuziunea largă a ideilor înaintate 
este parte integrantă din procesul de 
democratizare a vieții noastre publice 
pentru că restringerea numărului ce
lor care ar fi informați ar echivala 
cu o formă de Ierarhizare excesivă a 
indivizilor. Iar o asemenea realitate 
umană nu nc este proprie.

Cu mai mulți ani în urmă, chiar în 
domeniul literaturii asistam la dispu
te referitoare la cărți din care 
existau 10—20 de exemplare în țară. 
Aceste cărți păreau multora din cei 
nelnițiați niște opere „misterioase" și 
„extraordinare" ceea ce creștea ne
măsurat șl mai ales necritic impor
tanța lor, le făcea să devină ade
vărate fetișuri.

Nu mă pot împiedica să amintesc 
o asemenea întlmplare. Un impor
tant scriitor român contemporan 
l-a întrebat pe un coleg al său 
foarte tinăr ce ii place mal mult 
din literatura universală, Tină- 
rul a răspuns fără ezitare : Kafka. 
„L-ai citit ?'* l-a tntrebat cel mai în 
virstă. „Nu. i-a răspuns acesta, dar 
l-a citit un prieten de-al meu". A- 
cum Kafka a fost tradus in româ
nește, lectura lui nu mai reprezintă 
un semn distinctiv al unor aleși șl 
este prețuit atit cit merită. în felul 
acesta mai scade cite ceva din sno
bismul cultural care de obicei se 
naște numai acolo unde există necu
noaștere sau fals privilegiu. Nu am 
auzit pe nimeni să se laude că merge

si aprobe și_  . _
aibă o atitudine vie. Or. viața spi
rituală nu se poate face decit cu.in
telecte vii. Iar aceasta presupune cu 
precădere receptarea oricăror idei, 
oricăror cărți din perspectiva filozo
fici materialist-dialectice, o atitudine 
principială și riguros argumentată 
față de filozofii sau tendințe ce-și 
refuză criteriul științific, concepția 
materialistă asupra istoriei și a na
turii. Acesta este, de fapt, criteriul 
suprem care se cere să guverneze 
opțiunile editoriale, însuși actul de 
informare culturală. Va trebui să se 
spună categoric și cu fermitate NU 
acelor lucrări situate pe poziții retro
grade, reacționare.

Desigur, opera de selecție trebuie 
ajutată, și in acest domeniu sintem 
departe de a fi realizat tot ce tre
buie. Dacă cultura nu mai e apana
jul unor inițiați, nici comentariul 
nu poate să continue să aibă un ca
racter inlțiatic, așa cum se mai in- 
timplă uneori prin reviste. Cred că 
din acest punct de vedere revistele 
culturale au rămas in urma vieții 
noastre editoriale, atit În cuprinderea 
cărților, cit și in modalitatea lor de 
tratare. Româno-păsăreasca unor ar
ticole nu prea are legătură cu difu
ziunea culturii și nu o ajută. In orice 
caz, efortul critic riguros nu se poate < 
baza decit pe informație largă. El 
trebuie să coexiste, dar nu poate sâ 
preceadă existența operelor. Un arti
col despre o carte necitită nu va pu
tea suscita un interes real și nu va 
putea rămlne decit dacă lucrarea co
mentată poate fi lecturată.

Să_ nu uităm că evoluția societății 
românești este fundamentată solid pe 
un marxism-leninism creator. Din a- 
cest punct de vedere, flecare dintre 
noi sintem solicitați să gindim activ 
și să participăm efectiv Ia tot ce se 
intimplă In jurul nostru și prin 
Secretarul general al partidului, 
varășul Nicolae Ceaușescu, este 
numai prețuitul conducător, om 
acțiune și organizator — ci și 
important teoretician creator și ino
vator cu contribuții însemnate in teo
ria construcției socialismului in epo
ca noastră. Pentru a înțelege cu ade
vărat atit contribuția sa. cit și carac
terul creator al marxismului expri
mat prin politica P.C.R. e nevoie să 
avem In primul rind o cunoștință cla
ră a bazelor clasice ale filozofiei 
noastre și, totodată, o înțelegere a mo
dului in care se aplică azi, in mod 
creator, marxismul In condițiile noi
lor realități social-polltice.

Iată de ce considerăm că politica 
noastrâ editorială trebuie să adin- 
cească această tendință pozitivă șl >ă 
fie completată de o largă dezbatere 
care să sintetizeze contribuțiile me
nite să ‘ 
ciență 
străine.

noi. 
to
nii 
de 
un

asigure o cit mal mare efi- 
activității de editare a cărții

Alexandru IVASIUC

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu- (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ilarion 
lonescu Galați, Dirijorul corului : 
Vasile Păntea — 20.
• Conservatorul de muzică „Ci
prian Porumbescu- (sala G. Enes- 
cu) : Concert simfonic dat de stu
denții clasei de dirijat a prof. 
Constantin Bugeanu — 20.
• Opera română : Boema — 19.30.
• Teatru) Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

tandra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; A douăsprezecea noap. 
te — 20. v
• Teatrul Mic (la teatrul de vară 
„Herăstrău") : Testamentul cîlne- 
lui — 20,30.
• Studioul I.A.T.C. ..I. L. Cara- 
giale- ; Privește Înapoi cu mlnie 
—— 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (la Sala Palatu
lui) : Caruselul melodiilor — 19,30.
• Comitetul pentru cultură și 
educație socialistă al municipiului 
București prezintă la ..Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flori- 
lor- - 20,30: 21.15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate — 
18.30.
• Circul „București- : Arena '73 
— spectacol internațional — 19,30.

A
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Excelenfei Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Xă mulțumesc sincer pentru amabilele felicitări exprimate cu pri

lejul preluării funcției de președinte.
Adresez cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului 

dumneavoastră și de fericire personală Excelenței Voastre.

HECTOR J. CAMPORA
Președintele Națiunii -Arpentinene

PRIMIRE LA CONSILIUL DE
Tovarășul Ion Palan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a 
primit. lol dimineața, delegația 
parlamentară indoneziana. condusă 
de Domo Pranoto. vicepreședinte al 
parlamentului.

Cu aceM prilej nu fost discutate 
posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare și cooperare e- 
conomică. precum șl de Intensifica
re a schimburilor comerciale dintre 
ede două țâri.

(Agerpres)

Cronica zilei SOCIALISTE

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care Excelenta 
Voastră a binevoit sâ mi le adreseze cu Ocazia zilei naționale. Vă mul
țumesc călduros pentru aceasta și vă exprim cele mai bune urări de 
sănătate și fericire.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru

al Republicii Tunisiene

0 delegație a Marii Adunări Naționale
a plecat in Islanda

Joi dimineața a plecat in Islanda 
o delegație a Marii Adunări Națio
nale. condusă de Nlaria Groza, vi
cepreședinte al M.A.N.. care, la in
vitația Parlamentului islandez, va 
face o vizită in această tară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

membrii delegației au fost salutați 
de Ilie Murgul eseu și Gheorghe 
Necula. vicepreședinți ai M.A.N., 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., deputati $1 alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

Semnarea convenției intre România și Bulgaria 
pentru elaborarea proiectelor de construcție a Complexului 

hidrotehnic dunărean Cioara-Belene
în vederea îndeplinirii hotăririlor 

protocolului iniilnlrii delegațiilor de 
partid și de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Bulgaria, cu privire la proble
mele folosirii complexe a fluviului 
Dunărea pe sectorul comun și reali
zarea in comun a Complexului hi
drotehnic Cioara—Bclene, joi s-a 
semnat la Giurgiu convenția intre 
România șl Bulgaria pentru elabo
rarea proiectelor de construcție a 
acestui important obiectiv.

Documentul a fost semnat, din

partea română, do Constantin Bălâ- 
lâu. ministrul energici electrice, pre
ședintele Comisiei mixte româno- 
bulgare pentru realizarea complexu
lui. iar din partea bulgară de Hrlsto 
Panalotov, ministrul Industriei grele, 
președintele Comisiei mixte bulgaro- 
române.

La semnare se aflau Gheorghe Co
coș. adjunct al ministrului energiei 
electrice, precum și Spas Gospodov. 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

(Agerpres)

Unitățile dimbovițene de alimentație publică 
in sezonul estival

Proiectul
Zilele acestea au fost deschise 

încă două șantiere prevăzute pentru 
aoest an in cadrul proiectului „Mu
reș", lucrare ce se realizează cu asis
tența tehnică a P.N.U.D.-ului. Este 
vorba de regularizarea și îndiguirea 
Mureșului pe o lungime de 10,8 km 
pentru apărarea împotriva inunda
țiilor a municipiului Deva și crea
rea unei acumulări în vederea ali
mentării cu apă a zonei industriale 
Copșa Mică. Pe celelalte șantiere 
deschise anterior se fac lucrări 
pentru îndiguirea și regularizarea 
Mureșului in zona orașului Tg. Mu-

„Mureș"
reș și a Timavei Mari in vecinăta
tea Mediașului.

După cum s-a mai anunțat, pro
iectul „Mureș" cuprinde numeroase 
lucrări hidrotehnice menite să pre
vină inundarea centrelor populate, 
a platformelor industriale și a tere
nurilor agricole situate dc-a lungul 
Mureșului, Timavei Mari, Timavei 
Mici. Arieșului și Ampoiului. Sint 
prevăzute, de asemenea, amenajări 
împotriva eroziunii solului, precum 
și pentru asigurarea surselor de apă 
necesare dezvoltării social-economice 
a acestor zone.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voltec. a adresat pre
ședintelui Adunării Populare a Re
publicii Arabe Siriene. Muhammad 
AII Al-HAlabl, o telegramă de feli
citare cu prilejul alegerii sale in 
această funcție.

★

între Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste din Republica Socialistă 
România și Comitetul pentru Artă și 
Cultură din Republica Populară Bul- 
faria a fost semnată, Joi la amiază, 
nțclcgerea de colaborare in dome

niul cinematografiei pe anii 1073— 
1974. înțelegerea se Înscrie in cadrul 
Planului de colaborare culturală șl 
științifică existent intre cele două 
țări. Documentul a fost semnat d° 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și de Pavel Pisarev, vicepre
ședinte al Comitetului pentru Artă 
șl Cultură, director general al cine
matografici bulgare, aflat In țara 
noastră In fruntea unei delegații.

★

Școala românească de chimie, con
tinuatoare a unor strălucite tradiții, 
a fost incă o dată apreciată pe plan 
internațional. Consiliul profesoral al 
Universității din Nantes — Franța — 
a conferit cunoscutului chimist ie
șean. prof. Ion Zugrăvescu, membru 
corespondent al Academiei, de la U- 
niversitatea „Alexandru Ioan Cuza", 
titlul de „Doctor Honoris Causa", 
pentru merite deosebite in cercetările 
științifice privind chimia aplicativă.

(Agerpres)

R P. CHINEZĂ

Uzine mutate
și coșuri... fără fum

încheierea Festivalului spectacolelor 

de teatru pentru tineret și copii
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

,3cinteii“. Ion Manea). — După o 
sâptămină de spectacole de o înaltă 
ținută artistică, aseară, la Piatra 
Neamț, s-a încheiat cea de-a IlI-a 
ediție a Festivalului spectacolelor de 
teatru pentru tineret și copii, care a 
adus pe scena trupe de renume ale 
artei noastre teatrale și un reper
toriu cu o tematică foarte variată. 
Tot ieri s-a încheiat și simpozionul 
„Teatrul pentru tineret și proble
matica tineretului contemporan", or
ganizat in cadrul festivalului.

Iată și premiile festivalului :

Festivalul 

cinecluburilor 

bihorene

Marele premiu al festivalului, a- 
cordat de Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului 
Neamț, s-a atribuit spectacolului 
..Speranța nu moare in zori" de Ro
mulus Guga, in regia lui Dan Micu, 
prezentat de Teatrul de stat din Tir- 
gu-Mureș, secția română.

Premiul pentru cel mai bun spec
tacol pentru tineret, atribuit de Co
mitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, a fost acordat spec
tacolului „Inimă rece" de Eduard 
Covali, după W. Hauff, în regia San
dei Mânu, prezentat de Teatrul tine
retului din Piatra Neamț.

Premiul Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor pentru cel 
mai bun spectacol pentru copii s-a 
atribuit spectacolului „Scufița cu trei 
iezi" de Alecu Popovici, in regia O- 
limpiei Arghir, prezentat de teatrul 
„Ion Creangă" din București.

Au fost acordate și alte premii și 
diplome pentru interpretare, sceno
grafie și ținută artistică.

TlRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scinteii", C. Soci). — Fru
musețea peisajului dimbovi- 
țean, cu munți împăduriți, 
cimpii roditoare și livezi în
tinse, cu monumente istorice și 
de artâ. la care se adaugă noile 
edificii eoonomice și social-cul- 
turale, atrage an de an tot mai 
mulți vizitatori. Venind in in
ti mp i narea oaspeților, intre- 
prinderea comercială de ali
mentație publică „Tirgoviște" 
s-a pregătit intens pentru noul 
sezon estival. Unitățile mai 
vechi, „Bucegi" și „Dîmbovița", 
au fost renovate și dotate cu 
mobilier modern. In ultimul 
timp, rețeaua de alimentație 
publică tirgovișteanâ s-a ex
tins cu noi complexe moderne, 
intre care „Mondial", care dis
pune de braserie, restaurant, 
bar și cofetărie, „Casa dimbo-

vițeană" — cu un restaurant și 
grădină, „Chindia" — unitate 
cu o linie arhitectonică inte
grată armonios in complexul 
muzeistic de la fosta Curte 
Domnească și altele.

Atenția vizitatorilor pe me
leagurile dimbovițene este re
ținută și de alte două mari u- 
nități : restaurantul „Vulcan" 
din orașul Pucioasa și „Padina*4 
din Ficni, renumite prin „spe
cialitățile casei" : pui la ceaun 
și „tochitură". De asemenea, la 
dispoziția oaspeților se află și 
noul complex comercial „Flacă
ra" din Moreni. După cum ne 
asigură tovarășul Victor Alexe, 
șeful biroului comercial, unită
țile de alimentație publică ale 
întreprinderii ..Tirgoviște" se 
străduiesc să fie gazde cit mai 
ospitaliere.
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Numirea ambasadorului 
Republicii Socialiste România 

in Republica Populara 
Bangladesh

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Iosif Chivu a fost numit 
in calitatea de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica 
Populară Bangladesh.

Noi modele de tricotaje și confecții
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — Co
lectivul de muncă de la fabrica 
de tricotaje „1 Iunie" din Timi
șoara se preocupă permanent 
de sporirea și diversificarea 
producției de articole de lenje
rie și îmbrăcăminte pentru co
pii. Pină in prezent s-au pro
dus. peste sarcinile de plan la 
zi. 21 000 tricotaje. Tot in acest 
an au fost create 150 de modele 
noi. Ponderea o dețin sortimen
tele realizate din bumbac : 
pieptârașe pentru nou născuți, 
jachete cu bonete, pantalonași 
de joacă, bluze, costume etc..

O altă grupă de produse o con
stituie articolele din relon ma- 
tlasate, căptușite cu tricot de 
bumbac, plăpumloarele și per- 
nuțele pentru nou născuți. De 
dată mai recentă sint articolele 
de îmbrăcăminte destinate co
piilor de virată mai mare (pinâ 
la 14 ani), confecționate din 
fibre sintetice PNA. In «flrșit, 
trebuie spus că fabrica „1 Iunie" 
este singurul producător de ar
ticole buclate — din fire de 
bumbac In amestec cu fire sin
tetice — tehnologie pusă la 
punct de spocialiștii timișoreni.

Cu prilejul aniversării 
unui sfert de veac 
de la naționalizare

BUZĂU (Corespondentul „Scin
teii". Mihâl Bâzu). — Muncitorii, 
maiștrii, tehnicienii și inginerii de 
la I.F.E.T. Nehoiu, precum și alți 
oameni ai muncii din acest centru 
muncitoresc situat In zona montană 
a județului, in cadrul adunării festi
ve prilejuite de aniversarea unui 
sfert de veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
industrială au audiat o amplă ex
punere despre semnificația eveni
mentului. prezentată de tovarășul 
Ion Sirbu. pnm-secretar al comite
tului județean de partid.

Au fost, de asemenea, subliniate 
înaltele coordonate ale dezvoltării 
economiei naționale in anii socialis
mului. ca și succesele deosebite în
registrate In județul Buzău pe li
nia aplicării In viață a programu
lui trasat de partid, de ridicare e- 
conomtcă a tuturor localităților pa
triei.

Este binecunoscut 
faptul că China socia
listă a repurtat și re
purtează succese de 
scamă in creșterea 
forțelor de producție, 
sporirea și diversifi
carea capacităților in
dustriale. Întărirea ne
întreruptă a potenția
lului tehnico-științific. 
îmbogățind continuu 
patrimoniul material 
al țârii, innoind fața 
orașelor și satelor și 
asigurind ridicarea ni
velului de viață al po
porului, această im
petuoasă evoluție spre 
progres generează, tot
odată, o preocupare 
atentă pentru elimi
narea fenomenului ne
fast care Însoțește în
deobște dezvoltarea e- 
conomiei moderne — 
poluarea. Ca urmare 
a sarcinilor trasate de 
conducerea de partid 
și de stat, lupta ‘împo
triva factorilor po- 
luanți se desfășoară 
in întreaga țară, iar 
rezultatele ei rodnice 
nu Intirzie să se arate.

Se știe că in China 
de odinioară unitățile 
Industriale, atitea cite 
existau, erau concen
trate in citeva mari 
orașe de pe coasta ră
săriteană. In anii so
cialismului, harta eco
nomică a țării a su
ferit insă schimbări 
structurale. Odată cu 
avintul fără precedent 
al forțelor de produc
ție, cu crearea a nu
meroase ramuri și 
sectoare industriale 
înainte vreme necu
noscute pe aceste me
leaguri, vaste zone in
dustriale au apărut in 
părțile centrale, de 
nord-vest și sud-vest, 
In timp ce vechile în
treprinderi, supuse u- 
nui permanent proces 
de modernizare, au 
cunoscut prefaceri a- 
dinci atit in ce pri
vește profilul, cit și 
capacitatea de produc
ție. Concomitent cu 
acțiunea de reparti
zare uniformă a in
dustriei pe teritoriul 
țării au fost create și 
condițiile pentru orga
nizarea unui control 
sistematic, permanent 
ji eficient asupra fac

torilor nocivi rezul- 
tlnd din diferite pro
cese de producție.

In ansamblul măsu
rilor adoptate de foru
rile de resort din 
R. P. Chineză pentru 
combaterea poluării, o 
deosebită atenție se a- 
cordă dispersării În
treprinderilor din teh
nologia cărora rezultă 
cantități mai mari de 
deșeuri nocive. La 
Șanhal, de pildă, pes
te 1 000 de fabrici 
care erau situate in a- 
propierea zonelor de 
locuit au fost mutate 
— pe parcursul citor- 
va ani — in afara o- 
rașului. Iar noile în
treprinderi construite 
ulterior au fost am
plasate, din capul lo
cului, în „orășelele- 
satelit", dintre care 
unele sint situate la o 
distanță de 20 kilo
metri de limitele Șan- 
haiulul.

O valoroasă expe
riență in combaterea 
poluării au obținut co
lectivele combinatelor 
chimice și petrochimi
ce din diferite părți 
ale țării. Duna cum se 
știe, rafinăriile de pe
trol evacuează in at
mosferă o mare can
titate de gaze cu efec
te poluante. La unele 
rafinării din Pekin, 
Șanhai și din alte o- 
rașe au fost instalate 
dispozitive, create de 
specialiștii chinezi, 
care captează gazele, 
impiedicindu-le astfel 
să se împrăștie ln at
mosferă Și. prin inge
niozitatea și spiritul 
gospodăresc ce carac
terizează oamenii Chi
nei, din gazele captate 
se fabrică fibre sin
tetice. materii plas
tice. îngrășăminte chi
mice. La aceste între
prinderi evacuarea ga
zelor s-a redus intr-o 
asemenea măsură in
cit ai impresia că res
pectivele coșuri nu 
mai fumegă.

O astfel de între
prindere cu coș fără 
fum este și uzina chi
mică „Liaoiuan" din 
Șanhal. Trebuie spus 
că autoritățile locale 
au lansat în 1971 o

chemare către toate 
fabricile Oralului de a 
folosi Integral al it 
materiile prime, cit 
și deșeurile. Uzina 
„Liaoiuan" a răspuns 
prin acțiuni practice. 
Intr-o lună șl jumăta
te au fost propuse șl 
adoptate peste 40 de 
procedee a căror a- 
plicare a adus între
prinderii dublul avan
taj de a contribui 
la ocrotirea mediului 
ambiant și, totodată, 
de a valorifica gazele 
captate, reintroducin- 
du-Ie ca materie pri
mă in producție. La 
secția de polimerizare, 
de pildă, s-au montat 
dispozitive moderne 
pentru captarea gaze
lor și pomparea lor 
intr-un rezervor spe
cial. Prin folosirea ga
zului astfel captat, 
uzina obține anual o 
producție suplimen
tară de 250 tone mase 
plastice. Totodată, și 
apa reziduală, care 
altădată era evacuată 
în riul Suciou din a- 
propiere, e utilizată 
acum la producerea 
de cloruri ferice. La 
uzina „Liaoiuan" se 
recuperează anual 
10 000 de tone de pro
duse chimice rezidua
le, ceea ce aduce sta
tului un venit supli
mentar de peste un 
milion de iuani. Cine 
trece astăzi pe lingă 
uzină va rămine sur
prins constatind că 
„dragonii negri", care 
altădată se ridicau a- 
menintători pe coșuri, 
au dispărut, iar deasu
pra uzinei cerul e lim
pede și albastru.

La Pekin, Șanhai și 
în alte orașe, prin în
lăturarea gazelor care 
viciau atmosfera, s-au 
creat condiții optime 
de viață in cartierele 
populate din zonele 
industriale. Lupta îm
potriva poluării conti
nuă in toate zonele 
Chinei ; este o luptă 
de durată, in care ști
ința și tehnica, spe
cialiștii și muncitorii 
din Întreprinderile 
Chinei obțin victorii 
impresionante.

I. GĂtAȚEANU

Congresul U. C. D.
• Alegerea noii conduceri • Se preconizează un 

program pe linia înnoirilor

ORADEA (Corespondentul „Srfn- 
teii*4. Dumitru Gâță). — La Casa de 
cultură a sindicatelor din municipiul 
Oradea a avut loc o gală de filme 
realizate de cineaști amatori din ju
deț. De fapt, s-au prezentat cele mai 
izbutite pelicule, selecționate in urma 
unui concurs organizat de centrul ju
dețean de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă, 
urmărindu-se punerea in valoare a 
bogatei tradiții folclorice din această 
parte a țării.

Printre cele mai izbutite filme, 
care de eltfel au și fost apreciate de 
juriu, ș-au numărat cele care au adus 
pe ecran „Nunta de la Miheleu", 
„Festivalul dansului și portului bi
horean", precum și cele care au ilus
trat arta populară din județul Bihor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL ADNOTĂRI LA ETAPA A XXVIII-A

Udiversitatea Craiova 
sau Dinamo București ?

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost fru

moasă in cea mai mare parte a 
țării, exceptind zonele de deal și de 
munte din jumătatea de vest, unde 
după-amiază cerul a prezentat 
innorări accentuate și s-au semna
lat frecvente descărcări electrice. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila intre 20 de grade la Petroșani. 
Cimpulung Muscel și Sulina și 27 
de grade la Răuți, Moldova Veche. 
Drobeta Tumu-Severin, Giurgiu și 
Călărași. In București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vintul a suflat in gene
ral slab. Temperatura maximă a fost 
de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 iunie. In țară : Vremea 
va fi in general frumoasă, excep
tind jumătatea de nord-vest a țării, 
unde, la începutul intervalului, in- 
norările vor fi mai accentuate și vor 
cădea ploi de scurtă durata. în rest, 
averse izolate. Vint potrivit. Tem
peratura va înregistra o ușoară scă
dere in nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse intre 6 și 16 grade, iar ma
ximele intre 8 șj 28 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme 
In general frumoasă. Cerul va fi va
riabil. Vint slab. Temperatura In 
creștere.

De unde — ne aducem bine amin
te — acum vreo zece zile (era după 
acel 6—2. realizat de craioveni la 
București) spuneam că, in mod nor
mal, acest campionat era ca și în
cheiat cu succesul echipei Doljului, 
iată că. intre timp, lucrurile s-au 
precipitat intr-atit incit, deși mai 
sint doar două etape, lupta pentru 
titlu s-a redeschis. Universitatea 
Craiova continuă, evident, să rămină 
in frunte, dar siguranța ei și a su
porterilor (dintre care unii, se pare, 
au spus „hop" și au sărbătorit eve
nimentul... înainte de a sări pirlea- 
zul !) nu mai este aceeași. Pentru că, 
din urmă, cu un sprint formidabil, 
dinamoviștli le atacă poziția, fiind, 
după părerea noastră, cel puțin la 
fel de îndreptățiți să spere că pot 
deveni campioni.

în etapa a 28-a la care ne referim, 
atit pentru echiDa lui Cemăianu. cit 
și pentru cea a lui Nelu Nunweiller, 
condiția s ne qua non pentru a ră- 
mine in cursă era să obțină victoria. 
Lucru presupus mai lesne pentru 
craioveni (jucind acasă) și mai difi
cil pentru dinamovisti, care, in de
plasare. aveau de înfruntat o forma
ție aflată in „frigurile" retrogradării. 
Dar forma dinamoviștilor in acest 
final de campionat pare a fi in creș
tere ; miercuri, Dumitrache. Dinu 
Lucescu și colegii lor și-au păstrat 
integral calmul in prima parte a jo
cului, respingind atacurile adverse 
Si rezlind. încet, dar sigur, tirul ar
mei lor preferate : contraatacul. 
Odată intrată In funcțiune, manevra 
le-a reușit cit se poate de bine. Este 
in foarte mare măsură meritul lui 
Lucescu de a fl finalizat, cu o si
guranță remarcabilă, acea suită de 
trei contraatacuri din ultima jumă
tate de oră, insă ni s-a părut că in 
fazele respective, de fapt in momen
tul cind au simțit că au pierdut par
tida, studenții clujeni s-au degaja’ 
de orice ambiție sportivă, devenind... 
spectatori. N-am vrea să credem că 
demobilizarea lor generală, apatia, 
indiferenta fată de scorul cu care 
pierdeau au vreo legătură cu discu

ția publică despre posibilitatea mă
ririi la 18 a numărului de echipe 
In divizia A !

Dar să revenim la lupta pentru 
titlu. Universitatea Craiova — al că
rei succes, cum rezultă din cele 
transmise de corespondentul nostru 
Nistor Țuicu. a stat mult timp sub 
semnul incertitudinii (deși a domi
nat, a marcat cu mare greutate, abia 
in partea a doua a meciului) — pare 
avantajată. Are și un punct In plus 
și un golaveraj mai bun decit Dina
mo. Un mic calcul (tentație, bănuim, 
nu numai pentru suporterii lui „U" 
Craiova sau Dinamo) arată că. in 
mod teoretic, craioveni! pot obține 
incă patru puncte din cele două me
ciuri ce le mai au de disputat : du
minică (la Arad, cu U.T.A.) și mier
curi (la Craiova, cu C.F.R.). în 
această fericită circumstanță, titlul 
și tricourile de campioni ar fi — 
pentru prima dată in istoria fotba
lului românesc — ale craiovenilor.

Pentru dinamoviști. tentativa este 
mai dificilă, dar posibilă. Spre a 
deveni campioni, ei trebuie neapă
rat să ciștige meciurile următoare 
(in ordine : cu S.C. Bacău acasă, cu 
F.C. Constanta in deplasare și. in 
fine, restanta cu C.F.R. Cluj acasă). 
Dar și la scoruri mari, pentru ca, 
in cazul pierderii unui singur punct 
de către craioveni, să beneficieze de 
golaveraj.

Privită din acest punct de vedere, 
luota pentru titlu (din care echipa 
ceferistă din Cluj. Învinsă la Pi
tești. a fost practic eliminată) a- 
pare deci extrem de pasionantă. Iată 
de ce. și in tabăra echipei craiove- 
ne si in cea a dinamoviștilor. grija 
pentru a nu claca acum, in finalul 
campionatului, este deosebit de 
mare. Un program strict de pregă
tire. respectarea tuturor consemnă
rilor decurgind din rigorile vieții 
sportive suit numai câteva din mă
surile ce 1>—au și adoptat antreno
rii Cern&ianu si Nunweiller. evi
dent. fiecare p' n'ru elevii săi. Nâ- 
dăiduim că. in focul luntei dirze 
pentru cucerirea titlului, echipele ln

cauză — ca și adversarele lor I — 
își vor susține șansele in modul cel 
mai sportiv. Căci, pe lingă satisfac
ția de a-și vedea favorițil Învingă
tori — in situația de față imbră- 
cind tricourile tricolore și primind 
onorurile de campioni — iubitorii 
fotbalului, in totalitatea lor. vor și 
sint Îndreptățiți să asiste la un 
fotbal curat si spectaculos, pe po
triva pretențiilor și posibilităților 
(deseori dovedite) jucătoridor noș
tri de a se număra printre fotba
liștii de clasă internațională.

Nu mal puțin strinsă se anunță 
și disputa pentru evitarea locurilor 
(chiar dacă, pină la urmă, nu va fi 
vorba de retrogradare...) din coada 
clasamentului. „Lanterna roșie", atit 
amar de vreme in mlinile studen
ților bucureșteni. a trecut acum (ca 
urmare a golaverajului) la studenții 
din Cluj. In felul ei. situația este 
unică pentru campionatul de fotbal : 
două echipe studențești pe ultimele 
trepte ale clasamentului. In fond, 
este vorba de o oontraperformanță 
la ceea ce au reușit pină acum, in 
acest sezon, echipele studențești din 
Iași si Timișoara, aflate — cu șanse 
de a promova — la șefia seriilor 
respective ale diviziei B.

Nu departe de cele două echipe 
care au punctajul cel mai mic (cite 
22) se află A.S.A. Tg. Mureș. 
Miercuri, mureșenii păreau ciștigă- 
tori ; pină în ultimele sase minu
te au condus în fata ranldistilor cu 
1—0. Bucuria prematură le-a fost 
Insă fatală, căci au fost egalați toc
mai cind se gindeau mai puțin la 
această posibilitate. Finalul campio
natului nu se anunță, deci, prea fa
vorabil nici pentru echipa antrenată 
de Tiberiu Bone. După cum greu, 
foarte greu, termină actuala compe
tiție si echipa din Arad. Cu tre'- 
patru ani in urmă, U.T.A. lnche<a 
campionatul cu capul sus : iat-o. de 
data aceasta, ln lupta... pentru evi
tarea ultimelor locuri. Chiar a Im- 
bătrînit.. „bătrina doamnă" ?

Ion DUM1TRIU

în cîteva rînduri
Campionatele europene de haltere 

continuă la Madrid. în cadrul cate
goriei ușoare, pe primul loc s-a cla
sat campionul olimpic Mukharbi 
Kirjinov (U.R.S.S.), care a totalizat 
la cele două stiluri 302,500 kg (130 
kg plus 172,500 kg). El a fost urmat 
de Mladen Kucev (Bulgaria) — 295 kg 
și Zbigniew Kaczmarek (Polonia) — 
292,500 kg. în clasamentul pe echipe 
conduce Ungaria (49 puncte), urmată 
de Bulgaria — (39 p). Polonia (26 p), 
U.R.S.S. (24 p). Cehoslovacia (20 p), 
România (19 p). Italia (14 p). Turcia 
(11 p), Franța (8 p).

TENIS. — In turul doi al turneului 
internațional de la Hamburg, Jiri 
Hrebec l-a Învins cu 6—2. 6—4 pe 
Ion Tiriac. Alexander (Australia) l-a 
eliminat cu 6—4, 6—4 pe Peter 
Szoeke (Ungaria). în formă deosebi
tă, Paul Gerken (S.U.A.) a obținut o 
surprinzătoare victorie (8—2. 3—fl,
6—3. 6—7. 15—13) ln fața cunoscutului 
campion australian John Newcombe.

„Marele premiu automobilistic de 
la Nivelles" (formula II) a reve
nit francezului Jean-Pierre Jarier 
(„March"), care a realizat o medie 
orară de 177,343 km. Brazilianul E- 
merson Fittipaldi și suedezul Ronnie 
Peterson, marii favorițl ai cursei, au 
abandonat din cauza unor defecțiuni 
tehnice.

• Federația franceză de rugbl a 
stabilit ca intilnirea internațională 
dintre echipele Franței și României 
să aibă loc la 11 noiembrie in orașul 
Valence. Jocul dintre selecționata 
armatei franceze și echipa Steaua 
București se va desfășura la Bourges 
in prima săptămină a lunii mai 1974. 
In calendarul federației franceze mai 
figurează și o lntîlnlre dintre echi
pele de tineret ale Franței și Româ
niei. a cărei dată nu a fost Incă sta
bilită.

• în turneul Interzonal de șah de 
Ia Leningrad, după 8 runde, pe pri
mul loc a trecut marele maestru a- 
mcrican Robert Bvrne cu 6.5 puncte, 
urmat de Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
— 6 puncte și o partidă întreruptă.

• Ieri la Torino s-a disputat intll-
Internațională amicală de 

fntbal dintre selecționatele Italiei și 
Angliei. Fotbaliștii italieni au obți
nut victoria cu scorul de 2—0. Au
torii golurilor : Anastasl (min. 38) 
și Capello (min. 52).

în zilele de 11 si 12 
iunie s-a desfășurat la 
Bonn congresul Uniu
nii Creștin-Democrate. 
Principala sarcină a 
congresului a fost 
alegerea noii condu
ceri a U.C.D. Un 
alt congres, ce va 
avea loc in noiembrie 
la Hamburg, urmează 
a defini programul 
partidului. Referin- 
du-se la actualul con
gres. cotidianul cercu
rilor de afaceri ..Han
delsblatt", din 13 iu
nie, scrie : „Uniunea 
Creștin-Democrată și-a 
ales in Beethoven- 
halle un nou condu
cător : Helmut Kohl, 
ln locul lui Rainer 
Barzel. care a fost 
timp de 19 luni in 
fruntea partidului, pe
rioadă in care U.C.D. 
a suferit infringerea 
ln alegerile parla
mentare".

Congresul U.C.D. de 
la Bonn a consfințit 
următoarea diviziune 
de funcții : Helmut 
Kohl, mi nistru-pre
ședinte al landului 
Rhenania-Palatinat. a 
devenit șeful partidu
lui î prof. Karl Cars
tens a fost confirmat 
ln funcția de șef al 
opoziției parlamenta
re : ca secretar gene
ral a fost ales Drof. 
dr. Kurt Biedenkopf, 
fost director al com
paniei Henckel.

Deși scopul declarat 
al congresului a fost 
alegerea noii condu
ceri. in cursul dezba
terilor si. in primul 
rind. in cuvintările

membrilor conducerii 
U.C.D. au fost defi
nite și unele direcții 
ale viitorului program 
al partidului. Ca orien
tare fundamentală, 
H. Kohl a afirmat că 
partidul trebuie să 
devină un partid care 
să se reformeze el 
insuși și să militeze 
pentru reforme in 
Republica Federală 
Germania, arătind insă 
că nu acceptă ansam
blul și direcția refor
melor preconizate de 
partidul social-demo
crat. Kohl și-a ex
primat părerea că 
trebuie reciștigat ti
neretul care, la ul
timele alegeri, și-a 
dat voturile îndeosebi 
P.S.D. și P.L.D.

în problemele poli
ticii externe. Kohl a 
dealarat că. după el. 
lucrurile trebuie să 
meargă înainte, ple- 
cindu-se de la „situa
ția actuală" si nu re
venind la concepții 
proprii secolului al 
XlX-lea. Reflectind 
intenția unor anumiți 
pași spre depășirea 
vechilor poziții de 
Imobilism, noul pre
ședinte a declarat că 
U.C.D. trebuie să se 
pronunțe pentru ade
rarea R.F.G. la Car
ta O.N.U. (după cum 
se știe, in această 
problemă U.C.D. a 
fost scindat în cadrul 
dezbaterilor și votului 
din Bundestag). El a 
afirmat că discuțiile 
de politică externă nu 
trebuie să se limiteze 
la problemele tratate
lor încheiate de R.F.G.

cu țările răsăritene. în 
același timp, el a 
menționat : ..Tratatele 
cu răsăritul vor fi res
pectate si de către 
noi. deoarece sintem 
un partid constituțio
nal". Această preciza
re a subliniat diver
genta existentă intre 
U.C.D. și ramura sa 
bavareză — U.C.S..
condusă de Franz Jo
sef Strauss, care a 
inspirat demersul fă
cut la Curtea consti
tuțională de la Karls
ruhe, intr-o ultimă 
încercare de a torpi
la intrarea in vigoare 
a Tratatului cu R.D.G. 
De altfel, in cuvintul 
său, Rainer Barzel, 
fostul lider al U.C.D.. 
a amintit că in sinul 
opoziției există o „mi
noritate care dorește 
să-si impună dicta
tul**. aluzie evidentă 
la adresa U.C.S.

Caracterizind stadiul 
actual al intențiilor de 
definire a politicii 
U.C.D.. cotidianul din 
Bonn. „General An- 
zeiger", scrie : „între
gul partid e in cău
tarea profilului său. 
Dar in primul rind 
este căutat tineretul 
pierdut la ultimele a- 
legeri... Kohl își în
dreaptă „busola către 
reforme". Dar acul a- 
cestei busole oscilează 
incă pentru că prea 
multe cimpuri magne
tice se întretaie in 
sinul partidului de o- 
poziție".

N. S. STANESCU
Bonn.

Situația din Micronesia examinată 
de Consiliul de tutelă al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 14 (A- 
gerpres). — Consiliul de tutelă 
al O.N.U. procedează in pre
zent la examinarea situației din 
Micronesia — arhipelag de a- 
proximatlv 2 000 Insule, situat in 
partea de vest a Oceanului Pa
cific și administrat după al 
doilea război mondial de Sta
tele Unite. Luind cuvintul in 
fata consiliului. Balerlo Pedro, 
reprezentant al populației din 
arhipelag, a relatat că in tre
cut bogățiile insulelor au fost 
exploatate mai intii de Germa
nia și apoi de Japonia. în pe
rioada postbelică, populația a

început să primească, pentru 
prLma dată, compensații pentru 
cantitățile de fosfați extrase din 
insule, dar. a spus el. aceste 
compensații sint infime. El a 
reclamat adoptarea de măsuri 
urgente in direcția lichidării ex
ploatării la ca~e este supusă 
populația din Micronesia.

în cursul dezbaterilor au luat 
cuvintul si delegați ai unor a- 
socîatii pacifiste americane. 
As'.f l. Susan Coste’li a cerut 
consiliului să recomande S.U.A. 
accelerarea procesului de acor
dare a autodeterminării popu
lației din arhipelag.



viața internațională
0 preocupare majoră la scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI

Rezultatele reuniunii multilaterale
ile la Helsinki salutate cu vie satisfacție

„Conferința general-europeană - un impuls 
esențial pentru cooperare pe continent*

Ședința Consiliului de Miniștri al R. D. Germane
BERLIN 14 (Corespondentă de 

la C. Varvara). — Consiliul dc Mi
niștri al R. D. Germane a analizat 
rezultatele reuniunii de la Helsinki 
pentru pregătirea conferinței asupra 
securității și cooperării in Europa.

După ce a ascultat un raport in 
această problemă, prezentat de mi
nistrul afacerilor externe, Otto Win- 
zer. Consiliul de Miniștri și-a expri
mat satisfacția că reuniunea multi
laterală s-a încheiat cu succes și că 
prima fază a conferinței general- 
europene va începe la 3 iulie.

Conținutul recomandărilor finale 
de la Helsinki, a apreciat Consiliul 
de Miniștri al R.D.G., oferă 
(ia că această conferință va 
tui un eveniment important

garan- 
consti- 
in is-

toria europeană, care va da un im
puls esențial pentru consolidarea 
securității continentului nostru, pre
cum și pentru cooperarea gcncral- 
curopcanâ in cele mal diferite do
menii ale vieții.

Consiliul de Miniștri s-a declarat 
de acord cu recomandările finale, a 
însărcinat pc ministrul afacerilor 
externe să aducă la cunoștința gu
vernului Finlandei hotărirea oficială 
a R. D. Germane de a participa la 
conferința general-europeană și a 
afirmat dorința R.D.G. ca, în ace
lași mod constructiv in care a ac
ționat la elaborarea recomandărilor 
finale, să contribuie și la desfășu
rarea cu succes a conferinței.

.IZVESTIA- : „RUDE PRAVO" :

ORDIN DE ÎNCETARE A FOCULUI
In vietnamul de sud

VIETNAMUL DF. SUD 14 (Ager
pres). — Comandamentul Arma
tei populare de eliberare din Viet
namul de sud a emis, joi, un or
din de încetare a focului adresat 
tuturor unităților sale.

In ordin se arată că. avînd in ve
dere făptui că de la semnarea Acor
dului de la Paris ciocnirile armate 
nu au încetat in Vietnamul dc sud. 
impiedicind astfel îndeplinirea pre
vederilor acordului, și in scopul asi
gurării unei păci durabile și stabile, 
comandamentul dispune ca toate for
țele sale armate regulate, regionale

șl populare din Vietnamul de sud 
să respecte cu strictețe încetarea fo
cului incepind de la 15 iunie ora 12,00 
(ora Saigonului), sh îndeplinească 
toate prevederile Acordului de la 
Paris, — anunță agenția de presă 
„Eliberarea".

★
SATGON 14 (Agerpres). — Agenția 

France Prcsse anunță că statul major 
al trupelor Republicii Vietnam a or
donat tuturor unităților militare, pa
ramilitare și ale poliției să Înceteze 
focul inccpind de la 15 iunie ora 12,00 
(ora Saigonului).

Respectarea strictă a Acordului 
de la Paris singura cale justă 
care permite menținerea păcii

DECLARAȚIA M.A.E. AL R. D. VIETNAM

„Europenii pot privi 
cu încredere viitorul"

„Un eveniment unic
in viața continentului

„ZIUA ROMÂNIEI" 
LA BRAZZAVILLE
BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). 

— La Palatul culturii Bancongo, 
din capitala Republicii Populare 
Congo, s-au desfășurat mani
festările prilejuite de „Ziua 
României", organizate ca o ex
presie a prieteniei față de țara 
noastră, in preajma vizitei pre
ședintelui Marien N’Gouabi in 
România. Cu acest prilej a fost 
deschisă o expoziție documenta
ră de fotografii, ilustripd mo
mente ale dezvoltării României 
socialiste. Programul a cuprins 
prezentarea unor filme de scurt 
metraj și un spectacol de cîn- 
tece și dansuri interpretate de 
formații folclorice din capitala 
congoleză.

Ambasadorul român, Gheorghe 
Stoian, a ținut o expunere inti
tulată „România — țară socialis
tă în curs de dezvoltare"; urmată 
de discuții pe tema relațiilor de 
prietenie și cooperare între țara 
noastră și R.P. Congo.

SEMNAREA

MÎINE SE DESCHIDE

Festivalul national
de la Veneția 

al ziarului „l'Unitb"
Participarea românească — expresie a solida
rității dintre comuniștii români și italieni, 

a prieteniei celor două popoare

„Continentul a cărui întreagă isto
rie a abundat in războaie și conflicte 
este pe cale de a deveni un continent 
al colaborării pașnice multilaterale 
între țările mari și mici, socialiste și 
capitaliste" — scrie ziarul „Izvestia" 
intr-un articol de fond intitulat 
„Noua infățișare a Europei". Pregăti
rile in vederea conferinței general- 
europene s-au Încheiat La 3 iulie 
începe la Helsinki prima ei etapă. 
Transpunerea pe o bază multilatera
lă a ceea ce s-a obținut — iată in ce 
constă, pe scurt, sarcina conferinței. 
Este vorba de elaborarea, prin efor
turi colective, a unui sistem de prin
cipii, trainic și general recunoscut, 
care să contribuie la crearea unei 
situații cu adevărat calme pe conti
nentul european, să permită europe
nilor să privească cu încredere viito
rul, lntr-o întreagă epocă istorică. 
..Desigur, nu putem face abstracție de 
acele dificultăți serioase pe care a 
trebuit și va mai trebui să le înlă
turăm din calea spre o pace trainică 
in Europa. Numeroase noduri au fost 
dezlegate, vor mai trebui dezlegate 
și altele. Nu este simplu de inlăturat 
d.intr-o dată numeroasele aluviuni din 
trecut. Sint necesare mari eforturi 
și bunăvoință din partea tuturor".

nostru"
Sub titlul „în sprijinul păcii", zia

rul ..Rude Pravo". organ al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, publică un 
comentariu in legătură cu rezultatele 
reuniunii multilaterale de la Hel
sinki. După ce arată că opinia pu
blică progresistă din Europa a salu
tat hotărirea de a se convoca con
ferința miniștrilor de externe euro
peni. ziarul apreciază că acest fo
rum este chemat să pună bazele secu
rității pe continent, să impulsioneze 
dezvoltarea colaborării intereuropene. 
„In prezent, lumea progresistă aș
teaptă rezultatele acestei intilniri cu 
adevărat istorice care va avea loc 
peste puțin timp la Helsinki. Un 
lucru este de pe acum clar — _ 
costa va fi un eveniment unic in 
viața continentului nostru, chiar dacă 
în. cursul desfășurării sale va mai fi 
necesara depășirea unor obstacole", 
scrie ziarul.

HANOI 14 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R.D 
Vietnam a publicat joi o declarație 
cu privire la comunicatul comun 
semnat miercuri în capitala Franței 
de părțile semnatare ale Acordului 
de la Paris in problema Vietnamu
lui. In declarație se spune că acest 
comunicat arată că. la ora actuală, 
singura cale justă care permite men
ținerea păcii și asigurarea dreptu
rilor naționale fundamentale ale po
porului vietnamez și dreptul la auto
determinare al populației sud-viet- 
nameze il constituie respectarea cu 
scmpulozitate a Acordului de la 
Paris, încetarea definitivă a ames
tecului militar și a intervenției 
S.U.A. in Vietnamul de sud și re
glementarea in spiritul reconcilierii 
și înțelegerii naționale a probleme
lor interne ale Vietnamului de sud 
pe baza recunoașterii existenței in 
Vietnamul de sud a două adminis
trații, două armate șl a două zone 
do control și a trei forțe politice. 
„Semnarea comunicatului comun — 
se spune in declarație — constituie 
o importantă victorie a poporului 
vietnamez. Ca și pină acum, guver
nul R.D. Vietnam și G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud vor a- 
plica întru totul punctele men
ționate în comunicatul comun. 
In același timp insă ele cer cu fer
mitate ca S.U.A. și administrația de

la Saigon să acționeze în aceeași 
manieră. Numai așa se poate asigura 
o pace durabilă și stabilă in Viet
nam șl se poate contribui la instau
rarea păcii in Indochina și Asia de 
sud-est. Numai așa vor putea fi 
create condițiile pentru normaliza
rea relațiilor între R.D. Vietnam și 
Statele Unite. Guvernul R.D. Viet
nam își reafirmă poziția in proble
ma laoțiană și cambodgiana potrivit 
căreia părțile semnatare ale Acordu
lui de la Paris trebuie să respecte 
independența, suveranitatea, unita
tea. integritatea teritorială și neu
tralitatea Laosului și Cambodgiei, 
problemele interne ale Laosului și 
Cambodgiei urmind să fie rezolvate 
de popoarele acestor țări fără ames
tec extern".

In încheiere, declarația lansează 
un apel către populația R.D. Viet
nam și Republicii Vietnamului de 
Sud pentru a dovedi in continuare 
hotârîre în apărarea victoriilor ob
ținute, de a lupta cu fermitate pen
tru aplicarea Acordului de la Paris 
șl de a susține cauza justă a po
poarelor Laosului și Cambodgiei. 
Declarația face, de asemenea, apel 
la guvernele și popoarele țărilor so
cialiste, țărilor iubitoare de pace să 
susțină în continuare lupta poporu
lui vietnamez pentru 
strictă a Acordului de la Paris și 
comunicatului comun.

UNUI PROTOCOL
ROMÂNO - SIRIAN

DAMASC 14 (Corespondență de Ia 
Crăciun Ionescu). — La Damasc a 
avut loc semnarea unui protocol intre 
Ministerul Agriculturii. Industriei A- 
limentare și Apelor al României și 
Ministerul sirian al barajului de pe 
Eufrat, privind realizarea de către 
țara noastră a unor lucrări complexe 
de punere în valoare și dezvoltare 
agricolă a unei zone de circa 30 000 
hectare situate în Valea Eufratului.

Luind cuvîntul cu acest prilej. 
Mounir Wannous. ministrul barajului 
de pe Eufrat, și-a exprimat satisfac
ția pentru participarea SDecialiștilor 
români la traducerea in viață a unuia 
din cele jnai mari proiecte de dez
voltare economică și socială a Siriei 
— amenajarea văii fluviului Eufrat.

a-

CABINETUL VEST-GERMAN 
A APROBAT

Proiectul de tratat privind
normalizarea relațiilor

VIENA

aplicarea
a

BATOR 14 (Agerpres). —

„Parisul își exprima

BERLIN: A fost semnată 
legea cu privire la Tratatul 
referitor la bazele relațiilor 

dintre R.D.G. și R.F.G.

dintre R. F. G. și R. S. C,
guvernatorilor A.I.E.A.

ULAN . „ . ..
Delegația de partid și guvernamen
tală cehoslovacă, condusă de Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a sosit 
joi într-o vizită oficială de prietenie 
Ia Ulan Bator, a avut o întrevedere 
cu Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

satisfacția pentru
rezultatele obținute

BERLIN 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane. Walter 
Ulbricht, a semnat legea cu privire 
la Tratatul referitor la bazele rela
țiilor dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Federală Ger
mania. din 21 decembrie 1972

BONN 14 (Agerpres). — Cab’ne- 
tul vest-german a aprobat, miercuri, 
textul proiectului de tratat privind 
normalizarea relațiilor intre R.F.G. 
și Cehoslovacia — a anunțat, la Bonn, 
purtătorul de cuvint guvernamental, 
Armin Gruenewald - ' '
agențiile Reuter și 
Press.

Purtătorul de cuvint 
că tratatul urmează să 
cu prilejul vizitei la Praga a can
celarului Willy Brandt, care se va 
desfășura in toamna acestui an.

informează 
Associated

a precizat 
fie semnat

la Helsinki"
IaPARIS 14 (Corespondentă 

Paul Diaconescu). — Intr-un 
intitulat „Parisul iși exprimă 
facțta pentru rezultatele obținute la 
Helsinki" cotidianul francez „Le 
Monde" scrie că ..in cercurile Mi
nisterului de Externe al Franței, re
zultatele consultărilor de la Helsinki 
privind conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa sint apre
ciate. in general, ca satisfăcătoare'.

După ce enumeră principalele pro
bleme abordate in cursul convorbiri
lor pregătitoare, ziarul remarcă fap
tul că majoritatea delegațiilor au 
dat dovadă de spirit de înțelegere 
si de dorința de a ajunge la rezul
tate pozitive. Totodată, cotidianul 
francez consideră că intîlnirea mi
niștrilor de externe, care va în
cepe la 3 iulie, va aduce noi și im
portante elemente pe calea destin
derii și păcii.

de 
articol 

satis-

Orientul Apropiat

VIENA 14.—Corespondentul Ager
pres, Corneliu Vlad, transmite : In 
capitala Austriei s-au încheiat joi 
lucrările sesiunii de vară a Consiliu
lui guvernatorilor al Agenției inter
naționale pentru energia atomică, la 

■ care România a fost reprezentată de 
o delegație condusă de prof. univ. 
loan Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
vicepreședinte al Consiliului guver
natorilor.

Consiliul a hotărit, de asemenea, în 
unanimitate, să recomande Conferin
ței generale a agenției aprobarea 
cererii de admitere a R. D. Germane 
ca membră a A.I.E.A.

In cadrul discuțiilor asupra aces
tei probleme delegația română a a- 
preciat că admiterea R. D. Germane 
în A.I.E.A. constituie un nou și im
portant pas pe calea înfăptuirii uni
versalității organizației.

Sesiunea Adunării 
de Stat a R. P. Ungare

BUDAPESTA 14 (Corespondență de 
la A. Pop). — Joi s-au deschis lu
crările Adunării de Stat a R. P. Un
gare, la care participă Păi Losonczl, 
președintele Consiliului Prezidențial, 
Jănos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Jeno Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Lajos Faluvegi, ministrul finanțe
lor, a prezentat Proiectul de 
lege privind executarea bugetului de 
stat al R. P. Ungare pe anul 1972.

Vorbitorul a subliniat că, în 1972, 
economia națională a R. P. Ungare 
s-a dezvoltat mai echilibrat decit in 
primii doi ani ai acestui cincinal.

De cltva timp, Veneția se află 
sub semnul 
Festivalul 
„l’Unîtâ", 
Comunist Italian, care se va des
fășura aici, incepind de miine și 
pină la 24 iunie.

An de an. Festivalul ziarului 
„l'Unitâ" este o expresie a rolu
lui activ și puternicei influențe a 
P.C.I. in viața politică a Italiei, un 
prilej de dezvoltare și întărire a 
amplelor legături ale partidului cu 
masele largi, în lupta pentru pro
movarea intereselor vitale ale cla
sei muncitoare și întregii națiuni 
italiene, pentru pace și progres.

Anul acesta, manifestarea popu
lară de la Veneția se anunță a fi 
un eveniment cu totul deosebit și 
original. In acest sens, „scenariul 
festivalului", pregătit cu citeva 
luni in urmă, va cuprinde întrea
ga Veneție, cu laguna sa, cu ma
rele său canal, cu străzile, piețele 
și insulele sale. Este de înțeles că 
pregătirea unei acțiuni de aseme
nea anvergură a cerut eforturi 
mari și stăruitoare. Dar prin acti
vitatea neobosită și entuziastă a 
comuniștilor de aici, a numeroși
lor simpatizanți ai partidului, vîr- 
stnici și tineri, bărbați și femei, 
pregătirile sînt pe cale de a fi în
cheiate. iar miine vor începe ma
nifestările despre care ziarul „l’U- 
nitâ“ arăta că „vor uimi întreaga 
Veneție".

Programat pe parcursul a 9 zile, 
festivalul va cuprinde un bogat 
program de acțiuni politico-cultu- 
rale, dezbateri consacrate proble
melor luptei antifasciste, acțiuni
lor desfășurate de comuniștii ita
lieni pentru securitate și progres 
in Europa, „mese rotunde" asupra 
problemelor pe care le ridică sal
varea și conservarea monumenta
lei Veneții. Numeroase spectacole 
de teatru și ale unor ansambluri 
de. dans și balet, concerte de mu
zică folclorică și modernă com
pletează programul acestui bogat 
festival.

La actuala ediție a Festivalului 
de Ia Veneția al presei comuniste 
italiene invitată de onoare este 
România, Din articolele publicate 
în aceste zile în „l’Unită" în le
gătură cu pregătirile pentru festi
val, din convorbirile purtate cu 
conducători al Federației P.C.I. a 
regiunii Venetto, precum și cu pu
blicul larg se poate constata inte
resul viu pentru participarea 
„prietenilor și tovarășilor români" 
— cum i-am auzit adesea spu- 
nînd. Ei au rostit cuvinte de caldă 
apreciere la adresa activității in
tense pe care prietenii din Româ
nia au desfășurat-o și o mai des
fășoară pentru a asigura o parti
cipare reprezentativă și prestigioasă 
și a-și aduce astfel contribuția la 
reușita festivalului.

„Redacția ziarului „Scînteia" — 
scria acum citeva zile „l’Unită" în
tr-o corespondență transmisă din 
București de Silvano Goruppi — 
s-a transformat pentru citeva săp- 
tămîni intr-un adevărat șantier de 
lucru. Pentru tovarășii din redac
ția ziarului, ca și pentru alți ro
mâni care au luat parte la pregăti
rea sa, Festivalul „l’Unită" ■

pregătirilor pentru 
național al ziarului 
cotidian al Partidului

devenit pe parcurs tot mal mult o 
problemă a lor. Toți au lucrat cu 
un entuziasm emoționant". In co
respondență se menționează că 
participarea românească va inclu
de : o amplă și reprezentativă ex
poziție intitulata „România se pre
zintă" ; o revistă de 16 pagini con
sacrată in întregime țării noastre 
ca și un supliment special al zia
rului „l’Unitâ ; standuri de cărți 
politice la care se vor afla 
volumele în limba italiană ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ; 
standuri de cărți științifice, bele
tristice și de artă, discuri ; o expo
ziție de pictură și grafică. De ase
menea. vor avea loc conferințe și 
intilniri ale unei delegații de zia
riști români cu participanți la 
festival.

în cadrul manifestărilor festiva
lului, cunoscutul savant dr. Ana 
Aslan va avea intilniri cu medici și 
oameni de știință italieni și din 
alte țări și va vorbi în cadrul unor 
conferințe de presă despre știința 
medicală românească. Renumitul 
cor „Madrigal", condus de maestrul 
Marin Constantin, o formație a An
samblului U.T.C., apreciatul grup 
de coregrafie modernă condus de 
dansatoarea Miriam Răducanu. tea
trele de păpuși din Iași și Craiova 
vor susține bogate programe artis
tice. Vor funcționa și un restaurant- 
românesc cu taraf, mai multe stan
duri cu artizanat, un stand turistic 
organizat de O.N.T. etc. Căutind să 
explice cum s-a reușit să se asi
gure. într-un timp relativ scurt, o 
participare atît de masivă, ziarul 
„l’Unită" scrie că „secretul trebuie 
căutat in legăturile de statornică 
prietenie existente intre cele două 
ziare de partid, în faptul că româ
nii au înțeles semnificația acestei 
acțiuni... Așa se face că distanțele 
au dispărut, că cei 1 500 de kilome
tri dintre București și Veneția nu 
au mai avut nici o importanță".

Aici există o convingere unanimă 
că aportul românesc va fi la înăl
țimea diferitelor inițiative și ac
țiuni care vor avea loc in cadrul 
festivalului. „Satul românesc" — 
așa numesc acum organizatorii fes
tivalului renumitul parc al Biena
lelor de artă de la Veneția, afectat 
în mare parte prezenței jnanifestă- 
rilor românești : un complex de 
proporții însemnate — la intrarea 
căruia, pe un imens panou cu har
ta României, se Dot citi cuvintele : 
„ROMANIA SOCIALISTA SALU
TĂ CU PRIETENIE FESTIVALUL 
NAȚIONAL AL „L’UNITĂ". Asa 
cum scria un ziarist, „o mică par
te din România a fost transportată 
aici si va putea fi văzută la Ve
neția".

Toate acestea îșl vor aduce ast
fel contribuția la succesul acestei 
manifestări; în spiritul relațiilor 
frățești dintre P.C.R. și P.C.I., al 
întăririi solidarității dintre comu
niștii români și italieni, al priete
niei tradiționale dintre cele două 
popoare și 
apropierii 
lumii.

se

țări, al cunoașterii și 
intre toate popoarele

Radu BOGDAN
Veneția, 14 iunie

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— La New York continuă sesiunea 
Consiliului de Securitate consacrată 
examinării situației din Orientul A- 
propiat.

Luind cuvîntul în ședința de 
miercuri a consiliului, reprezentan
tul Franței, Louis de Guiringaud, s-a 
pronunțat in favoarea relansării mi
siunii lui Gunnar Jarring pentru ca, 
in baza rezoluției din 22 noiembrie 
1967, „să se favorizeze un acord și 
să se secondeze eforturile tinzind la 
realizarea unei reglementări pașnice 
și acceptabile". „Continuarea ocu
pării de către Israel a unor impor
tante suprafețe din teritoriul aparți-

nind celor trei țări arabe vecine con
stituie, evident, a adăugat reprezen
tantul francez, o violare a principii
lor recunoscute de comunitatea na
țiunilor, Îndeosebi a celui privind 
inadmisibilitatea dobindirii de teri
torii prin forță. Dialogul între păr
țile in conflict trebuie să se angajeze 
pe planul egalității și nu pe acela al 
raDortului de forțe“ — a declarat de
legatul Franței. Referindu-se la pro
blema palestineană, el a apreciat că, 
după 1967, aceasta a căpătat „o nouă 
dimensiune1' și că nici o reglementare 
a situației din Orientul Apropiat nu 
va putea și nu va trebui să ignore 
interesele populației palestinene.

CONVORBIRILE
MINISTRULUI DE EXTERNE

AL R. P. CHINEZE
agențiile de presă transmit:

Prin eforturile unite ale popoarelor se va asigura
(Urmare din pag. T)
nenți ai unor partide politice de alte 
orientări, cu prilejul intilnirilor 
cu conducători de state sau gu
verne, dar și cu oamenii muncii in 
timpul vizitelor întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu in nu
meroase țări europene, precum și cu 
prilejul diferitelor reuniuni largi 
ale reprezentanților opiniei publice 
— a subliniat stăruitor însemnătatea 
majoră a rolului și acțiunii popoare
lor.

Se micșorează oare acest rol acum, 
cînd convocarea conferinței este cer
tă. cînd ordinea de zi este stabilită ? 
Desigur că nu ! Dimpotrivă, se poate 
spune că importanta acțiunii popoa
relor crește și mai mult acum, cind 
este necesar ca succesul obtinuf la 
Helsinki să fie consolidat, ca premi
sele favorabile create să fie pe de
plin fruct! H cate.

Un rol de primă însemnătate în a- 
eest sens revine partidelor comuniste 
si muncitorești, care s-au manifestat 
totdeauna ca exponentele cele mai 
fidele ale intereselor vitale ale celor 
ce muncesc, s-au situat in primele 
rlnduri ale forțelor politice în spri
jinul obiectivului securității. Totoda
tă. capătă un caracter si mai n^ce-

sar dezvoltarea conlucrării dintre 
comuniști și socialiști, desfășurarea 
de acțiuni comune de către partidele 
comuniste, partidele socialiste, ce
lelalte forțe politice democratice, iu
bitoare de pace, sindicatele, organi
zațiile de femei si tineret, celorlal
te organizații obștești, intreaea opi
nie publică, in așa fel incit, pe dea- 
sunra deosebirilor de convingeri sau 
limbă, să se facă auzită o unică voin
ță. un unic glas al tuturor națiu
nilor continentului in favoarea succe
sului deplin al conferinței.

In condițiile actuale au trecut 
timpurile cînd problemele Interna
ționale erau dezbătute si rezolvate 
într-un cerc restrîns. cînd soluțiile 
erau adesea rezultatul unor tratative 
de culise. Astăzi, nici o problemă 
care interesează un stat sau altul, un 
ponor sau altul, si cu atit mai mull 
ansamblul popoarelor europene, nu 
poate fi discutată si soluționată de- 
rit tinindu-s? seama de voința, cu- 
vintul și interesele tuturor popoare
lor in caură. Asa rum arăta recent 
tovarășul Nicolae Ceaurereu. „reali
zarea năzuințelor de securitate stă in 
put«*rea popoarelor, pentru r realiza 
o Europă a păcii si colaborării, o 
lnme a păcii si colaborării, este ne
cesar ca toate popoarele, toate for-

țele democratice și progresiste să-si 
unească eforturile. Depinde de ele, 
stă in puterea lor să realizeze o lume 
nouă ! Sintem convinși că popoarele 
vor înfăptui această mare năzuință 

Acționînd cu vigoare in acest spi
rit. popoarele......................
ciale înaintate 
să determine
tru prima dată ... _____  _ ___
conferințe a tuturor statelor euro
pene să marcheze un mare și real 
pas concret înainte, cu urmări prac
tice, pe calea Instituirii securități 
și promovării colaborării pe conti
nent. să ducă de 
principiilor noi ale 
state la însușirea si 
a lor in viată.

în lumina acestei _.......
mentale. România socia’istă. 
dul nostru. întregul popor ___
— așa mm s-a subliniat si la șe- 

-dinta Comitetului Fxecutiv al C.C. 
al P.C.R. — iși reafirmă cu pu
tere vo'.n*a de a-si aduce. în contl- 
nva^e. întreaga contr'hiRîe. a’ături de 
celelalte state, de criririte n'vpnare. 
la succesul conferinței europene, 
in vederea instaurării pe cont’nen’ 
a unor raoorțuri noi între state, a 
unui climat de colaborare, securitate 
si pace.

PARIS 14 (Agerpres). — Președin
tele Franței. Georges Pompidou, a 
avut, la 13 iunie, la Palatul Elysee, 
o întrevedere cu Ci Pin-fei. minis
trul de externe al R. P. Chineze. Cu 
acest prilej, intre președintele Pom
pidou si ministrul chinez al aface
rilor externe a avut loc o convor
bire prietenească, desfășurată in
tr-o atmosferă destinsă — relatează 
agenția China Nouă.

★
Ministrul de externe al R. P. 

Chineze, a avut, la 13 iunie, Ia Pa
ris, o întrevedere de curtoazie cu 
Henry Kissinger, consilierul pre
ședintelui Statelor Unite pentru pro
blemele securității naționale — in
formează agenția China Nouă.

★
Ci Pin-fei a sosit la Teheran 

într-o vizită de prietenie, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Ira
nului, Abbas Aii Khalatbari.

Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Leonid Brej- 
nev, i-a primit, joi, pe ambasado
rii unor țări socialiste, între 
care șl Gheorghe Badrus. ambasado
rul României la Moscova, și a avut 
cu ei o convorbire prietenească.

La Sofia a avut Ioc’ sub °°n' 
ducerea lui Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, o ședință a Sfatului popu
lar orășenesc din Sofia în cadrul că
reia au fost discutate o scrie de pro
iecte de construcții importante ce 
urmează să fie realizate in capitala 
bulgară — informează agenția B.T.A. 
Luind cuvîntul, Todor Jivkov a sub
liniat necesitatea acordării unei a- 
tenții deosebite în analizarea și a- 
precierea acestor proiecte, a căror 
realizare va începe în curînd.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit joi o delegație __
R.P. Congo, condusă de Charles-Da
vid Ganao. ministrul afacerilor ex
terne al acestei țări.

în aceeași zi, delegația congoleză 
a fost primită de Penn Nouth, prim- 
ministru al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

lor de griu „Bezostaia-1“, „Aurora' 
și „Caucaz".

din

Președintele R.S. Ceho- 
SlOVdCG TuUdvik Svoboda, a pri
mit, joi, delegația parlamentară fin
landeză condusă de președintele 
parlamentului, V. J. Sukselainen — 
Informează agenția C.T.K.

Venezuela a început con- 
Silitori, in rindul țărilor mem

bre ale Organizației Statelor Ame
ricane — O.S.A., pentru normaliza
rea relațiilor bilaterale ale respec
tivelor state cu Cuba, a declarat 
ministrul de externe ad-interim. 
Jose Alberto Zambrano. In actuala 
atmosferă internațională — a spus 
cu prilejul unei conferințe de presă 
ministrul venezuelean — țara mea 
este interesată în adoptarea unei 
hotărîrî privind restabilirea legătu
rilor bilaterale ale țărilor membre 
ale O.S.A. cu Cuba.

toate forțele so- 
pot și trebuie 

ca tinerea, pen- 
în Istorie, a unei COPENHAGA SESIUNEA CONSILIULUI

MINISTERIAL AL N. A.T. O.
la proclamarea 
relațiilor dintre 
deplina aplicare

cer'nte funda- 
parti- 

român

COPENHAGA 14 (Agerpres). — In 
capitala Danemarcei a început joi 
sesiunea a XVI-a, de primăvară, a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O. La 
lucrările sesiunii, prevăzută să du
reze două zile, participă miniștrii de 
externe ai celor 15 state membre ale 
Pactului nord-atlantic. Pe ordinea de 
zi figurează o serie de probleme po- 
litice-militare, apreciate de observa
torii politici și de presă ca fiind 
..complexe și controversate", datorită 
atit disensiunilor care persistă între 
membrii N.A.T.O. cit și anacronis
mului acestui bloc în condițiile ac
tualului proces de destindere șl 
cooperare în Europa, resimțit și mai 
pregnant prin faptul că sesiunea in 
curs are loc Imediat după încheierea

cu rezultate pozitive a consultărilor 
multilaterale de la Helsinki. Consiliul 
ministerial va examina, pe baza ra
portului prezentat de secretarul ge
neral al N.A.T.O., Joseph Luns, ches
tiuni ea : organizarea conferinței eu
ropene privind securitatea și coope
rarea ; desfășurarea negocierilor de 
la Vicna vizind reducerea forțelor 
armato și a armamentelor în Europa 
centrală ; unele aspecte ale activită
ții politice militare și economice a 
alianței, intre care și disputata pro
blemă a unei ..mai echitabile distri
buiri a poverilor" intre S.U.A. șl a- 
liații europeni in ce privește între
ținerea trupelor americane din Eu
ropa.

La Ulan Bator au lua‘ s,lr- 
șit lucrările celui de-al patrulea 
Congres al Uniunilor Agricole din 
Mongolia, in prezența lui J. Țeden- 
bal. prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole. Congresul a dez
bătut. timp de trei zile, activitatea 
din ultimii șase ani a uniunilor și 
a stabilit sarcinile pentru dezvolta
rea producției agricole In perioada 
următoare.

fl doua conferință Inter
națională a zipriRt’lor eu- 
rOpSH.if 011 tema : «Ziaristul de as
tăzi in fata 
fenomenelor 
ale sectorului 
ceout lucrările 
crări participă 
sei din 20 de 
România.

realității sociale si a 
tehnice si economice 

informării" și-a in
ia Neanole. La lu- 
renrezentanțl ai pre- 
țări, printre care și

fl încetat din viată ™“- 
rutul om de știință sovietic, acad. 
Pavel Lukianenko, creatorul soiuri-

In Panama a apărut primul 
număr al publicației bilunare 
„Unidad". Comuniștii panamezi 
— se arată in primul editorial 
din „Unidad" — cu sprijinul 
forțelor progresiste din țară, vor 
dezbate in paginile publicației 
probleme ale educației politice 
a maselor populare pentru reali
zarea cu succes a sarcinilor pro
cesului revoluționar.

La încheierea vizitei în 
Luxemburg a delegației 
P„S,U.G. 000(11155 de Erlch Miic- 
kenberger, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., a fost dat 
publicității un comunicat, transm's 
de agenția A.D.N.. In care se arată 
că, în cursul convorbirilor purtate 
cu delegația P.C. din Luxemburg, 
condusă de președintele partidului. 
Dominique Urbanv. s-a evidențiat o 
deplină identitate de păreri. Cele 
două delegații au salutat rezultatul 
obținut in pregătirea conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate șl • 
cooperare.

A

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București. Plita Sclnwu. TeL 17 60 w 17 60 20 Abonamentele ie Iac la ollellle poștale sl dlluzotll din întreprinderi ol InaUtulU Din străinătate, abonamentele ia Iac prin ..ROMPRESE1LATELIA- București 
Calea Griviței nr. 64—65 P.O.B. — 3001. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH *0 3M *


