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încheierea vizitei preseilinieliii Republicii 
Molia Superioară, general Sangoule Lamizana

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Vineri dimineața s-a încheiat 
vizita oficială pe care președintele 
Republicii Volta Superioară, gene
ralul Sangoule Lamizana, a în
treprins-o în țara noastră, la invi
tația președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușfescu.

Intîlnirile și convorbirile dintre 
șeful statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Sangould Lamizana. care au prile
juit un dialog fructuos, ale cărui 
rezultate își găsesc finalitatea in 
Declarația solemnă comună și alte 
documente de o deosebită impor
tanța, se înscriu ca un moment de 
mare însemnătate pentru relațiile 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Volta Superioară, 
pentru viitorul colaborării și prie
teniei dintre cele două popoare.

Sub semnul acestei dorințe reci
proce de a promova și intensifica 
raporturi multiple intre cele două 
popoare a avut loc ceremonia 
plecării președintelui Sangoule 
Lamizana.

De la reședința oficială, pre
ședintele Voltei Superioare a fost 
condus la aeroport de președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
arborate, cu acest prilej, drapelele 
de stat ale României și Voltei Su
perioare, iar deasupra salonului 
oficial se aflau portretele celor doi 
președinți ; pe mari pancarte erau 
înscrise urările „Să se dezvolte și 
să se întărească prietenia dintre 
popoarele Republicii Socialiste

România și Republicii Volta Supe
rioară !". „Trăiască pacea și prie
tenia între popoare !“.

Garda militară prezintă onorul 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Sangoule Lamizana. Se intonează, 
apoi, imnurile de stat ale Voltei 
Superioare și României, în timp ce 
sînt trase 21 de salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare, după care preșe
dintele Sangoule Lamizana își ia 
rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și de la persoanele oficiale 
române aflate pe aeroport.

Mii de bucureșteni fac o calda 
manifestare șefilor celor două sta
te. Ei exprimă, în același timp, de
plina aprobare pentru activitatea 
neobosită a conducătorului parti
dului și statului nostru, pusă în 
slujba intereselor naționale, a păcii 
și înțelegerii între popoare.

Cei doi președinți răspund cu 
cordialitate acestor manifestări de 
simpatie.

La scara avionului, președintele 
Sangoule Lamizana și persoanele 
oficiale care l-au însoțit în vizita 
în România își iau rămas bun de la 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri. Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Consir 
liului de Miniștri. Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României la Ouaga
dougou.

Luîndu-și la revedere de la pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, gene
ralul Sangoule Lamizana a mulțu
mit cu căldură pentru prietenia cu 
care a fost înconjurat, a exprimat 
dorința de a reîntîlni pe pămîntul 
țării sale pe șeful statului român.

Adresînd oaspetelui urarea de 
drum bun. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a asigurat că așteaptă 
cu multă plăcere să Viziteze Repu
blica Volta Superioară.
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DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA
a Republicii Socialiste România și a Republicii Volta Superioară

Republica Socialistă România și Republica 
Volta Superioară.

Luind in considerație relațiile 'întemeiate pe 
ctimâ reciprocă și prietenie statornicite intre 
poporul român și poporul roltez.

Dorind să extindă in continuare raporturile 
prietenești de intelegere șl colaborare reciprocă 
intre cele două țâri, pe baza dreptului interna
țional și a justiției,

Hotărite să sporească contribuția celor două 
țâri la cauza păcii, progresului și securității in
ternaționale, la dezvoltarea cooperării dintre 
toate statele,

Reafirmind atașamentul lor țață de scopurile 
gi principiile Cartei Națiunilor Unite, care pro
clamă dorința popoarelor de a trăi in pace unul 
eu altul, intr-un spirit de bună vecinătate și de 
a dezvolta relații amicale intre toate națiunile.

Conștiente de răspunderea care revine tuturor 
statelor, mici, mijlocii sau mari, pentru instau
rarea unui climat de pace, securitate și coope
rare in lume si pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești intre toate țările, indiferent de siste
mul lor politic, economic și social sau de nive
lul lor de dezvoltare.

Reamintind că toate statele, iără discriminare, 
au dreptul și îndatorirea de a participa activ la 
examinarea și soluționarea problemelor interna
ționale de interes comun,

Reafirmind deplina lor convingere că pacea și 
securitatea internațională trebuie să se bazeze 
pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat la 
existență, libertate, suveranitate și independență 
națională, la pace și securitate a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî liber 
soarta, fără nici un fel de amestec, constrin- 
grre sau presiune din afară.

Hotărite să acorde și in viitor sprijinul poli
tic. material și moral necesar țărilor care au 
pășit pe calea independenței economice și dez
voltării, precum și mișcărilor de eliberare națio

nală ale popoarelor aflate incă sub dominație 
străină.

Subliniind necesitatea aplicării stricte a Decla
rației asupra acordării independenței țărilor si 
popoarelor coloniale, adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. la 14 decembrie 1960 (nr. 
1 514 XV) și condamnind cu hotărire orice ac
țiune care s-ar opune transpunerii in viață a 
acestei declarații în ansamblul prevederilor sale.

Luind act cu satisfacție de recunoașterea de 
către Adunarea Generală a Organizației Națiu
nilor Unite, la cea de-a XXVII-a sesiune a sa, 
a mișcărilor de eliberare națională din terito
riile aflate sub dominația portugheză ca sin
gurele reprezentante legitime ale popoarelor res
pective,

Alirmind hotârirea lor fermă de a-și aduce in 
continuare contribuția la lupta împotriva colo
nialismului și neocolonialismului, sub orice for
mă s-ar manifesta, ca și Împotriva apartheidului 
și a discriminării rasiale,

Hotărite să contribuie activ la eforturile gene
rale pentru crearea condițiilor de pace și secu
ritate in Europa, Africa și in întreaga lume,

Reafirmind. ca țări in curs de dezvoltare, 
dreptul suveran al fiecărui stat Ia utilizarea re
surselor și bogățiilor naționale in interesul său 
propriu și necesitatea sporirii eforturilor pe plan 
național și internațional, pentru a se asigura un 
progres mai rapid al economiilor tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare, indiferent de orinduirea 
lor socială sau zona geografică din care fac par
te, in scopul eliminării decalajului dintre ele și 
țările dezvoltate.

Convinse de necesitatea de a se trece la mă
suri efective dc incetare a cursei înarmărilor și 
de dezarmare generală, inclusiv măsuri parțiale 
de dezangajare militară și dezarmare in Europa 
și in alte părți ale lumii, cum sint : retragerea 
trupelor de pe teritoriile străine, desființarea 
bazelor militare, crearea de zone denuclearizate,

Afirmind dreptul tuturor statelor la dezvol

tare economică, socială și culturală independen
tă, dreptul de a participa la cooperarea interna
țională și dc a avea acces nestingherit la cuce
ririle științei și tehnicii moderne,

I. Proclamă voința lor comună :
de a lărgi și adinei relațiile lor prietenești și 

de cooperare in domeniile politic, economic, 
științific, tehnologic, cultural-artistic, turistic și 
uman ;

de a dezvolta, pe baze reciproc avantajoase, 
colaborarea economică in multiple domenii șj 
de a extinde schimburile comerciale, perfecțio- 
nind metodele și instrumentele desfășurării 
acestora ;

de a facilita dezvoltarea schimburilor și a per
fecționa cooperarea in domeniile invățămintului, 
științei, culturii, artelor și sportului.

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

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

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la indepen
dență. libertate și suveranitate națională și obli
gația fiecărui stat de a trăi in pace și de a in- 
treține relații de bună vecinătate cu celelalte 
state.

3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a dis
pune de resursele sale naturale conform intere
selor naționale.

4. Deplina egalitate in drepturi a tuturor sta
telor. indiferent de mărime, potențial, nivel dc 
dezvoltare, de sistemul lor politic, economic și 
social și respectarea drepturilor inerente depli
nei suveranități.

5. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a par
ticipa la examinarea și rezolvarea problemelor 
internaționale de interes comun.

(Continuare in pag. a Vil-a)

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România

Pentru Republica Volta Superioară 
General SANGOULE LAMIZANA

Președintele 
Republicii Volta Superioară

Dr. JOSEPH CONOMBO
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Volta Superioară

Dragi tovarăși. 
Dragi prieteni, 
Cu prilejul Festivalului dc la Veneția al ziarului 

..lllnilă. iml estr deosebit de plâcul 
in numele Comitetului Centrul «I Partidului Comu
nist Român, al poporului roman și al meu personal, 
un călduros salut șl urările noastre de sueees deplin 
acestei tradiflonale sărbători a presei comuniste din

Amploarea manifestărilor pe oare le prilejuiește în
treitul festival ilustrează forța oraanlzatorirș și popu
laritatea dc care se bucura Partidul Comunist Italian, 
sentimentele de drasosle șl prețuire eu care este în
conjurat dr masele largi ale poporului. Sărbătorirea 
ziarului „rUnllâ" se înscrie astfel ra o pulcrnira ma
nifestare populară a adeziunii fa(ă de lupta șl Idea- 
lurile comuniștilor italieni.

Doresc să exprim, la această sărbătoare a voastra, 
dragi tovarăși și prieteni, stima și solidaritatea co
muniștilor români, ale întregului nostru popor ,iața 
de Partidul Comunist Italian, față de prestigioasa sa 
activitate consacrata slujirii intereselor clasei munci
toare și poporului italian, cauzei păcii și progresului in 
lume. , _ . .Este un motiv de reală satisfacție pentru noi faptul 
că legăturile dc solidaritate și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist 
Italian s-au dezvoltat și s-au întărit continuu pe te
melia trainică a marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar, a respectului și încrederii reciproce. 
Cu deosebită plăcere îmi amintesc de intîlnirile și con
vorbirile avute in decursul ultimilor ani cu tovarășii 
Luigi Longo și Enrico Berlinguer, care au constituit 
prilejuri fericite de schimburi dc idei și experiență, 
de conlucrare fructuoasă pentru dezvoltarea raporturi
lor frățești dintre partidele noastre, in deplină con
cordanță atît cu interesele bilaterale, cit și ale cauzei 
generale a unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Desigur, un factor stimulator al acestor legături este 
faptul că ele înfloresc pe solul fertil al tradiționale
lor relații prietenești româno-italiene. Prietenia po
poarelor este unul dintre cele mai nobile sentimente 
caracteristice societății umane, și putem constata cu 
bucurie că mileniile istoriei au conferit valori noi le
găturilor dc origine, de limbă și cultură dintre popoa
rele noastre latine. Am convingerea că recenta vizită 
pe care am avut plăcerea să o fac în Italia, convor-

Veneția al ziarului

birlic pe care le-am purtat cu președintele Republicii 
Italiene, cu membri ai guvernului, documentele sem
nate — in primul rind. Declarația solemnă comună și 
Acordul dc colaborare economică pe termen lung — 
întilnlrile emoționante cu oamenii muncii din cîteva 
orașe și mari întreprinderi italiene vor întări și mal 
mult aceste tradiționale legături, vor situa pe un plan 
superior relațiile de colaborare dintre România și 
Italia, spre binele reciproc ai celor două popoare și 
pentru consolidarea păcii în lume.

In spiritul deplinei concordanțe intre principiile po
liticii sale interne și externe, Republica Socialistă 
România iniărește* continuu prietenia și colaborarea 
cu toate țările socialiste, promovează relații largi cu 
țările care au pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, cu toate statele lumii, fără deosebire de sistem 
social, militind activ pentru sprijinirea șl întărirea 
cursului pozitiv, îndreptat spre înțelegere și conlucrare 
pașnică intre popoare, spre destindere șl pace, ce se 
conturează astăzi in viața internațională. Situăm in 
mod ferm la baza relațiilor noastre cu celelalte state 
principiile deplinei egalități in drepturi, respectării 
independenței și suveranității naționale, neamestecului 
in treburile Interne și avantajului reciproc, ale re
nunțării la forță și la amenințarea cu forța, convinși 
că numai pe această bază se pot clădi raporturi trai
nice intre popoare, se poale edifica un climat de pace 
și conlucrare fructuoasă intre toate națiunile lumii.

România a salutat cu satisfacție rezultatele lucrări
lor pregătitoare de la Helsinki și convocarea, Ia 3 
iulie, a conferinței general-curopene și este hotărită 
să facă și in viitor totul pentru reușita acestei con
ferințe. pentru instaurarea unor relații noi intre toate 
statele de pe continent, care să ofere fiecărui popor 
garanția deplină că nu va fi victima vreunei agresiuni, 
că se va putea dezvolta liber și independent, potrivit 
propriilor sale interese și aspirații.

Dorind deplină reușită Festivalului, îmi exprim spe
ranța că participarea României la această frumoasă 
manifestare va contribui Ia adincirea cunoașterii re
ciproce dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Italian și, in același timp, la continua în
tărire a prieteniei și colaborării româno-italiene. in 
folosul deplin al ambelor popoare, al cauzei generale 
a înțelegerii și colaborării rodnice între națiuni, a 
securității și păcii in Europa și în intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
McKinley A. Deshield,

secretar general al partidului ..The True Whig Party** din Liberia

Vineri. 15 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit pe 
McKinley A. Deshield. secretai ge
neral al partidului ..The True Whig 
Party1- din Liberia, care face o vizită 
prietenească în Republica Socialistă 
România, la invitația C.C. al P.C.R.

Au fost de față tovarășii Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R.. și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, reprezentantul 
partidului „The True Whig Party1- 
a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea pre
ședintelui partidului ..The True 
Whig Party11. W. R. Tolbert Jr. - 
președinte al Republicii Liberia. în 
mesaj, președintele Tolbert dă ex

presie sentimentelor 6ale de priete
nie și bunăvoință și transmite salu
tările sale călduroase, cordiale secre
tarului general al P.C.R., poporului 
român și Partidului Comunist Ro
mân.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, in numele său
(Continuare in pag. a Vil-a)

Ambasadorul Republicii Africa
Vineri, 15 iunie, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa Cen
trală la București.

La întrevedere a participat Mircea 
Malița. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Ambasadorul a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie din partea președintelui 
Republicii Africa Centrală, general 
Jean Bedel Bokassa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rindul său, cele mai bune

Centrală
urări președintelui Jean Bedel Bo
kassa.

Tn continuare, a avut loc o convor
bire cordială, în cadrul căreia au 
fost abordate probleme ale dezvol
tării relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

Ziariștii Karl Neuman și Cristian Schmidt-Hauer din R. F. Germania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. a primii, vineri dimineața, 
pe ziariștii Karl Neuman, șeful bi
roului clin Viena al Televiziunii I

Delegația
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului (^omu- 
nisl Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri după-amiază, 
delegația oficială de ziariști din Re
publica Federală Germania, care 
face o vizită de documentare in țara 
noastră.

La întrevedere au fost de față 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. ■ al P.C.R., Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat. Ion Mârgincanu. director ge
neral al Agenției Române de Presă.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu 
ziariștii : Heinz Schewe. corespondent 
la Vlena al ziarului „Die Welt11, Peter

(A.R.D.), și Cristian •Schmidt-Hauer, 
corespondent la Viena al Radiodifu
ziunii din R.F. Germania.

La primire au fost de față tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. și Constantin Mitea, con- 

de ziariști din R. F.
O. Ebel. solul secției externe a re
vistei „Stern-1. Siegmar Schelling, 
șeful secției politice a revistei „Welt 
am Sonntag*-, Cristian M. Schone, 
adjunct al șefului secției politice a 
ziarului ..Frankfurter Rundsehau-, 
Lothar Labusch, redactor responsabil 
al ziarului ..Kalner Stadt-Anzeiger“. 
Thomas Metz, redactor pentru pro
bleme economice internaționale la 
revista ..Wirtschaftswoche", Nicolaus 
Prede, redactor de politică externă 
la Agenția D.P.A.. Dirk Reinartz, fo
toreporter la revista „Stern-1, Bruno 
Szobczak, corespondent al Agenției 
D.P.A. acreditat Ia București.

Răspunzind întrebărilor ce i-au fost 
adresate de oaspeți, președintele Con
siliului de Stat a relevat unele as
pecte ale dezvoltării economice și so
ciale a României, a expus poziția ță-

silier al președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat interviuri pentru 
Televiziunea I (A.R.D.) și posturile 
de radio „Westdeutscher Rundfunk" 
din R.F. Germania.

Germania
rii noastre intr-o serie de probleme 
ale vieții internaționale, îndeosebi 
ale securității și cooperării pe conti
nentul european.

în cursul întrevederii, șeful statu
lui român a subliniat evoluția pozi
tivă a relațiilor de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Federală Germania. în acest 
cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că așteaptă cu plăcere vi
zita in R. F. Germania, exprimin- 
du-și convingerea că ea va marca un 
moment important in dezvoltarea ra
porturilor româno—vest-germane. va 
contribui la extinderea conlucrării 
multilaterale dintre cele două țări și 
popoare, va servi, totodată, cauzei 
păcii, destinderii, ințelegerii și coope
rării in Europa și in intreaga lume.

Astăzi, în jurul orei 10,30 posiuriie noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct, din Piața Palatului Republicii, Adunarea populară 
organizată cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la revoluția burghezo- 
democratică din 1848 și a unui sfert de veac de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție.
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ICind fc gindeștc la Sibiu, ori- I 
oe vizitator nu poate omite, din I 
multitudinea de obiective, ho- ’

I telul ..împăratul Romanilor*'. I
Pentru că. intr-adevăr, de două I 
seocĂe — jh care !• v<a împlini I 

Iz lele acestea — hotelul . Im- ■
căratul Romanilor" domină ca I 
un veritabil... împărat unitățile | 
similare din împrejurimi. Inau-

I gvrat in 1555 sub numele I 
I „Steaua Albastră" și primind ac- I 
I tuala denumire in 1773. hote- • 
Ilul a găzduit in îndelungata sa |

existență nenjsonajo ilustre : in I 
16B9 ] v rel |

Icare a d ............. 5 a j
Sibiului, la 20 noiembrie 1846 I 
pe Franz Liszt, la 9 decembrie I 
1847 pe Tohann Strauss, la 15 1

I iunie 1868 pe Mihai Eminescu. I
La a 200-a aniversare, hotelul I 
..împăratul Romanilor" are un I

I trecut glorios si perspective de • 
viață îndelungată. Cu tot mai I 
mul ți musafiri. |

Atributul permanent al tuturor formelor muncii politice de masă
CONCRET, PRACTIC, MOBILIZATOR

Neglijența,
bat-o focul!

Constantin Stiuruc. paznic la 
ferma zootehnică Bulbucani, a- 
parținind cooperativei agrico
le de producție Gropnița (Iași), 
se grăbea să plece acasă. Ca 
atare, n-a mai observat că ii 
tr-unul din grajduri rămăsese 
un felinar aprins. Consecința ? 
S-a declanșat un puternic in
cendiu. ale cărui pagube se ri
dica ia circa 270 000 lei. Și nu 
s-ar putea spune că el a izbuc
nit doar dintr-o simplă intim- 
plare. Pentru că, după cum 
ne informează It. cot C. Pe- 
trița de la Grupul de pom
pieri Iași. conducerea co
operativei ..a uitat" să facă un 
instructaj temeinic cu persona
lul din sectorul zootehnic. Paz
nicul Constantin Stiuruc fusese 
găsit dormind in timpul servi
ciului. dar aceeași conducere 
„uitase" să ia vreo măsură. In 
sfirșit., pentru încălcarea nor
melor P.C.I., in această coope
rativă agricolă, in anul 1972, au 
fost aplicate 11 contravenții, iar 
in acest an patru. Cum se vede, 
o suită de neglijențe care au 
culminat cu... focul. Acum vi
novății vor suferi consecințele 
de rigoare.

in-

în ansamblul mijloacelor de edu
cație politică a maselor, stațiile de 
radioficare din întreprinderi acțio
nează pe căi specifice, caracteristi
cile emisiunilor fiind operativitatea 
in a semnala cele mai importante 
?i proaspete evenimente dm unita
tea economică respectivă, caracte
rul agitatoric, viu. al celor trans
mise. o eficientă sporită a mun
cii de informare și de educa
ție. Fără Îndoială — și exem
plul Fabricii de rulmenți Birlad 
ne-a convins de acest lucru — cali
tatea emisiunilor de radioficare este 
in directă legătură cu caracterul con
cret al acestora, cu felul in care eJe 
reușesc sa surprindă faptul semnifi
cativ din viata colectivului „la zi", 
sâ-1 transmită viu și convingător.

Urmărind, pe parcursul a două 
săptămini, emisiunile stației de ra
dioficare de la fabrica amintită, am 
constatat că interesul colectivului 
redacțional, al colaboratorilor este 
îndreptat către problemele majore 
din intreprindere — generalizarea 
experiențelor pozitive, întărirea dis
ciplinei de producție, popularizarea 
rezultatelor remarcabile din diverse 
sectoare de muncă. Toate cu un 
singur scop : concentrarea întregului 
potential de forte umane spre reali
zarea cincinalului înainte de termen. 
Iată de ce in ancheta noastră am 
urmărit felul cum diversele modali
tăți publicistice alese reușesc să vină 
in sprijinul angajamentului colecti
vului de metalurgiști birlădeni.

Un tip de emisiune frecvent Întâl
nit in programele de aici il consti
tuie ..dialogul intre generații". Rea
lizatorii săi au pornit de la ideea că 
mobilizarea tineretului la depășirea 
sarcinilor de plan se poate realiza și 
prin stimularea ambiției lor, prin 
confruntarea cu veteranii uzinei, 
care pot evoca sugestiv drumul par
curs pină acum. Punctul de plecare 
este generos, cu nelimitate posibili
tăți de materializare. Cum arată re
zultatele concrete ? La una din emi
siuni. de pildă, la microfon au fost 
prezenți unul din „veteranii" colec
tivului. strungarul Ion Stoleru. și ti- 
nărul muncitor Vasile Găvan, secre
tarul organizației U.T.C. de la una 
din secțiile uzinei. Comunistul Ion 
Stoleru. martor activ al fabricării pri
mului rulment birlădean, cu 20 de ani 
in urmă, s-a oprit asupra momente
lor ..de virf" din activitatea sa in uzi
nă. arătind greutățile inerente înce

putului de drum, creșterea prestigiu
lui fabricii de la an la an. a creionat 
fapte de muncă ale întregului co
lectiv de „veterani".

— Vrem să nu ne lăsăm mal pre
jos față de cei cu îndelungată expe
riență — spunea, in replică, munci
torul Vasile Găvan. Toți tinerii din 
secție ne-am constituit, la începutul 
lunii martie, in „brigăzi ale între
cerii". Faptul că secția noastră se 
află in fruntea întrecerii socialiste 
pe întreprindere r și efectul efortu
rilor depuse de tineri...

Emisiunea a avut darul de a fi 
convingătoare, argumentată cu nume

Socialiste". în zilele de 28 aprilie șl 
3 mal. coi doi au fost prezenți in 
emisie la o nouă rubrică „Eroii 
muncii socialiste la microfon". Mais
trul Constantin Bădărâu și, respec
tiv. reglorul Aurel Chiru au trans
mis tovarășilor lor de muncă ceva 
din emoția lor, au vorbit cu modes
tie. in cuvinte simple, chibzuite, des
pre obligația ce o au de a cinsti, 
prin eforturi și mai mari, suprema 
distincție. Cuvintele au constituit nu 
declarații festive, ci lecții de mo
destie și de adevăr, adevărate pro
fesiuni de credință despre muncă.

— In programul nostru vom a-

„Secretul11 unor interesante emisiuni 
de radioficare: viața uzinei ca sursă 

de inspirație

și date, firească ; s-a discutat la 
obiect, fără a se schimba Genera
lități sau sfaturi sterile. Intr-un 
cuvint. a fost un dialog fertil intre 
două generații, un schimb de vederi 
revelator intre un veteran cu multă 
pricepere in meseria sa, cu presti
giul dat de munca făcută cu pa
siune. și un tinăr cu atributele spe
cifice vinstei : entuziasm, dorința de 
afirmare.

O altă trăsătură notabilă din emi
siunile stației de radioficare de la 
fabrica de rulmenți o constituie pon
derea faptelor concrete, reacția 
promptă la tot ceea ce viața uzinei 
sugerează. Un exemplu ni se pare e- 
diflcator. în perioada 23 aprilie — 1 
mai, colectivul uzinei a trăit momen
te importante din existenta sa : de 
„Ziua muncii" se împlineau 20 de ani 
de activitate a întreprinderii. Cum e 
și firesc, faptele de întrecere, ce au 
onorat pe deplin evenimentul, au o- 
cupat un loc însemnat în emisiunile 
stației de radioficare. Au fost trans
mise știri proaspete, ce evidențiau 
suocesele in muncă in toate sectoa
rele de producție, realizatorii progra
mului fiind mereu „pe viu" și alcă
tuind rubrici ad-hoc. Cu prilejul 
jubileului, doi muncitori au primit 
înaltul titlu de „Erou al Muncii

corda in continuare spații/ pentru 
veteranii întreprinderii, oameni cu o 
bogată experiență de viață și pro
ducție — ne spunea tov. Gh. Racovi- 
ță. responsabilul comisiei de propa
gandă și agitație a comitetului de 
partid pe intreprindere. Vorbele lor, 
acoperite de fapte deosebite, consti
tuie adevărate principii de conduită 
în viață pentru tineri.

Precizarea interlocutorului nostru 
ni se pare binevenită deoarece nu 
întotdeauna elementul concret, fapta 
semnificativă atit de convingătoare 
iși găsesc locul meritat in emisiune. 
Paralel cu realizările interesante, de 
genul celor amintite pină acum, con
tinuă să coexiste și exemple de fo
losire ineficientă a âtației. De 
pildă. intenția de a se difuza 
în fiecare simbătă „Tribuna pro
pagandistului" — emisiune politico- 
educativă realizată cu concursul 
activului de partid. ’ sindical și de 
tineret — o considerăm binevenită. 
Din păcate, scopul propus — de 
popularizare a celor mai semnifica
tive aspecte din activitatea desfășu
rată de propagandiști in sectoarele 
lor de muncă — nu este atins decit 
in parte. Motivul ? Aceste „tribune" 
nu popularizează acțiuni politico-

educative concrete, curente, nu co
munică ceea ce face propagandistul 
in sectorul său de muncă, ci abundă 
In generalități.

Prezența faptelor de muncă con
crete este indisolubil legată de asi
gurarea unui accentuat caracter in
formativ al rubricilor. Numele frun
tașilor. metodele folosite și succe
sele realizate, situația la zi a 
Întrecerii sint tot atitea elemente in
formative cu un accentuat caracter 
propagandistic. La Fabrica de rul
menți Birlad. de pildă, inovațiile sint 
de ordinul .sutelor, iar eficiența eco
nomică a acestora se măsoară in cite 
3 și 4 milioane de Ici pe an. Trebuie 
subliniat ca pozitiv faptul că în emi
siuni au fost prezentați cei ce fac in
vestiție de inteligență cu foloase 
practice, s-au popularizat ultimele 
teme de inovații propuse, autorii a- 
oestora. efectele materializării lor in 
producție. (E semnificativ să mențio
năm — relata stația de radioficare — 
că. de la începutul anului și pină în 
prezent, la cabinetul tehnic au fost 
înscrise peste 21 de inovații, mai 
bine de jumătate fiind in fluxul pro
ducției). Intr-una din zile inginerul 
Th. Anton de la cabinetul tehnic 
făcea cunoscut, prin intermediul mi
crofonului, ultimul fapt de mare in
teres in viața uzinei : brevetarea ca 
invenție a mașinii de marcat electro
chimie inele de rulmenți, solicitată 
în prezent și la export. In spațiul 
altei emisiuni n-au lipsit accentele 
critice vizind încetineala aplicării în 
producție a unor inovații.

Alături de celelalte mijloace ale 
muncii politico-educative de masă 
(gazeta de uzină „Rulmentul", pa
nourile „Reflector" etc.) 6tația de 
radioficare intervină și ea pentru 
soluționarea rapidă, eficientă a unor 
probleme din întreprindere. In plus, 
se străduiește 6ă asigure o reflectare 
.Ja zi" a vieții colectivului, a fapte
lor semnificative din munca oame
nilor — cu participarea diverselor 
categorii ale salariaților tineri și 
virstnici, fruntași in producție, mem
bri sau nemembri de partid. In 
acest fel, tradiționala formulă „sta
ția de radioficare pe recepție" își 
completează sensul ei propriu cu un 
sens nou, izvorit din comandamen
tele esențiale ale unei munci de 
propagandă — legătura nemijlocită 
cu masele.

Vasile IANCU

Vedere din Sîngeorz-Bâi Foto : S. Cristian

TABĂRĂ 
PENTRU PIONIERII 

Șl ȘCOLARII GĂLĂȚENI
GALAȚI (Corespondentul 

„Scinteii", Tudorel Oancea). — 
Odată cu ultima zi de școală, la 
Buciumeni-Galați și-a deschis 
porțile o nouă tabără de odihnă 
destinată pionierilor și școlari
lor. Tabăra este dotată cu un 
pavilion gen vilă;* construcție 
nouă, terenuri de sport, cantină 
și alte amenajări, care vor da 
posibilitatea pionierilor și șco
larilor să-și petreacă vacanța 
intr-un cadru natural deosebit 
de frumos.

AGENDA

CETĂȚENEASCĂ

COMPLEX
DE AGREMENT
SPECIAL
PENTRU COPII

Mazilitii
de la Albești

Radu Rizea si Constantin Pre- 
descu din Albești (Constanța), 
amindoi „cunoscători" intr-ale 
istoriei, au încercat să joace un 
roL.. de epocă. Pentru aceasta, 
primul, fiind secretar al consi
liului popular, și-a atribuit ro
lul de pașă, iar celuilalt, care 
era agent fiscal, i-a dat „fir
man de taxildar". Și afacerea 
mergea. C. P. stringea obliga
țiile bănești către stat și co
mună ale cetățenilor, după care 
le ducea „plocon" lui Radu Ri
zea. Apoi, amindoi „au ajustat" 
actele in așa fel incit le-a ră
mas dte... un peșcheș de 27 000 
lei și. respectiv. 25 000 lei. Des- 
conerindu-se insă matrapazlâ
cul. atit R. R-. cit și C. P. au 
fost ..maziliți". In prezent, in 
așteptarea sentinței, cei doi se 
află la... aman.

„Halterofilul"
Veniți in vizită la o rudă a 

lor din Botoșani, soții Vasile ?» 
Felicia Cobuz din satul Petri- 

iasat 
in- 
tot

șani, după ce gazda i-a 
singuri in apartament, au 
ceput să te certe. Și s-au 
certat pină cind Vasile D. Co
buz s-a decis să pună capăt 
scandalului intr-un stil propriu. 
La un moment dat fi-a luat 
soția in brațe ți a aruncat-o 
peste balconul apartamentului 
situat la etajul IV. Scăpată ca 
prin minune cu viață, Felicia 
Cobuz a fost internată in stare 
foarte gravă la spital. Cit des
pre ..halterofil", deși încercase 
să dispară, el se află acum la 
loc sigur in așteptarea „omo
logăm" performanței sale.

La datorie
. ti- 
satul 

din

CRONICA LITORALULUI:

Soare, plajă 
și distracții

Preocupări pentru

într-o clipă de neatenție, 
nărui loan Felea, din s. 
Bonțești (Arad), a căzut 
trenul personal Gurahonț—Se-
biș. care se afla In plină viteză. 
Din intimplare, la acea oră 
tirzte din noapte, prin apropie
rea locului accidentului au tre
cut doi oameni, rămași deocam
dată anonimi. Auzind gemetele 
celui lovit, ei au chemat sal
varea. La scurt timp, I.F.. care 
suferise mai multe leziuni și 
fracturi grave, era in secția de 
chirurgie a spitalului din Gu
rahonț. Medicii Ștefan Șerb, 
Petru Ageu, Victor Valea, aju
tați de surorile Maria Bumb. 
Metta Neghella. Eugenia Fâr- 
cuța și Mana Serb au început 
lupta pentru salvarea lui. Zorii 
zilei i-au găsit pe toți la căpă
tâiul bolnavului. Și eforturile 
lor erau Încununate de succes, 
în
ră

prezent. I.F. se află in 
de orice pericol.

a a-

Rubricâ redoctato de
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinteii1

I

Cu citva timp in ur
mă vă prezentam lito
ralul ca pe un uriaș 
transatlantic plecat in
tr-o croazieră de va
canță, in imperiul o- 
dihnei, agrementului și 
veseliei, pe o mare 
calmă, sub un soare 
strălucitor. Acum, pe 
bordul imaginar al a- 
cestei ambarcațiuni 
sint zeci de mii de 
pasageri români și din 
aproape toate țările 
Europei și chiar de pe 
alte continente, care 
profită de soarele con
stant și vremea bună 
de plajă.

Odată cu popularea 
masivă a hoteluriloi, 
s-au deschis și toate 
bazele de agrement, 
incepind de la Mamaia 
și pină la Mangalia și 
„2 Mai". Și. cu toată 
imensitatea acestei 
„industrii a vacanțe
lor" care e litoralul, 
cu toată diversitatea 
activităților de aici, in 
afara băilor de apă. de 
soare și. uneori, chiar 
de... lună, totul este 
organizat temeinic, pe 
bază de program eșa
lonat pe săptămini, zi
le și ore. Conținutul 
programului e difuzat 
in permanență in lim
ba română și in limbi 
de mare circulație, 
prin postul de radio 
propriu „Radio vacan
ța" sau prin numeroa
se broșuri.

Dar litoral nu În
seamnă numai confor
tul din hoteluri, ci și 
petrecere în adevăratul 
sens al cuvintului. Din 
lunga listă a localuri
lor de distracție se 
desprinde programul 
bogat al restaurantelor 
cu specific românesc : 
„Nunta Zamfirei" — 
unde turiștii eu prile
jul să cunoască și să

învețe chiar ritualurile 
noastre de nuntă — 
„Berbec", de la Eforie 
Nord, și cel cu specific 
dobrogean de la „2 
Mai", barurile ..Cleo
patra", de la Saturn, și 
..Melody", de la Ma
maia, apoi „Hanul pi
raților" și cherhanaua 
tot de la Mamaia, pre
cum și serile româ
nești organizate joia, 
vinerea și simbătă la 
restaurantul „Scoica" 
din Jupiter etc. O ma
re atracție o constituie 
„Satul românesc de 
vacanță" de la Mama
ia, un adevărat muzeu 
al satului, in care 28 
de județe și-au con
struit căsuțe specifice 
și in care funcționează 
restaurante. baruri, 
standuri de artizanat.

Pentru amatorii de 
sport sint deschise in 
fiecare zi. de la 7 di
mineața pină seara la 
ora 21. terenuri de 
tenis, de baschet, volei, 
minigolf si baze nau
tice dotate cu Întregul 
echipament necesar, 
după preferințe. Ex
trem de variată este 
și gama serviciilor 
prestate pe litoral, 
pentru care funcțio
nează numeroase ate
liere, Incepind cu cele 
de utilitate imediată 
existente in cadrul fie
cărui hotel și termi- 
nînd cu rețeaua largă 
de autoservic" — 
pentru cele 50 000 de 
autoturisme care cir
culă în prezent, zilnic, 
pe autostrăzile, șosele
le din apropierea mă
rii — sau cu oentrele 
de Închiriat autoturis
me. Și pentru că am 
ajuns la transporturi, 
să amintim că s-a pus 
în circulație autorapi- 
dul „Săgeata albastră", 
pe ruta București-

Mangalia Nord și că la 
aeroportul Kogălnicea- 
nu, poarta aeriană a 
turismului românesc la 
mare, s-au terminat de 
curind lucrările de ex
tindere a pistei, care 
poate primi in prezent 
aeronave de cea mai 
mare capacitate. Să 
mai amintim și pro
gramul zilnic de ex
cursii organizate la 
București, in Delta 
Dunării, la cetățile an
tice de la Histria și 
Adamclisi, la Murfat- 
lar, in nordul Moldo
vei și pe Valea Pra
hovei, la Istanbul etc.

In sălile și grădinile 
de spectacol ale litora
lului sint prezente in 
aceste zile trupele tea
trelor de dramă și co
medie, de estradă și 
liric din Constanța, cu 
un repertoriu extrem 
de bogat, ale teatrului 
„C. Tănase" din Bucu
rești. precum și an
sambluri folclorice din 
Suceava și Bistrița.

In cadrul programu
lui săptăminal, o aten
ție deosebită a fost a- 
cordată și celor mal 
mici turiști. In primul 
rind, o întreagă rețea 
de grădinițe găzdu
iește copiii pentru 
ca părinții lor să 
poată participa la 
activitățile care-i in
teresează. Apoi, sint 
organizate matinee la 
spectacolele cu delfini 
și excursii in orașul 
Constanța. De aseme
nea, și-au deschis 
cursurile numeroase 
centre de Înot, de schi 
nautic și tenis.

George 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scinteii"

La I.C.S. „Alimentara" Bacău 
se desfășoară o amplă acțiune 
de extindere și modernizare a 
rețelei comerciale, specializarea 
unor unități, diversificarea ser
viciilor și ridicarea gradului de 
servire a cumpărătorilor. Ca ur
mare, in ultima vreme au fost 
modernizate și specializate peste 
20 de unități de pe raza orașe
lor Bacău și Buhuși, unde 
desfășoară activitatea 
întreprindere. Printre 
se numără magazinul . ..... .
tar non-stop din centrul Bacău
lui. care dispune dc raioane 
strict specializate, unde cumpă
rătorii găsesc tot felul de 
mărfuri la orice oră din zi și 
din noapte, precum și magazi

Printr-o serie de scrisori 
și telefoane, unii salariați 
de pe platforma chimică 
Săvinești ne-au solicitat 
ca, pentru citeva ore. să-i 
însoțim in călătoriile zil
nice pe traseele transpor
tului in comun. Am por
nit la drum înarmați 
cu o opinie foarte op
timistă, aparținind ingi
nerului Dumitru Boboc, șe
ful secției gospodărire co
munală din Piatra Neamț. 
Interlocutorul nostru ne 
exprimase „ferma con
vingere" că întregul parc 
de 120 autobuze este 
utilizat judicios, că gra
ficele de transport co
respund cerințelor și sint 
respectate ad-literam, iar 
cei aproape 15 000 de călă
tori — chimiști ai Săvîneș- 
tiuluj — ar fi chipurile 
mulțumiți.

...11 iunie, ora 14,10. 
Peste numai 20 de minute 
urma să aibă loc predarea 
și primirea lucrului intre 
schimburile de pe platfor
mă. La punctul de dirijare 
a circulației din Piața Gă
rii, 16 autobuze staționau, 
iar peste 150 de călători (pe 
trasee alte sute) le dădeau 
tircoale in speranța că nu 
vor intirzia de la program. 
Ne urcăm în autobuzul 
31 NT 985. Taxatoarea face 
semn că „se retrage la ga
raj". Era defect. încercăm 
pe 31 NT 1785, unde sintem 
Intimpinați cu aceeași re
plică „defect". La al trei
lea autobuz (31 NT 277) din 
nou... defecțiune.

Așadar, in numai două 
minute depistăm 3 auto
buze defecte si încă la o oră 
de virf a transportului in 
comun. Ulterior, cu ajuto
rul serviciului de circula
ție din cadrul Inspectoratu
lui județean al Mlnisteru-

iși 
această 
acestea 
alimen-

nele „Dietetica", „Pinguinul", 
etc. Nu de mult, in noul cartier 
de locuințe „Cornișa Bistriței" 
s-a deschis un magazin de tip 
BIG. Au fost modernizate, de 
asemenea, magazinele din car
tierele „1 Mai". „C.F.R.", „Șer- 
bănești". Directorul întreprin
derii. Gicu Manolăche. ne spu
nea că. paralel cu modernizarea 
și extinderea rețelei, conducerea 
unității este preocupată in per
manență de găsirea unor noi 
forme de servire a consumatori
lor in scopul reducerii timpului 
necesar pentru efectuarea cum
părăturilor și asigurarea unui 
comerț civilizat. Astfel. în ulti
ma vreme a fost introdusă la 
toate magazinele servirea pe

baza comenzii la oră fixă, pre
cum și pe bază de comenzi la 
casa „Mercur". In alte 18 uni
tăți se practică sisbemul autoser
virii. Tot in sprijinul cumpără
torilor vine și adaptarea pro
gramului de funcționare a unor 
unități conform solicitărilor ce
tățenilor. 8 magazine. printre 
care cele din complexele „Ori
zont", „Bicaz". „Milcov" lucrea
ză în două schimburi. Efectul 
acestor măsuri se concretizează 
intr-un volum sporit de produse 
vindute cetățenilor.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii1

lui de Interne — care ne-a 
acordat un sprijin efectiv 
in realizarea . anchetei — 
aprofundăm investigația 
privind situația și cauzele 
acestor defecțiuni, 
astfel 
15—25 
ționează datorită deranja-

Aflăm
că, in fiecare zi, 
autobuze nu func-

nel Barbu, maiștrii Gheor- 
ghe Bălan și Aurel Rotaru 
au încălcat in mod con
știent legea, eliberind tu
turor autobuzelor adeve
rințe de verificare tehnică, 
deși instalațiile de semna
lizare. spre exemplu, nu au 
fost deloc verificate.

O întreprindere de transport

in comun care încurajează

MERSUL PE JOS

24 de ore călător cu autobuzele 
din Piatra Neamț —

mentelor la sistemele de 
frinare și semnalizare, din 
lipsa unor piese de schimb, 
a lipsei de la program a 
șoferilor sau taxatorilor 
etc. Un fenomen nedorit, 
care se repetă zi de zi In 
detrimentul călătorilor, deși 
toate autobuzele desti
nate transportului in co
mun din Piatra Neamț sint 
posesoare ale ecusonului 
„verificat 1973". De altfel, 
șeful sectorului transpor
turi, Gheorghe Scripcaru, 
tehnicianul principal Cor-

...Revenim în Piața Gării 
și insistăm la incă 6 auto
buze pentru a primi un 
bilet spre Săvinești. Peste 
tot același invariabil răs
puns : „Nu este ora de 
plecare", cu toate că pină 
la terminarea primului 
schimb de lucru de 
platforma Săvinești 
rămăseseră

Venus : din conjlelojiila litoralului românesc

pe 
mai 

numai 12 mi
nute ! Rezulta clar că gra
ficul de circulație nu e co
relat cu programul de func
ționare a unităților econo
mice servite. Intre timp, 
impiegatul de mișcare Io
sif Cobrea află despre 
intențiile noastre publi
cistice. Ca prin far
mec, Piața Gării e golită 
de autobuze. Urmarea ? 
Primele 4—5 autobuze au 
fost asaltate prin stații, in
cepind să gifile sub greu
tatea sutelor de călători, 
In timp ce restul alergau

nebunește in gol pentru a 
recupera intirzierile de la 
capătul de linii, consumind 
benzină fără rost.

...Ora 15 și 36 de mi
nute. In fata Uzinei de fi
bre chimice Săvinești și a 
Combinatului de ingrășă- 
minte azotoase Roznov se 
produce o adevărată bus
culadă. Sute de chimiști 
cu program special grăbesc 
pașii pe aleile unităților și 
se înghesuie la porți in 
speranța găsirii unui loc 
in autobuz. Dar, potrivit 
faimosului grafic de circu
lație (care nu a mai fost 
schimbat de vreo doi ani), 
cursele 31, 21, 12, 14, 64 și 
altele au fugit de sub ochii 
călătorilor aproape goale.

— Așa se intimplă zilnic, 
ne mărturisește maistrul 
constructor Constantin Pa
ring. Nu ne putem explica 
ce planificare este aceea 
cind cursele d© dimineață 
au sosirea pe șantierul din 
Săvinești, spre exemplu, 
cu 20 de minute după ora 
de începere a programului 
de lucru !

O discuție ad-hoc cu 
personalul de bord (șoferul 
Dumitru Citea) și cu cei 
aproape 100 de călători în- 
ghesuiți In autobuzul 31 
NT 456 pune in evidență 
și alte cauze ale acestor 
busculade. Și anume că 
șoferii, fiind plătiți după 
kilometraj, nu sint cointe
resați să-și aștepte călătorii 
și aleargă adesea in gol pe 
cei peste 10 kilometri intre 
Săvinești și Piatra Neamț; 
că unii conducători auto și 
taxatori, ca Ion Mocanu, 
Emilia Macovei, Gheorghe 
Matei, Ionel Mihai si alții, 
lipsesc nemotivat dc la 
program ori au o compor
tare necuviincioasă față de 
călători etc. In ziua anche
tei noastre, chiar și impie
gatul de mișcare Ion Tă
nase era absent de la pos
tul său ! In jurul orei 16 
și 10 minute il „suplinim" 
noi și hotărîm plecarea in 
cursă a autobuzului 31 NT 
1060 care, potrivit progra
mului, urma să staționeze 
la Săvinești aproape o oră, 
deși în stație se aflau vreo 
70 de chimiști...

ORADEA (Corespondentul 
„Scinteii", Dumitru Gâți). — In 
anii din urmă, ca urmare a dez
voltării platformei industriale a 
Oradei. pe malul Crisului Re
pede. înspre comuna Borș, s-a 
construit un cartier de locuințe 
modern — practic un nou o- 
raș — in care locuiesc circa 
30 000 de cetățeni. Intrucit a- 
proape 20 la sută din numărul 
locuitorilor este format din co
pii, edilii au avut lăudabila ini
țiativă de a construi în acest 
■cartier un mare complex de a- 
grement destinat acestora.

Complexul se va amenaja pe 
spațiul liber din fața spitalului 
de copii și va cuprinde două ba
zine, prevăzute cu instalații spe
ciale pentru apă preincălzită și 
termală (avind surse in apro
piere), care, in timpul iernii, vor 
fi utilizate ca patinoare ; tere
nuri de sport — volei, baschet, 
tenis — precum și o serie de 
locuri pentru joacă, prevăzute 
cu aparaturi. în împrejurimile 
complexului vor fi construite 
minimagazine pentru dulciuri, 
răcoritoare, articole pentru co
pii, iar pe terenul din pantă, 
care se ridică in formă de semi
lună, se va amenaja o frumoa
să alee pentru promenada pă
rinților. Sint prevăzute spații 
verzi, ronduri de flori, alei cu 
arbuști ornamentali.

O notă bună, lăudabilă, pentru 
cei ce au luat această inițiativă.

„TRATAMENTUL" 
IZVOARELOR 
CARBOGAZOASE

MIERCUREA CIUC (Corespon- 
dentul „Scinteii", Lorand Deaki). 
In stațiunea balneoclimaterică 
Borsec din județul Harghita se 
găsesc in curs de execuție im
portante lucrări de recondiționa- 
re a unor izvoare de apă mine
rală „obosite". Pină in prezent a 
fost efectuată reforarea a două 
sonde prin care se mărește ca
pacitatea de tratament a stațiu
nii și se sporește volumul de 
apă minerală destinată consu
mului. în baza noilor resurse de 
apă minerală se execută extin
deri la băile carbogazoase cu 
încă 12 vane și s© construiește 
un bazin acoperit tot in scopuri 
fizioterapeutice — obiective care 
vor intra în folosință in acest 
sfezon balnear.

★
Un. 1.l2lreg.!adt d? neplăceri pentru călători avea-n să 

constatăm atit In timpul serii de II iunie, cit și in dimi
neața zilei următoare. Acum, după ce 24 de orc am lost 
abonați ai transportului in comun din Piatra Neamț pu
tem conchide că toate aceste nereguli care trenează de 
am de zi e sml generate de cauze foarte bine cunoscute 
cum ar fi necorclarea traficului de circulație cu progra- 
ln“*.d' lucru unităților economice de pe platforma chi
mică Săvinești. ușurința cu care sini privite asistenta teh
nică și reviziile periodice la autobuze, Indisciplina de 
care dau dovadă unii șoferi, taxatori și lmplega(l, goana 
după kilometri, in detrimentul bunel «ervlrl a eălălorilor 
muT, art„de acet‘? nereguli, conducerea întreprinderii 
județene de gospodărire comunală nc-a vorbit despre in
tenția de a realiza un program adecvat de măsuri pentru 
“ "anSp?rtlU .in ™mun dln Platra Neamț să mmtrgă 
misiuni?318' A?teptâm rev‘rimentul anunțat de aceste prol'

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

MICRORAIONUL E. 20

CONSTANȚA (Corespondentul I 
„Scinteii", George Mihăescu). — i 
După ce au unit definitiv ora- 1 
șui Constanța cu stațiunea Ma- j 
maia, prin cvartalul de locuințe 
Tomis-Nord, constructorii de la 
T.C.L. Constanța execută in pre
zent in această zonă ultimul mi- 
croraion, E 20, care va avea in 
total 4 000 de apartamente, două 
școli cu cite 24 săli de clasă, 
două grădinițe de copii cu 400 
de locuri, două creșe. un corn- < 
plex comercial și numeroase alte 
magazine la parterul noilor | 
blocuri. Constructorii lucrează 
acum concomitent la ridicarea a 
24 de blocuri insumind 1 642 a- 
partamente. In imediata apro
piere a acestei zone, zilele aces
tea au început lucrările la par
cul cultural-sportiv al tinere
tului, care va fi executat prin 
muncă voluntar-patriotică și va 
cuprinde terenuri de sport, un 
bazin de inot, o sală dc sport, 
un teatru de vară și un club.
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Acum, în agricultură, comandamentul fundamental

PREGĂTIREA IREPROȘABILĂ A SECERIȘULUI
Urgent, în toate stațiunile de mecanizare:
■ COMBINELE Șl TRACTOARELE-REPARATE NEÎNTÎRZIAT
■ ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB Șl CARBURANȚILOR
H DEPLASAREA UTILAJELOR ÎN ZONELE PRIORITARE

în S.M.A.-urile din jude
țul Constanța, lucrările de 
reparații la parcul de ma
șini care vor lucra in ac
tuala campanie de recol
tare a păioaselor. insumind 
1214 combine Cl și C 3. 
200 combine autopropul
sate ..Gloria" și 564 prese 
de balotat paie, au fost ter
minate încă de la începu
tul acestei luni. De aseme
nea. s-au făcut probele de 
etanșeitate și urmează in 
curind proba definitivă in 
lanurile de orz.

Experiența S.M.A. Castel u esie. 
In bună măsură. caracteristică 
pentru modul in care au fost or
ganizate reparațiile in județul 
Constanța Inginerul Vasile Dom- 
nel ne explică : ,.La noi nu mai 
există de multă vreme campanii 
de reparații. Ne aprovizionăm din 
timp — un an de zile înainte — 
cu piesele necesara și ne asigu
răm un stoc minim de rezervă, 
pentru orice eventualitate. De ase
menea. in perioadele cind lucră
torii din ateliere sint mai puțin 
aglomerați ne fabricăm singuri 
unele repere, cum ar fi tampoa- 
nele de la manetoanele furcilor, 
flănși la grupul conic etc., de la 
combine. Tn felul acesta avem in 
permanență rezerve și ajutăm și 
a!te S.M.A.-uri. ca cele de la Cum
păna. Cernavodă. In prezent a- 
vem și o rezervă de 4 motoare de 
tractor reparate. în afara celor 6 
care le-am livrat la schimb 
S M.A.-ului Pantelimon*'.

Din pa cate, situația aceasta nu 
e<'< peste iot. La S.M.A. Mircea 
Vodă, certificatele de recepție în
tocmite pentru cele 38 de combine 
CI și C3 și 7 combine ..Gloria'* 
nu sint o garanție ca acestea vor 
funcționa perfect in toată perioa
da campaniei de reooltare. Moti
vul ? Lipsa unor piese de schimb 
de mare solicitare, cum ar fi cu
relele trapezoidale. anumiți rul
menți. pinioane si* axe din cutia 
de viteze, o serie de știhturi și 
anvelope de combine și tractoare.

La S.M.A. Valul lui Traian, si
tuația este asemănătoare. Lipsesc 
anvelope, iar cele aflate in echi
parea tractoarelor și combinelor 
nu oferă nici o garanție. Stocul 
curelelor trapezoidale de rezervă 
este insuficient, iar combinele, 
după reparație, nu au putut fi 
vopsite din lipsa bronzului. Ex
plicația acestei stări de lucruri o 
găsim in primul rind in lipsa ma- 
v rialelor și a pieselor necesare la 
întreprinderea de aprovizionare, 
căreia cei doi directori. Ion Pctri- 
cală de la S.M.A. Mircea Vodă. $1 
Gbeorghe Petrescu de la S.M.A. 
Valul lui Traian, care au și cea 
mai îndelungată experiență in a- 
ceastă activitate, ii adaugă o tardi
va autocritică : ,.Anul acesta.

ne-am trezii cam tirziu cu repara
țiile. nu le-am organizat temeinic 
din iarnă și iată că acum...". Ma
ca- de ar fi învățătură pentru ul- 
i mul ceas care a mai rămas piuă 
la declanșarea campaniei de re
coltare !

M. GEORGE
★

In toate stațiunile pen
tru mecanizarea agricul
turii din județul Mehe
dinți au fost incheiate de 
aproape o săptămină re
parațiile și reviziile la în
tregul parc de tractoare și 
mașini care vor fi folosite 
in campania de recoltare a 
păioaselor.

Conform planului operativ stabilit 
la nivelul județului, viteza zilnică

toare, 220 batiuri pentru presele de 
balotat. Nu avem încă rezerve de 
blocuri motor pentru tractoare. Nu 
ni s-a asigurat nici măcar necesarul 
de arcuri de diferite dimensiuni, 
curele, benzi de frină, bucșe, șaibe 
irapezoidale, gresoare, pietre de 
poiizor.

în cadrul stațiunilor de mecaniza
re din Breznița de Ocol și Izborul 
Birzli. unde ne-am oprit in cursul 
zilei de 14 iunie a.c., ni s-a relatat, 
ca de altfel și in alte secții din ju
deț, că in prezent se poate declanșa 
recoltatul, dar pentru perioada ur
mătoare nu sint asigurate piesele de 
schimb amintite. Ne-am oprit in 
cursul aceleiași zile la întreprinde
rea județeană pentru aproviziona
rea tehnico-materială. Și aici ni 
s-au oferit... zeci de hirtii din care 
rezultă că aceste materiale au fost 
în repetate rinduri solicitate. Este 
de așteptat ca in cadrul recentelor 
măsuri luate pentru aprovizionarea

— Raidul nostru în județele 
Constanța, Mehedinți și Vrancea —

la recoltat este de 3 325 hectare, 
înseamnă deci că in cel mult 14 
zile se poate încheia secerișul.

întrebăm la Trustul județean pen
tru mecanizarea agriculturii :

— Ați asigurat carburanții fi alte 
materiale pentru întreaga perioada 
de recoltare ?

Ne răspunde inginerul Ion Flo- 
ri< ică. directorul trustului :

— In cadrul stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii din Simian, 
Strehaia. Vinju-Mare, Gogoșu. O- 
birșia de Cimp, care dispun fiecare 
de depozite cu o capacitate intre 
120—150 tone, există stocul necesar 
de motorină. Toate celelalte sta
țiuni $i 100 secții de mecanizare 
dispun, de asemenea, de depozite 
cu capacități intre 10—20 tone, care 
pe timpul campaniei vor fi aprovi
zionate din cadrul stațiunilor ‘situa
te in zonele apropiale. Pentru a 
evita deplasările inutile, cele 17 
autocisterne din dotare vor asigura 
in permanență, la capătul tarlale
lor. aprovizionarea cu motorină a 
tractoar°lor. La ora actuală avem 
în de.pozite întreaga cantitate de 
motorină necesară pentru perioada 
campaniei. în ce privește alte ma
teriale și repere, Încă mai așteptăm, 
cu toate că am făcut din timp zeci 
de adrese, am expediat nenumăra
te telexuri către unitățile de apro
vizionare. Din cele 300 tone sirmă. 
necesară pentru balotat, ne-au fost 
asigurate, numai 211 tone. Pentru 
cele 100 combine ..Gloria" nu dispu
nem la ora actuală nici măcar de 
un gram de unsoare. Ne mai sint 
necesare 150 cauciucuri 14x38 și 
60 cauciucuri 950 x 35 pentru trac-

cu piese de schimb și alte materia
le să-și găsească rezolvare și si
tuația din stațiunile județului Me
hedinți.

Virgil TATARU
corespondentul „Scînteii"

★
14 iunie. După situația 

centralizată la Trustul 
S.M.A. rezulta că repara
țiile erau efectuate in pro
porție de numai 52 la sută 
la combinele C 1 și C 3, 75 
la sută la combinele C 12, 
iar la presele de balotat 
doar în proporție de 58 la 
sută. La S.M.A. Ciorăști, 
Cimpineanca, Năncști, Odo- 
bești, Sihlea sint reparate 
mai puțin de jumătate din 
numărul total de combine 
și prese de balotat.

La această stare de lucruri s-a 
ajuns și datorită unor greutăți, dar 
am constatat multe deficiențe in 
organizarea reparațiilor. Adrian 
Matei, șeful secției de mecanizare 
de la Răstoaca, ne spunea că pentru 
o combină nu are ax oscilant, pen
tru alta nu are oontrabătător, alte
ia ii lipsesc pinzele ; astfel, din 
cele 6 combine nici una nu era 
gata. Lipseau o serie de repere și 
pentru presele de balotat. La ma
joritatea secțiilor, demontarea com
binelor și a preselor a început doar

cu 5—6 zile In urmă, așa că abia 
acum s-a putut stabili exact ce 
piese de schimb sint necesare. Dar 
acum e foarte tirziu. în ziua de 
14 iunie, la S.M.A. Nănești, din 
cele 30 combine erau ..aproape-’ 
ga'a 16. iar din cele 13 prese de 
balotat doar 7 erau reparate. Ingi
nerul Teodor Tudor, directorul sta
țiunii. a incercat să ne convingă 
că a luat măsuri pentru urgentarea 
ritmului de lucru, că repararea s-a 
organizat pe echipe si ansamble, 
că s-a prelungit ziua de lucru etc. 
In realitate, la secția Nănești lu
crau la reparații doar 5 mecanici 
și un singur tractorist, iar la secția 
Rimniceni doar 8 tractoriști. Am 
fost» informat că lucrul încetează 
la orele 17. deși pînă seara mai 
sint 3—4 ore bune de muncă.

O situație deosebit de gravă am 
întilnit la secțiile din Mihălceni și 
Ciorăști. ale S.M.A. Ciorăști. Din 
cele 23 combine, nici una nu era 
bună de lucru. Toate erau demon
tate. Din cele 12 prese, doar 2 erau 
în funcțiune, deși chiar in acea 
perioadă cooperativa avea de balo
tat lucerna de pe citeva sute de 
hectare. La Mihălceni. din 11 re
morci. 7 erau defecte. Aici repara
țiile au început abia in ziua de 11 
iunie. în această situație extremă 
ar fi trebuit luate unele măsuri 
deosebite. Nu s-a întreprins insă 
nimic. Munca se desfășoară ca și 
cum secerișul ar incepe peste o 
lună-două. în timpul zilei, unii 
mecanizatori se duc 4—5 ore la 
prăsit și 3—4 ore lucrează la repa
rații. Mișcare multa, timp consumat 
fără folos. Nu sint asigurate piese 
de schimb. Lucrul se încheie și 
aici la orele 17. Situația din aceste 
secții denotă o totală lipsă de răs
pundere din partea conducerii sta
țiunii față de sarcinile ce le are 
pentru pregătirea in vederea cam
paniei de recoltare.

Există acum și pericolul de a se 
efectua reparații de proastă cali
tate. La secția din Vulturu a 
S.M.A. Suraia. citeva combine erau 
vopsite. Inginerul Sabin Măieruț 
ne spunea că peste citeva zile va 
incepe recepția. Dar am constatat 
că la unele combine, frumos vop
site pe dinafară, șinele de 1h bătă
tor sint uzate, au lipsă unele gar
nituri, nu sint etanșate, in general 
reparațiile sini de slabă calitate, 
făcute la repezeală. Combinele n-au 
mai fost demontate ca în anii tre- 
cuți pentru a se verifica toate sub- 
ansamblele. ci s-au remediat doar 
acele defecțiuni semnalate de me
canizatori.

Este necesar ca organele agricole 
județene să intervină urgent, să 
îndrume și să sprijine conducerile 
S.M.A. pentru mobilizarea și orga
nizarea mecanizatorilor la lucru, 
pentru urgentarea reparării mași
nilor și utilajelor ce vor lucra ia 
campania de vară.

Ion N1STOR
corespondentul „Scînteii*

La S.M.A. Târtâșețti (județul Ilfov), repararea tractoarelor se apropie de sfirșit

De ce nu realizați planul 
de plantare a tutunului ?

„TEHNOTON
— o nouă

„FRIGERO" -excelent!

In multe sate din ju
dețul Vaslui există o 
veche tradiție in cultura 
tutunului, dovadă fiind și 
întreprinderea de cultură 
și fermentare a tutunului 
din Birlad — a cărei 
virată depășește 65 de ani 
— unitate cu o rază de 
activitate pe cinci județe 
(Vaslui, Iași. Galați. Tul- 
cea și Vrancea). „Și. to
tuși. ne spune directorul 
întreprinderii de cultură 
și fermentare a tutunului, 
tov. Gheorghe Dăniliuc, 
in ultimii trei, patru ani 
și. îndeosebi, in acest an, 
lucrările de plantare merg 
destul de greoi, mai ales 
in județele Vaslui. Galați 
și Iași. Din planul între
prinderii — de 6 800 ha — 
nu s-au încheiat contracte 
cu cooperativele agricole 
și țăranii cooperatori dc- 
cit pentru 5 515 ha, cea 
mai mare suprafață fiind 
amplasată in județul 
Vaslui (2 500 ha). Cauzele 
care determină ritmul 
necorespunzător de lucru 
sint următoarele : lipsa 
de preocupare, aș zice 
chiar indiferența, unor 
conducători ai unităților 
agricole pentru respec
tarea contractelor, neasi- 
gurarea la timp a răsadu
rilor. tendința unor uni
tăți de a produce răsadul 
la rece, modul defectuos 
de retribuire a țăranilor 
cooperatori care cultivă 
această plantă. întreprin
derea noastră a cheltuit 
în 1972. numai pentru ju
dețul Vaslui, peste 2 mi
lioane lei. in scopul pro
curării răsadnițelor (rame 
și geamuri). Dar, in nu
meroase C.A.P.-uri (Ave- 
rești, Gugești, Bunești 
etc.) acestea nu sint fo

losite deloc sau. în alte 
unități. (Stroești. Bogda- 
nești. Fruntișeni etc.) gint 
utilizate in alte scopuri".

Avindu-se in vedere 
tradiția in. cultura tutunu
lui și condițiile favorabile 
existente in județul Va
slui.’ planul initial de 2500 
ha a fost suplifnentat cu 
încă 500 ha. Din situația 
operativă a direcției agri
cole județene rezultă că

zile compromite. In mod 
vizibil. răsadurile. La 
cooperativa agricolă de 
producție ..Ștefan cel 
Mare", din 10 ha reparti
zate pentru tutun, pînă in 
ziua de 14 iunie nu se 
plantase nimic. Unul: din
tre motive ni-1 expune 
tovarășul Ion Grecu. vice
președinte al consiliului 
popular comunal : „Adre
sa privind plantarea tu

ANCHETĂ LA ÎNTREPRINDEREA

DE CULTURĂ Șl FERMENTARE

A TUTUNULUI BIRLAD

pînă la 14 iunie în uni
tățile agricole ale județu
lui tutunul se plantase 
pe 60 la sută din supra
fața totală, In timp ce in 
județul Tulcea această o- 
perație se efectuase pe 
circa 90 la sută. Terme
nul limită stabilit de în
treprinderea din Birlad și 
de organele agricole ju
dețene Vaslui de a in- 
cheia răsădirea tutunului 
este 25 iunie. Pentru res
pectarea acestui termen 
— și așa prelungit — tre
buie depuse serioase efor
turi din partea cadrelor 
de specialitate din agri
cultura, ale consiliilor de 
conducere ale.C.A.P.. ale 
organismelor județene de 
resort, intrucit tempera
tura ridicată din aceste

tunului în unitatea noas
tră a venit de circa trei 
săptămini, insă abia )a 
13 iunie am aflat de ea. 
Tovarășul inginer-șef al 
C.A.P.. C. Grumeza, o pu
sese la dosar să se „coa
că”. Nu .știa nimeni câ 
trebuia să plantăm tutun. 
Acum umblăm după răsa
duri : pămintul e destul 
de uscat la suprafață. Va 
fi greu..." In timp ce in
ginerul de la „Ștefan cel 
Mare" uită de această o- 
bligație. la C.A.P. Bogdă- 
nița s-ău distrus circa 400 
mp de răsaduri, plantele 
fiind stropite cu detox (!), 
la C.A.P. Cirja, pe aproxi
mativ aceeași suprafață 
de răsaduri, s-au folosit — 
se zice, din intimplare — 
substanțe erbicide ! La

C.A.P. Pâdureni. inginerul 
N. Ioniță nici măcar nu 
știa unde sint amplasate 
răsadnițele. Pe lingă a- 
cestea, se mai pune și 
problema semnalată de 
directorul I.C.F.T. Birlad: 
..Multe unități nu-și pot 
realiza planul din lipsă 
de răsaduri". La C.A.P. 
Blăgești. in schimb, pe 
lingă faptul câ s-a plan
tat aproape toată supra
fața, s-au vindut răsaduri 
de pe 800 m p, scoțindu-se 
o mare parte din chel
tuieli. Sint doar citeva e- 
xemple ce atestă stiluri 
de muncă diferite, intere
sul unora și dezinteresul 
altora. ..în urmă cu citeva 
zile, colective alcătuite 
din specialiști, salariați de 
la Direcția agricolă jude
țeană Vaslui, U.J.C.A.P. 
și întreprinderea de cul
tură și fermentare a tu
tunului s-au deplasat în 
toate unitățile agricole și 
la gospodăriile țăranilor 
cooperatori, care au în
cheiat contracte pentru 
cultura tutunului, urmă
rind felul cum se rea
lizează această opera
ție, acordind un spri
jin concret in mobilizarea 
forțelor in cimp. la pro
curarea răsadurilor prin 
redistribuiri de la o uni
tate la alta, în organiza
rea muncii pe echipe și 
brigăzi. Dacă se va lucra, 
in continuare, pretutin
deni cu răspundere, sint 
condiții ca in jurul datei 
de 25 iunie lucrările să 
fie incheiate.

I. VASILE

întreprindere 

în construcție 

la lași
IAȘI (Corespondentul „Scin- 

ten". Ma.no! e Corcaci). Tn zona 
industrială a lașului, aflată pe 
șesul Bahluiului. .*»ub colinele 
Vlâdicenilor și Tătărasilor, a 
început să prindă contur pri
mul obiectiv dm platforma uni
tăților cu profil electronic, sta
bilită a se realiza aici. Este 
vorba de întreprinderea de ra
dioreceptoare, televiziune ln- 
dustrială si radio-comunicații 
profesionale . Tehnoton". care 
urmează e-ă intre in producție 
in anul viilor. De La inginerul 
Emil Pă valea nu, directorul a- 
cestei noi unități industriale, a- 
flam că. drept urmare a unei 
bane colaborări intre proiec
tant, beneficiar și constructor, 
lucrările de execuție >e află in
tr-un stadiu avansat Pînă acum 
s-a montat un volum de ele
mente prefabricate mai mare 
cu 40 la sută față de pre-.’ca e- 
rile la zi. Tov. Simion Tătaru, 
ingmer-șef al șantierului nr. 1 
din cadrul Trustului de con
strucții industriale lași, ne-a 
vorbit despre angajamentul 
constructorilor : pmă la 23 Au
gust, planul prevăzut pentru a- 
r.ul in curs va fi realizat in
tegral Constructorii sint hotă- 
riți ca. in final, să scurteze 
termenul de punere in funcți
une a fabricii cu cel puțin 3 
lunL

Cu siguranță, foarte multi dintre 
cititorii ziarului nostru au avut o- 
cazia să vadă in repetate rinduri. pe 
micul ecran, scurte secvențe care 
prezentau frigiderele cu marca „Fri- 
gero". realizate la fabrica din Găești. 
Reclamă pe deplin justificată daci 
ținem teama câ din punctul de ve
dere al parametrilor tehnlco-funcțio- 
nali. frigiderele românești concurează 
cu succes oricare alt produs similar 
fabricat în atrâinitat-e. O asemenea 
performanță este rodul muncii bine 
gindite si chibzuite a colectivului fa
bricii. Printre altele, trebuie subli
niat că dacă De porțile intreprinde- 
rii nu ies decit frigidere de bună 
calitate, aceasta se datorează si con
trolului final draconic care, mergind 
oină la cele mai mici amănunte, o- 
preste la canatul fluxului d*= fabr,- 
cație. and este cazul. Dină si pro
dusele cu defecte invizibile pentru 
cei neinitiați.

Cercetăm cu a'enția celui mai pre- 
tențios cumpărător mai multe frigj- 
d~re. Sint perfecte. Totuși, tovarășa 
Ni col ița Dumiirache. controlor de ca
litate. nu-i acordă „liberă trecere" 
frigiderului cu seria 18 931. De ce ?

— Șurubul de prindere a compre
sorului d** suport nu este binestrins 
— precizează controloarea.

— Din cite faze se compune con
trolul final de calitate al fiecărui 
frigider 7

— Sint multe, peste 20. Vedeți, 
pentru unii, exigenta noastră ar du- 

să apară ca exagerată. Noi insă 
nu cedăm. Este doar vorba de pres
tigiul fabricii, de cerința subliniată 
de conducerea partidului de a livra 
beneficiarilor numai produse ire
proșabile. de înaltă ral i ta te.

După cum aveam să aflăm in 
cursul anchetei, nu numai controlul 
final este atit de exigent : un con
trol riguros se efectuează pe fluxul 
de fabricație, cu ajutorul unei apa
raturi automate, complexe, așa-nu- 
mitul control electric, in cadru! că
ruia se verifică toți parametrii teh
nici d« care depind buna funcționa

re si economicitatea produselor în 
exploatare, in ultimă instanță, cali
tatea acestora.

Problema care se pune este : ca
litatea de primă clasă a frigiderelor 
nu se poate obține cu cheltuieli și 
eforturi judicioase — nu ca acum, 
cind volumul valoric al rebuturilor 
și remedierilor este de 4 ori mai mare 
decit beneficiile realizate peste plan? 
Chestiune cu atit mai importantă, 
mai actuală, cu cit fabrica din Găești 
produce de peste 3 ani. timp sufi
cient pentru insusirea temeinică a 
tehnologiei de fabricație, in condi
țiile dolarii acesteia cu tehnică mo
dernă. cu instalații aproape in totali
tate semiautomate si automate. Cheia 
soluționării problemei constă in res
pectarea cu strictețe a disciplinei 
tehnologice. Ne întemeiem o aseme
nea apreciere pe faptele înregistrate 
la fata locului, in secțiile de pro
ducție.

Atelierul de mase plastice-vopsi- 
torie. un sector de bază al fa
bricii

— La noi nu se încalcă tehnolo
gia de fabricație, ne asigură ing. Ion 
Stănescu. șeful atelierului.

— Priviți ce scrie in registrul de 
schimburi : „Din 150 carcase intro
duse în lucru. 48 sint bune, restul 
prezintă pete de ulei. Se rema
niază"...

— Nu este vorba de nesocotirea 
disciplinei tehnologice ; aerul cu care 
a fost alimentată vopsi toria a avut 
un grad de umiditate prea mare si 
conținea ulei.

— Si aceasta nu înseamnă neres- 
pectarea prescripțiilor tehnologice ?

— Ba da. dar nu din vina noas
tră. ci a stației de comoresoare dc 
care răspunde mecanicul șef.

Deci, cind e albă, cind e neagra ! 
Oare șefului de atelier ii este indi
ferent cu ce... aer lucrează. cum 
respectă alții prescripțiile procesului 
de fabricație ? Față de cazul res
pectiv (ca gi fată de situațiile ce 
generează abateri care influențează 
nefavorabil costurile de producție) 

ooeratorul chimist Marian Georges
cu opina : „Multe din aceste feno
mene puteau fi preîntimpinate dacă 
se intervenea din timp. înaintea pro
ducerii lor". Evident, este o opinie 
sănătoasă, dar cine trebuia să ac
ționeze din timp ? „Mecanicul șef. 
C.T.C.-ul. noi toți1* — ne răspunde 
ing. Stănescu, întărind de fapt un 
punct de vedere ce și-l exprimase 
într-o adunare de partid. Pentru 
respectarea disciplinei tehnologice 
trebuie intr-adevăr să fie reunite 
toate forțele întreprinderii. O cerin-

UN CALIFICATIV CARE ONOREAZĂ, DAR, 
ÎN PRIMUL RÎND, OBLIGĂ COLECTIVUL 
ÎNTREPRINDERII DE LA GĂEȘTI LA MAI 

MULT SPIRIT GOSPODĂRESC

tă pentru care șeful atelierului tre
buie „ să se bată" nu numai in .șe
dințe, ci și in practică. Uneori insă, 
unii dintre oamenii de răspundere 
din uzină sint exagerat de „modești" 
tocmai pe terenul practicii.

în continuare ne oprim la ate
lierul montaj-compresoare.

— Uneori — ne spunea Gheorghe 
Dumitru, șeful atelierului — la car
casele oompresoarelor, pe care le 
primim de la atelierul de prelucrări 
prin ștanțare. urechile din partea 
inferioară au o abatere de 1—2 gra
de fată de înclinația normală. Evi
dent. pe unele din acestea, pentru 
a le folosi, le remediem, ceea ce 
irosește neiustificat o carte din 
timpul de lucru, majorează cheltuie
lile de producție.

— Cum ați acționat într-o ase
menea situație ?

— Am analizat această proble
mă cu conducerea atelierului res

pectiv si. In ultima vreme. Donderea 
pieselor necorespunzătoare a scăzut 
simțitor. Noi vom fi exigenti și in 
continuare...

Așadar, iată încă un argument 
care pledează in favoarea ideii câ 
tehnologia de fabricație nu trebuie 
tratată ca o chestiune internă a u- 
nuia sau altuia din sectoarele fabri
cii, ci ca un tot unitar si că aceasta 
trebuie respectată, de la un capăt la 
altul al fluxului de producție, fără 
nici o excepție. Este un exemplu 
care demonstrează faptul că. printr-o 

strinsâ colaborare între secțiile de 
producție, printr-un efort comun, e- 
fectele nerespectării disciplinei teh
nologice pot fi operativ și mult di
minuate.

Sintem in atelierul montaj-agrega- 
te. Notăm din registrul controloru
lui de calitate : „Am primit 27 de 
evaporatoare. din care 9 nu sint co
rect nituite. (Un semnal de alarmă 
deloc de neglijat — nn.). Am sesizat 
faptele de mai sus maistrului Pavel 
Bortea, dar acesta nu a luat masu
rile necesare. Se interzice categoric 
lansarea pe fluxul tehnologic a a- 
ceslor subansamble”. Epilogul ? Nu 
a fost greu sâ-l aflăm : returnările 
au continuat.

—’ Cei de ia control vor să ne 
creeze greutăți. N'u au ce face, se 
justifică maistrul. Niturile nu sint 
bune. Din atelierul nostru, să știți, 
pleacă numai agregate d< bună ca
litate. Se prea poate ca, in urmă

toarele faze ale fluxului tehnologic, 
să găsiți 1—2 agregate care nu co
respund, dar aceasta nu din vina 
noastră — sint manipulate cu prea 
mică atenție.

Să recapitulăm : C.T.C.-ul dă un 
prim semnal de alarmă, atrăgind a- 
tontia că într-un anumit punct de 
lucru se încalcă disciplina tehnologi
că. maistrul nu-1 recepționează si 
apoi... se autoelogiazâ, punctind, in 
schimb, doar lipsurile altora.

Am discutat despre toate aceste 
deficiente si cu cadre de conducere 
ale fabricii. Spre surprinderea noas
tră. explicațiile date de fiecare in 
parte in legătură cu nerespectarea 
disciplinei tehnologice parcă sint tra
se... la șapirogeaf. George Georgescu, 
contabil-șef :

— Ponderea o dețin cauzele ex
terne. O scrie de furnizori — uzina 
„Policolor** din București. Uzina de 
prelucrare a maselor plastice din 
Ia?i, Uzina de motoare electrice din 
Pitești, C.S. Galați ș. a. — nu întot
deauna iși respectă obligațiile canti
tative și calitative ce decurg din 
contractele încheiate.

— Despre cauzele interne ce ne 
puteți spune ?

— Această problemă este mai bine 
6ă o discutați cu inginerul-șef. el 
este cel mai indicat.

Iată. deci, câ si la acest nivel se 
pasează răspunderile, ca și cum con- 
tabilul-șef are in grijâ gospodărirea 
hirtiilor întreprinderii și nu fondu
rile încredințate de stat spre admi
nistrare. Dar să-l ascultăm De A- 
drian Orșa, inginerul-șef al fabricii :

— Vopselele livrate de uzina ..Poli
color”... la rîndul său, C. S. Galați...

— Cunoaștem cauzele externe ; 
vorbiți-^ne despre cele interne.

— La vopsitorie, neajunsurile in 
acest domeniu sint urmare aii- a u- 
nor factori externi, cit și a unora 
interni. Vopselele cum vă spuneam...

Nu mai insistăm asupra dialogului 
avut cu inginerul-șef al fabricii. Mai 
întâi, pentru câ acesta s-a pronun
țat foarte greu asupra cauzelor in

terne. Apoi, pentru că aceste cau
ze. așa cum au fost prezentate, se 
referă doar la nivelul scăzut de ca
lificare a... 9 muncitori și la lipsa 
unor scule șl dispozitive. La fel de 
greu i-a fost și directorului fabricii 
(ing. Toma Nuță) să precizeze cau
zele interne ale încălcării disciplinei 
tehnologice, iar tehnologului-șef 
(ing. Gavril Mărgineanul imposibil 
— după opinia sa. furnizorii fiind 
singurii vinovați. Inexplicabilă este 
și poziția secretarului comitetului de 
partid al fabricii. Mihai Pirsan, care 
diferă foarte puțin de a celor a- 
mintiți. Oare nu organizația de partid 
trebuia să fie prima care să declan
șeze o acțiune de masă împotriva u- 
nor asemenea fenomene păgubitoare 
pentru fabrică, pentru economia na
țională ?

Nu contestăm faptul că fabrica din 
Găești intimpină greutăți din par
tea unor furnizori, că aici se resim
te lipsa unor cadre tehnico-ingine- 
resti temeinic pregătite — in între
prindere există doar 6 ingineri cu 
o vechime mai mare de 5 ani. Este 
de neînțeles insă accentul aproape 
total pe care il pune conducerea fa
bricii pe cauzele din afară, acordind 
o mai mică atenție deficientelor in
terne. Orice abatere de la disciplina 
tehnologică înseamnă în ultimă in
stanță risipă de timp, de bani, de 
materiale și dc muncă. Pentru înlă
turarea acestora, răspunderea pro
fesională și politică revine deopo
trivă conducerii întreprinderii și or
ganizației de partid. Disciplina teh
nologică trebuie privită nu ca un 
scop in sine, ca o sarcină faculta
tivă. ci ca o obligație fundamen
tală. fără de care nu poate fi con
cepută funcționarea ireproșabilă a 
mecanismului producției modeme, 
fură de care organizarea științifică 
a producției și a muncii iși pierde 
conținutul, fără de care nu 6e poa
te asigura o înaltă eficientă a acti
vității economice.

Iile ȘTEFAN
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PAGINI DIN CRONICA REVOLUȚIEI ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ

Aprinsă, mai intii, pe pâmintul 
Moldovei yi apoi al Transilvaniei, 
flacăra revoluției pașoptiste s-a de
clanșat tn iunie 1848 ?i in Țara 
Românească, inglobind astfel Între
gul cuprins românesc in aria revo
luționară.

Ca yi in celelalte țări romăne. 
revoluția avea și in Țara Româ
nească adinei cauze sociale și na
ționale : țărănimea era greu apăsa
tă de jugul spoliator al servitutilor 
feudale : anacronice rinduieli feu
dale excludeau de la viata po
litică imensa majoritate a popu
lației. frinau dezvoltarea normala a 
industriei, transporturilor, agricul
turii, comerțului. Ca și peste Car
pal i si Milcov, yi aici dominația 
străină incerca să înăbușe aspira
țiile de dezvoltare liberă și de uni
tate națională ale poporului român, 
primejduindu-i ființa națională. De 
aceea. pe stindardele revoluției, in 
Țara Românească, ca și in celelalte 
provincii românești, s-au aflat ace
leași deziderate de eliberare socia
lă. de unitate și neatimare națio
nală.

Pregătită din vreme printr-o in
tensă activitate politică, ideologică 
și organizatorică, prin eforturile 
unei remarcabile pleiade de patrioți 
și cărturari, revoluția s-a declan
șa*. in Țara Românească la 9 iunie 
1848. In acea zi. la Islaz, in cadrul 
unei mari adunări populare, a fost 
aprobat, intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm revoluționar, progra
mul social-politic și național al re
voluției. faimoasa „Proclamație**. 
Sub stindardul revoluției înălțat 
la Islaz. masele largi de ță
rani. in strinsă unire cu populația 
muncitoare orășenească, s-au ridi
cat cu curaj la luptă, determinind 
abdicarea domnitorului Gh. Bibescu 
și instaurarea guvernului revolu
ționar.

Revoluția a fost victorioasă mai 
bine de trei luni, in răstimpul căro
ra au fost luate importante mă
suri cu caracter democratic, pro
gresist. precum desființarea rangu
rilor boierești, recunoașterea unor 
drepturi cetățenești fundamentale 
— libertatea curtatului. a tiparului,

MASELE, POPORUL -
Torta hotărîloare a revoluțieiă O

Forța hotărâtoare a revoluției au constituit-o masele populare — 
țărănimea, precum și numeroși orășeni, meseriași și meșteșugari, in
telectuali. Prin acțiunile lor curajoase, masele populare au impus 
instaurarea guvernului revoluționar, au infrint în repetate rinduri 
încercările reacțiunii de a recâștiga puterea.

„Revoluția a făcut-o

toată nația”
„Cine a făcut revoluția noas

tră ? Un om sau zece sau nația 
românească ? Negreșit că nația, 
căci 10 și 20 și 100. măcar rebe- 
liști. cu toată activitatea lor n-ar 
fi izbutii să răstoarne atiția spi
oni. atiția cirmuitori și subcirmui- 
tori. atiția miniștri yi un r>nnț 
stăpinitor ; nu ar fi putut să as
tupe 6 tunuri și 4 000 de puști 
obișnuite a se aprinde la comanda 
căpeteniilor, nu ar fi putut să 
rupă 669 de pagine ale Regula
mentului Organic, mai virtos acum 
retipărit a doua oară cu slobo
zenia înaltei stăpiniri și cu miile 
de greșeli și escamatorii ce se in
troduseră intr-insul. Așa că dar 
credem că nu este nimeni ce nu 
poate să ne zică că dțiva intri- 
ganți și ambițioși, cu minciunile 
și sărăcia lor. răsturnară o insti
tuție înrădăcinată de atiția ani : 
prin urmare revoluția a făcut-o 
toată nația”.

„Pruncul Romln", » iulie 1848

„Țăranii înfrățiți 

cu orășenii”
..Deodată se auzi in toată Capi

tala ca trupe de țărani din mai 
multe părți cu stindarde naționale 
sosesc in Capitală. Atunci poporul 
Bucureștilor, nemaiputind cumpăta 
bucuria, aleargă in trăsuri yi pe 
jos la barierele orașului. întimpi- 
narea orășenilor cu țăranii a fost 
ceva sublim in felul său. Se îm
brățișară, se sărutară, țăranii fără „Pruncul Român", 22 iunie 1848

Desen reprezentind citirea Proclamației de la Islaz pe străzile
Capitalei

a Întrunirilor : In scopul apărării 
cuceririlor revoluționare a fost în
tărită armata regulată și s-au for
mat gărzi naționale. O remarcabilă 
activitate a desfășurat guvernul re
voluționar pe plan extern ; In ca
pitalele europene au fost trimiși 
fruntași ai mișcării revoluționare, 
care au împletit activitatea diplo
matică cu o susținută propagandă 
pentru apărarea cauzei eliberării 
românilor de pretutindeni.

Prin lupta lor curajoasă, masele 
largi populare — țărănimea, popu
lația orășenească — negustori, me
seriași, lucrători — au asigurat iz- 
binzlie revoluției, au dejucat in mai 
multe rinduri comploturile reacțlu- 
nii, încercările ei de a redobindi 
puterea. Sint deosebit de grăitoare 
pentru atașamentul maselor la cau
za revoluției viguroasele acțiuni 
desfășurate de populația bucu- 
reșteană la 19 și 30 junie. cind ea 
a înfruntat trupele comandate de 
unele căpetenii reacționare, a ridi
cat baricade pe străzile Capitalei, 
asigurind menținerea și consolida
rea puterii revoluționare.

Aceeași voință de a apăra cuceri
rile revoluționare au dovedit-o ma
sele in întrunirile de protest îm
potriva intervenției străine — în
truniri desfășurate in lunile iulie, 
august și septembrie pe Cîmpia 
Libertății : vor rămine înscrise cu 
litere de aur in analele istoriei na
ționale eforturile populației bucu- 
reștene și ale țăranilor din jurul 
Capitalei de a se opune, intr-o mi
gală încleștare. intrării trupelor 
otomane in Capitală, eroismul do
vedit de pompierii militari, in 
crincena bătălie desfășurată la 13 
septembrie 1848 in Dealul Spirii.

Lupta revoluționară din Țara 
Românească a avut o -rezonanță 
deosebită in celelalte provincii ro
mânești : in interesul și simpatia 
cu care revoluționarii bănățeni, ar
deleni. moldoveni și bucovineni li 
urmăreau desfășurarea și-a găsit 
întruchipare năzuința fierbinte de 
realizare a unității statele româ
nești ce însuflețea deopotrivă ma
sele populare de o parte și de alta 
a Carpaților. Ca și fruntașii revo
luției din celelalte țâri româiie, re

arme, fără nimic, cu merindea nu
mai in traistă. cu punturile 
nouei Constituții in miini intrară 
in Capitală sub stindardele lor. 
strigind : Dreptate ! Și orășenii 
unindu-și glasurile cu dinșii repe
tau : Dreptate !

Astfel țăranii cu orășenii înfră
țiți. intre resunete de glasuri dc- 
tunătoare. înaintară pe ulițele Ca
pitalei către palatul Prințului. Mii 
de strigări se repetau una după 
alta, cerind ca Prințul să subscrie 
punctele Constituției. Aceasta se 
făcu numaidecit. După aceasta se 
indesiră alte glasuri : Jos cu Gu- 
berniul vechiu ! Miniștri noi !“

Din scrisoarea lui Florian Aaron 
către George Barițiu. 12 iunie 1848

„A apăra guvernul

revoluționar

cu prețul vieții”
„Poporul, temindu-se de vreo 

nouă trădare, făcu două baricade 
la ulița din dosul palatului, ca să 
nu se poată înconjura Guvernul 
fără veste : toți alergară și se ar
mară : puști, săbii, iatagane, pis
toale. cuțite, sape, lopeți. coase, 
topoare, furci, tot felul de unelte 
se vedeau in miinile cetățenilor, 
fiecare lua ce putea căpăta ; in 
'..pografia ..Pruncului Român" se 
turnau gloanțe din litere tipogra
fice ; tot orașul era in cea mai 
mare mișcare, in cea mai mare in- 
tăritare. toți cetățenii erau gata 
a-și apăra Guvernul cu primejdia 
zilelor lor. O ! popor, popor ! Nu 
putem acum a spune cit eroism 
arătă poporul român". 

voluționarii munteni au luptat cu 
cuvintul și cu fapta pentru Înfăp
tuirea acestui crez scump, văzind 
In unitatea națională chezășia pro
pășirii yi progresului poporului 
român. „Unită, numai unită. Româ
nia va înflori ; atunci nici o putere 
nu va mai fi pierdută, toate facul
tățile se vor dezvolta yi vor con
tribui la fericirea patriei comune"
— scria ziarul „Pruncul român" din 
13 iulie 1848.

împotriva revoluției s-au ridicat 
forțele conservatoare ale societății
— marea moșierime ultrareacțio- 
nară, care a folosit in interesul ei 
șovăielile unor conducători ai miș
cării pașoptiste, teama acestora față 
de furtunoasa ridicare a poporului. 
Reacțiunea internă a găsit sprijin 
in afară, la marile imperii vecine, 
țarist și otoman, care se temeau că 
puternica redeșteptare națională a 
românilor le va primejdui domina
ția asupra țărilor române. Coaliția 
forțelor conservatoare interne și 
externe, intervenția armată a aces- 
1or imperii au determinat Înfrân
gerea revoluției.

Cu toate acestea, revoluția a avut 
urmări adinei asupra evoluției ulte
rioare a poporului român, dind im
puls progresului economic și social, 
deschizind drumul unor profunde 
prefaceri înnoitoare pe toate planu
rile vieții sociale. Ideile revoluției 
au rodit bogat in deceniile urmă
toare. cind, prin lupta sa eroică, 
poporul român și-a împlinit marele 
ideal al făuririi statului său națio
nal unitar, de sine stătător.

Năzuințele generațiilor pașoptis
te. amplificate și ridicate pe trepte 
mai înalte corespunzător noilor ce- 
î ințe ale dezvoltării sociale, și-au 
găsit împlinire in anii socialismu
lui. prin lupta revoluționară a ma
selor largi populare, conduse de 
Partidul Comunist Român. Făurind 
orinduirea nouă, socialistă, poporul 
român și-a dobindit cu adevărat li
bertatea. a devenit stăpin deplin al 
destinelor sale, asigurind prin mun
ca sa creatoare ridicarea României 
pe treptele tot mai inalte ale pro
gresului și civilizației socialiste.

Silviu ACHIM

18 4 8
Anotimp sfidător
Caldă izbucnire de frunți.
Nici o noapte n-ar fi putut tăinui
Atiția sori ginditori
Răstigniți pe munți.
Numai noaptea acestui pămînt,
Numai ea, mamă căruntă,
Fără lacrimi plîngînd,
Mireasă fără nuntă,
Cu fruntea încinsă de spini,
Cu buze crăpate
De dor de surori,
De jale de frate,
Numai ea poate să învie
Atîta credință în libertate,
Atîta tristețe în bărbăție.
Fără flacăra acelor frunți, noi ce eram ?

Un nume asvîrlit în groapa comună 
La cimitirul uitaților lumii, 
Prin munți, o flueră nebuna,
O țară azi a mea și mîine nu mi-i.
Numai prin ei
Cei răstigniți întru idei,
Cei care
Au înviat întru neatîrnare,
Sori ginditori
Din neamul răzvrătit de sori,
Numai prin ei poți, fruntea mea, 
Vîrtejul somnului să îl înfrunți. 
Ce an durînd un veac,
Ce singe roditor,
Ce izbucniri de frunți !

Ion BRAD

UNITATEA NAȚIONALĂ- 
înaltul crez al tuturor românilor

Ca și in Moldova și in Transilvania, revoluția in Țara Românească 
a afirmat cu putere idealul unirii tuturor românilor in granițele ace
luiași stat național, independent. Această aspirație și-a găsit expresie 
in scrierile și corespondența revoluționarilor din Țara Românească și. 
in egală măsură, in legăturile lor strinse cu revoluționarii din celelalte 
țări romăne, in interesul și entuziasmul cu care aceștia din urmă âu 
salutat izbînzile fraților lor.

„Munteanul „Să intindem miinile

și moldoveanul sint la frații noștri 

o singură nație” de peste Milcov”

„Uniți-vă cu noi, frați de dincolo 
de Milcov, peste undele Iui vă in
tindem brațele, dorind cu înfocare 
a vă da sărutarea frăției și a liber
tății. Munteanul și moldoveanul 
sint toți români, sint frați, o sin
gură nație ; uniți-vă cu noi, goniți 
pe tiranu.1 al cărui nume va ră
mine o pată vecinică în istoria 
tării. înâltați stindardul libertății 
și dobindiți-vă sfintele drepturi. 
Să ne dăm mina oa niște frați și 
să ne ajutăm unii pe alții. Uniți 
vom fi tari, uniți vom sta împotri
va oricărui vrăjmaș al libertății 
noastre. Voi, frați, ați făcut înce
putul ; dacă, din nenorocire, n-ați 
outut izbuti, nu e vina voastră : 
vouă vă rămine gloria că ați în
ceput. nouă gloria că am sfirșit, Vă 
dăm sărutarea de frate. Trăiască 
libertatea I Trăiască România

C. A. ROSETTI
(din „Pruncul Român". 12 iunie 
1148)

„ACESTE DECRETĂRI VIN DIN 
GLASUL GENERAL AL TĂRII*1

PROCLAMAȚIA
Năzuințele de eliberare națio

nală și socială, care însuflețeau 
masele populare din Țara Româ
nească. yi-au găsit reflectare in 
proclamația in 21 de puncte ela-

Poporul român docrotă :

Independența sa administrativo și legislativa pe temeiul tracta
telor lui Mircea și Vlad V., și neamestec al nici unei Puteri din afara 
in cele din intru ale sale.

Egalitatea drepturilor politice.

Contribuție generalâ.

Adunanțâ generalâ compusă de representanți ai tuturor stărilor 
societății.

Domnul responsabil ales pe cinei ani și căutat în toate stările so
cietății.

Responsabilitatea miniștrilor și a tuturor funcționarilor in funcția 
ce ocupă.

Libertatea absolută a tiparului.

Dreptul fiecărui județ de a-și alege dregătorii săi, drept care pur
cede din dreptul poporului întreg de a-și alege domnul.

Gvardie națională-

Emancipația minăstirilor închinate.

Emancipația clăcașilor, ce se fac proprietari prin despăgubire.

Instrucție egală și întreagă pentru tot românul de amindouă 
sexele.

Desființarea rangurilor titulare, ce nu au funcții.

Aceste decretări vin din glasul general al țării, sint drepturi vechi 
ale ei, sint după legi, sint după tractate.

„Mișcarea Valahiei spre dobindi- 
rea neatîrnârii naționale, ajutorul 
ce au primit ea de. piste Carpați... 
aceste acte însemnate au să hotă
rască pentru totdeauna soarta pro
vințiilor dunărene legată cu ches
tiunea Orientului. Totodată decla
rarea românilor din Banat și Tran
silvania de a veni in ajutorul Mol
dovei și Valahiei cind le-ar călca 
vreun dușman este o dovadă de 
duhul ce insuflă astăzi pe toți ro
mânii. Ce ne rămine de făcut dar 
nouă, moldovenilor ? Să închidem 
ochii la lumina ce resare in preaj
ma noastră, pentru ca să ne arate 
drumul libertății ? Și să ne tragem 
cu mișălie sub cuvint că sintem 
slabi ? Nu. fraților, căci dacă r>u 
avem putere singuri, putem dobindi 
putere prin ințălegerea noastră cu 
toți românii. Nu fraților I să nu ne 
dăm inlături de măreața mișcare a 
Valahiei, căci de va izbindi ea, va 
izbindi și Moldova. Soartele aces
tor două provinții sint atit de le
ga*» împreună, incit ele vor avea 
totdeauna același viitor.

De datoriea și interesul nostru 
este, dar. să intindem miinile la

DE LA ISLAZ
borată de conducătorii mișcării 
revoluționare. Adoptarea ei ca 
program de luptă In Marea Adu
nare de la Islaz (9 iunie 1848) a 
marcat declanșarea revoluției.

frații noștri de piste Milcov. ca 
frați de același singe și de aceeași 
soartă. Și dar să nu intirziem mai 
mull a ne ințălege lămurit cu ei“.

Din scrisoarea Comitetului revolu
ționar din Cernăuți către revolu
ționarii din Iași, 18 iulie 1848

„Am plins de bucurie 

la știrea despre 

triumful libertății 

in România"
„Eu. frate, să știi că am plins 

de bucurie cind am luat știre des
pre triumful libertății in Româ
nia ; și cu nerăbdare aștept ca eu, 
carele, după cum știi, ca rob ieșind 
din acea țeară. pentrucă i-am vrut 
desrobirea, și carele tot din prici
na aceasta iară? am picat in robie 
amară, acum ca om slobod să văz 
România slobodă și să mă bucur 
de fericirea fraților mei. carii mai 
de mult ar fi meritat această soar- 
te.

Eu. cu toate că mă aflu foarte 
ocupat, dar indată ce se va închide 
adunarea țării, măcar numai pre o 
zi. voiu să vin să ne .vedem, că 
mi-i dor de frații mei ; și mă voi 
bucura puțind vedea pe acei băr
bați carii n-au pregetat a se jertfi 
pentru obșteasca fericire a poporu
lui și â țârei**.

Din scrisoarea lui Eftimle Murgu 
către X'lcolae BAlcescu, Pesta, 8 
iulie 1848

„Pentru dreptate socială, 
pentru un stat liber, 

democratic11
Revoluția din Țara Românească a avut in fruntea ei patrioți înflă

cărați și iluștri cărturari ca NicoJae Bălcescu, C.A. Rosetti. Alexandru 
G. Golescu, Cezar Bolliac. Ion Ghica. Ion Heliade-Rădulescu. Ion 
lonescu de la Brad și alții. Scrierile lor. conținind o mare bogăție de 
idei avansate, au însuflețit și orientat masele, le-au otelit voința 
de luptă.

NICOLAE BALCESCU ■.

„întregirea românului 

in drepturile sale 
de om, de cetățean, 

de nație”
..A crea o nație ! O nație de 

frați, de cetățeni liberi. aceasta 
este, români, sfinta și marea fap
tă... In zadar veți îngenunchea și 
vă veți ruga pe la porțile împăra
ților. pe la ușile miniștrilor lor. Ei 
nu vă vor da nimic, căci nici vor, 
nici pot- Fiți gata. dar. a lua voi. 
fiindcă impărații. domnii si boierii 
pămintului nu dau fără numai a- 
ceea ce smulg popoarele**.

..Acum nu era de ajuns a voi 
numai ca statul să se facă româ
nesc. trebuia încă a dezlega pro
blemul sărăciei poporului, a da o 
altă organizație proprietății, baza 
sOțietâții. a bogăției și fericirei pu
blice. Zdrobind Regulamentul, care 
monopolizase Statul. proprietatea 
pămintului și capitalul in miinile 
ciocoiului, era neapărat a procla
ma : democratizarea statului prin 
egalitatea drepturilor, a pămintu
lui prin împroprietărirea țăranilor 
și a capitalului prin instituțiile de 
credit organizate de stat. De-aci 
nevoia de-a opera o revoluție de
mocratică și soțială. Astfel fu pro
gramul revoluției de la 1848.

Intr-acest chip vedem că prin- 
tr-atitea stăvili, războaie, vărsări 
de singe, chinuiri, in șirul veacu
rilor istoria ne arată revoluția du
ci nd pe nația română din prefaceri 
în prefaceri in calea acelei legi uni
versale, a dezvoltării istorice a na
țiilor : înălțarea plebeianismului la 
putere, sau după cum o formulăm 
noi : întregirea românului, vecinui, 
serful veacului de mijloc. în drep
turile sale de om, de cetățean $i 
de nație".

CEZAR BOLLIAC :

„Statul - liber, avuțiile 
- ale poporului!”

..Să facă ca populii, prin culti
vare. să se organizeze și să se cir- 
muiască de sine, să-și administre
ze justiția de sine in viața publică 
și in dregătoria publică ; să facă 
staturile libere și proprietate co
mună a populilor ca un product al 
tuturor membrilor statului și care 
product va crește neîncetat prin 
activitatea, prin organismul viu al 
societății ; să facă ca nici o parte a 
societății să nu stea in inactivitate 
la republică ; să facă ca proletarul 
cel necultivat, cel lipsit astăzi de 
cultură spirituală și de îndestulare

Din înfăptuirile pașoptiste
In timpul celor trei luni 

urmărind aplicarea programului 
măsuri pentru înlăturarea 
drepturi și libertăți cetățenești, 
și legislative a țării.

„Patria a botărit 
să scape pe sătean 
de clacă și iobăgie” 
..Poporul român voește ca săracii 

săteni, plugarii hrănitori ai orașe
lor. cari pină acum au purtat toate 
greutățile țării prin munca lor și 
carii de atitea veacuri au lucrat 
moșiile și le-au îmbunătățit și au 
hrănit pe strămoșii voștri, 6ă aibă 
și ei drept la o părticică de pă- 
mint. Acea părticică și acum este 
lăsată ca pentru hrana lor și ță
ranii plătesc pentru dinsa o arendă 
foarte împovorătoare de la Regu
lament incoaci. Ei plătesc clacă, io
băgie, dijmă. Acum patria, recu
noscătoare către frații noștri .să
teni. a hotărit principiul și a con
sfințit prin jurămint ca să scape 
pe fratele sătean de robia clăcii. a 
iobăgiei și a dijmei**.

Proclamația Guvernului provizoriu 
către proprietarii de moșii, 18 iu
nie 1848

Desființarea rangurilor
Guvernul vremelnic decretă :
Potrivit voinței poporului, toate 

rangurile civile se desființează pen
tru totdeauna. Nimeni, de acum 
Înainte, nu va mai putea a-și lua 
vreun rang, in nici un act public. 
Singura deosebire ce va exista în

materială să se aridice prin educa
ția generală la cetățeanul actual, 
la demnitatea de om : să facă < a 
totalitatea acestor cetățeni. în ade
văr liberi, să se împărtășească de 
cele mai inalte interesuri ale statu
lui lor. de legislație, judecători și 
administrație ; să înceteze. zic. 
împărțirea populilor in cirmuitori 
și cirmuiți : să facă a înceta inte
resul cel privat al unei dinastii 
regale, domnitoare : să înceteze 
privilegiuirile castelor de trin- 
tori, paraziți și privilegiați și 
tot popului și dezvoltarea iui in 
toate părțile statului să alcătu
iască un stat și o nație, să facă ca 
cultura pămintului. industria si 
științele să fie comune. întinse și 
dezvoltate pe cultul rației, fără 
preeminență și fără misticism : și, 
in sfirșit. să facă vorbirea și scri
sul — care sint expresia cugetării, 
expresia omului născut a fi liber 
— să zboare, fără stăvili : și tot
odată să nu uite a pregăti fiece 
popul la ideea frăției generale".

ION IONESCU

DE LA BRAD :

„Omul să fie scos 
din robie la lumină 

și libertate”
„Societatea de astăzi privește pe 

om ca pe instrumentul cel maj în
semnat, cel mai de preț din toate 
mijloacele producerii bogăției, și 
de aceea economia politică zice 
societății de astăzi : cultivatorii tăi 
jertfesc milioane pentru a lucra 
ogoarele : manufactorii tăi nu se 
dau in lături dinaintea a ori-căreia 
cheltuieli uriașe : comercianții tăi 
pleacă la drum cind marea este mai 
turburată și se duc la scopul lor 
in protiva vinturilor și a undelor 
pe cari le supun sieși, caută de 
cultiveâză câmpul cel mai mănos, 
caută de unge mașina cea mai 
scumpă, caută de inbunătățește pe 
tatăl tutulor mașinelor. de la care 
toate atârnă, fiind-că de la dinsul 
a eșit și prin dinsul lucrează. 
Această mașină este omul. Omul 
trebuie scos din întuneric la lu
mină. din robie la libertate. Omul 
trebuie format intru a viețui in 
lumină și libertate, intru a agonisi 
prin muncă nu numai pentru sine, 
dar și pentru societate. Iată scopul 
societăților moderne, iată scopul 
la care a țintă constituția română.

Nația română, apucind pe calea 
păcii și a libertății, țintește la a 
desveli industria sa agricolă și na
țională. și prin aceasta a se pune 
in relație cu toate celelalte nații 
industrioase. Toate națiile au tre
buință unele de altele, spre a face 
schimburi in producte : din aceas
tă Împrejurare răsare legea aceea 
mare a solidarității națiilor.

de existență, guvernul provizoriu, 
de la Islaz, a luat importante 

privilegiilor feudale, asigurarea de 
întărirea independenței administrative

tie români va fi aceea a virtuților 
și a slujbelor către patrie.

Decretul nr. 2 al Guvernului pro
vizoriu, 14 iunie 1848

Steagul național
Guvernul vremelnic decretă :
Steagul național va avea trei cu

lori : albastru, galben și roșu. De- 
visa română, care va fi scrisă atit 
pe steaguri, cit și pe monumentele 
și decretele publice, se va compu
ne de aceste două cuvinte : Drep
tate. Frăție.

Dreptatea, această stea străluci
toare. care luminează omenirea și 
o povățuiește in calea binelui, vo
ește ca oamenii să fie mai întâi 
slobozi și deopotrivă, și frăția, a- 
cest sentiment străbun românesc, 
leagă inimile pentru obștescul fo
los.

Decretul nr, 1 al Guvernului pro
vizoriu, 14 iunie 1848

Crearea Gărzii naționale
Guvernul provisoriu decretă :
Fiindcă nația română, prin revo

luția de la 11, a manifestat dorin
ța de a avea o gvardie națională, și 
Guvernul vremelnicesc găsind că o 
astfel de instituție este de neapă
rată trebuință de a se întocmi nu
mai indată. decretă formarea aces
tei gvardii in toată țara, cu a că
rei organizație se însărcinează Mi
nisterul din Lăuntru.

Decretul nr. 4 al Guvernului pro
vizoriu, 14 iunie 1848
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Reportaj din actualitatea 
socialistă a țării DUPĂ 25 DE ANI

A COMBINATULUI PETROCHIMIC DIN PITEȘTIIMAGINE NOCTURNĂ

Cele clteva fabrici chimi- 
C'> cuprinse in lista com- 
pj â a Întreprinderilor tre
cute in proprietatea po
porului prin actul naționa
lizării din 1948 aveau de
numiri teribile : ..Astra", 
„Syntezia". ..Icarom". ..Pe
lops". ..Sapochim". „Sulfo- 
chinr. ..Iris". ..Eg-Gii". 
..Gladys ... Dar oricit de 
ambițioase ar fi fost, de
numirile acestea nu puteau 
salva starea precară a bie
telor făbricuțe ce se ascun
deau in spatele lor. Luate 
in parte sau toate Ia un 
loc. erau departe de a o- 
feri imaginea a ceea ce 
s-ar fi putut numi o in
dustrie. Instalații mici și 
rudimentare produceau te 
miri ce articole chimice de 
uz curent, dintre care nu 
lipsea crema de ghete „Gla- 
dys". căreia i se făcea o 
reclamă furibundă.

Un om care, poate prin- 
tr-o întimplare. și-a legat 
chiar in anul naționaliză
rii destinul de cel al in
dustriei chimice povestește 
următoarele :

— Chiar atunci, la două 
Juni după naționalizare, 
m-am angajat ca să învăț 
o meserie, intr-o fabrică 
chimică din București. Am 
și uitat cum se numea pe 
atunci, acum ii spune „Da
cica" și cred că nu mai 
«ramănă nici pe departe 
cu ce a fost. O mină de

muncitori și cițiva ingineri 
entuziaști se căzneau a- 
tunci. după naționalizare, 
să scoată ceva din instala
țiile acelea vechi. Deși mă 
aflu acum intr-un 
riu al chimiei — 
arată pe fereastră 
întindere a 
Combinatului 
din Pitești, al cărui direc
tor este — n-aș putea să 
vă arăt ceva asemănător, 
oricit m-aș strădui, 
făcut apoi o școală 
cială, după care am 
ticipat la 
făbricuțe 
dintre ele . 
pomenitul sortiment 
mic" boia de ardei 
am devenit directorul 
Apoi a urmat „explozia ..

Căci o adevărată explo
zie de energii s-a produs 
in dezvoltarea industriei 
chimice din România in 
anii de după naționaliza
re. Industria chimică din 
țara noastră — acum da, 
se poate vorbi și chiar pe 
un ton apăsat despre o in
dustrie chimică — a apă
rut. în înțelesul cel mai 
concret al cuvintului. drept 
o consecință directă a pre
luării destinelor economiei 
de către statul condus de 
partidul clasei muncitoare. 
Marea operă de valorifica
re a resurselor naturale ale 
țării și a tuturor energiilor 
ei a început odată cu pri-

impc- 
și îmi 

uriașa 
instalațiilor 
petrochimic

Am 
spe- 
par- 
unor
una

comasarea 
chimice - 

producea nemai- 
„chi-

lor.

mul plan de stat și a că
pătat o amploare fără pre
cedent in planurile cinci
nale care au urmat.

— Am fost trimis apoi 
pe Valea Trotușului. ca di
rector al beneficiarului, la 
combinatul chimic a cărui 
construcție abia începea — 
își urmeaza inginerul Sava

stanțe naturale care ne 
odihneau in straturile geo
logice ale subsolului româ
nesc începeau să fie scoase 
la lumină și fructificate in 
folosul economiei socialiste 
in plină dezvoltare. Ca o 
reacție in lanț. industria 
chimică se ramifica, iși ex
tindea aria de cuprindere

Vilcea. Turnu-Măgurele, 
lșalnița. Valea Călugăreas
că. Tirgu Mureș. Slobozia. 
Bucecea. Chiscani. Unele 
dintre aceste localități a- 
veau un oarecare mai 
vechi renume, dar actuala 
lor vocație nu mai poate fi 
despărțită de numele in
dustriei care a cunoscut cea

dimensiuni ale Industriei 
noastre chimice, reflectate 
In înseși dimensiunile și 
structura tehnologică a 
combinatului de aici, acum 
cel mai mare din țară și 
care va fi. la sfirșitul ac
tualului plan cincinal, prin
tre cele mai mari și mai 
moderne din Europa. Ac-De la crema „Gladys44 la marileplatforme ale chimiei

Costache istorisirea. Ofen
siva chimiei se declanșase 
pe mai multe fronturi. Se 
construia combinatul chi
mic „Victoria", unde avea 
să apară mai tirziu un o- 
raș, era in construcție uzi
na de acid sulfuric și su- 
perfosfați de la Năvodari, 
se iveau combinatele de 
fire și fibre sintetice și de 
îngrășăminte de la Săvi
nești și Roznov. era in 
construcție o uzină de pro
duse sodice la Govora...

Marile zăcăminte de sub-

acoperind și geografic te
ritoriul tării cu relieful da 
metal argintiu al unor in
stalații industriale moder
ne. Localități cindva ano
nime. devenite peste noap
te mari vetre industriale, 
iși ridicau drept stemă în
semnele de noblețe ale u- 
nei industrii chimice după 
ultimul cuvint al tehnicii 
și își făceau astfel adevă
rata intrare in istorie : 
Borzești, Onești. Săvinești, 
Roznov, Năvodari. Brazi, 
Slatina, Pitești, Rimnicu-

mai spectaculoasă dezvol
tare in România.

Inginerul director Costa- 
che Sava, venit de pe Va
lea Trotușului (după ce a- 
colo totul fusese terminat) 
ca să preia conducerea u- 
riașei platforme petrochi
mice de la Pitești (nu de
parte de Pitești se află sa
tul său natal. Brăduleț — 
ținutul natal i-a oferit. In 
cele din urmă, cel mai 
strălucit loc de muncă pen
tru profesia sa). iml 
vorbește despre actualei»

tualul stadiu (instalațiile 
rafinăriei, ale uzinei petro
chimice și ale uzinei de 
negru de fum se întind cit 
vezi cu ochii) reprezintă 
doar o treime din ce va fi 
aici peste mai puțin de trei 
ani...

— Pentru că — adaugă 
Costache Sava — cu alte 
forțe construim acum. La 
Borzești un excavator era 
încă o raritate. Aici, cite- 
va zeci de excavatoare se 
concentrează, cind e ne
voie. doar asupra unul

punct de lucru. O instala
ție o construiam acolo in 
patru, cinci ani. Pentru a- 
ceeași instalație doi ani re
prezintă acum o durată 
prea mare. Cit despre teh
nicitate... Aparate de mă
sură și control care la 
Borzești erau cit roata ca
rului. acum le ții in palmă. 
Pe orice dimensiuni — și 
in primul rind umane — 
am judeca lucrurile, nivelul 
atins acum nu suferă com
parație nu numai cu sta
diul industriei chimice, 
moștenit la preluarea fa
bricilor din miinile patro
nilor. ci chiar cu ceea ce 
izbutisem noi să construim 
in anii imediat următori.

De la crema „Gladys" și 
de la boiaua de ardei (nici 
pi in minte nu i-ar trece 
acum unui specialist să 
treacă aceste produse in 
nomenclatorul sortimente
lor chimice, fără ca gestul 
acesta să-i provoace un 
zimbet). produsele chimice 
românești (printre cele mai 
pretentioa.se, printre cele 
mai complexe) călătoresc 
pe mapamond in cele mai 
diverse direcții.

Numele municipiului Pi
tești — ca să vorbim nu
mai despre una dintre ve
trele industriei chimice din 
România — circulă acum 
și el in lume, inclus in 
marca de fabricație a unor 
produse industriale de

prestigiu — rezultat al va
lorificării. pe cale indus
trială, a resurselor și ener
giilor noastre Prin con
trast. locuitorii Piteștiului 
iși amintesc că la na(iona- 
lizare orașul lor moștenea 
de la patroni două între
prinderi mici de textile, o 
făbricuțâ de încălțăminte, 
o tăbăcărie. citeva mori... 
Numai in ultimii 12 ani au 
apărut aici peste 100 de o- 
biective industriale noi in
28 de întreprinderi mari. 
Producția industrială glo
bală a orașului a crescut, 
față de 1948. de... 190 de 
ori. Numărul salariaților a 
crescut, de asemenea, dar 
„numai" de 28 de ori. Asta 
vorbește de la sine despre 
modernitate, despre auto
matizare. despre producti
vitate. despre o cu totul 
altfel de industrie decit cea 
reprezentată, in alte vre
muri. de lăbăcăria orașului. 
Municipiului Pitești i s-au 
alocat, intre anii I960— 
1972. investiții in valoare 
de 16 miliarde lei. In 1948 
populația orașului era de
29 000. In Piteștii de azi 
locuiesc 123 000 de oameni.

aproximativ 
apartamente

dintre care
70 000 ocupă 
noi...

Ce au toatt 
chimia ? Au. pentru că o 
mare parte din actuala zes
tre urbanistică a orașului 
nu este altceva decit o

acestea cu...

răsfringere firească. pe 
plan social, a creșterilor e- 
conomice datorate apariției 
și dezvoltării chimiei, poli
ticii de industrializare so
cialistă.

— 25 de ani de muncă 
In chimie... — rostește nos
talgic inginerul Costache 
Sava — am participai la 
construcția a două mari 
combinate, eu și mii de 
oameni ca mine... E o via
ță. Chimia a schimbat des
tinul a zeci de mii de oa
meni. Numai eu cîți cu
nosc ! Dacă ar fi să soco
tim numai asta .și lot pu
tem vorbi de o valorificare 
fără precedent a potenția
lului uman. Dar, firește, nu 
e numai asta... Poate il 
mai apuc și pe al treilea ? 
Ce ziceți ?

— Al treilea... ce ?
— Al treilea combinat.
Chimia n-a format numai 

un puternic eșalon de oa
meni specializați in meserii 
care nu existau. A creat și 
mari pasiuni. A creat oa
meni îndrăgostiți de mese
ria lor. a creat conștiințe, 
valori morale superioare. 
Elsie, pe de-a-nlregul. mă
sura capacității creatoare, 
pe toate planurile, a in
dustrializării socialiste. în
făptuite in lumina cuteză
toarelor planuri ale parti
dului.

Mihai CARANFIL

UN SFERT DE VEAC DE LA NAȚIONALIZAREA 
PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

„AM HOTARIT, ÎNFĂPTUIM!"
...așa se definesc proprietarii producători
— Cina este pentru ?...

Contra ?... Se abține ci-
neva ?

Adunarea activului de
partid de la Uzina de ma-
sini agricole din Craiova
trebuia să hotărască. Se
punea chestiunea, dificilă, 
a asimilării unui nou pro
dus. Oamenii cifrelor se 
bazau pe validitatea calcu
lelor. Cu creionul in mină, 
unii demonstrau că timpul 
acordat pentru asimilare 
este scurt, iar ca argument 
cuplimentar aminteau : 
„Credeți că de florile pier
sicului au refuzat alte uzi
ne din țară să aa angaje
ze ?“.

In numele celor peste 
700 de comuniști din uzină, 
comitetul de partid — an
trenând un grup de specia
liști — a studiat temeinic 
posibilitățile existente și a 
conchis că sarcina poate fi 
onorată. Toți au fost „pen
tru". Procesul verbal con
semnează : „unanimitate".

Epilogul ? La numai 
două luni de la primirea 
comenzii speciale s-a ți 
trecut la fabricația de se
ne. Atunci s-au remarcat 
comuniștii Gheorghe Petcu. 
Dumitru Iana. Constantin 
Tobă. Vasile Cirstoiu. Ion 
Virjan, Nicola* Macovei. 
Zilele fi nopțile lor de 
muncă au avut efectul 
«contat.

— Nu era primul produs 
dificil de executat și apoi 
intervenea — de ce să nu 
recunosc? — și mindria — 
ne spune tehnicianul 
Gheorghe Caravan. Nu-i 
puțin lucru să se știe că la 
Craiova, alături de trans
formatoarele și locomoti
vele electrice produse la 
..Electroputere" ș, de întin
sul registru al „chimicale
lor" Ișalniței. vin să se 
alinieze și mașinilp noas
tre agricole. De altfel, ase
menea hotăriri s-au luat 
des la noi. $i trebuie spus 
că decidem toll atunci cind 
ne angajăm să realizăm lu
crări importante. în ultimii 
trei ani s-au asimilat 30 de 
produse noi. iar celelalie 
au fost modernizate — aici 
s-a hotărit. aici s-a exe
cutat

Expresii de siăpin : am 
hotărit : am executat. Anul 
trecut au fost asimilate 10 
no! tipuri de mașini agri
col*. iar planul tehnic pe 
anul în curs prevede intra
rea in producția de seri* a 
încă 16. Majoritatea pentru 
export.

Unul dintre produsele 
cele mai noi și cu care
colectivul uzinei se min-
drește in mod deosebit e«te 
remorca basculantă agrico
lă lip 1 fR.B.A.-l). Justifi
cată satisfacție : deși are <______

aceeași greutate cu remor
ca obișnuită de patru tone, 
noul tip poate încărca șase 
tone, iar pneurile de joasă 
presiune o fac de neinlo- 
cuit pentru terenurile des
fundate.

In perspectiva drumului 
ascendent al uzinei. de-a 
lungul sfertului de veac de 
la naționalizare, să repro
ducem cîteva rinduri din 
micromonografia uzinei : 
. Profilul inițial al produc
ției era fabricarea de treie- 
rători cu vapor (cazan cu 
abur), secerători culegători 
și secerători simple. Mai 
lirziu s-au adăugat plugu
rile importate dc patroni și 
revîndute in țară". Să a- 
mintim că acum, in numai

meni Încă atunci. In 1948.
Discutăm cu economistul 

principal Nicolae Ciocîlteu :
— Participării active, 

responsabile atunci i-au 
fost puse temeliile. Nu 
eram de specialitate econo
mist. îmi amintesc că am 
primit sarcina să calculez 
prețul de cost al produ
selor noastre. Nu prea ne 
respectam „profilul" — fă
ceam de toate. Trebuia să 
calculez prețul de cost al 
unor pistoane de moară ; 
se turnau la noi. se trasau, 
se prelucrau. Miezurile le 
formam cu ajutorul unor 
luminări de ceară cumpă
rate de la dughenele din 
oraș. Pentru trasat fo
loseam șabloane din car-

• Dialoguri intr-o uzină care produce 
in patru zile cit altădată intr-un an

• Pe masă - o fotografie făcută in 
dimineața zilei de 11 iunie 1948.

„Ce a mai rămas din ce se vede 
aici"? „Noi! Dar și noi sîntem alții"

patru zile, uzina craiovea- 
nă produce cit intr-un an 
toate trei făbricuțele „tra
diționale" din care a luat 
naștere. Din 1948 și pină 
In prezent, uzina a livrat 
465 000 de mașini și utilaje 
agricole.

In patru zile cit intr-un 
an. Statul socialist a înzes
trat an de an uzina craio- 
veană cu mașini și utilaje 
dintre cele mai perfecțio
nate. In 1965. parcul de 
mașini-unelte înregistra o 
creștere de peste patru ori 
față de 1948. iar In 1970 de 
aproape șapte ori. Ca ur
mare a unei noi și impor
tante investiții, pe platfor
ma industrială a Cralovei. 
la vest de uzina ..Electro
putere". a apărut un nou 
sector al uzinei de mașini 
agricole : o hală monobloc 
cuprinzind ateliere meca
nice de prelucrări la rece, 
montaje, vopsitorie. sudu
ră. Separat, s-a construit 
forja. Destinația celor Încă 
120 000 mp nou construit»? 
Acolo se fabrică 12 tipuri 
de pluguri pentru diverse 
lucrări ale solului, mașini 
destinate culturilor mari, 
pentru lucrări in vii și li- 
i ezi. culturilor pe terenuri 
în pante.

Explicația ? Aceeași : am 
hotărit : înfăptuim ! Așa 
i-a invitat partidul pe oa-

ton pe care-1 procu
ram prin papetării — tot 
din tirg. Cind am calculat 
„prețul" am pus la soco
teală doar luminările și 
cartonul și mi se părea că 
am procedat bine : atita 
cumpărasem, credeam că 
atita costă. Fonta, manope
ra erau „ale noastre", am 
zis că nu trebuie incluse. 
Așa eram atunci. Azi. cu 
greu afli pe cineva la noi 
care să nu știe ce este pre
țul de cost. Și pentru că 
oamenii știu, cunosc, se 
străduiesc 6ă-l reducă, iar 
economiile sint pe primul 
plan...

Economisirea metalului 
se află pe primul loc. O 
grupă de specialiști sînt 
preocupați exclusiv de a- 
cest aspect. Sint reduse a- 
daosurde de prelucrare, se 
unifică formatele de mate
riale. se aplică metodele de 
croire după șabloane me
talice. se folosesc mașini 
speciale pentru debitat cu 
celulă fotoelectrică.

...La arhiva uzinei am 
găsit o fotografie. Cineva a 
avut fericita inspirație ca 
atunci, in dimineața zilei 
de 11 iunie 1948. să imor
talizeze momentul într-unul 
dintre ateliere. Am ară- 
tat-o unui grup de mun
citori aflați la sediul 
comitetului «indicatului :

timplarul Gheorghe Vlad, 
rectificatorul Dumitru Ba- 
lica. controlorul de calitate 
Dumitru Zamfir.

De la „metrologie" Îm
prumutăm o lupă și exa
minăm cu toții, atent, ve
chea imagine. O „junglă" 
din curele de transmisie. 
Citeva strunguri antedilu
viene. Pe lingă pereții coș
coviți, bancurile de lucru 
cu menghinele. Oamenii — 
toți cu fața la fotograf ; 
foarte mulți copii — uce
nicii. Fără bocanci prin 
șpan....

— Asta, primul, cu pi
cioarele goale, dar cu șapca 
pe cap este Nicolae Surdu. 
Celălalt, la fel de „spilcuit", 
este Alexandru Tacșa. Știu 
cind a fost făcută poza, am 
fost acolo. îndreptam axa 
de la o batoză. Uite-mă, 
ă.sta-s ! — ne spune recti
ficatorul Dumitru Balica.

Eh. aveam 20 de ani. 
Au trecut... Bine, cel puțin, 
câ-n favoarea noastră. Ară- 
tați-le poza și altora. S-a 
muncit mult pină s-a ajuns 
la condițiile de astăzi. Nu 
muncă, luptă a fost. Nu 
întimplător făbricuțele care 
prin comasare au format 
mai tirziu uzina noastră au 
fost numite „Dezrobirea" și 
„Lupta". Naționalizarea 
ne-a dezrobit din „iadul 
lui Brătâșanu" — cocseria. 
iar rezultatele de azi sînt 
consecințele luptei. Să vadă 
tinerii uzinei...

Ne-am conformat, mal 
ales că hala fotografiată 
atunci este acum atelier- 
școalâ. Bineînțeles, mult 
modificat și reutilat com
plet. Iluminat și aerisit 
după cele mai moderne 
norme ale tehnicii și secu
rității muncii. Strunguri 
moderne. La două dintre 
ele. doi tineri : Cornel Pur- 
caru și Cornel Cojocaru. 
Le arătăm fotografia. Pri
virile pendulează între pri
veliștea atelierului de azi 
și cea de odinioară.

— Greu de crezut. în- 
tr-adevfir. Azi. nici în glu
mă nu te-ar lăsa cineva să 
te descalți. Protecția mun
cii...

Ne povestesc despre co
legii lor. ucenicii — in total 
1 700 ! ..Avem cămine si 
cantină bune, atelierul il 
vedeți. Toți vom lucra aici. 
Am auzit că în curind u- 
zina de mașini agricole va 
ajunge la vreo patru mii și 
ceva de oameni. Acum nu 
are decît 2 800. Noi vom fi 
„ceilalți". Așa s-a hotărit.

S-a hotărit. înseamnă câ 
se și realizează — a deve
nit regulă.

— Cine este pentru ?

Mircea BIJNEA 
Nistor ȚUICU 

_______ J

c------
în Incinta acestei vechi uzina 

bucureștene cu nume simbolic — 
„Timpuri noi" — cuvintele „revo
luție" și „revoluționar" răsună so
lemn și. totodată, nespus de fami
liar, de firesc. Intr-adevăr, fosta în
treprindere „Lemaitre", înălțată a- 
cum 110 ani pe cheiul Dîmboviței, 
la poalele colinei Văcăreștilor, este 
atit de intim legată de toate eveni
mentele și mișcările ce au marcat 
ridicarea muncitorimii conduse de 
partid la lupta pentru o viață dem
nă, eliberată de opresiune și ex
ploatare — și încununate cu actul 
revoluționar de la 11 iunie 1948 — 
incit ți se transmite convingerea că 
revoluția se află aici cu adevărat 
„la ea acasă". Mărturie stau nenu
măratele greve, demonstrații, iz
bucniri de revoltă consemnate in 
toate publicațiile epocii. Mărturie 
stă placa comemorativă de pe zidul 
uzinei, care amintește că „in acest 
loc a fost asasinat mișelește, in a- 
nul 1930. de zbirii regimului bur- 
ghezo-moșieresc muncitorul cazan
giu Petre Ionescu". Toate acestea ii 
fac pe oamenii de aici, virstnici sau 
tineri, să afirme cu indreptățită 
mindrie câ „Timpurile noi" sint. in 
același timp, un leagăn și o odraslă 
ale revoluției.

— Noi știm însă — ne spunea, 
zilele trecute, unul dintre cei mal 
vechi muncitori ai uzinei, Nicolae 
Păduraru, lăcătuș mecanic in sec
ția de montaj general, care lucrea
ză aici din 1940 — că și ceea ce fa
cem astăzi, în uzină, după 25 de ani 
de la naționalizare, se cheamă tot 
revoluție. După părerea mea, a ști 
să făurești societatea nouă, a ști să 
gospodărești și să înmulțești avuția 
națională nu cere mai puțină abne
gație și îndrăzneală decit lupta pen
tru sfărimarea vechilor rinduieli. 
Spiritul revoluționar, care continuă 
să fie mereu viu in uzina noastră, 
înseamnă dirzenie. perseverență, 
capacitatea de a duce pină la capăt, 
fără șovăire, infruntind toate obsta
colele, sarcinile tot mai inalte sta
bilite de partid.

— A incorpora tradițiile revolu
ționare ale trecutului in prezentul 
socialist al uzinei — ținea să pre
cizeze un alt „tinăr veteran" al co
lectivului, actualul președinte al co
mitetului sindicatului. Ion Breazu — 
înseamnă nu să rostim niște lozinci 
frumoase la zile festive, ci să trăim 
zi de zi idealul nostru comunist, să

k________________________

muncim cu ardoare pentru a-1 În
făptui. să veghem ca același devo
tament să caracterizeze și astăzi a- 
titudinea fiecăruia fată de sarcinile 
încredințate in producție și in viața 
socială. Mai concret : pentru colec
tivul nostru, astăzi, un obiectiv re
voluționar este realizarea cincina
lului i» patru ani și jumătate, ceea 
ce înseamnă să realizăm planul pe 
un an in zece luni, pe o lună in 
douăzeci de zile, iar in opt ore să 
dăm producția ce se dădea inainte 
in nouă orc și jumătate...

Un obiectiv demn de hărnicia *1

maiștri, cărora II s-a dat ca sar
cină să efectueze și anumite opera
țiuni legate de normarea muncii, au 
ridicat obiecții zicind că lucrurile 
..n-or să meargă". Comuniștii și-au 
pus însă la inimă această acțiune 
de înlăturare a verigilor interme
diare, de lichidare a suprapunerilor 
birocratice, au dus o intensă mun
că de explicare a sensurilor și fo
loaselor ei imediate și de lungă du
rată, iar viața, producția le-au dat 
dreptate. Așa cum a arătat intr-o 
recentă ședință a comitetului de 
partid maistrul comunist Alexandru

Spiritul 
revoluționar, 

mereu viu
elanul oamenilor de aici, un obiec
tiv ce le solicită din plin nu numai 
pasiunea și sirguința, nu numai în
cordarea forțelor, dar și valorifica
rea tuturor cunoștințelor profesio
nale, a întregului lor spirit creator. 
Un obiectiv ce pune pe primul plan 
efortul de perfecționare și autoper- 
fecționare, ca parte componentă a 
procesului de dezvoltare revoluțio
nară a societății noastre, in actuala 
etapă a construcției socialiste.

Firește, nu e lesnicios acest efort, 
el pune Ia încercare cele mai alese 
cațități ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor uzinei, lată un exem
plu. Cu prilejul reorganizării tutu
ror compartimentelor uzinei, potri
vit noilor structuri organizatorice 
ale întreprinderilor industriale, unii

Stoica — referindu-se tocmai la a- 
ceste măsuri — „noul nu e totdea
una comod de acceptat și de pus 
în practica, dar totdeauna dă roa
de ce justifică eforturile".

— E o problemă nu numai colec
tivă, dar și individuală, o „probă 
de foc" pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare membru al colecti
vului. căci tuturor ne este adresată 
chemarea partidului de a ne per
fecționa, de a învăța, de a urca tot 
mai sus pe treptele cunoașterii — 
ne spunea inginerul Constantin Du
mitrescu. șeful controlului de cali
tate pe uzină, membru al comitetu
lui de partid (și el numărindu-se 
printre „veterani", cu un stagiu de 
30 de ani* în întreprindere). Să nu 
uităm — a adăugat interlocutorul

nostru — cuvintele rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
din noiembrie 1971. cind a subli
niat că „societatea socialistă nu se 
mai poate construi numai cu elan 
revoluționar ; elanul este foarte ne
cesar — noi trebuie să-1 cultivăm 
permanent la intregul popor, la ti
neretul nostru — dar pe lingă elan 
trebuie să avem și cunoștințele ne
cesare".

Biografia tovarășului Constantin 
Dumitrescu ni se pare, ea însăși, o 
elocventă ilustrare a acestei perma
nente cerințe. Tinârul strungar 
care. în august 1944. făcea parte 
din gărzile muncitorești însărcina
te să vegheze la integritatea uzinei, 
care la 1 mai 1945 era confirmat 
membru al Partidului Comunist 
Român, care in anii 1948—1951, ime
diat după naționalizare, a fost unul 
dintre fruntașii întrecerii socialiste 
declanșate pentru realizarea prime
lor planuri de producție, a fost tri
mis in 1951 la Politehnică, la facul
tatea de mecanică, să devină unul 
dintre primii specialiști ridicați din 
rindurile clasei muncitoare. Iar din 
1956, cind a revenit in uzină, a lu
crat in aproape toate compartimen
tele producției, dovedind pretutin
deni nu numai vrednicie și spirit 
organizatoric, dar și o minte isco
ditoare, in căutarea noului. Datorită 
exigenței sale i s-a încredințat mi
siunea dificilă de „controlor-șef" al 
calității produselor. „Calitatea e azi 
și ea un etalon al spiritului revolu
ționar" — ține el să sublinieze, iar 
realizările uzinei in această privin
ță. scăderea spectaculoasă din ul
timele luni a rebuturilor și „respin
gerilor", faptul ca fiecare atelier, 
fiecare brigadă s-a transformat in
tr-un „controlor preventiv" al cali
tății pe faze de fabricație reprezin
tă o grăitoare dovadă.

Semnificativă pentru climatul 
care domnește în această uzină este 
preocuparea constantă a comuniști
lor de a, perpetua tradițiile revolu
ționare,'de a le transforma — cum 
spunea tovarășul Vasile Gogonalu, 
mecanic la secția montaj, și el in 
uzină de peste' trei decenii — „din 
cea mai dc preț avuție a celor ce 
au înfăptuit revoluția în cea mai 
de preț avuție a tuturor genera
țiilor care sint azi unite «ub em
blema „Timpuri noi".

Victor BÎRLADEANU

pretentioa.se
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O amplă manifestare MANIFESTĂRI Ion Marin Sadoveanu

a artei studențești
CONSACRATE ANULUI
REVOLUȚIONAR 1848

viu angajată
în viața culturală - V/ ■■a țarii

cu salonul de 
Iași, s-a inchc-

Nu demult, odată 
artă plastică de la . -
:nt cea de-a doua ediție a Festiva
lului național al studenților de la 
institutele de artâ. Desfășurat în pa
tru centre universitare — Clui (mu- 
.- că). București (teatru și film). Si
biu (colocviul de teorie si critică de 
artă) si lași (arta plastică) — cu 
participarea a peste 1 500 de stu- 
denți, festivalul s-a înscris ca o ma
nifestare de prim rang a studenților- 
artiști, bucurindu-se de prezența 
unui public numeros, cald și entu
ziast. exigent și competent.

Desfășurat la relativ puțină vreme 
după cea de-a IX-a Conferință a 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, festivalul a 
constituit o acțiune culturală de am- 
pin?-; ridicat nivel artistic, cu 
1 • • nuanțe, menită să contribuie
la transpunerea în viață a hotfiriri- 
lor conferinței, a recomandări
lor •ecretaruâui general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
urnind accentuarea spiritului revo
luționar al tuturor acțiunilor asocia
țiilor studenților comuniști, afir
marea cu mai multă vigoare a stu
denților. a organizației lor, in viața 
social-politică și culturală a țării. El 
este o primă expresie de anvergură a 
efortului de îndeplinire a prevederi
lor Rezoluției Conferinței a IX-a 
privind creșterea contribuției asocia
țiilor la formarea multilaterală a 
studenților. la dezvoltarea discemâ- 
mîntului lor în însușirea si apre
cierea valorilor culturii si artei. în 
îndrumarea si stimularea creației 
studențești.

Prin participarea studenților de la 
Institutele cu profil artistic, festi
valul s-a impus ca o confruntare 
profesională utilă, o manifestare ar
tistică de justificată exigentă si in
teres. Estomparea caracterului de 
competiție, care n-a lipsit totuși, 
organizarea lui într-o viziune de 
schimb de experiență, de trecere in 
revistă, au permis fiecărui ansamblu, 
fiecărei formații să-si afirme cu vi
goare personalitatea.

S-au remarcat de către membrii ju
riilor celor 4 secțiuni ale festiva
lului, de către public. înalta ținută 
a tuturor manifestărilor, prezenta 
multor certitudini artistice, persona
lități de pe acum conturate, a unei 
atitudini serioase, responsabile fată 
de actul de cultură, față de propria 
pregătire, pentru desăvârșirea măies
triei profesionale.

Neîndoios, prin particiDarca a 
peste 800 de studenti. ca și prin du
rată. SECȚIUNEA DE MUZICA des
fășurată la Cluj a dat măsura 
unui eveniment major. Ea a 
adus pe scena Casei Universitarilor 
și a Casei de cultură a studenților 
prezente notabile, dintre care trebuie 
menționate in primul rind formațiile 
corale, evidențiindu-se importanta 
acordată, in cadrul conservatoarelor, 
muzicii corale. Substanțială, cu su
perioare valențe artistice, a fost 
si prezenta formațiilor orchestrale, a 
orchestrelor simfonice si camerale.

In cadrul întâlnirii cLuiene s-a 
realizat, totodată, cu participarea u- 
nor cadre didactice, a studenților, a 
reprezentanților U.A.S.C.R. și ai Mi
nisterului Educației si Invătămintu- 
lui. un schimb de opinii asupra mun
cii politico-educative a asociațiilor 
studenților comuniști, integrării in
vătămintului artistic in viata socială, 
a practicii productive a studenților 
din învătămintul superior muzical.

Au existat Insă, tot aici, unele 
neajunsuri legate de participarea 
redusă în domenii muzicale impor
tante. in raport cu forțele de care

dispun institutele de profil, cu pon
derea pe care această activitate o 
are in invătamintul muzical. A lip
sit spectacolul de operă, deși toate 
conservatoarele au clase de operă. 
De asemenea, n-au fost prezente co
rurile mari ale conservatoarelor, iar 
cel din București n-a participat cu 
nici una din cele 3 formații sim
fonice care activează în cadrul său. 
Se impune, prin urmare, o mai ri
guroasă definire in regulamentul 
festivalului a condițiilor de parti
cipare. a obligațiilor fiecărui insti
tut cu privire la festival. Trebuie 
reținută, totodată, ideea organizării 
în viitor. în cadrul manifestărilor, a 
unui concurs național de interpreta
re pentru tineri solist! studenti, pre

- PE MARGINEA FESTIVA 
LULUI NAȚIONAL AL STU 

DENȚILOR DE LA 
INSTITUTELE DE ARTĂ -

unele

cum și aceea de a impune prezen
tarea unor creații ale compozitor i- 
lor studenti.

SECȚIUNEA DE TEATRU ȘI 
FILM de la București a re
prezentat și ea. sub toate aspectele, 
o reușită. Un repertoriu divers, e- 
chilibrat („O scrisoare pierdută", 
„Vinătoarea de vrăjitoare" de Arthur 
Miller, savuroasa comedie a lui Va
sile Alecsandri. ..Kir Zuliaridi", 
montajele de versuri, „Aici este 
soarele meu" și ..Pethfi11) s-a ma
terializat in spectacole complexe. de 
rigoare spirituală, evidențiind reali
zări valoroase. Filmele, prezentate de 
secția de cinematografie a Institu
tului de artă teatrală și cinemato
grafică din București, au reliefat se
riozitatea cu care se lucrează, in
teresul studenților pentru o proble
matică plină de semnificații. Au lip
sit insă din întrecere studentii-re- 
eizori. spectacolele exclusiv studen
țești (text, montare, interpretare). 
Simpozionul desfășurat în continua
re ne tema activității politico-edu
cative a evidențiat îndeosebi impor
tanta pregătirii politice ca latură 
esențială a procesului de formare a 
actorului-cetătean. a subliniat nece
sitatea unei prezente mai active a 
formațiilor de teatru studențești in 
rindurile celorlalte categorii de ti
neri, a organizării unor proiecții pu
blice pentru producțiile studenților 
de la secția regie-film. Ca urmare, 
în perioada imediat următoare. Co
mitetul Executiv al U.A.S.C.R.. îm
preună cu Ministerul Educației și 
Invătămintului. a organizat depla
sarea în cluburi muncitorești, la sate, 
intr-un sir de spectacole, a studen
ților de la I.A.T.C. București. Succe
sul deosebit al acestei initiative im
pune continuarea ei. Pentru perioa
da de vară vor fi organizate, de a- 
semenea. turnee, atit ale studenților 
de la institutele de teatru, cit și ale 
formațiilor amatoare 6tudentești. 
care se vor deplasa prin tară pen
tru a prezenta spectacole.

COLOCVIUL DE TEORIE SI CRI
TICA DE ARTA, care a avut loc la 
Sibiu, s-a dovedit a fi. de aseme
nea. o idee bună. Ceea ce se im
pune. in continuare, vizează o mai 
precisă definire a tematicii sale, prin 
abordarea unei problematici care 
fie analizată din perspectiva r 
multor specialități (la colocviu 
fost prezenti muzicologi, studenti de 
la istoria și teoria artei, arte plas-

lice, arhitectură, filozofie) ; se im
pune orientarea mai fermă a comu
nicărilor spre problemele de fond 
ale politicii noastre culturale, ale 
esteticii marxiste : in general, in
troducerea unui criteriu selectiv mai 
sever. Este necesară, de asemenea, 
prezența studenților filozofi, so
ciologi. psihologi, matematicieni etc. 
cu preocupări in domeniul artei.

SALONUL DE ARTA PLASTICA 
de la Iași a evidențiat și el e- 
xistența in contextul artei românești 
contemporane a unui mesaj si a u- 
nui limbaj distinct al artei studen
țești. Au lipsit insă de aici lucrări 
de artă monumentală, de feronerie, 
de ceramică, de sticlărie, design 
etc. In ansamblu, salonul a consti
tuit o utilă confruntare între pu
blic și tinerii creatori, evidențiind 
posibilitatea și necesitatea deschide
rii unor expoziții cu creații studen
țești in uzine, instituții, locuri publi
ce de mare circulație.

Se cuvin a fi mentiona-te. în în
cheiere. eforturile centrelor univer
sitare care au găzduit secțiunile 
festivalului, ale institutelor de in- 
vătămint superior, sprijinul si aten
ția deosebită ale organelor locale de 
partid si de stat în buna organiza
re si desfășurare a lucrărilor festi
valului. Prezenta unor personalități 
prestigioase in juriile secțiunilor a 
asigurat competenta și obiectivita
tea deciziilor.

Desigur, organizarea festivalului a 
cunoscut și unele imperfecțiuni. Ele 
pot fi remediate la edițiile urmă
toare pe baza unei consultări largi 
a specialiștilor, a studenților, pen
tru Îmbunătățirea continuă a pro
gramului și repertoriilor. Astfel, se 
poate asigura afirmarea mai vi
guroasă a studenților de la institu
tele de artă, a tuturor studenților, in 
viața culturală a țării, in vederea 
creșterii contribuției activității cul
tural-educative studențești la înflo
rirea multilaterală a personalității 
umane.

Stelfan MOȚIU
secretar al Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști 
din România

La Craiova, așezare al cărei nume 
ocupă un loc de frunte în desfășu
rarea revoluției burghezo-democra- 
tice din Țările Române, a avut loo 
vineri după-amiază o adunare popu
lară, la care au luat parte numeroși 
muncitori din întreprinderile orașu
lui. cadre didactice și studenti, ță
rani cooperatori. Trecînd In revistă 
cauzele, desfășurarea și însemnătatea 
Revoluției de la 1848 din Țările Ro
mâne, Gheorghe Petrescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, a subliniat că 
suflul revoluției a străbătut Oltenia 
de la un capăt la altul, găsind un 
larg ecou și un sprijin puternic in 
rindul maselor populare cuprinse da 
flacăra libertății și a dreptății.

In încheierea adunării, participan
ts au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in care se spune : In aceste mo
mente solemne, de profundă anga
jare patriotică, bucuria care ne în
flăcărează inimile se conjugă cu 
mindria de a avea ia conducerea 
destinelor țării noastre Partidul Co
munist Român, continuatorul celor 
mai inaintate tradiții de gindire și 
luptă ale poporului român, cel care 
e urcat pe treptele cele mai avan
sate idealurile spre libertate și 
prosperitate ale poporului român, 
deschizind o eră nouă in destinul is
toric al României.- Nutrim, de aseme
nea. o neasemuită recunoștință pen
tru faptul că in fruntea partidului și 
statului nostru vă aflați dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.

ccl mal destoinic 
speranța împlinită a .......,______

încrezători neabâtuți in viitorul de 
aur al poporului nostru, noi, locui
torii Doljului, ne angajăm in fața 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu toată 
ardoarea și hotărirea pentru înfăp
tuirea consecventă a mărețului pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, program 
stabilit de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, pentru 
zarea cincinalului înainte de 
men, contribuind astfel la 
rarea belșugului și fericirii națiunii 
noastre, la triumful cauzei socialis
mului și comunismului pe păminlul 

. românesc.

fiu al națiunii, 
întregii Uri.

reali- 
ter- 

asigu-

(Agcrpres)
★

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii11, Cezar Ioana). — Numeroși 
oameni ai muneji, români, germani, 
maghiari, sirbi, din întreprinderile și 
instituțiile din Jimbolia, au participat 
Ir expuneri pe teme ca „Anul revo
luționar 1848 pe meleaguri bănățene'1, 
..Caracterul unitar al Revoluției de 
la 1848. in Moldova, Țara Româneas
că si Transilvania" etc., susținute de 
lectori ai comitetului orășenesc de 
partid. Un interesant simpozion a a- 
vut loc la Teatrul popular din Lugoj, 
in cadrul căruia activiști de partid și 
cadre didactice au vorbit, despre „Re
voluția de la 1848 in Banat", „Perso
nalitatea lui Eftimie Murgu", „Anul 
revoluționar 1848 reflectat in operele 
literare11 etc.

A început vacanța mare
a elevilor

MĂSURI PENTRU PERFECȚIONAREA
PRACTICII PRODUCTIVE A STUDENȚILOR

Comandamentul cen
tral pentru coordona
rea practicii produc
tive a studenților, 
creat anul acesta. a 
luat măsuri care con
tribuie la perfecțio
narea acesteia. la 
creșterea competenței 
viitorilor 
Consiliile

absolvenți. 
_______ profesorale 
ale facultăților, in co
laborare cu specia
liști din uzine și Ln- 
treprinderi, au elabo
rat din vreme pro-

gramele de practică 
pentru cei peste 
100 000 de studenți de 
la cursurile de zl, 
care să dea posibili
tatea de continuare a 
investigațiilor științi
fice 
pul 
tar. 
fost 
riile și ---------
muncă, pe ani de în- 
vățămint. De aseme
nea. studenții vor
presta acțiuni de

începute in Um
anului universi- 
Concomitent. au 

stabilite mese- 
lo curii e de

cinema
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : CAPITOL — 9; 12.30; 16;
19,30.
a O zi mai 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 slnt Liberi : SCAI-A — 
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: 11.15; 13.30; 16: 18.39; 21. la 
grădină — 20.15. FAVORIT — 9.15; 
11,30: 13,45; 16-, 18,15; 20.30.
• Eliberarea (senile IV—V) : LU
MINA — 9; 12.30; 16; IBM.
• Rond de noapte : EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,39,
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,36; 20,45, MODERN — 9.45; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,15, GRADINA CAPITOL — 20.15. 
a Povestirile Beatricei Potter : 
GRADINA SELECT — 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
a Aventurile lui Babușcă : DOI
NA — 11.15; 13.15: 15.30; 18: 20.15. 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.15.

- —...... . «-—« • GRT-
18.15; 
13,30; 

,13, Ml.ov, -■ 1L15,
15,45; ie.15; 20.30, la grădină

• Copiii căpitanului Grant
VITA - 9: 11.15; 13,30: 16;
20.30. GLORIA — 9; 11.15;
16; 18,15; 20.30. TOMIS — 
13.30; U..-. -----
— 20.15.

Roata vieții — 10; 12: 14. Stan 
ț) Bran și elvețlanca — 16.30.

9:

De astăzi, elevii din 
toată țara au început 
„cel de-al patrulea 
trimestru" al activită
ții lor școlare : vacan
ța mare. Ultimele su
nete ale clopoțelului, 
acoperite de explozia 
de veselie a copiilor 
(așa cum se vede și 
în fotografia de mai 
sus surprinsă la școa
la generală 178 din 
Capitală), au marcat 
Încheierea unui an de 
învăț ămint rodnic. 
S-au realizat succese 
remarcabile pe linia

legării tot mai strinse 
a școlii de practică, 
mii de absolvenți ai 
liceului de cultură ge
nerală au obținut, îna
intea bacalaureatului, 
atestatul de calificare 
într-o profesie, atelie- 
rele-școală — în al 
doilea an de existență 
— tind din ce în ce 
mai mult să devină 
microsecții ale uzine
lor, iar acestea și-au 
luat in serios calitatea 
de „patron11 al unită
ților școlare.

De azi Înainte, timp

de trei luni, pe cei 
aproape patru milioa
ne de elevi ii așteaptă 
o bogată vacantă în 
aer liber, cu tabere și 
drumeții, cu activități 
sportive și de club, 
cu participări entu
ziaste la muncă pa
triotică. La sate și o- 
rașe, la mare sau la 
munte, oriunde dru
murile îi vor purta, le 
urăm tuturor „vacan
ță plăcută11.

Foto : M. Andrecscu

Drtcâ ar mal fi trăit nouă ani. Ion 
Marin Sadoveanu (născut la 15 iu
nie 1893) ar fi apucat astăzi un prag 
d<* virată patriarhal. Mulți și-1 a- 
mintesc din aparițiile sale la Ateneu, 
la radio sau pe micul ecran, ca ex
celent conferențiar despre proble
mele teatrului. Era o prezență fa
miliară și în reviste, unde susținea 
rubrici despre cartea străină sau 
despre subiectul său drag : teatrul. 
Memoria peliculei ii păstrează desigur 
chipul, alături de acelea ale prieteni
lor apropiati, Tudor Vianu șl Mihai 
Ralea. în tovărășia cărora nu de pu
ține ori putea fi intilnit, în ultimii 
lor ani.

Ion Marin Sadoveanu avea într-un 
grad inalt plăcerea comunicării. el 
(Ta, ca și Tudor Vianu. un spirit co- 
locvial, simțea nevoia unui public și 
o și mai mare nevoie — pedagogică 
— de a-1 instrui, fermecînd. Si toate 
acestea an după an. decenii d^-a rin- 
dul. din epoca tinereții — cind, ca 
proaspăt întors de la studii, iniția 
cu bunul său prieten seria conferin
țelor Poesis — pină în ultimul ceas.

Dar, sirenă înșelătoare, armă cu 
două tăișuri, succesul social poate să 
robească pe ci
neva nu destul 
de fortificat să-i 
reziste. Opera 
scriitorului se 
naște in singură
tate. la masa de 
lucru, departe de 
vuietul aplauze
lor. de tentația 
birourilor somp
tuoase. Știința 
rilor de meditație 
zență publică e poate lecția ce se 
însușește cel mai greu de către ar
tist, mai ales de către unul dir. 
fibra temperamentală 
Marin Sadoveanu. puternic 
spre initiative obștești. De lucrul a- 
cesta avea să-și dea seama scriitorul 
însuși, spre mijlocul vieții, contem- 
plînd In urmă o activitate nu în
deajuns de concludentă de drama
turg și poet, în timp ce în fată îl 
apărea himera unor dorințe, aspi- 

și planuri mereu aminate, 
proiectele acestea se străduia 

să-și înalțe trupul un nou roman
cier român, dar lupta avea să du
reze un lung șir de ani. pină în 
acea zi de februarie 1944, care mar
chează apariția unuia din romanele 
noastre de frunte, cel dinții al scrii
torului, Sfirșit de veac în Bucu
rești. Cercul de „vrajă11 o dată 6fâ- 
rimat, operele următoare aveau să 
vină ceva mai ușor. Dar nu foarte 
ușor, pentru că dacă proiectele epice 
îl asaltau (plănuia un roman al 
epocii brincovenești, alături de ter
minarea trilogiei autobiografice etc.), 
scrierile definitivate se rezumă la 
alte două romane : Ion Sântu (1957) 
și Taurul mării (1962) acesta din 
urmă — evocare a vieții din vechea 
cetate Histria.

In lipsa trilogiei, care n-a mai 
fost încheiată. Sfirșit de veac iu 
București și Ion Sântu alcătuiesc un 
diptic de romane din toate punc
tele de vedere interesant, in primul 
rind prin ceea ce le deosebește.

Sfirșit de veac in București este 
un autentic roman de epocă, o re
constituire minuțioasă, pe alocuri sa
vantă, a unui mediu bine circum
scris, implantat In ambianta mai 
largă a orașului. .Nu e lumea amploa- 
iaților lui Caragiale, care populează 
berăriile, și nici realitatea cu destu
le note de mondenitate și insolit din 
romanele lui G. Câlinescu și Ma- 
teiu Caragiale. Ion Marin Sadoveanu 
a reluat, balzacian, dar și iconogra
fic, vechiul proces al parvenitismului 
burghez, al schimbului de ștafetă 
dintre boierimea sleită vital și cli
entela ei, conturind un personaj 
memorabil, o speță aparte de ciocoi, 
privit — s-ar putea spune — dintr-a

t

și explicativă, 
formare, L 6-ar

perspectivă genetică 
Un fel de roman de 
putea spune.

Un autentic roman 
sensul adecvat al ......
Ion Sântu, și totodată unul din cele 
mai semnificative în ansamblul pro
zei noastre contemporane. In aceas- 
1ă operă, Ion Marin Sadoveanu 
abordează un domeniu de fapte 
mai puțin frecventat. in care 
simplificările dăunătoare sau ti
miditatea și-au spus... nu o dată 
cuvintul. Mai precis, Ion Sântu este 
cartea, formării unui tip aparte de 
erou propulsiv, din categoria de 

’.^.1 .  care
da seamă prin scrisul lor de 

ce-au trăit. E o carte cu atit 
densă și mai plină de sensui i 
cu cil meandrele, ocolurile nu 
scurtate, desprinderea eroului 

tiranic-burghez al vieții

de formare, In 
formulei, este

erou propulsiv, din 
martori vigilenți ai veacului, 
vor 
tot 
mai 
vil. 
sînt 
de mediul 
de familie nu se face nici cu ușu
rință și nici fără dureroase surpri
ze, iar factorul sensibilitate educată 
— arma, cea mai de preț a artistu
lui — * o cucerire 
pregătirea căreia

80 DE ANI
DE LA NAȘTERE

altemării ceasu- 
cu cele de pre-

unul din 
a lui Ion 

înclinat

a t r
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul roman) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ilarion 
Ionescu Galați. Dirijorul corului : 
Vasile Pântea — 20.
• Opera română : Traviata — 
19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan“ — 19.30.
• Teatrul National „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Furtuna — 
20. (sala Studio) ; Prizonierul din 
Manhattan — 20.

muncă voluntar-pa- 
triotică, împreună cu 
tineri muncitori, vor 
organiza, în comun, 
manifestări culturale 
și sportive.

La sfirșitul perioa
dei de practică, stu
denții vor susține — 
la locul de desfășura
re a acesteia — un 
colocviu de verificare 
a cunoștințelor dobin- 
dite.

(Agerpres)

Ochiul dracului — 18.30; 20,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,15 in conti
nuare. _ ____
A Fată bătrînă : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 18;
20,15.
e Homolka și portofelul : UNI
REA — 15.30; 18; 20.30, la grădină
— 20.15. _
• Pe aripile vlntului : BUZEȘTI
— 9; 14; 18,30, la grădină — 20, 
AURORA — 10; 14.30; 19, la gră
dină — 20.
• Ciprlan Porumbescu : LIRA — 
15,30: 19, la grădină — 20.
• Ce se intlmplâ, doctore ? : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30. , .
• Ceața : DRUMUL SĂRII —
15.30; 18: 20.15. .
a Grăbiți apusul soarelui : BU- 
CEGI — 15,30; 19. la grădină — 
20,15.
• Drum In penumbră : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20.15.
• Nici un moment de plictiseală : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
a Solaris : COTROCENI - 15.30; 19.
• Clnd legendele mor : X OLGA
— 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, 
FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 16;

e Om ui nu e singur : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20.15.
A Țară sălbatică : PACEA — 15.45: 
18; 20,15.
A Puterea și Adevărul : POPU
LAR — 15.30; 19.
• O floare șl doi grădinari : VII
TORUL - 15.30; 19.
a Veronica : MUNCA — 16: 18; 
20. RAHOVA — 16; 18; 20.
• Acea pisică blestemată : MIO
RIȚA — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 
20,30. ARTA — 15,30; 18; 20.30. la 
grădină — 20.15.
• Adio, Petersburg : PROGRESUL
— 15.30; 18; 20.15.

: 11.15;

O B S 0 S Si
De la pledoariile înflăcărate și 

modestele înjghebări de teatru pen
tru oopii, realizate între cele două 
războaie, de Victor Ion Popa și de 
alți cițiva artiști, inimoși ca și el, cu 
multă pasiune și cu puține mijloace 
materiale, pină la stadiul de astăzi 
al acestui gen e o mare distanță. O 
distanță măsurată nu in unități de 
timp fizic, ci in evenimente is
torice 
mări 
cială, 
Ceea

evenimente
in transfor- 

6tructurâ so- 
și spirituală, 

zadarnic să ob- 
neobosltul 

_______ ________  pentru cel 
mulți11 — sprijinul autorităților — 
constituie astăzi însăși politica cul
turală a statului nostru. Iar teatrul 
pentru copii și tineret, departe de 
a fi doar un deziderat al citorva mi- 
litânți izolați, însuflețiți de o hime
rică speranță, a devenit astăzi o 
parte integrantă a întregii noastre 
mișcări teatrale, orientate spre edu
carea socialistă a maselor, o îndato
rire a tuturor Instituțiilor artistice 
din tară. Au fost create două teatre 
speciale, destinate tinerelor genera
ții : la București, teatrul „Ion Crean- 
gâ11, la Piatra Neamț, Teatrul Tine
retului. Instrucțiunile privitoare la 
alcătuirea repertoriului indică, pen
tru toate teatrele din țară, obligația 
de a pregăti in fiecare stagiune cel 
puțin un spectacol nou pentru copii. 
Unele teatre au reușit să stabilească 
legături trainice de colaborare cu 
școlile din localitate și din împre
jurimi, activitatea artistică destinată 
școlarilor devenind una din preocu
pările lor constante.

Realizări există, așadar, și se pot 
înscrie la rubrica pozitivă a unui e- 
ventual bilanț. Putem vorbi chiar și 
de succese in străinătate, unde spec
tacolele prezentate de teatrul „Ion 
Creangă11 sau de Teatrul Tineretu
lui din Piatra Neamț au lăsat o bună 
impresie.

Și totuși, aceste realizări nu au a- 
tins nivelul real al posibilităților. 
Activitatea pe care teatrele o dedică 
micilor sau tinerilor spectatori poar
tă. din păcate destul de des. pece
tea lucrului făcut 
„de serviciu11. Se 
destule șovăieli cu 
pertoriul destinat copiilor. Ba. unii 
directori de teatre consideră că le
gătura cu școlile Înseamnă un mijloc 
pentru rezolvarea problemei planului 
de încasări, și nu o dată s-a Intim-

fundamentale, 
radicale de 

economică 
ce încerca ____

țină Victor Ion Popa, 
animator al „teatrului

de mintuială. 
remarcă încă 
privire la re-

plat să vedem o sală de teatru plină 
cu uniforme școlare la spectacole al 
căror conținut era cu totul străin de 
interesele spirituale ale elevilor spec
tatori.

Problema repertoriului, a drama
turgiei pentru copii și tineret rămine 
mereu o problemă deschisă. Cu pu
ține excepții bine cunoscute, rareori 
un scriitor de reală valoare se aven
turează pe acest târim, considerat, nu 
știu de ce, parcă „minat". Cele două 
teatre specializate n-au devenit încă 
laboratoare de creație pentru reali- 
zarea unui repertoriu adecvat.

Iată de ce inițiativa Teatrului de 
păpuși din Iași, devenit de curînd 
Teatrul pentru copii și tineret, apare

„Un pantof fericit" de Victor Leahu, 
„Hercule in căutarea merelor de 
auv" de Valentin Silvestru și „Pa
tria" de scriitoarea poloneză Krys- 
țina Milobedzka.

„Un pantof fericit" e mal curînd 
o suită de schițe dramatice, legate 
intre ele printr-un fir fragil și con
vențional, nu lipsit de ingeniozitate 
spectaculară (regia : Petre Bokor). 
In podul unei case, tablourile vechi 
se animă și dau viață unor scurte 
povestiri, in fața unei fetițe. Pur- 
tind încă i_Z_ .
rioare morale, micile povestiri au un 
Iile ușor descifrabil și, pe alocuri, au 
și haz. Fabula iepurașului fricos, 
care face din țintar armăsar, e in-

amprenta vechilor isto-

care au adus un spor de calitate 
spectacolului) și cu caracterul im
primat de masca imobilă. Pot spune 
că încercarea a reușit destul de bine, 
măștile căpătind viată și personajele 
astfel compuse avind suficientă or- 
ganicltate. Lipsea, ce e drept, dra
matismul unor scene, eroismul lui 
Hercule apărind intrucitva diminuat 
datorită insuficientei sublinieri a pe
ricolelor prin care trecea — intre 
altele lupta cu Leul din Nemeea 
apărea cam comică. O oarecare in
tenție de ironie se desprindea însă 
din chiar intenția realizatorilor — 
grupul de „coriste", reprezentat prin 
citeva siluete de carton, animate, 
fiind grăitor în acest sens.

...Și totuși, cindse va lecui anemia 
teatrului pentru copii și tineret ?

cu totul lăudabilă. Nu pentru că ?l-a 
schimbat firma. Și nici pentru că a 
renunțat la păpușă, ca unic mijloc 
de expresie. Ci pentru că, in această 
nouă formulă, teatrul se va adresa 
in exclusivitate tinerelor generații, 
folosind o gamă variată de modali
tăți artistice, in care se vor intilnl 
teatrul de păpuși și de animație, 
pantomlma și masca, teatrul dra
matic și cel muzical. Programul e, 
desigur, ambițios și teatrul își a- 
sumâ mari răspunderi. Dificultatea 
e cu atit mal mare cu cit, deocam
dată, trupa teatrului, alcătuită 
artiști minuitori, e încă destul 
modest înzestrată pentru a tace față 
unor atit de complexe solicitări ~ 
însuflețirea și pasiunea de care 
văzut animați pe membrii colecti
vului. în frunte cu Inimoasa direc
toare Natalia Dănăilă, sînt o cheză
șie pentru realizări viitoare.

Am văzut la Teatrul pentru copil 
fi tineret din laș! trei spectacole, 
care indică un început promițător b

din 
de

Dar 
l-am

genios ilustrată prin siluete de pă
puși animate pe un ecran in stil de 
umbre chinezești, iar snoava cu sa
cul buclucaș are o savoare populară 
autentică, colorînd povestea cam 
dulceagă a pantofului uzat, fericit 
că poate fi încă de folos.

în „Hercule și merele de aur", 
Valentin Silvestru a dramatizat in
tr-un limbaj poetic cursiv și lim
pede, In versuri albe cunoscutele 
„munci" ale eroului mitologiei an
tice, exemplu de curaj și demnitate 
umană, foarte bine venit pentru e- 
ducarea tinerelor generații. Este un 
act de educație și de cultură tot
odată. Spectacolul pus in scenă de 
către Bokor se impune in primul rind 
prin expresivitatea măștilor create 
de Cik Damadian. Actorii au avut 
de învins marea dificultate a sin
cronizării mișcărilor cu glasurile 
imprimate (vocile bine timbrate 
ale unor actori al Teatrului Național 
din Iași, intre care se remarcă vo
cea barltonală. caldă șl nuanțată, a 
lui Teofil Vilcu, in rolul principal

Dacă în primul spectacol, pus In 
scenă de Petre Bokor, se încerca o 
formulă de teatru ..de participare'1, 
cam formală, prezenta actorilor în 
sală nefiind organic cerută de text, 
spectacolul realizat de Cătălina Bu- 
zoianu cu piesa „Patria14 răspunde 
mai bine cerințelor acestui gen. soli
ei tind permanent participarea publi
cului, fără a o provoca in mod arti
ficial. Piesa și spectacolul, care a gă
sit corespondențele scenice ale tex
tului. se desfășoară ca un joc cu cu
buri. prin intermediul căruia se co
munică noțiuni prețioase, de la cele 
simple pină la cele mai complexe. 
Asistind la jocul multicolor al cubu
rilor. care se combină în fața lor în 
zeci de forme și volume, copiii reme
morează în mod firesc o serie de no
țiuni uzuale — casă. masă, scaun, 
drum, copac — trecînd pe nesimțite la 
altele, din ce in ce mai complexe, 
căci drum înseamnă și drumul vieții. 
Iar casă înseamnă șl familia, iar fa
milia devine societatea, oamenii, 6ub

anevoioasă, la 
participă un. nu
măr uriaș de „mă
runțișuri11. larg 
detaliate în ro
man și reprezen- 
tind poate ele
mentul său cel 
mai edificator.

Ion Marin Sa
doveanu este si 
un original artist 
al cuvintului. care 

a îmbinat într-o sinteză de ne
desfăcut farmecele vechii limbi si 
sintaxe cărturărești cu necesitățile 
de expresie ale contemporaneității. 
Din alianța aceasta. încercată pină 
atunci mai mult de eseiști, roman
cierul a făurit un instrument de ex
presie sugestiv și tot mai funcțio
nal, foarte potrivit să prindă mai cu 
seamă procese ale conștiinței active, 
mutații spirituale, aspecte variate de 
cultură.

însușirile de scriitor, cronicar, e- 
«eist. orator erau dublate la Ion 
Marin Sadoveanu de însușirile iniția
torului- de foarte variate forme, pen
tru a impune teatrul in conștiința 
publicului și a înălța arta scenică la 
nivelul pe care-1 pretindea cultura 
noastră. Ca inspector al teatrelor, ca
litate pe care a detinut-o mulți 
ani, apoi ca director al primei noas
tre scene. Ion Marin Sadoveanu a 
desfășurat o activitate neobosită, in
genioasă, totodată, tinzind la mai 
buna fixare a textului dramatic în 
conștiința publicului. Lui i se dato- 
rește. printre altele, inițiativa, ce 6-a 
bucurat de un larg ecou, a conferin
țelor exemplificate (prelegeri privind 
istoria teatrului, urmate de texte în 
interpretarea actorilor, in costum și 
decor).

Prin întreaga activitate, prin opera 
scrisă, dar mai ales prin preocupă
rile sale de a face larg cunoscute 
publicului valorile perene ale artei 
naționale și universale. Ion Marin 
Sadoveanu a fost, ceea ce astăzi cu 
•toții numim in termeni conciși, un 
artist-cetățean. El a intuit ca un fapt 
firesc, cotidian, necesitatea unui con
tact permanent cu marele public : în 
dorința de a se identifica cu aspira
țiile cetății. Ion Marin Sadoveanu 
s-a plasat, prin preocupările cultu
rale. prin numeroasele inițiative, prin 
întreaga viață. în centrul frămintâri- 
lor vremii sale.

Acum, la 80 de ani de la naștere 
putem spune cu îndreptățire că opera 
literară, cit și poziția sa declarată de 
activ militant social se prezintă gene
rațiilor de astăzi ca o adevărată o- 
glindă care reverberează fidel profi
lul unei întregi epoci.

Cornel REGMAN

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra-' (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate" — 20, (sala Studio) ; 
Puterea și Adevărul — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul Mic (la teatrul de vară 
Herăstrău) : Testamentul
— 20,30.
• Teatrul Giulești : Casa 
fugit pe ușă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de 
Nathan Înțeleptul — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. ..I. L. Cara
giale" : O noapte furtunoasă ; Kir 
Zuliaridi — 10,30, Vinătoarea de 
vrăjitoare — 20.
• Circul „București" : Arena ’73
— spectacol internațional — 19,30.

cîinelui

care a

stat 5

ochii noștri se construiesc case, po
duri, viata se complică prin conflic
te, care 6e rezolvă uneori pe calea 
armelor, iată deci și armata plecind 
la război, iar viața se curmă și cei 
dragi nu mai sint. Treptat tonul de
vine mai grav, meditația ia locul 
zburdălniciei și toate noțiunile fa
miliare se adună laolaltă într-una 
mare, cuprinzătoare, emoționantă, 
Patria. E un spectacol pentru copii, 
dar care se urmărește cu interes și 
cu plăcere și de către adulți. Can
doarea este aici o componentă a ar
tei și nu se confundă cu infantilis
mul. Ultima parte are o rezonanță 
poetică adincă, sugerind maturizarea 
însăși a spectatorilor.

In toate cele trei spectacole, acto- 
rii-minuitori ai teatrului au de
monstrat o mare putere de dăruire, 
pasiune și energie. Prezențe mai 
proeminente : Constantin Ciofu, Ni
colae Brebuescu, Ion Agachi, Ca
melia Bujdei, Ortansa Stănescu, 
Constantin Amuntencei, Emilia A- 
zamfiricăi. Se simte insă nevoia unei 
perfecționări profesionale. Bunele 
intenții și energia nu pot salva tea
trul de primejdia diletantismului 
decit printr-o muncă perseverentă, 
neîntreruptă. Programul bogat, di
vers, anunțat de teatru, nu va putea 
fi realizat fără o temeinică pregăti
re profesională a actorilor și a tutu
ror realizatorilor.

Deși cu destule imperfecțiuni, cele 
trei spectacole ale Teatrului pentru 
copii șl tineret din Iași conturează 
totuși un început de drum. Deocam
dată, am văzut încercarea de diversi
ficare a mijloacelor de expresie, o- 
rientate spre un țel educativ lim
pede, cu adresă precisă în ceea ce 
privește categoria de spectatori : co
piii preșcolari și școlari. Mai dificilă 
va fi problema spectacolelor pentru 
școlarii mal mari și pentru tineret. 
Crearea unui repertoriu bogat in 
idei, care să stimuleze gindirea, ima
ginația, simțămintele nobile, prin 
lucrări de înaltă Unută artistică, lip
site de didacticism uscat, este o ne
cesitate imperioasă, nu numai pen
tru tînărul teatru ieșean, recent 
creat, ci pentru toate teatrele care 
se adresează tinerelor generații. 
Inițierea unor dezbateri pe această 
temă ar aduce unele clarificări ne
cesare într-un domeniu încă destul 
de neglijat în practica artistică;

4
i

Margareta BĂRBUȚA
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fi. Asigurarea avantajului reciproc in coope
rarea dintre state in orice domeniu al relațiilor 
Internaționale.

7. Dreptul și îndatorirea Matelor de a coopera 
intre ele. indiferent de sistemele lor social-poli- 
tice. in diverse domenii ale relațiilor internațio
nale. 1n «copul menținerii păcii $i securiUțil in
ternaționale. al promovării progresului economic 
si social al tuturor națiunilor sl dreptul necon
diționat al tuturor statelor de a participa la coo
perarea internațională si de a avea acces nestin
gherit la cuceririle științei si tehnicii mondiale 
moderne.

8. Neamestecul In treburile interne sau ex
terne ale altui stat, sub nici o formă si nici un 
motiv.

9. Re«pcctarea Inviolabilității frontierelor si » 
integrității teritoriale a statelor și. drept conse
cință. recunoașterea faptului că orice tentativă 
din partea unui stat îndreptată împotriva uni
tății naționale sau integrității teritoriale a altui 
stat constituie un prejudiciu adus păcii ți secu
rității internaționale.

10. Obligația statelor de a se abține in relațiile

lpr internaționale de la Orice fel dc constringcre 
do ordin militar, politic, economic sau de altă 
natură, de la amenințarea cu forța sau folosirea 
forței împotriva altui «tal. sub orice pretext, in 
orice împrejurare și sub orice formă.

11. Dreptul Inerent al fiecărui stal la apărare 
individuală sau colectivă.

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

în interpretarea șl aplicarea lor. aceste prin
cipii fundamentale ale dreptului internațional 
sini legato intre ele și flecare principiu trebuie 
să fie interpretat in contextul celorlalte prin
cipii. Ele trebuie să fie respectate riguros dc că
tre toate statele, in relațiile lor reciproce, și nici 
o violare a unuia dintre aceste principii nu ar 
putea fi justificată niciodată și in nici o îm
prejurare.

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

cu toate statele, pe baza principiilor enunțate ;
dc a acționa In scopul adoptării dc măsuri 

efective in domeniul dezarmării și pentru pro
movarea destinderii, păcii, înțelegerii și coope
rării in Europa, in Africa și in întreaga lume ;

dc a colabora intre ele și cu celelalte state in

vederea întăririi rolului Organizației Națiunilor 
Unite in apărarea Independenței și suveranității 
tuturor statelor șl a dreptului Inalienabil al fie
cărui popor de a-șl hotărî liber soarta, in con
solidarea păcii și securității internaționale șl in 
stimularea cooperării dintre state, in conformi
tate cu principiile și normele dreptului interna
țional ;

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

IV. In vederea examinării problemelor țlnlnd 
de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor pre
zentei declarații. Republica Socialistă România 
și Republica Volta Superioară vor dezvolta 
consultările dintre ele la toate nivelurile, folo
sind intilnirile periodice ale miniștrilor afaceri
lor externe și ale reprezentanților lor, precum și 
căile diplomatice obișnuite.

întocmită la București, la 14 iunie 1973, in 
două exemplare, fiecare in limbile română și 
iranceză, cele două texte avind aceeași valabili
tate.

COMUNICAT COMUN
La Invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Volta Supe- 
• oară, general Sangoule Lamizana. 
a făcut o vizită oficială în România 
intre 11 și 15 iunie 1973.

Președintele Republicii Volta Su
perioară și personalitățile care l-au 
însoțit au vizitat, in timpul șederii 
lor in România. obiective indus
triale. agricole și social-culturale din 
București. Pitești și Brașov.

Pe întreg parcursul vizitei, oaspe
ții voltezi s-au bucurat de o pri
mire călduroasă, plină de afecțiune 
și ospitalitate, expresie a sentimen
telor de stimă și prietenie care ani
mă reciproc cele două țări și po
poare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a avut convor
biri oficiale cu președintele Repu
blicii Volta Superioară. general 
Sangoule Lamizana. la care au par
ticipat :

din partea română : Emil Drâgă- 
nescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Bujor Al- 
ntășan. ministrul minelor, petrolului 
și geologiei. Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor. Vașile . Pungșn, 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat. Alexandru Lăzăreanu. am
basadorul României, in Volta Supe
rioară, Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Lucian Petrescu, director in Ministe
rul Afacerilor Externe. Nicolae Mol
dova nu. director in Ministerul Mi
nelor. Petrolului și Geologiei.

din partea volteză : dr. Joseph Co
lombo. ministrul afacerilor externe. 
Tiemoko Marc Garango. ministrul fi
nanțelor si comerțului. Felix Tiem- 
taraboum. ministrul tineretului și. 
sportului. Pierre Ilboudo. ambasado
rul Voltei Superioare in România, 
Gregoire Nana, deputat in Adunarea 
Națională. Francois Sekone. directo
rul afacerilor politice in Ministerul 
Afacerilor Externe. Philippe Oue- 
draogo. directorul geologiei si mi
nelor. Sogbe Simon Some, consilier 
tehnic in Ministerul Planului. Jean 
Baptiste Ilboudo. consilier in Minis
terul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă dc sin
ceră prietenie si deplină înțelegere, 
cei doi președinți s-au informat re
ciproc asupra procesului de dezvol
tare economică si socială din cele 
ouă țări, au analizat stadiul actual 

perspectivele de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale si au făcut un 
«.?h;mb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale de interes co
mun.

Partea română a exprimat întrea
ga sa considerație pentru realizări
le dobindite de Republica Volta Su
perioară in lup*a sa pentru a- 
părarea si consolidarea independen
ței politice si economice, pentru li
chidarea sechelelor colonialismului și 
subdezvoltării, pentru valorificarea 
deplină a bogățiilor sale naționale, 
pentru îmbunătățirea condițiilor e- 
conomice. culturale si sociale ale po
porului voltez.

Partea volteză a dat o înaltă a- 
preciere succeselor remarcabile ob
ținute de poporul român in opera 
de edificare a societății socialiste, 
de creare a unei economii avansate 
«1 a unei culturi modeme. de ri
dicare a nivelului de viată. Ea a 
acordat, de asemenea, o înaltă a- 
preciere politicii externe a Româ
niei. solidarității si sprijinului con
secvent acordat mișcărilor de elibe
rare națională si t nerelor state a- 
fricane in luD'a lor dreaptă pentru 
independentă și progresul lor eco
nomic si social.

Animați de dorința de a răspun
de aspirațiilor de pace si înțelegere 
ale popoarelor român si voltez și de 
a dezvolta. în continuare, raoortu- 
r.le dintre cele două state, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re- 
puDlicii Socialiste România. Niooiae 
Ceaușescu. si președintele Republicii 
Volta Superioară, general Sangoule 
Lamizana. au semnat o Declarație 
solemnă comună privind principiile 
ce trebuie 6ă guverneze relațiile bi
laterale. precum și relațiile cu toate 
celelalte state.

Ei au exprimat convingerea că 
pentru realizarea destinderii și asi
gurarea păcii in lume este imperios 
necesar ca toate statele să respecte 
principiile proclamate in această De
clarație.

Analizind relațiile româno-volteze. 
cele doua părți au constatat cu sa
tisfacție că acestea, deși se atiă la 
începuturile lor. au posibilitatea fă 
se dezvolte continuu, in folosul re
ciproc al celor două țări si popoare, 
al păcii si înțelegerii internaționale.

Cele două părți li-au exprimat 
hotărirea lor fermă de a acționa 
pentru dezvoltarea schimburilor co
merciale. a cooperării economice, 
tehnice, culturale si științifice, pe 
baze reciproc avantajoase.

Totodată, ele au convenit să in
tensifice contactele la toate nivelu
rile. să facă schimb de delegații Si 
experîi in diverse domenii pentru 
concretizarea a noi posibilități de 
cooperare.

Pentru dezvoltarea schimburilor e

conomice bilaterale s-a convenit ca 
părțile să acționeze pentru apli
carea prevederilor Acordului comer
cial semnat in anul 1970. S-a con
venit. de asemenea. întrunirea Co
misiei mixte, prevăzută de acest a- 
oord. și să intensifice schimburile de 
delegații pentru o mai bună cunoaș
tere a posibilităților reciproce si să 
faciliteze participarea la tirgurile in
ternaționale care se organizează in 
cele două țări.

în scopul diversificării _ relațiilor 
economice bilaterale, s-a căzut de a- 
cord să se dezvolte cooperarea eco
nomică pe termen lung In domeniile 
minier, transporturilor, agricol, in
dustrial și alte domenii.

Cele convenite cu privire la dez
voltarea schimburilor comerciale și 
a cooperării economice au fost con
semnate intr-un Protocol semnat in 
timpul vizitei.

Pentru dezvoltarea relațiilor cul- 
tural-științifice și facilitarea schim
burilor de delegații, in timpul vizi
tei a fost semnat un Acord de cola
borare culturală și științifică și s-a 
manifestat intenția comună de a 
negocia încheierea unui Acord pen
tru desființarea vizelor.

Procedind la un schimb de păreri 
asupra situației internaționale. cei 
doi președinți au apreciat importan
ța deosebită pe care o are in lumea 
contemporană creșterea rolului și 
influenței forțelor păcii, democrației 
și progresului social, subliniind ne
cesitatea de a se acționa perseve
rent in direcția întăririi unității 
frontului antiimperialist, care repre
zintă un factor esențial pentru 
triumful luptei împotriva politicii 
imperialiste de dominație și dictat, 
de amestec in treburile interne ale 
statelor, împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului, pen
tru asigurarea respectării dreptului 
popoarelor de a decide de sine stă
tător asupra căii de dezvoltare eco
nomică și socială.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că in relațiile internațio
nale se manifestă tot mai evident 
voința popoarelor, a tuturor țărilor, 
indiferent de mărimea și potenția
lul lor, de a participa activ, nemijlo
cit. la examinarea și soluționarea 
problemelor care privesc soarta păcii 
și civilizației umane. Ele au subli
niat rolul și contribuția pe care ță
rile mici și mijlocii o aduc la instau
rarea unui climat de pace și securi
tate in lume, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare intre toate 
națiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
președintele Sangoule Lamizana au 
reliefat necesitatea instaurării unor 
relații noi intre state, bazate pe res
pectarea și aplicarea strictă a prin
cipiilor universal valabile ale drep
tului internațional : independența și 
suveranitatea națională, egalitatea în 
drepturi și avantajul reciproc, nea
mestecul în treburile interne ale al
tor state, nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, inte
gritatea teritorială și inviolabilitatea 
frontierelor, reglementarea proble
melor litigioase dintre state, exclu
siv prin mijloace pașnice. Cei doi 
președinți și-au exprimat hotărirea 
de a acționa in mod consecvent pen
tru a se asigura respectarea in rela
țiile internaționale a dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și hotări sin
gur soarta, de a-și decide liber calea 
dezvoltării, fără nici un amestec din 
afară.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui și neocolonialismului constituie 
una din sarcinile cele mai importan
te și urgente ale lumii contempora
ne. Ei au subliniat necesitatea apli
cării neintirziate a prevederilor De
clarației O.N.U. cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoa
relor coloniale și a rezoluțiilor refe
ritoare la decolonizare, apartheid și 
discriminare rasială și, in acest sens, 
eu exprimat hotărirea lor fermă de 
a acorda, in continuare, sprijin ma
terial. politic și diplomatic mișcări
lor de eliberare din Angola. Mozam- 
bic. Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, Namibia și din alte 
teritorii dependente și au condamnat 
politica de apartheid și discriminare 
rasială promovată de regimurile mi
noritare din Republica Sud-Africană 
și Rhodesia. Cei doi președinți au 
apreciat ca deosebit de pozitiv fap
tul că la sesiunea sa din anul 1972 
Adunarea Generală a O.N.U. a recu
noscut mișcările de eliberare națio
nală din. teritoriile aflate sub domi
nație portugheză drept singurele re
prezentante legitime ale popoarelor 
respective, reafirmind dreptul ina
lienabil al acestora, cit și al tuturor 
celorlalte popoare aflate sub domi
nație colonială la autoapărare și 
independență.

Cele două părți au reafirmat spri
jinul și solidaritatea lor cu lupta 
statelor și popoarelor din Africa șl 
alte regiunj ale lumii pentru apăra
rea «i consolidarea independenței 
lor economice și sociale, pentru în
făptuirea năzuințelor lor vitale. Ele 
au evidențiat rolul tot mai impor
tant al statelor africane in aborda
rea și soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității, in lupta 
împotriva politicii de dominație im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă și au subliniat importanța con
solidării unității de acțiune a țărilor 
africane pentru înfăptuirea aspira

țiilor fundamentale ale popoarelor 
continentului, evocind. in acest sens, 
și contribuția importantă a Organi
zației Unității Africane.

Cei doi șefi de stat au relevat că 
Republica Socialistă România și Re
publica Volta Superioară, ca țări in 
curs de dezvoltare, consideră că re
ducerea și lichidarea decalajelor care 
separă țările in curs de dezvoltare 
de cele economic avansate constituie 
o problemă de importanță majoră, a 
cărei rezolvare corespunzătoare este 
de interes fundamental pentru întă
rirea păcii și securității internațio
nale, pentru asigurarea progresului 
întregii omeniri. Ei au exprimat con
vingerea că. pentru lichidarea feno
menului subdezvoltării economice, 
sint necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări spre a pune în 
valoare — conform voinței și intere
selor sale vitale — bogățiile natu
rale și resursele umane de care dis
pune. asigurarea sprijinului material 
al țărilor dezvoltate, precum și rea
lizarea unei largi cooperări interna
ționale, prin înlăturarea oricăror ba
riere și altor obstacole discriminatorii 
din relațiile economice interstatale, 
care afectează in special economia 
țărilor in curs de dezvoltare. Ei au 
subliniat necesitatea respectării nea
bătute a dreptului suveran al fie
cărui stat de a dispune in mod liber 
de bogățiilp naturale și de toate ce
lelalte resurse, de a avea acces .nes- 
tingherit la cuceririle, științei și 
tehnologiei mondiale moderne, de a 
participa, in condiții de egalitate, la 
examinarea și reglementarea proble
melor economice și monetare inter
naționale.

Părțile au subliniat necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. in aplicarea 
programelor prevăzute in cadrul 
strategiei internaționale a celui de-al 
doilea deceniu pentru dezvoltare, 
lărgirea și diversificarea programe
lor de cooperare tehnică și a altor 
programe de asistență tehnică, pre
cum și intensificarea sprijinului 
acordat tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, indiferent de orinduirea 
lor socială sau zona geografică din 
care fac parte.

în legătură cu evoluția situației 
din sud-estul Asiei, părțile au salu
tat cu satisfacție încheierea acordu
lui de încetare a războiului și resta
bilire a păcii in Vietnam, precum și 
semnarea acordului privind restabi
lirea păcii și realizarea înțelegerii 
naționale în Laos și au exprimat 
speranța că aceste acorduri vor crea 
condiții pentru instaurarea unei păci 
durabile in această regiune, care să 
permită popoarelor din Indochina 
să-și hotărască libere calea dezvol
tării lor politice, economice și so
ciale. conform aspirațiilor lor legi
time. fără nici un amestec din afară. 
Ele consideră că este necesar să se 
pună capăt bombardamentelor inu
mane împotriva Cambodgici.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Volta Superioară 
și-au exprimat profunda îngrijorare 
față de perpetuarea situației de în
cordare din Orientul Apropiat, care 
reprezintă o amenințare la adresa 
păcij și securității internaționale. Ei 
s-au pronunțat ferm pentru soluțio
narea grabnică a conflictului din 
această zonă in spiritul și pe baza 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967. care prevede 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, asigurarea 
dreptului la existență, integritate si 
suveranitate al fiecărui stat din a- 
ceastă regiune și rezolvarea proble
mei populației palestinene, oonform 
intereselor sale naționale.

Cei doi șefi de stat au avut un 
schimb de vederi in legătură cu si
tuația actuală din Europa și convo
carea Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare. Apre
ciind pozitiv rezultatele obținute 
in cadrul consultărilor multilaterale 
de la Helsinki, ei și-au exprimat sa
tisfacția pentru convocarea Confe
rinței general-europenâ, care să așeze 
relațiile dintre statele continentului 
pe principii noi. astfel incit să se asi
gure fiecărui popor, fiecărui stat, 
posibilitatea de a-și concentra efor
turile spre dezvoltarea economico- 
socială de sine stătătoare, in concor
danță cu năzuințele sale. Ei au fost 

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în momentul in care părăsesc Bucureștiul, la încheierea vizitei oficiale 
pe care am efectuat-o in România, la amabila dumneavoastră invitație, doresc, 
domnule președinte, să vă adresez cele mai vii mulțumiri pentru pri
mirea extrem de călduroasă și prietenească pe care guvernul și bravul 
popor român au binevoit să mi-o rezerve mie și membrilor suitei mele.

Apreciez, impreună cu delegația mea. marea ospitalitate a poporului 
român, grija și atenția deosebite cu care am fost înconjurați în timpul 
șederii noastre In România.

Plec din frumoasa dumneavoastră țară cu convingerea că legăturile de 
prietenie, care existau deja intre țările noastre, și pe care vizita mea le 
subliniază se vor întări mereu.

Cu mulțumirile mele reinnoite. vă rog, domnule președinte, să primiți asi
gurarea înaltei mele considerațiuni și a constantei mele prietenii.

General SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii 

Volta Superioară

de acord că realizarea securității și 
consolidarea păcii și securității in 
lume vor contribui la promovarea 
colaborării internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Sangoule Lamizana au 
apreciat că este imperios necesar să 
se intensifice negocierile pentru de
zarmare cu participarea tuturor sta
telor interesate și să se întreprindă 
acțiuni concrete pentru realizarea 
dezarmării generale și, in primul 
rind. a celei nucleare. Avind in vedere 
consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor, ei au subliniat, 
totodată, avantajele pe care le-ar 
reprezenta pentru întreaga omenire 
dirijarea in scopuri pașnice a resur
selor folosite astăzi in lume în do
meniul militar.

în acest sens, cele două părți au 
reafirmat hotărirea lor do a acționa, 
împreună cu celelalte țări ale lumii, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
înghețarea și reducerea bugetelor mi
litare, pe baza unui program con
cret, încetarea producției dc arma
ment și îndeosebi a armelor nucleare 
și a celorlalte mijloace de extermi
nare in masă, trecerea la dis
trugerea lor treptată. De aseme
nea. părțile au reafirmat spriji
nul țărilor lor pentru adopta
rea unor măsuri concrete vizind 
dezangajarea militară, lichidarea 
bazelor militare și retragerea trupe
lor de pe teritorii străine; crearea 
de zone denuclearizate. întreprinde
rea de acțiuni împotriva propagan
dei de război.

Părțile consideră că au o deose
bită importanță, in acest proces, re
cunoașterea și respectarea Africii 
ca zonă denuclearizată și transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii 
și bunei ințelegeri, lipsită de arme 
nucleare.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța pe care Republica So
cialistă România și Republica Volta 
Superioară o acordă creșterii rolului 
O.N.U. in rezolvarea problemelor 
internaționale, în interesul popoare
lor. apărarea principiilor dreptului 
internațional, crearea unui climat 
de deplină securitate in lume. Ei au 
declarat că este in interesul profund 
al tuturor popoarelor ca O.N.U., ce
lelalte organizații și organisme in
ternaționale să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru promova
rea colaborării și înțelegerii intre 
națiuni, împotriva oricăror acte de 
încălcare a dreptului internațional, 
de ingerințe și imixtiuni in trebu
rile altor popoare, pentru înlătura
rea surselor de conflicte și războaie 
din lume. Cele două părți și-au ex
primat hotărirea de a acționa, 
unindu-și eforturile cu cele ale al
tor state, in vederea creșterii rolu
lui Organizației Națiunilor Unite, 
așa cum preconizează rezoluția ini
țiată de România și adoptată la ul
tima sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Părțile au apreciat că vizita ofi
cială in Republica Socialistă Româ
nia a președintelui Republicii Vol
ta Superioară și convorbirile care 
au avut loc cu acest prilej consti
tuie o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
româno-volteze, la cauza păcii și 
înțelegerii intre popoare.

Rcliefind utilitatea acestor con
tacte și intilnirile dintre conducăto
rii și oficialitățile celor două țări, 
cele două părți și-au exprimat do
rința de a continua schimbul de vi
zite la diferite niveluri, in scopul 
întăririi colaborării dintre țările și 
popoarele lor.

Președintele Sangoule Lamizana a 
exprimat viile sale mulțumiri Exce
lenței Sale Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, guver
nului și poporului român pentru 
călduroasa și foarte cordiala pri
mire care i-a fost rezervată. pre
cum și membrilor delegației sale.

Președintele Sangoulă Lamizana a 
invitat pe Excelența Sa președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și doamna 
Ceaușescu să facă o vizită oficială 
in Volta Superioară. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Data acestei 
vizite va fi fixată ulterior, pe cale 
diplomatică.

Cronica zilei
Ministrul resurselor naturale din 

Malayezia, Dfiluk Talb Bin Mahmud, 
a sosit vineri in Capitală.

Pe aeroportul internațional Oto
peni, ministru) malayczian a fost 
intimplnat de Ohcorghe Lazăr, ad
junct al ministrului economiei*fores
tiere și materialelor de construcții, 
de alte persoane oficiale.

★
Noul ambasador al Regatului Ma

roc in Republica Socialistă România, 
Maatl Jorio. a depus vineri la amia
ză o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

Tot vineri a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism noul ambasa
dor al Republicii Peru, Enrique E. 
Laroza.

★
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii, ne-a vizitat 
țara o delegație a Comitetului sovie
tic pentru apărarea păcii, condusă 
de V. I. Krestianinov, președintele 
Comisiei de partid de pe lingă Comi
tetul orășenesc de partid al orașului 
Moscova.

Oaspeții au avut întrevederi la Co
mitetul național pentru apărarea pă
cii, la secția relații externe a C.C. 
al P.C.R. și la colegiul de partid al 
Comitetului municipal de partid 
București și au vizitat obiective in
dustriale și social-culturale din Bucu
rești, din județele Constanța, Pra
hova, Brașov.

★
Delegația de juriști, condusă de 

Teodor Vasiliu, ministrul justiției, 
care, la invitația ministrului justiției 
din Republica Populară Bulgaria, 
Svetla Daskalova, a făcut o vizită in 
această țară s-a înapoiat vineri în 
Capitală.

★
Vineri după-amiază, delegația Co

mitetului Central al Combatanților 
împotriva fascismului și capitalismu
lui din Republica Populară Bulga
ria. condusă de Andrei Mihailov, 
prim-vicepreședinte, care a făcut o 
vizită de prietenie in tara noastră 
la invitația Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, a părăsit Capitala, indreptin- 
du-se sure patrie. Pe timpul cit s-au 
aflat în tara noastră, oaspeții au 
vizitat obiective economice si turis
tice. au avut convorbiri la Comite
tul foștilor luptători antifasciști și 
la Comitetul organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist.

★
Vineri a sosit in Capitală o dele

gație iraniană, condusă de domnul 
B. Mostofi, președintele societății 
..National Petrochemical Company', 
care, la invitația Ministerului In
dustriei Chimice, face o vizită în țara 
noastră.
'La aeroportul Otopeni, oaspeții au 

fost intimpinați de Ioan M. Nicolae. 
adjunct al ministrului industriei chi
mice.

Cu prilejul acestei vizite, in cadrul 
convorbirilor care vor avea loc, vor 
fi abordate probleme privind lărgirea 
cooperării și colaborării dintre cele 
două țări în domeniul chimiei și pe
trochimiei.

vremea
Ieri tn țară : Vremea s-a răcit. Ce

rul a fost mal mult noros. Au căzut 
ploi, mai ales sub formă de averse, 
Însoțite de descărcări electrice în Ma
ramureș, estul Crișanei, cea mal mare 
parte a Transilvaniei, sudul Banatu
lui. nordul și estul Olteniei. vestul 
Munteniei și Carpatii Meridionali. Pe 
alocuri ploile au fost abundente, de
pășind 30 de litri pe metru pătrat. în 
zona subcarpatică a Munteniei și Ol
teniei s-a semnalat grindină, iar In 
Bucegi la peste 2 000 de metri lapovl- 
ță și ninsoare. Vîritul a suflat mode
rat. prezentind unele intensificări In 
sudul și estul țării. La ora 14 tempe
ratura acrului oscila intre 9 grade la 
Toplița și Cimpulung Moldovenesc, și 
24 grade la Stolnici, Videle. Titu și 
București. In București : Cerul a fost 
variabil, mai mult noros după amia
ză. cind a plouat slab. Vîntul a su
flat potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 iunte. în țară : După o răcire 
ușoară, vremea se va încălzi din nou. 
Cerul va fi variabil. Se vor semnala 
ploi de scurtă durată la Începutul in
tervalului. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 6 și 16 
grade, izolat mal coborîte în nordul 
țării, iar maximele între 18 șl 28 gra
de, pe alocuri mai ridicate în a doua 
parte a intervalului. In București : 
După o răcire ușoară, de scurtă dura
tă. vremea se va încălzi din nou. Ce
rul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie la Începutul intervalului. 
Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 15 IUNIE 
1973

EXTRAGEREA I : 34 35 67 90 3 18 
60 56 87.

EXTRAGEREA A II-A : 39 44 11 
78 27 47 16 19 37.

Fond general de premii : 1 127 721 
lei. din care 168 436 lei report.

• SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IERI, PE STADIONUL DINAMO

0 amplă manifestare 
sportivă școlară

Vineri, in Capitală, pe stadionul 
Dinamo, in prezența a mii de elevi și 
eleve din școlile și liceele bucu- 
reștene, a avut loc festivitatea de 
închidere a anului sportiv școlar. Cu 
acest prilej, după defilarea a peste 
5 000 de sportivi elevi și a unor de
monstrații și jocuri de mișcare, pe 
terenurile și in sălile din parcul 
sportiv s-au desfășurat concursuri 
de atletism, gimnastică, meciuri de 
fotbal, handbal, rugbi, judo etc.

Această manifestare, care a cunos
cut un frumos succes, a fost organi
zată de Inspectoratul școlar muni
cipal, Consiliul municipal pentru e- 
ducație fizica și sport, Consiliul mu
nicipal al organizației pionierilor, 
Comitetul municipal U.T.Ci

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe McKinley A. Deshield 

secretar general al partidului
„The True Whig

(Urmare din pag. I)

personal, al conducerii P.C.R.. un 
cald $1 prietenesc mesaj de salut 
președintelui partidului ..The True 
Whig Party", șeful statului liberian 
— W. R. Tolbert Jr., iar poporului 
liberian succes in dezvoltarea eco
nomică și socială pe calea progresu
lui și bunăstării.

împărtășind impresiile din timpul 
vizitei sale in România, oaspetele a 
dat o înaltă prețuire realizărilor ob
ținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în opera de edi
ficare a unei vieți noi, in ridicarea 
standardului de viață al oamenilor 
muncii, a formulat aprecieri căldu
roase cu privire la activitatea in
tensă desfășurată de România pe 
arena internațională pentru pace, 
înțelegere și cooperare intre nați
uni, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăplnul des
tinelor sale.

In acest context, McKinley A. De
shield a transmis poporului român 
felicitări călduroase cu ocazia sărbă
toririi celei de-a 25-a aniversări •

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru plăcutul mesaj de 
felicitare trimis cu ocazia zilei naționale. Amintindu-mi cu deosebită plă
cere de recenta vizită a Excelenței Voastre in Italia, care a contri
buit foarte mult la întărirea legăturilor de prietenie și colaborare exis
tente intre cele două țări ale noastre, adresez, in numele meu și al 
poporului italian, sincere urări de prosperitate pentru poporul român și 
de fericire personală pentru Excelența Voastră.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Adresez Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru ama
bilul mesaj pe care ați binevoit a mi-1 trimite cu prilejul zilei mele de 
naștere și vă adresez, la rindul meu, dumneavoastră și poporului român, 
bunele și călduroasele mele urări.

ELISABETA R.

Convorbiri la C. C. al P. C. R.
Delegația Partidului Comunist din 

Japonia, condusă de tovarășul Tomio 
Nishizawa, membru al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.J.. care la 
invitația C.C. al P.C.R. face o vizi
tă in țara noastră, a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R. cu o delegație a 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.

Din partea japoneză la convorbire 
au participat tovarășii Shichiro Ta
keuchi, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Shiro Toyoda, membru al 
C.C. al P.C.J., și Hiroshi Kikunami, 
adjunct al șefului Secției internațio
nale a C.C. al P.C.J.

Primire la Consiliul de Miniștri
Vineri după-amiază. tovarășul Vir

gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit gru
pul de turiști din R.P. Chineză, al
cătuit din activiști de partid, de 
stat și alte cadre, condus de Cien 
Iun-cln, membru supleant al Comi
tetului provincial Dziangsu al P.C. 
Chinez, membru al Comisiei Per
manente a Comitetului revoluțio

Plecarea delegației parlamentare indoneziene
Delegația parlamentară din Repu

blica Indonezia, condusă de Domo 
Pranoto, vicepreședinte al parlamen
tului, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste 
România, a întreprins o vizită în țara 
noastră, a părăsit vineri Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

în cîteva
t • Meciul U.T.A. — Universitatea 

Craiova, din cadrul penultimei etape 
a campionatului diviziei A de fot
bal. a fost aminat pentru 24 iunie 
(cind va avea loc și restanța Dina- 
mo—C.F.R.), din inițiativa federației, 
pentru ca ambele pretendente la ti
tlu să-și dispute ultimul meci la a- 
ceeașl dată.

ATLETISM. — Performera con
cursului internațional atletic, desfă
șurat la Atena, a fost cunoscuta 
campioană româncă Argentina Me
nis. Ea a ciștigat proba de disc cu o 
aruncare de 65,16 m. fiind urmată 
de atletele bulgare Svetla Bojkova 
(61.58 m) șl Vasilka Stoeva (61,56 m).

TENIS. — Campionatele internațio
nale de tenis ale R.F. Germania 
continuă la Hamburg. în turul trei al 
probei de simplu bărbați, vest-ger- 
manul Harald Elschenbroich l-a în
vins cu 4—6. 6—4, 6—2, 6—4 pe spa
niolul Manuel Orantes. In optimile

Parly" din Liberia
naționalizării principalelor mijloace 
de producție industrială in România, 

în cursul întrevederii a-a exprimat 
dorința comună de a continua șl 
dezvolta contactele la diferite nive
luri, de a extinde și accelera cola
borarea reciproc avantajoasă dintre 
România și Liberia pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific. cultural 
și In alte domenii, pe baza princi
piilor egalității In drepturi, respec
tării independentei și suveranității 
naționale, a neamestecului in trebu
rile interne.

S-a subliniat necesitatea unei 
strlnse colaborări intre cele două 
state in viața internațională pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui și rasismului, pentru depășirea 
decalajelor care separă țările în cura 
de dezvoltare de cele avansate din 
punct de vedere economic, pentru 
stingerea focarelor de încordare, pen
tru promovarea unei politici noi și 
înlăturarea vechii politici imperialis
te de forță, dictat și agresiune, pen
tru făurirea unei lumi mai drepte, 
mai bune.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
ambianță cordială, prietenească.

Din partea română au participat 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C. R.. Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost discutate probleme ale dez
voltării in continuare a relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.J.. s-a realizat un larg schimb 
de informații asupra unor preocu
pări actuale ale celor două partide 
și s-a efectuat un schimb de păreri 
asupra unor probleme ale vieții con
temporane. ale mișcării comuniste fi 
muncitorești internaționale.

nar al provinciei Dziangsu. care ac 
află intr-o vizită în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ion Florescu, adjunct al ministrului 
turismului, și Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Lu Ți-sin, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Ambasa
dei R.P. Chineze la București.

Intilnirea s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială, tovărășească.

delegația a fost condusă de Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Mursalin Daeng 
Mamangung, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.

(Agerpres)

r î n d u r i
de finală ale probei de dublu băr
bați, cuplul Ion Țiriac (România) — 
Manuel Orantes (Spania) a ciștigat 
cu 6—0, 6—4 partida susținută cu 
perechea japoneză Kuki— Himamura.

VOLEI. — Echipa masculină de vo
lei Progresul București, aflată in 
turneu in Belgia, a susținut la Bru
xelles un meci cu reprezentativa 
țării gazdă. La capătul unui joc 
spectaculos, voleibaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 3—2 
(8—15, 12—15, 15—12. 15—12. 15—12).

• La campionatele europene de 
haltere de la Madrid, tinărul sportiv 
bulgar Nedelcio Kolev (20 de ani) a 
obținut o surprinzătoare victorie în 
limitele categoriei semimijlocie (75 
kg), totalizind la cele două stiluri 330 
kg (145 kg plus 185 kg), nou record 
mondial. Campionul olimpic Iordan 
Bikov, compatriotul lui Kolev, s-a 
clasat pe locul doi cu 322.500 kg. Lo
cul trei a revenit sovieticului Vla
dimir Mihailov (320 kg).



viața internațională
0 preocupare majoră fa scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI
l Ă

Consultările multilaterale au constituit 
o etapa importantă pe calea realizării 

securității si cooperării in Europa
- ECOUL INTERNAȚIONAL AL REZULTATELOR 

REUNIUNII DE LA HELSINKI -

AINIRAT IN VIGOARE ORDINUL DE ÎNCETARE 
A TOCULUI IN VIETNAMUL DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 15 (Agcr- 
pres). — Vineri la ora 12 (ora locală, 
ora 4.00 (G.M.T.), pe Întreg teritoriul 
Vietnamului de sud a Intrat in vi
goare ordinul de încetare a focului, 
in conformitate cu prevederile Acor-

dului de La Paris privind Încetarea 
războiului și restabilirea păcii In 
Vietnam •— informează agențiile 
France Presse, United Press Interna
tional și Associated Press.

Declarația M. A. E. al G. R. P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

Președintele Finlandei URHO KEKKONEN :

„Pentru succesul conferinței este necesar 

ca toate părțile să manifeste bunăvoință”

VIETNAMUL DE SUD 15 (Agcr- 
pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud a dat publicității o 
declarație în legătură cu recentul 
comunicat comun semnat de cele pa
tru părți semnatare ale Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului. In 
declarație se spune că acest comuni
cat oglindește poziția justă și atitu
dinea serioasă a G.R.P. și a Guver
nului R.D.V. în aplicarea Acordului 
de la Paris.

G.R.P. își reafirmă poziția sa con- 
etînd în respectarea strictă șl apli
carea cu seriozitate a acordului de 
Încetare a războiului și restabilire a 
păcii în Vietnam, arătând că va face 
totul pentru ca măsurile indicate in 
comunicatul comun din 13 iunie să 
fie realizate pe deplin în intervalul 
de timp prevăzut și cere ca guvernul 
S.U.A. șl administrația de la Salgon 
*ă procedeze în același fel.

O hotărîre a Senatului S. U. A.
Președintei? Finlandei. Urho Ke

kkonen. salutând progresele realizate 
la consultările multilaterale de la 
Helsinki pe calea destinderii și 
colaborării in Europa, a spus : 
..Pe noi, finlandezii, ne bucură in 
mod deosebit faptul că, pe baza po
liticii noastre de neutralitate, am pu
tut contribui la rezolvarea unor pro
bleme privind securitatea și colabo
rarea pe continentul nostru". El și-a 
exprimat, in continuare, convingerea 
că destinderea in Europa va avea o 
influență favorabilă și pe scară mon

dială. Pentru succesul in continuare 
al negocierilor — a spus Kekkonen 
— este nevoie de bunăvoință mani
festată de toate părțile.

Pe de altă parte, la un seminar co
mun la care au participat studenți 
ai universităților din Moscova și Hel
sinki, desfășurat în capitala finlan
deză, Aht! Karjalainen, ministrul de 
externe al Finlandei, a arătat : „A- 
vem tot temeiul să sperăm că rezul
tatele Conferinței gcneral-europene 
vor fi pozitive și că vor asigura con
tinentului nostru un viitor pașnic".

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a aprobat cu 67 vo
turi pentru și 15 contra un amenda
ment care interzice toate operațiu
nile militare ale forțelor armate 
americane in Indochina. Amenda
mentul, inserat la proiectul de lege

privind alocarea fondurilor destinate 
Departamentului de Stat, precizează 
că este interzisă finanțarea „orică
ror acțiuni ostile in teritoriul, dea
supra, în largul coastelor Vietnamu
lui de nord, Vietnamului de 6ud. 
Laosului și Cambodgiei".

Ministrul afacerilor externe al Belgiei :

încheierea lucrărilor Adunării de Stat 

a R. P. Ungare

„Viitoarea Conferință europeană poate elabora

premisele unei ample cooperări”
BELGRAD 15 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat cotidianului 
belgrădean ..Politika", Renaat van 
Elsîande. ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, a declarat că viitoarea 
Conferință gesieral-europeană pentru 
securitate și cooperare reprezintă un

„NEUES DEUTSCHLAND':

eveniment care marchează trecerea 
de la războiul rece la relații de înțe
legere. Relevind rezultatele fructuoa
se ale convorbirilor preliminare de 
la Helsinki, șeful diplomației belgie
ne a apreciat că viitoarea conferință 
poate elabora premisele unei ample 
cooperări. In context, Renaat van 
Elsîande a relevat că țara sa „do
rește să aibă relații bune și directe 
cu toate țările".

BUDAPESTA 15 — (Coresponden
tă de la A. Pop). La Budapesta s-au 
incheiat lucrările Adunării de Stat a 
R.P. Ungare, care a dezbătut proiec
tul de lege cu privire la executarea 
bugetului de stat pe anul 1972. Cu 
acest prilej, s-a subliniat că. în anul 
care a trecut, economia națională 
s-a dezvoltat mai echilibrat, obtirdn- 
du-se succese in toate ramurile de 
activitate. Astfel, producția indus
trială a crescut cu 6.3 la sută, iar 
venitul național cu 5 la sută si s-a 
înregistrat o creștere importantă la 
exporturi.

Totodată s-a arătat că. în anul 
1972, investițiile au fost cu 2 la sută 
mal mici decît în anul precedent, iar 
două treimi din marile investiții, 
aflate in proces de execuție, vor ne-

cesita pentru intrarea lor în func
țiune un termen mai lung decît era 
planificat S-a menționat, de aseme
nea, că nivelul prețurilor a crescut, 
conform planului, cu aproximativ 3 
la sută.

Adunarea de Stat a R.P. Ungare a 
adoptat in unanimitate legea privind 
executarea bugetului de stat al țării 
pe anul 1972.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ambasadorii români
In finlanda

HELSINKI 15 (Agerpres). — Noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste. Ro
mânia in Finlanda, Constantin Vlad, 
a fost primit de președintele Urho 
Kekkonen, căruia i-a prezentat scri
sorile de acreditare.

Cu aoest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis președintelui Ke
kkonen, din partea președintelui Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un masaj de salut și cele 
mai bune urări de succese în activi
tatea sa. de sănătate și fericire per
sonală. Mulțumind pentru mesajul 
primit, Urho Kekkonen a rugat să 
s? transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu sincere urări de noi suc
cese. de sănătate șl fericire, pentru 
dezvoltarea și adîncirea in continuare 
a relațiilor dintre România și Fin
landa. Președintele finlandez a salu
tat evoluția ascendentă și pozitivă a 
relațiilor dintre țările noastre.

IN IORDANIA
AMMAN 15 — (Corespondență de la 

Crăciun Ionescu). La 13 iunie a.c., 
regele Hussein al Iordaniei l-a pri
mit pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României la A- 
mman, Mihail Levente, care i-a pre
zentat scrisorile sale de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis suveranului și po
porului iordanian un mesaj de salut 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

Regele Hussein l-a rugat, la rîndul 
său, pe ambasadorul român să trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări de succese în activitatea 
sa in folosul poporului român. al 
păcii și colaborării internaționale.

agențiile de presă

Acord româno-sovietic 
privind colaborarea in construirea fabricii 

de celuloză de la Ust-llim
MOSCOVA 15. — (Corespondență 

de la N. Crețu). La Moscova a fost 
semnat, la 15 iunie, acordul intergu- 
vernamental româno-sovietic pri
vind colaborarea în construirea fa
bricii de oelulozâ de la Ust-llim. A- 
cordul a fost semnat in baza conven
ției generale din 12 iulie 1972, care 
stipulează participarea țării noastre 
la realizarea acestui obiectiv, alături 
de alte țâri interesate, membre ale 
C.A.E.R.

Potrivit acordului, Republica So
cialistă România va participa, prin

livrări de mărfuri in avans și pro
's țări de servicii, la realizarea fabri
cii de celuloză și a obiectivelor le
gate de aceasta. La rîndul său, 
Uniunea Sovietică va asigura Româ
niei livrări de celuloză sulfat albita 
din lemn de rășinoase, conform cotei 
de participare.

Acordul a fost semnat din partea 
română de Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, iar 
din partea sovietică de L.I. Zorin, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

Intervenții ale reprezentanților români
LA CONFERINȚA O.I.M.

GENEVA 15 (Agerpres). — In ca
drul celei de-a 58-a sesiuni a Con
ferinței Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), care se desfășoară la Ge
neva, a luat cuvintul șeful delega
ției române. Mircea Voinescu. prim- 
adjunct al ministrului muncii. Dele
gatul român și-a manifestat satis
facția pentru faptul că tema din 
acest an a raportului directorului 
general al O.I.M. — „Prosperitate și 
bunăstare" — coincide cu ideile și 
principiile pentru care România a 
militat In permanență.

Relevind că marile probleme ale 
contemporaneității nu pot fi rezol
vate decît într-o lume a păcii și 
cooperării, bazată pe respectul înde- - 
pendenței și suveranității naționale, 
pe egalitatea in drepturi, neameste
cul in treburile interne și avantajul 
reciproc, vorbitorul a insistat asupra 
necesității de a se realiza principiul 
universalității O.I.M., prin primirea 
unor state ca R. D. Germană, R. P. D. 
Coreeană și R. D. Vietnam.

LA LUCRĂRILE U.N.E.P.
GENEVA 15 (Agerpres). — In in

tervenția sa la lucrările Consiliului 
de administrație al Programului 
Națiunilor Unite pentru mediul în
conjurător (U.N.E.P.), șeful delega
ției române, Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național al A- 
pelor. s-a referit pe larg la acțiu
nile întreprinse pe plan internațio
nal, in scopul organizării de acțiuni 
de ordin economic, tehnioo-științific, 
financiar și instituțional, menite să 
contribuie Ia folosirea rațională a

■ B B B B B B 
transmit:

resurselor naturale, la ocrotirea fru
museților naturii.

Vorbitorul a evidențiat apoi pre
ocupările existente în țara noastră in 
legătură cu protecția’ mediului în
conjurător.

„Acum, opinia publică, 

forțele inaintate din 

Europa trebuie să 

acționeze și mai hotărit"
Intr-un interviu acordat ziarului

Neues Deutschland", dr. Siegfried 
Bock, membru al delegației RD.G. 
la consultările multilaterale de la 
Helsinki, a declarat printre altele : 
..Este fără îndoială că activitatea de
pusă la Dipoli nu a fost zadarnică 
pentru că consultările multilaterale 
privind convocarea Conferinței eu
ropene pentru securitate au putut fi 
încheiate cu succes... Aceste consul
tări au constituit o etapă importantă 
în discuțiile privind asigurarea păcii 
în Europa. Cel mai important lu
cru este acum ca înțelegerile de la 
Dipoli să fie traduse in fapt. Pentru 
aceasta este necesar ca opinia pu
blică europeană, toate forțele care 
doresc această evoluție să exercite 
și in viitor o presiune asupra tutu
ror acelora care i se opun sau vor 
s-o Întârzie".

ATENA

PROÎEcFdE Dm PRIVIND MODIFICAREA CONSTITUȚIEI
ATENA (Corespondență de la 

I. Badea). — Consiliul de Miniștri al 
Greciei a dat publicității proiectul de 
decret privind modificarea Constitu
ției din 1968, ca urmare a abolirii 
monarhiei și proclamării republicii 
prezidențiale parlamentare la 1 iu
nie. Decretul va fi supus spre apro
bare unui referendum, ce va fi or
ganizat Ia 29 iulie 1973.

Decretul stabilește in funcția de 
președinte al Republicii Grecia pe 
Ghiorghios Papadopoulos, actualul

președinte provizoriu și prim-mi- 
nistru, iar în oea de vicepreședinte 
pe generalul Odysseus AngheJis. 
Mandatele lor încep la 1 iunie 1973 
și expiră la 1 iunie 1981.

Sint prevăzute, de asemenea, mo
dificări ale constituției in ceea ce 
privește alegerea și funcționarea par
lamentului, formarea guvernului șl a 
altor organisme ale puterii de stat.

Pină la 31 decembrie 1974 — se 
spune în decret — vor fi organizate 
alegeri generale.

ÎNAINTAREA CERERII R. F. GERMANIA 
PRIVIND ADMITEREA ÎN O.N.U.

NEW YORK 15 (Agerpres). — Ob
servatorul permanent al Republicii 
Federale Germania la Națiunile U- 
nite. Walter Gehlhoff, i-a remis, 
vineri. secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, cererea ca

țara sa să fie primită in Organiza
ția Națiunilor Unite ca membru cu 
drepturi depline. După cum s-a mai 
anunțat, anterior observatorul per
manent al R. D. Germane la O.N.U. 
a adresat o cerere similară.

Guvernul cehoslovac * 
aprobat, vineri, proiectul de tratat 
cu privire la relațiile dintre R. S. 
Cehoslovacă și R. F. Germania, pre
zentat de Bohuslav Chnoupek, mi
nistrul afacerilor externe — anunță 
agenția C.T.K. Comunicatul, publicat 
de Ministerul Afacerilor Externe 
cehoslovac, menționează că parafarea 
tratatului se prevede a fi efectuată 
la 20 iunie la Bonn, urmind ca el să 
fie semnat, la nivel de șefi de gu
verne, la Praga.

Primul ministru al Ira- 
nulii!, At>15as Hoveyda, a primit 
pe Ci Pin-fei, ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, 
aflat într-o vizită de prietenie la Te
heran. Au fost de față ministrul afa
cerilor externe al Iranului, Abbas 
Aii Khalatbari, și alte persoane ofi
ciale. Cu acest prilej — menționează 
agenția China Nouă — a avut loc o 
convorbire cordială și prietenească.

Președintele Argentinei, 
Hector Campora, a sosit, vineri, la 
Madrid, într-o vizită oficială de cinci 
zile. In aceeași zi, el a avut o între
vedere cu fostul șef al statului ar- 
gentinean, generalul Juan Peron, in 
vederea reîntoarcerii acestuia in țară, 
după un exil de aproape 18 ani.

Primul secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Erich »<«>«*". 
a primit, joi, pe Franz Muhri, pre
ședintele P.C. din Austria, care faoe 
o vizită in R.D. Germană, in fruntea 
unei delegații a partidului.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit vineri la 
Belgrad intr-o vizită oficială. In a- 
ceeași zi. premierul Indiei a început 
convorbirile cu președintele R.S.F.I.. 
Iosip Broz Tito. și cu președintele 
Consiliului Executiv Federal *1 
R.S.F.I., Gemal Biediei.

Probleme ale cooperării 
dintre România și fl.I.E.A. 
în domeniul folosirii in soopuri paș
nice a energiei nucleare au fost dis
cutate în timpul întrevederii dintre 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară din Româ
nia, prof. univ. loan Ur.su. și dr. 
Sigvard Eklund, directorul general 
al Agenției Internaționale penltru 
Energia Atomică, fiind evidențiate, 
totodată. perspectivele favorabile 
extinderii in oontinuare a acestor 
relații de cooperare. La întrevedere 
a participat ambasadorul României 
la Viena, D. Aninoiu, reprezentant 
permanent al țării noastre pe lingă 
A.I.E.A.

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Vladimir Novikov, a primit o de
legație de specialiști japonezi in do
meniul energiei atomice, condusă de 
Tosio Doko, vicepreședinte al Agen
ției industriale atomice a Japoniei. 
Cu acest prilej au fost examinate po
sibilitățile de colaborare dintre cele 
două țări in domeniul folosirii paș
nice a energiei atomice.

Cooperare peruano—cu- 
bCmCZâ» Linia a fost anunțat 
un amplu plan de cooperare, in ca
drul căruia Peru va construi pentru 
Cuba 110 ambarcațiuni, în valoare de 
30 milioane de dolari.

Consiliul de Securitate 
s-a pronunțat — la întreruperea lu
crărilor sale — pentru menținerea pe 
o perioadă de încă șase luni, pină la 
15 decembrie, a forțelor O.N.U. din 
Cipru.

Autoritățile peruane au 
anunțat că zăcămintul cuprifer „Toro 
Mocho", aparținind companiei nord- 
americane „Cerro de Pasco Corpo
ration", a fost trecut sub controlul 
statului.

Acordul unanim al participanților 
la consultările multilaterale de la 
Helsinki cu privire la convocarea, la 
3 iulie-, a Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa consti
tuie, incontestabil, un important suc
ces politic al cauzei păcii. Acest suc
ces este cu atit mai concludent cu 
cit reuniunea pregătitoare a configu
rat însuși conținutul conceptului de 
securitate, elaborind recomandări cla
re cu privire la căile și măsurile ce 
se impun în vederea înfăptuirii a- 
eestui deziderat major al popoarelor 
europene.

In documentul adoptat la încheie
rea negocierilor iși găsește, astfel, 
consacrare ideea, susținută cu con
secvență de țara noastră, că o secu
ritate reală rezidă in așezarea pe 
baze noi. democratice, a relațiilor 
dintre statele Europei, in asigurarea 
condițiilor pentru ca fiecare națiune 
să se poată dezvolta liber și indepen
dent, la adăpost de orice atac sau a- 
gresiune, de orice fel de imixtiuni 
sau amenințări cu forța din partea 
altor st > . ..Noi concepem securita
tea europeană — sublinia tovarășul 
Nioolae Ceaușescu — ca un sis- 
lem de relații interstatale noi, care 
să nu fie îndreptate împotriva nici 
unei națiuni și care să asigure con
viețuirea și conlucrarea activă a tu
turor statelor pe baza deplinei ega
lități in drepturi, a respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
a dreptului fiecărei națiuni de a-și 
hotărî soarta asa cum dorește. Afir
marea in viața continentului nostru 
a unor atari principii de relații și co
laborare intre națiuni ar marca, fără 
indoială. o etapă nouă in istoria po
poarelor. in existența Întregii ome
niri".

Dind expresie convingerii po
poarelor că securitatea nu constă 
in acumularea unor uriașe mijloa
ce de distrugere in masă, in 
..echilibrul terorii" , in existența 
blocurilor militare opuse, programul 
elaborat pentru conferință preconi
zează ca locul unui asemenea echili
bru fragil să fie luat de un echilibru 
real al păcii și bunei înțelegeri. Or. 
Însemnătatea de rezonanță cu adevă
rat istorică a reuniunii pregătitoare 
constă tocmai in triumful concepției

că edificiul securității trebuie clădit 
nu pc forță, ci pe un sistem nou de 
relații, pe acele principii fundamen
tale definite în comun și pe care fle
care stat participant trebuie să le 
respecte in raporturile cu celelalte 
state, indiferent de sistemele lor po
litice și sociale, de mărime sau po
ziție geografica.

Este un merit deosebit al reuniunii 
pregătitoare acela de a fi făcut un 
mare pas înainte prin definirea celor 
zece principii, care constituie cheia 
de boltă a securității europene.

In acest „decalog al normelor de

clarațiile multiple care au precedat 
înscrierea sa distinctă în ansamblul 
celor 10 principii nu au făcut decît să 
sublinieze semnificația sa majoră, 
importanța respectării sale cu stric
tețe, astfel incit, in nici o împreju
rare și sub nici un pretext să nu se 
facă uz de forță in raporturile inter
statale — ca o premisă indispensabilă 
de natură să asigure pacea și secu
ritatea pe continent.

Pentru popoarele Europei, conti
nentul care în prima jumătate a a- 
cestui secol a cunoscut de două ori 
urgiile războiului, consacrarea pe

componente esențiale pentru înfăp
tuirea în viată, in practică, a prin
cipiului recunoscut și definit „ega
litatea In drepturi a popoarelor și 
dreptul lor de a dispune de ele In
sele" — principiu sacru, care se a- 
firmâ în condițiile contemporane cu 
o vigoare fără precedent și care for
mează, propriu-zis, esența securității.

La reuniunea pregătitoare au fost 
definite, de asemenea, principii im
portante ale securității, ca „respec
tarea drepturilor omului și libertăți
lor fundamentale", „cooperarea intre 
state". „îndeplinirea cu bună credință

IA TEMELIA SECURITĂȚII EUROPENE - 
UN NOU SISTEM DE RELAȚII INTERSTATALE
conduită internațională" este înscris 
pe prim plan principiul „egalității 
suverane și respectării drepturilor 
inerente suveranității" statelor. In ca
drul dezbaterilor îndelungate purtate 
pe această temă s-au dovedit 
precumpănitoare opiniile în spri
jinul lărgirii sferei de cuprindere 
a acestuj concept. Este pentru prima 
dată find Intr-un document interna
țional referitor Ia Europa, avind ca 
părți contractante un număr ații de 
mare de state, se proclamă in mod 
solemn, întrunind consensul una
nim, dreptul tuturor statelor la exis
tență liberă, independență, suverani
tate și egalitate deplină.

De o importanță cardinală este con
sacrarea principiului „nerecurgerii Ia 
forță sau la amenințarea cu forța" in 
relațiile interstatale. S-a discutat 
mult, aproape pe tot parcursul reuni
unii, despre nerecurgerea la forță. 
Schimburile de opinii asupra locului 
de frunte al acestui principiu in 
noul sistem de relații preconizat, de-

plan european a angajamentului pri
vind „inviolabilitatea frontierelor" și 
respectarea „integrității teritoriale" 
are. fără indoială, o însemnătate de 
prim ordin, in condițiile realităților 
Istoricește constituite pe continentul 
nostru in urma celui de-al doilea 
război mondial, ale postulatului re
cunoașterii acestor realități.

Din însăși experiența vieții inter
naționale decurge in mod logic nece
sitatea „reglementării pașnice a 
diferendelor" existente sau care ar 
putea să apară in relațiile dintre 
state — ca singura cale prin care se 
pot evita conflictele armate — și a 
„neintervenției în treburile interne" 
ale altora — condiție absolută a res
pectului suveranității naționale, a 
eliminării definitive a unor practici 
care s-au dovedit în trecut atit de 
nefaste pentru popoarele continentu
lui, a creșterii încrederii reciproce și 
dezvoltării unui climat de liniște, 
pace și reală securitate.

Toate acestea formează elemente

* obligațiilor, în conformitate eu 
dreptul internațional" — toate la un 
loc jalonind acel cadru optim în care 
popoarele europene pot convie
țui in bună înțelegere și cooperare, 
cu garanția și certitudinea fermă că 
se află la adăpost de orice act de a- 
gresiune sau de forță și că se pot 
consacra nestingherit muncii pașni
ce, în interesul propriu și al pro
gresului general.

Este un motiv de îndreptățită sa
tisfacție că în acest ansamblu se re
găsesc integral, așa cum oricine poate 
constata, normele și principiile de 
bază pe care le promovează cu atita 
fermitate și consecvență România so
cialistă in întreaga sa politică externă 
— și pentru care a militat in mod 
hotărit și în cadrul dezbaterilor 
multilaterale de la Helsinki. Sint 
principii înscrise în toate documen
tele internaționale sub care figu
rează numele României, in declara
țiile solemne semnate cu o serie de 
țâri, afirmate eu putere de repre

zentanții noștri de la tribuna tutu
ror forurilor și in toate împrejură
rile pe arena mondială și pentru a 
căror consacrare în Europa și in în
treaga lume au pledat și pledează cu 
atita convingere și neslăbită perse
verență partidul și statul nostru, a- 
trăgîndu-și, in acest fel, aprecierea 
și respectul binemeritate pe toate 
meridianele.

în fața Conferinței generale pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa se află acum misiunea istorică 
de a trece de la proclamarea acestor 
principii Ia înrădăcinarea lor trai
nică in practica relațiilor dintre 
etate, odată cu angajamentul solemn 
privind stricta lor respectare, ca un 
ansamblu, de către toți și față de 
toți. Experiența vieții internațio
nale a arătat că simpla afir
mare sau recunoaștere a unor prin
cipii nu Înseamnă in mod automat și 
aplioarea lor in viață. Are o impor
tantă deosebită ca la conferință să 
se adopte atit angajamentul solemn 
cit și măsuri precise, categorice, pri
vind abolirea forței și amenințării cu 
forța, astfel ca excluderea acestor 
practici să nu rămină declarativă, ci 
să devină reală, efectivă și ca orice 
încălcare să fie sancționată prin 
oprobriul unanim al statelor și po
poarelor. In general, este misiunea 
de bază a conferinței să definească 
cu precizie mecanismul de aplicare 
in practica relațiilor interstatale a 
tuturor principiilor asupra cărora s-a 
convenit.

Apropiata conferință europeană 
deschide o amplă și optimistă per
spectivă pentru instaurarea unei păci 
și securități trainice in Europa. Un rol 
hotăritor revine și de acum înainte 
maselor celor mai largi •— direct și 
vital interesate in triumful deplin 
al acestor principii — pentru ca suc
cesul dobindit să fie consolidat, ca 
premisele create să fie fructificate 
pentru deplina reușită a conferinței, 
astfel incit aceasta să marcheze cu 
adevărat o piatră de hotar în dru
mul spre asigurarea unui viitor paș
nic și fericit in Europa, spre o eră 
de pace și largă cooperare. In fo
losul progresului general și civili
zației umane.

Dumitru ȚINU

„Cosmos-573". Un nou «- 
tel it artificial al Pămîntului de tip 
„Cosmos", a fost lansat în U.R.S.S.

BONN

VERNISAJUL 
EXPOZIȚIEI 
PETRAȘCU

BONN 15. — (Corespondență 
de la N.S. Stănescu). La 15 iu
nie, la Bonn a avut loc deschi
derea expoziției Gheorgne Pe- 
trascu.

Numerosul public prezent la 
vernisaj — reprezentanți ai Mi
nisterului de Externe al R.F.G., 
oameni de cultură și artă, cri
tici și ziariști de specialitate — 
a fost salutat de Peter Kraemer, 
primarul general al Bonnului, 
care și-a exprimat satisfacția 
in legătură cu deschiderea a- 
ce3tei expoziții, subliniind că 
ea are loc in preajma- marelui 
eveniment pe care il va consti
tui vizita președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, în R.F.G. 
Vorbitorul a arătat că Bonnul 
consideră o mare cinste faptul 
că președintele român va fi 
oaspetele orașului al cărui pri
mar este.

Ambasadorul României în 
R.F.G., C. Oancea, a arătat, in 
cuvintul său, că expoziția con
stituie încă un prilej pentru ca 
valorile culturale românești să 
fie și mai bine cunoscute in 
Republica Federală Germania.

Directorul Muzeului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Mircea Popescu, a prezen
tat, apoi, personalitatea pictoru
lui Gheorghe Petrașcu in con
textul istoriei artelor plastice 
româneși și europene.

Expoziția, cuprinzind 40 dintre 
cele mai reprezentative opere 
din creația pictorului, a fost a- 
poi vizitată Cu mult interes de 
către numerosul public prezent.

copenhaga.- Sesiunea Consiliului N.A.T.O.
COPENHAGA 15 (Agerpres). — La 

Copenhaga au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii de primăvară a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O.

La sfirșitul reuniunii, a fost dat 
publicității un comunicat comun, 
care, reafirmând principiile și obiec
tivele N.A.T.O., exprimă voința păr
ților de a proceda, in conformitate 
cu „schimbările intervenite in toate 
domeniile activității internaționale", 
la o reexaminare a relațiilor dintre 
ele.

In legătură cu viitoarea Conferin
ță pentru securitate și cooperare în 
Europa, cei 15 miniștri participan-

ți au exprimat părerea că „rezul
tate pozitive vor putea fi obținute 
numai prin negocieri serioase șl 
detaliate, eliberate de orice dată- 
limitâ artificială". Ei au considerat 
că viitoarea conferință va putea da 
rezultate satisfăcătoare.

Referitor la consultările prelimina
re de la Viena, privind reducerea 
trupelor și armamentelor în Europa 
centrală, statele membre au apre
ciat că. înțelegerea realizată pină 
acum reprezintă „pași înainte utili". 
Ele au apreciat că negocierile in 
problema reducerilor concrete de 
forțe vor începe in luna octombrie 
1973.

Peste 4 000 de persoane au participat, joi seara, la Copenhaga, la un 
„marș de protest împotriva N.A.T.O.", pentru destindere și securitate în 
Europa. Demonstranții au parcurs aproape 7 km, pînd în fața clădirii unde 

a avut loc sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O.
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