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IERI A SOSIT ÎN ȚARA NOASTRĂ, 
INTR-O VIZITĂ NEOFICIALĂ,

ȘEFUL STATULUI CAMBODGIA, 
PRINȚUL NORODOM SIANUK

La tavftația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
si a tovarășei Elena Ceaușescu. 
vineri dimineața a sosit in Capita
lă prințul Norodom Sianuk. șelul 
statului cambodgian, președintele 
Frontului Unit National al Cam
bodgiei, cu soția. prințesa Monique 
Sianuk. care face o vizită neoficia
lă in tara noastră.

Vizita prințului Norodom Sianuk. 
eveniment de seamă in cronica le
găturilor de prietenie și colabora
re dintre popoarele român și cam
bodgian. constituie o nouă și puter
nică expresie a simpatici și soli
darității militante a poporului nos
tru cu lupta eroică a poporului 
cambodgian, cu acțiunile întreprin
se de Guvernul Regal de Unitate 
Națională de sub egida F.U.N.C..

apărarea ființei si libertății na- 
ț-anale, a dreptului imprescriptibil 
de a dispune de propriile desime, 
conform voinței și intereselor legi
time ale acestuia.

Sosirea inalților oaspeți a avut 
loc la aeroportul international Oto- 
peni.

Pe frontispiciul aerogâr.: au fost 
arborate drapelele de stat ale 
rornâ'iîeî și Cambocteiei care în
cadrau portretele președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. și prințului Norodom 
Sianuk. Pe mari pancarte era în
scrisă în limbile română și fran
ceză urarea : ..Bun sosit in Româ- 
n a Alteței Sale Regale, prințul 
Norodom Sianuk. șeful stalului 
Cambodgia. președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei".

La ora 11,30. aeronava cu care 
au călătorit Înalț ii oaspeți a ate
rizat.

La coborirea din avion, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa Mo- 
n.que Sianuk au fost salutați cu 
căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Ion 
Gr.eorghe Maurer și soția. Elena 
Maurer. de tovarășii Miron Con
stan tinescu. vicepreședinte al Con
s'iului de Stat. George Macoves- 
cj. ministrul afacerilor externe.

Cei doi șefi de stat își string căl- 
■j -os mîinile, se îmbrățișează.

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, vineri, 
un ciineu în onoarea Altețelor Lor 
Regale, prințul Norodom Sianuk și 
prințesa Monique Sianuk.

Au participat tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, tovarășii Paul Niculescu- 
MiZil. Ihe Verdeț, Gheorghe Cioa

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul prințului
Norodom Sianuk

Altețe.

Aș dori încă o dată să vă urez 
bun venit in Romania, să exprim 
satisfacția noastră pentru faptul 
că ați răspuns invitației de a face 
această vizită neoficială, priete
nească, in țara noastră.

După cum cunoașteți. România 
sa pronunță în mod consecvent și 
statornic pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare in
tre toate statele. Desigur, punem 
pe primul plan relațiile cu țările 
socialiste, cu țările prietene care 
luptă pentru dezvoltarea lor inde
pendentă, cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. In 
acest cadru, relațiile dintre Roma
nia și Cambodgia au un rol im
portant. Țările noastre sînt anga
jate în lupta pentru o lume mai 
dreaptă, in care fiecare popor 
să-și poată rezolva problemele fără 
nici un amestec din afară.

$tim că poporul khmer tre
buie sâ facă față unei lupte grele. 
Ne bucură faptul că lupta pe care 
o duceți înregistrează succese toi 
mai mari. Am salutat cu satisfac
ție prezența Alteței Voastre in zo
nei# eliberate din Cambodgia, *-

Prințul Norodom Sianuk prezin
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
personalitățile oficiale care-1 înso
țesc : Ieng Sary, trimis special al 
Frontului Național Unit și al Gu
vernului Regal de Unitate Naționa
lă al Cambodgiei : Alteța Sa prin
cipesa Norodom Keth Kanya : Sa
rin Chhak, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
F.U.N.C. și ministrul afacerilor ex
terne al G.R.U.N.C.. cu soția ; 
doamna Kou Roun; general Duong 
Sam Ol. membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al 

ră. Dumitru Popescu. Miron Con- 
stantinescu, Ion loniță, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, cu soțiile, alți 
membri ai guvernului, personalități 
ale vidții științifice și culturale.

Au luat, de asemenea, parte : 
Ieng Sary, Alteța Sa principesa 

precimd aceasta ca o dovada a fap
tului că Guvernul Regal de Unitate 
Națională constituie unicul repre
zentant al poporului cambodgian, 
câ orice încercare ar face clica lui 
Lon Noi, oricit sprijin ar primi din 
afară, nu va putea împiedica rein- 
staurarea deplină a puterii legale 
și dezvoltarea democratică, inde
pendentă a Cambodgiei. în țara 
noastră sînt cunoscute și se bucură 
de o înaltă apreciere lupta plină de 
sacrificii pe care poporul khmer, 
strins unii în jurul Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) 
o desfășoară cu eroism, victoriile 
dobîndite in bătălia pentru elibe
rarea și independența patriei, pen
tru cucerirea dreptului sacru de a 
se dezvolta de sine stătător, în con
formitate cu dorințele și aspirațiile 
sale.

Aș dori să folosesc și acest pri
lej pentru a exprima sentimentele 
de solidaritate ale guvernului și 
poporului român cu lupta poporu
lui khmer, solidaritatea Republicii 
Socialiste România, a guvernului 
român cu Guvernul Regal de Uni
tate Națională ?i cu Frontul Unit 

(Continuare in pag. a III-a) 

F.U.N.C. și ministru al echipamen
tului militar și armamentului, eu 
soția ; Chea San. membru al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C. și 
ministru al justiției și al reforme
lor judiciare : Alteța Sa prințul 
Sisovcath Methăvi, directorul de 
cabinet al șefului statului ; Alteța 
Sa Regală prințul Norodom Yuva- 
natah : Alteța Sa Regală prințul 
Norodom Sihamini ; Pung Peng 
Cheng, secretar general al înaltu
lui Consiliu al Tronului, cu soția, 
pe ceilalți membri ai suitei. A fost 
prezent Huot Sambath, membru al 
Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C.,

Norodom Keth Kanya, Sarin 
Chhak, cu soția, doamna Kou Roun. 
general Duong Sam Ol, cu soția, 
Huot Sambath, cu soția. Chea San, 
Alteța Sa prințul Sisowath Met- 
havi, Alteța Sa Regală prințul No
rodom Yuvanatah, Alteța Sa Re
gală prințul Norodom Sihamini. 
Pung Peng Cheng, cu soția, și cele

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte al Consiliului de Stat.

Cuvintele atît de prietenești și 
de încurajatoare pe care le-ați 
rostit, primirea deosebit de căldu
roasă și cordială pe care Excelența 
Voastră, doamna Elena Ceaușescu, 
guvernul și minunatul popor ro
mân au binevoit. încă o dată, să 
mi-o rezerve, soției mele și dele
gatei Frontului Unit Național și 
Guvernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei, precum și 
amabila invitație pe care Republi
ca Socialistă România a adresat-o 
cu generozitate delegațiilor Aso
ciațiilor studenților patrioțl cam- 
bodgieni din Europa de a veni să 
viziteze Bucureștiul, glorioasa și 
atit de frumoasa dumneavoastră 
Capitală, sînt noi mărturii elocven
te ale prieteniei constante, spriji
nului total și solidarității militante 
pe care România întreagă le acor
dă poporului cambodgian în lupta 
pentru salvgardarea națională și 
eliberarea completă a patriei.

Fie-mi îngăduit sâ vă exprim, 

ministrul lucrărilor publice, al te
lecomunicațiilor și al reconstruc
ției. ambasadorul Regatului Cam
bodgiei la București, cu soția.

Un grup de pionieri oferă înal- 
ților oaspeți buchete de flori.

în continuarea ceremoniei, co
mandantul gărzii de onoare prezin
tă raportul. Se intonează imnurile 
de stat ale României și Cambod- 
giei. Cei doi șefi de stat trec în re
vistă garda de onoare.

Prințului Norodom Sianuk și 
prințesei Monique Sianuk le sînt 
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lalte persoane din suita Altețelor 
Lor Regale.

S-au intonat imnurile de stat ale 
României și Cambodgiei.

în .timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom Sia
nuk au rostit toasturi.

(Agerpres) 

din toată inima, profunda noastră 
gratitudine și eterna noastră recu
noștință.

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte al Consiliului de Stat.

După cum știți, luna martie a 
acestui an am petrecut-o in zona 
eliberată a Cambodgiei. Conducă
torii din interior ai rezistenței, 
populația din provinciile pe care 
am pututksâ le vizitez și luptătorii 
din forțele armatei populare de e- 
liberare națională, în mijlocul că
rora am fost, mi-au acordat agrea
bila misiune de a reveni la Bucu
rești. pentru a vă prezenta salută
rile lor cele mai respectuoase și 
pline de admirație, împreună cu 
omagiul cel mai profund și recu
noștința față de Excelența Voastră, 
de partidul și guvernul dumnea
voastră, care de mai bine de trei 
ani nu au încetat să acționeze în 
mod nobil și eficace pe plan 
mondial în cadrul tuturor organi
zațiilor internaționale și îndeosebi 
al Națiunilor Unite în favoarea 
poporului cambodgian.
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Semnarea Comunicatului comun cu privire 
la vizita delegației Frontului de Eliberare 

din Mozambic (FRELIMO)

Vineri la amiază, la sediul C.C. 
al P.C.R.. a avut loc semnarea Co
municatului comun cu privire la 
vizita in Republica Socialistă 
România a delegației Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO).

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, și de Samora Moises 
Machel. președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Emil Bodnaraș. Gheorghe 
Pană, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Dumitru Popescu. Gheorghe 
Stoica, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea. Mihai Gere, șefi de sec
ție și adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., conducători ai unor 
organizații de masă.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Frontului de E- 
liberare din Mozambic — Alberto 
Joaquim Chipande. membru al 
C.C. și al Comitetului Executiv al 
FRELIMO, Armando Panguene. 
membru al Comitetului ' Central. 
Jose Oscar Monteiro, membru al 
Comitetului Executiv. Jose Mova- 
ne. Marcelina Chissano și’ Miguel 
Ambrosio, cadre de conducere aie 
FRELIMO.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Ruanda și-a prezentat scrisorile de acreditare
In ziua de 22 iunie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a

Kurosh Amuzaegar, ministrul iranian al dezvoltării și locuințelor
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit. vineri dimineața, pe Kurosh 
Amuzaegar. ministrul iranian al 
dezvoltării și locuințelor.

La întrevedere a participat Va- 
sile Patilineț. ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții.

A fost, de asemenea, de față Sa- 
degh Sadrjeh. ambasadorul Iranu
lui la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordială cu mi

Julian Amery, ministru de stat la Ministerul Afacerilor Externe 
și ale Commonwealthului al Marii Britanii

în ziua de 22 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Julian Amery, ministru de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe și ale 
Commonwealthului al Marii Bri
tanii. Oaspetele, care ne vizitează 
țara la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe, a fost însoțit de 
Winston Churchill, deputat, secre
tar parlamentar personal, și M. 
Goulding. secretar particular.

La întrevedere au participai 
George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe, și Mircea Malița, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

De asemenea, au fost prezenți 
Derick Rosslyn Ashe. ambasadorul 
Marii Britanii la București, și Popa

INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ziaristului Olal Ihlau de la „Siiddeulsche Zeitung" 
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După semnarea comunicatului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Samora Moises Machel s-au feli
citat călduros, imbrățișindu-se 
prietenește.

Luînd cuvîntul. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

„Aș dori, încă o dată, stimați to
varăși, ca în numele conducerii 
noastre de partid și al poporului 
român sâ exprim satisfacția pentru 
relațiile bune dintre partidul nos
tru și Frontul de Eliberare din 
Mozambic.

Apreciez vizita pe care delegația 
Frontului de Eliberare, condusă de 
președintele FRELIMO. o face în 
România, ca o contribuție la dez
voltarea colaborării în lupta îm
potriva imperialismului și colonia
lismului. Consider acest comunicat, 
care exprimă hotărîrea comună dc 
a întări colaborarea și solidarita
tea, ca un document ce deschide 
perspective bune pentru colabora
rea viitoare.

încă o dată, doresc să urez 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic, tuturor luptătorilor armatei de 
eliberare succes în lupta împotri
va colonialiștilor portughezi. Urez, 
de asemenea, poporului din Mo
zambic să obțină cit mai repede 
victoria in lupta de eliberare, să 
poală trece astfel la făurirea unei 

primit pe Ntawiha Thomas, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re

nistrul iranian. în cadrul căreia a 
fost evidențiat caracterul rodnic al 
colaborării economice bilaterale, 
subliniindu-se cu satisfacție faptul 
câ Înțelegerile convenite între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României și șahinșahul Iranului 
se transpun cu succes în viață. în 
folosul ambelor țări și popoare. 
Totodată, au fost apreciate per
spectivele favorabile ale dezvoltă
rii. in continuare, a conlucrării în 
diferite domenii de interes comun 
— intre care și al materialelor de 
construcții — pe baze reciproc a-

Pretor, ambasadorul României la 
Londra.

Mulțumind pentru onoarea de a fi 
primit. Julian Amery a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea premierului Edward 
Heath și a ministrului de externe, 
Alec Douglas-Home, întregul lor 
respect și expresia dorinței de a 
dezvolta o colaborare foarte apro
piată mire cele două țări în viitor.

Intr-o atmosferă cordială, au fost 
discutate cu acest prilej probleme 
privind relațiile politice, econo
mice și de altă natură dintre cele 
două țări, exprimîndu-se satisfac
ția pentru evoluția lor pozitivă și 
interesul comun pentru promova
rea mai largă, pe multiple planuri, 
a raporturilor româno-britanice.

în cadrul schimburilor de vederi 

vieți libere, independente". (A- 
plauze).

In cuvîntul său. SAMORA MOI
SES MACHEL a spus :

„Vă mulțumesc, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, de asemenea, ne exprimăm 
sentimentul nostru profund. Consi
derăm că semnăturile pe care le-am 
depus pe acest document cimen
tează temelia prieteniei dintre po
porul român și poporul mozambi- 
can. Considerăm aceasta ca o în
tărire a bazei, ca o consolidare a 
sprijinului pe care il reprezintă 
România în lupta pe care noi o 
ducem împotriva colonialismului. 
Considerăm că relațiile noastre 
se vor dezvolta, vor fi indestruc
tibile și vor rezista ia toate în
cercările.

Noi vom transmite combatanți
lor noștri, poporului mozambican 
toate aprecierile înalte pe care 
le-ați făcut aici in legătură cu 
lupta pe care o desfășurăm in Mo
zambic". (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători ai partidului nos
tru s-au întreținut, într-o atmos
feră cordială, de caldă prietenie, 
cu președintele Frontului de Eli
berare din Mozambic, Samora Moi
ses Machel, cu membrii delegației 
FRELIMO.

publicii Ruanda in țara noastră.
(Cuvintările rostite in pag. a
VH-a).

vantajoase. și s-a exprimat voința 
comună de a se găsi .noi forme și 
acțiuni de cooperare corespunză
toare potențialului actual al econo
miilor României și Iranului.

în cursul întrevederii, oaspetele 
a adresat calde mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru onoarea de a fi primit, pentru 
prilejul oferit de a vizita România 
și de a purta convorbiri utile cu 
personalități ale vieții economice, 
pentru ospitalitatea cu care a fost 
întîmpinat pretutindeni în țara 
noastră.

asupra unor aspecte principale ale 
vieții internaționale, au reținut în
deosebi atenția problemele actuale 
ale securității europene, ale dezan
gajării militare și dezarmării în a- 
ceastă zonă, precum și cele referi
toare la Conferința general-euro- 
peană, ,a cărei apropiată convocare 
a fost apreciată ca un moment de 
o importanță deosebită pentru edi
ficarea unui climat de pace și co
laborare în Europa, în întreaga 
lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete să transmită din 
partea sa domnilor Edward Heath 
și Alec Douglas-Home salutări și 
urări cordiale, împreună cu do
rința de a se realiza o colaborare 
mai bună între România și Marea 
Britanie.
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faptul;
DIVERS;
Un mileniu
de ceramică |

gre
vase

Devenită traditionaiă. expozi
ția de noutăți deschisă in tim
pul sezonului turistic la Mu
zeul de arheologic Constanța 
nu se dezminte nici in acest 
an. De astă dată, sala special 
rezervată noutăților adăpostește 
colecția de vase grecești origi
nale din ceramică. aparținind 
institutului de arheologie : 400 
de exponate originare din Gre- 
c.a peninsulară, insulele 
cești și Italia de sud -
miniaturiale. antropomorfe, pic
tate cu figuri negre și roșii. 
Ele reconstituie un mileniu de 
ceramică grecească — intre se
colele XIV și IV i.e.n. Valoa
rea expoziției este cu atit mai 
mare cu cit majoritatea expo
natelor sint la prima lor întâl
nire cu publicul, ele nefigurind 
pină acum in vitrinele vreunui 
muzeu. In concluzie, o expozi
ție demnă să intrunească su
fragiile unanime ale vizitatori
lor.

Mai departe 
de microfon!

tova-— Cc-a zis ? Ce-o zis 
rd șa. la difuzor ?

— Ascultă .’ Acum o sd 
pete !

Chiar in acel moment 
r.:ca gării — ne aflăm pe pero
nul central al Gării de J.

Ia o oră de mare agita- 
reia anunțul. Dar. ca ți

re-

nord,

Altfel R-a adresat, 1n- 
tr-una d n zile, un munci
lor de In uzina ..înfrățirea" 
din Oradea celor din con
ducerea secției in care lu
cra. Dacă c nevoi” — a 
continuat omul — vin să 
rccuoerrz pentru a reface 
piesa stricată. Fac tot ceea 
ce iml cereți, numai scoa- 
teti-mă d-- la panoul ăla 
din mijlocul halci. Am a- 

-juns de povestea tuturor... 
Mă arată toți cu degetul...

După citcva zile, timp in 
care muncitorii de la ,.roți 
dințate" au putut comenta 
in voie cele Întâmplate, 
..cazul" a fost închis. Pa
noul insă a rămas, gata să 
reacționeze prompt la viața 
secției, la zecile dc intim- 
plări cotidiene. Șj cite nu 
se intimplă intr-o zi in ori
care întreprindere. Fapte 
mai bune sau mai rele, 
fapte care merită popula
rizate și altele ce vor fi 
țintuite cu floreta ironici 
la gazetele satirice, numite 
sugestiv „Ariciul". „Țepu
șa ’. ..Spinul", la alte pa
nouri și vitrine.

Un fenomen rămâne sem
nificativ : agitația vizuală 
in întreprinderi tinde tot 
maț mult să se diversifice, 
rentru fiecare fapt, ba 
chiar pentru fiecare om in 
parte se poate găsi o mo
dalitate specificii dc inter
venție. Arsenalul de mij
loace tradiționale este bo
gat. Dar. in afara lui. viața 
însăși sugerează de la caz 
la caz inițiative. Munca 
politică in sprijinul pro
ducției nu poate încăpea 
in șabloane. Iată, spre 
exemplificare, o suită de 
instantanee surprinse in 
întreprinderile orâdene.

O săptămână a stat la 
gazeta satirică a fabricii 
de încălțăminte „Solidari
tatea" următoarea carica
tură: un om merge pe două 
cărări : vrea să se apropie 
de mașină, să lucreze, dar 
o sticlă pintecoasă il „tra
ge" in direcția contrară. 
Este muncitorul L.G. de la 
banda 3.

— Sinteți de acord, l-am 
întrebat, să se desființeze 
gazeta satirică ?

— De ce s-o desființăm? 
E foarte bună. Ba chiar aș 
propune să se înființeze 
mai multe : dacă s-ar pu
t-a. chiar la toate benzile 
de lucru.
- Dar r cam incomodă 

pentru unii...
— Dacă n-ar fi așa. nu 

s-ar mai numi gazetă sati
rică. Este obligația ei dc 
a lua atitudine față de 
lipsuri. O gazetă pașnică, 
„călduță" nu ar servi ni
mănui.

— Ați fost și dumnea-

partca neagră, sr poate ci
li : „Certați cu inițiativa"... 
Iar sub fiecare dintre ele 
urmează citcva nume de 
muncitori, notate cu cretă. 
Metoda mi est* nouă ; și 
lotuși, capacitatea ei de a 
declanșa ambiții, de a sti
mula pe cei rămași in urmă 
a rămas peste ani neschim
bată.

— Dc cind cu această 
Inițiativă a crescut vinza- 
rea la librăria din apro
piere — glumește Emcrlch 
Csato, organizatorul gru-

mulți. se apucă serios de 
treabă și după citcva zile 
vin oficial șl cer să fie 
șterși de pe tabel.

Să luăm spre exem
plificare pe unul dintre cej 
notați pe tabelul din fața 
noastră. De pildă... frezo
rul Florian Buciu.

— Ce vă place șl ce nu 
în felul cum este oglindită 
viața secției prin aceste 
tabele ?

— îmi place, In primul 
rlnd, că există un aseme
nea mod dc reflectare ime-

mai pot genera și altădată 
greșeli ca cea făcută de 
mine. Eu cred că actul cri
tic, educativ trebuie conti
nuat întotdeauna cu o ana
liză atentă a cauzelor în
tâmplării. Doar nu satiri
zăm de dragul - de a sati
riza, ci pentru ca abaterile 
să nu se ma| repete. Nu-i 
așa ?

★
— Priviți cu atenție 

aici...
Și Rozalia Naghl, activist 

al comitetului municipal

„Sancționați-mă, dar vă rog 
scoateți caricatura de la panou!“ 
DIALOGURI RODNICE DESPRE MUNCA POLITICĂ DE MASĂ

voastră, nu de mult. in 
atenția ei.

— Așa e... Dar a fost cu 
dreptate. Intr-o zi s-a in- 
timplat... ce s-a intimplat 
și apoi mi-am și văzut ca
ricatura acolo.

— Ce au spus cei cu care 
lucrați împreună ?

— De zis, au zis ei mul
te. Eu insă de atunci m-am 
lecuit de chefuri prelun
gite.

★
Sintem in secția prelu

crări mecanice a cunoscu
tei uzine „înfrățirea". O 
tablă mare, jumătate vop
sită albastru, jumătate ne
gru. agățată la vedere in 
dreptul fiecărei linii teh
nologice, ne atrage atenția. 
Cu litere mari, frumos ca
ligrafiate. in partea albas
tră stă scris : „Prieteni ai 
inițiativei „Micronul-Gra- 
mul-Secunda". Alături, pe

pei sindicale do la „prelu
crări mecanice".

— In pauza dintre schim
buri circulă multă lume pe 
aici și profitind de aglo
merație, cei trecuti pe 
panou abia așteaptă mo
mentul să se șteargă. 
Bineînțeles că. imediat ce 
observăm, refacem lista 
inițială. Operația se poate 
repeta de citcva ori intr-o 
singură zi. Iată de ce tre
buie să cumpărăm multă... 
cretă. Dar asta nu ne de
ranjează. Ba. aș putea spu
ne că. intr-un fel. chiar ne 
bucură pentru că este cea 
mai elocventă dovadă că 
inițiativa noastră are efi
cacitate. că nu lasă indife
renți pe cej vizați.

— Reacțiile lor se limi
tează doar la această fugă 
de răspundere ?

— In primul moment, 
da. Apoi insă, cei mai

diată a tot ceea ce facem 
noi aici. îmi place că se 
reacționează prompt la ce 
se intimplă in secție. Eu, 
de pildă, am dimensionat 
greșit o piesă. A doua zi 
am și fost trecut pe lista 
celor certați cu inițiativa 
colectivului. Bineînțeles că. 
nu mi-a convenit așa ceva, 
dar faptele erau fapte...

— Și ce nu vă place ?
— Un singur lucru : po

ziția adoptată de secție ia 
a mea. In afară dc 

a-mi „populariza" numele, 
nu s-a mai intimplat ni
mic. Or, cred că la fel de 
important ar fi fost ca 
maistrul, inginerul să vină 
la mine și să mă întrebe: 
„Măi. Buciule, de ce ai 
greșit ? Ai fost neatent, 
distrat sau s-a intimplat 
altceva ? Și atunci le-aș fi 
arătat citeva greutăți de 
ordin tehnologic, care apar 
din cind în cind, și care

dc partid, care ne-a însoțit 
in această vizită, ne arată 
un panou cu fotografii 
aflat la o linie tehnologică 
a secției prelucrări meca
nice de la „înfrățirea".

— ... La sfirșitul lunii 
martie s-a făcut in secție 
un raid de noapte. Cei mai 
mulți muncitori își vedeau 
dc treabă. Unii insă dor
meau, alții intirziaseră la 
lucru. Ce să facem cu ei ? 
Celor din secție lc-a venit 
ideea organizării unei ga
zete de perete cu fotogra
fii. Instantaneele surprinse 
noaptea in hala de produc
ție au fost afișate a doua 
zi. Imaginile au avut un 
efect mai puternic decit cu
vintele. La început, cei in 
cauză au ripostat. Apoi 
s-au liniștit și după prima 
săptămină au cerut oficial 
desființarea gazetei. Ea a 
mai rămas insă o bucată de 
vreme.

— Cu ce rezultate ?
— O substanțială îmbu

nătățire a disciplinei de 
muncă in acest sector. 
Observați alături gazeta 
satirică...

— E goală...
— Da. In ultimele zile 

nu au mai fost fapte de 
criticat. Deci, eficacitate 
maximă.

★
La încheierea acestui tur 

de orizont asupra modali
tăților atit de variate pe 
care la poate îmbrăca 
munca politică într-o uni
tate industrială, am încer
cat cu ajutorul citorva 
membri ai comitetului de 
partid dc la „înfrățirea" să 
rezumăm citeva din notele 
cele mai semnificative ale 
acestei importante acțiuni.

—’ Am intilnit. alături de 
gazetele satirice și montaje 
dc fotografii, vitrine ale re
buturilor. panouri cu frun
tași, caricaturi etc. Cum 
„conviețuiesc" atitea for
me care au. in fond, un o- 
biectiv umc : intervenția 
in problemele de fiecare 
zi ale producției ?

— Deliberat am lărgit 
atit dc mult procedeele 
muncii politice de masă. 
Nu putem aștepta totul de 
la o .simpla gazetă satiri
că, oricit dc bună ar fi ea. 
Considerăm că pentru fie
care om ar trebui găsită o 
modalitate specifică de a 
interveni in munca și in 
preocupările sale.

In întreprinderile orăde- 
ne. in alte întreprinderi 
din' țară, asemenea exem
ple nu sint izolate. Și. mai 
ales, nu sint unice. Fel de 
fel de forme ale muncii 
politice se ivesc din entu
ziasmul comuniștilor, prind 
viață și iși verifică viabi
litatea in întreprinderi 
mari și mici. In acest do
meniu nu există formule 
prestabilite. Ci doar do
rința — așa cum ni se spu
nea la „înfrățirea" — de a 
interveni activ in munca și 
preocupările fiecăruia. Iată 
concentrat exprimată fina
litatea ideală a muncii po
litice de masă.

Radu
CONSTANTINESCU

Concomitent cu sporirea locu
rilor de cazare In hoteluri, mo
teluri și campinguri, Oficiul ju
dețean de turism Buzău și-a 
concentrat, in ultimul timp, a- 
tenția asupra valorificării po
tențialului turistic al zonelor de 
mare frumusețe din arcul car
patic.

— De curind — ne spune to
varășul Vasile Teleanu, direc
torul O.J.T. Buzău — s-a în
cheiat prima etapă a acțiunii 
de marcare a unor noi trasee 
turistice in masivele Penteleu. 
Siriu și Podul Calului, la care 
și-au dat concursul studenții 
Facultății de geografie-geologie 
a Universității București. Mar
cajele realizate permit o bună 
cunoaștere a distanțelor de 
parcurs, locurile de popas, ca 
și punctele de mare atracție la 
care se poate ajunge. Astfel, 
a fost deschis accesul spre La
cul Vulturilor, stina 
Plaiul Crasnei, spre
termale de la băile Siriu, 
ful Penteleu și altele.

Pe noile trasee turistice buzo- 
iene, oaspeții găsesc găzduire 
la cabanele forestiere, iar fon
dul cinegetic al Munților Bu
zăului oferă un plus de atrac
ție pentru vînătorL De aseme
nea, drumul spre masivii 
curburii carpatine, prin Buzău, 
aduce in calea turiștilor și 
numiții vulcani noroioși de 
Piclele-Berca, expoziția 
sculptură in aer liber de
Măgura, minăstirea Ciolanu și 
priveliști de un pitoresc inedit.

Cernatu, 
izvoarele 

vir-

re
ia 
de 
la

Mihai BĂZU
corespondentul „Scînteii1

seara.
ție ......
prima oară, nu se înțelege ni
mic.

— Ce-a zis ? Ce-a zis ? — re
petă omul $i. alertat, se repede 
spre ghișeul de informații...

Ce-au zis. au zis ! Să-i as
cultăm in continuare. Cu pu
țină bunăvoință din partea călă
torilor. cu mai multă 
din partea lor. să sperăm 
vor face înțeleși.

claritate 
că se

„Cadoul“
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Zi de plată a salariilor 
I.J.C. Satu-Mare. Șeful de 
Aurel P. Horotan s-a prezentat 
la casieria unității să ridice sa
lariile lucrătorilor din subor- 

' dine. Dm greșeală, casierul i-a 
înmânat o sumă cu 8 000 lei mai 
mare decit cea pe care o ridica 
e A.H. a primit
..cadoul'* și... a tăcut. A doua 
zi, cind s-a constatat greșeala, 
a început alerta pentru găsi
rea banilor. întrebați dacă nu 
cumva le-a rămas această sumă 
in plus, toți cei ce primiseră 
bani de la casierie au răspuns 
că plățile fuseseră efectuate 
. la fix". In această situație, au 
fost sesizate organele de mili
ție. Și cercetările întreprinse 
a: scos adevărul la iveală. E- 
pilogul ? Trimis in fața instan
ței de judecată. A.H. a fost 
condamnat la un an și șase 
luni închisoare.

Cu hîrbul
la examen

Examen la școala de șoferi 
amatori din Slatina. Canaidați 
inscnși — 37. Admiși —6. Un 
rezultat surpriză ? Poate. O 
parte dintre cei examinați erau 
insă de altă părere.

— Cum să inveți să conduci 
și să iei examenul de șofer cu 
două hirburi ? — ne-a intrebat 
unul din ei.

Și, intr-adevăr, cele două au
toturisme ale școlii se găsesc 
intr-o stare tehnică deplorabilă, 
Nici măcar înainte de examen 
n-au fost verificate și puse la 
punct. Așa se face că unii din
tre candidați se rugau de cei 
intiiniți in cale ..să pună umă
rul*- pqntru a-i ajuta să por
nească mașina. In asemenea 
condiții — la care se adaugă 
și lipsa de preocupare a șoferi
lor instructori pentru buna pre
gătire a candidaților și. mai 
c a responsabilului cursului, 
Marin îuăor — recuitatele exa
menului nu surprind. Dar. pe 
bi.nâ dreptate, absolvenții cursu
lui se întreabă cind vor fi 
..examinați- și cei ce sint da
tori să pună școaia ..pe roate" ?

Cumnati
cumnati,
dar...

unIn vreme ce transporta 
grup de muncitori spre șantier, 
șoferul Nicolae Nechitescif, de 
la Întreprinderea de construc
ții special' din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a 
lăsat copleșit de rugămințile 
cumnatului său. Ion Ardeleanu, 
și i-a încredințat volanul. Ui
tase. probabil, că acesta nu era 
calificat, nu poseda permis de 
conducere și că. pe deasupra, 
se afla sub influența alcoolului. 
Conducind cu viteză, in dreptul 
comunei Tamași, I.A. nu s-a 
mai putut înscrie in curbă și a 
răsturnat mașina. Rezultatul : 
11 muncitori răniți, din care 2 
foarte grav, iar autovehiculul 
avariat

Rubrică redoctato de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondent» „Scinleii"

CORESPONDENȚII NOȘTRI PREZENJI ÎN MAI 
MULTE PIEȚE DIN BUCUREȘTI, SIBIU, PIATRA 
NEAMȚ. T1RG0VIȘTE Șl GALAȚI NE COMUNICĂ: 
o Buna organizare și spiritul comer

cial se etalează oclată cu legumele 
și fructele de sezon

© Drumul cel mai scurt spre cum
părători trece prin depozit?
înainte dc a prezenta faptele concrete, dintr-un loc sau altul, 

se cuvine o remarcă generală : in comparație cu aceeași perioada 
a anului trecut, aprovizionarea populației cu produse de sezon se 
desfășoară in condiții mult îmbunătățite, la dispoziția cumpărăto
rilor aflindu-se un volujn sporit de mărfuri. Pină joi, 21 iunie a.c., 
valoarea legumelor și fructelor desfăcute numai de unitățile I.L.F. 
era cu aproape 14 milioane lei mai mare decit in aceeași peri
oadă a anului 1972.

In raidul nostru prin piețele Titan. 
Mărășești. llie Pintilie și Amzei din 
Capitală, am avut prilejul să con
statăm că atit comerțul de stat, cit 
și cel cooperatist, precum și produ
cătorii individuali reușesc să asigure 
cantități suficiente de legume și 
fructe de sezon. In piața „Tlie Pinti
lie". de exemplu, s-au oferit cumpă
rătorilor. in ultima săptămină. circa 
250 de tone de produse : 50 000 kg
cartofi, 28 000 kg varză. 22 000 kg 
roșii, mii de kilograme de ceapă, 
castraveți, salată, conopidă, mazăre.

dovlecei, ardei grași, fasole verde, 
radâcinoase, circa 28 000 kg fruc
te ș. a.

Impresionează plăcut și aspectul 
mărfurilor. Legumele sint proaspete,* 
par culese cu puțin timp in urmă din 
grădini. Secretul ? După cum am 
aflat de la conducătorii întreprinde
rii municipale de legume și fructe, 
in această primăvară s-au extins li
vrările directe de la furnizori, iar 
mărfurile nu mai trec prin depozite. 
Totodată, funcționează dispeceratele 
de dirijare a mașinilor ce aduc le

gumele și fructele în Capitală, măr
furile fiind îndreptate operativ spre 
locurile de desfacere.
.. Din discuțiile purtate cu mai mulți 
Cumpărători. printre care Puica 
ChclemeiL* Aurel Bistriceanu. Marin 
Stoian (intiiniți in piața Titan). Sil
via Ailincăi , Pirlea Ținea. Nicolae 
Cristea (in piața „llie Pintilie"). am 
r ’iinut aprecieri pozitive și la adresa 
calității servirii, a grijii pentru păs
trarea ordinii si curățeniei in piețe.

Aprovizionarea mai bună a popu
lației Capitalei din această primă
vară ne dă speranțe că și in lunile 
următoare se vor depune eforturi 
stăruitoare pentru satisfacerea cores
punzătoare a cerințelor de consum 
ale bucureștemlor.

★
...Ceapă verde, usturoi, mazăre, 

ca-traveti, ridichi, fasole verde, sa
lată. varză, tot felul de radâcinoase 
— iată, prezentată succint, „oferta" 

s piețelor sibiene din aceste zile și din 
care gospodinele iși pot alege, dună 
gust, componentele meniurilor pre
ferate. Se găsesc insă pretutindeni si 
in orice moment produsele solici
tate ?

Corespondentul nostru Nicolae 
Brujan a fost prezent — duminica 
trecută — la ora 6 dimineața, in 
piața „Cibin" din Sibiu. Deși cetățenii 
veniseră de mult după cumpărături, 
cele patru unități I.L.F. erau cu la
cătele la uși. De ce ? Ora lor de des
chidere — fixată cu totul nepotrivit 
de funcționarii întreprinderii de le
gume și fructe — era 7 (!). Dar chiar 
dacă ar fi fost deschise mai devre
me. unitățile nu aveau prea multe 
de oferit cumpărătorilor. Singurele 
produse din rafturi și gondole erau 
citcva kilograme de cartofi și salată 
verde... îngălbenită. In contrast, ală
turi. pe tarabele producătorilor indi
viduali, aveai impresia că au fost 
dislocate in plin centrul orașului gră
dinile de zarzavat. Verdeața zecilor 
de produse de sezon umplea piața.

Tot plimbindu-ne prin piață și in-

cercind să aflăm de ce nu sint apro
vizionate și unitățile I.L.F., in fața 
chioșcurilor frinează brusc — pe la 
ora 8 — trei camioane doldora de 
mărfuri. Cerem o lămurire șoferului 
Viorel Burja de pe autocamionul 
21-SB-393 : „Am mers toată noaptea 
de la Corabia, fără să fac vreo 
oprire, tocmai cu gindul de a prinde 
piața in toi și am ajuns la Sibiu la 
ora 4. Dar. odată ajuns aici, delega
tul I.L.F. m-a îndreptat, nu spre pia
ță, ci... către depozit, pentru întoc
mirea unor hirtii".

Fără comentarii 1
★

Despre apariția unor goluri artifi
ciale de aprovizionare — in condi
cile in care există, totuși, un fond 
de marfă satisfăcător — ne relatează 
și corespondentul nostru Ion Ma
nea. din județul Neamț. In timp ce 
piața centrală a orașului Piatra 
Neamț este bine aprovizionată, pie
țele periferice stau mai mult goale. 
Și asta încă de la începutul sezonu
lui. în ziua raidului. 500 de kg de 
căpșuni aduse de I.L.F. fuseseră re
partizate in totalitate la un singur 
chioșc din piața centrală, iar unită
țile din Săvinești încercau să-i ade
menească pe cumpărători cu... flori
cele și sticle de oțet. Un amănunt 
suplimentar : alte 4 000 kilogram” dc 
căpșuni, aduse de la Rm. Vilcca, 
n-au mai ajuns pe piața, la cumpă
rători. grație lipsei de interes a to
varășilor din conducerea I.L.F. pen
tru buna conservare a mărfurilor pe 
timpul transportului.

★
Din Galați și Dîmbovița, corespon

denții noștri Tudorel Oancea și 
Constantin Soci ne semnalează 
că. deși cetățenilor li se oferă in a- 
cest sezon cantități suficiente de le
gume și fructe,’ condițiile de aprovi
zionare sint totuși necorespunzătoa- 
re, datorită inexistenței unor piețe 
intr-o serie de puncte populate ale 
orașelor și comunelor. In centrul 
orașului Galați, de exemplu, in car

tierul Țiglina I. ca și in numeroase 
localități din județul Dîmbovița, pro- 
ducătorii sint nevoiți să expună măr
furile pe trotuare, intrucit comitetele 
executive ale consiliilor populare lo
cale neglijează — deși au suficiente 
posibilități — să amenajeze spațiile 
corespunzătoare.

★
Incercind să formulăm o concluzie 

pe marginea constatărilor prilejuite 
de raidul de față, se cuvine să sub
liniem că existența unor cantități su

ficiente de legume și fructe nu re
zolvă de la sine și complet problema 
aprovizionării. Pentru a asigura sa
tisfacerea corespunzătoare a cerințe
lor de consum ale populației, este 
necesar ca și acele — aparent — 
amănunte ale organizării activității 
comerciale, nepuse incă la punct, 
să fie grabnic rezolvate.

Mihai IONESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

i 
ț 
I
I 
i l
î 
i
I 
I
I 
i
I 
I
1 
ț l 
i
I

i 
i
i 
i 
ț 
i i

Despre Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc 
din Pitești, despre profilul 
producției sa’e am aflat ci
teva lucruri interesante in
tr-o discuție cu ing. Dumi
tru Anghel. tinărul director 
al combinatului. Ana reți
nut că aici se produc peste 
30 000 de repere, de la 
benzi transportoare, furtu
nuri, garnituri profilate, 
garnituri presate (numai in 
această categorie, de pildă, 
se pot realiza circa 20 000 
de repere !) și pină la chi- 
turi și adezivi. Diversifica
rea producției — oricum 
remarcabilă — va continua: 
in acest an vor mai fi asi
milate 900 de repere. Ben
zile transportoare cu cord 
de oțel, realizate in com
binat (există doar cinci- 
șase țări in lume in care 
se produc asemenea benzi), 
sint utilizate la transportu
rile grele din industria mi
nieră și siderurgie, pe dis
tanțe considerabile, intru
cit au o înaltă rezistență — 
pină la 3 600 kg/emp. Fur
tunul rotary, care lucrează 
la presiuni foarte ridicate 
(este supus la probe pină 
la 700 atmosfere !). este 
folosit In forajul de mare 
adincime. la utilajul petro
lier produs de uzinele „1 
Mai" din '

Despre 
și despre 
cutat cu 
tru Anghel si cu inginerul 
Mircea Cimpeanu. șeful 
serviciului de organizarea 
productivi si a muncii : cu 
doream insă să știu mai

Ploiești. <
toate acc-stea — 
altele — am dis- 
directorul Dumi-

multe despre oamenii com
binatului. Atunci mi-a fost 
prezentat inginerul Vasile 
Divan, șeful secției a doua 
de benzi de transport. 
Foarte tinăr — a fost nu
mit șef de atelier la un an 
și șef de secție la doi ani 
de la absolvirea Facultății 
ae chimie industrială a In
stitutului politehnic din 
Timișoara — l-a urmat, la 
un an distanță, pe fratele 
lui (in prezent șef al sec
ției intii). Cei doi foști 
bănățeni, azi nitesteni con
vinși. căsătoriți cu foste 
colege de facultate, azi in
ginere la același combinat, 
sint vecini de apartament. 
Fratele mai mare deține, 
totuși, deocamdată, un a- 
vans considerabil : are un 
copil...

— Ce v-a determinat să 
vă stabiliți tocmai aici ? — 
il întreb pe mezin.

— Voiam să lucrez in- 
mare uzină, unde se 
meserie. Combinatul 
chiar la început de

— N-ați avut momente 
de descurajare ?

— Au fost, dar de scurtă 
durată. Oricum, le soco
tesc de domeniul trecutu
lui. Marele noroc este că 
ii cunosc pe toii oamenii 
din secție. încă de la în
ceput. cind căram împreu
nă moloz și nisip. Le știu 
familia, le cunosc necazu-

sențcle nemotivate sint ex
trem de rare, iar întirzieri 
nu există. După trecerea 
la salarizarea in acord, la 
b”nzi transportoare se rea
lizează o producție cu 12 
I i sută mai mare decit cea 
proiectată. Aș putea să vă 
mai ofer și alte cifre edi
ficatoare. dar cred că cel 
mai mare succes al nostru

a-1 intilni pe maistrul Flo- 
rea Buliga. Despre el imi 
vorbise, incă in ajun, di
rectorul combinatului, in 
legătură cu o faptă de is
pravă : impreună cu o e- 

intervenție 
Ciiiriachidis, 

Constantin

chipă de 
(Ghiorghios 
Ion Ioniță,
Dragne, llie Amza, Marin 
Encea, Nicolae Stoleru,

dificile, de risc. In mod 
normal, această operație ar 
fi solicitat chemarea de la 
București a unei formații 
specializate, cu utilaje co
respunzătoare. și ar fi du
rat incomparabil mai mult, 
perielitind grav buna func
ționare a .combinatului ; 
mulțumită intervenției cu
rajoase a echipei conduse

tr-o 
face 
era _ . ___
drum, fratele meu era deja 
aici și mi-a descris situa
ția in culori ‘ 
Pot să afirm cu toată con
vingerea că nu regret ale
gerea.

— Nu v-a fost 
doi ani, cind vi s-a 
dințat răspunderea 
secții ?

— Ce-i drept, iml lipsea 
experiența ; dar a fost mai 
greu, cred eu. pentru cei 
din conducerea combinatu
lui. la care mă duceam să 
cer sprijin pentru fiecare 
mărunțiș.

atrăgătoare.

;reu acum 
Incre- 

unei

SPUNE UN MAISTRU, IAR ÎN ACEASTĂ AFIRMAȚIE SIMPLĂ E CUPRINS CEL MAI DE 
PREȚ REZULTAT AL UNEI TINERE FABRICI PITEȘTENE. PE LINGĂ IZBINZILE CURENTE, 
CA O ÎNCUNUNARE A MULTIPLELOR SUCCFSE, MEMBRII COLECTIVULUI SE MIN- 

DRESC CU CEA MAI PREȚIOASĂ REALIZARE : FORMAREA OAMENILOR

rile, imi place să stau cu 
ei. să lucrăm împreună.

— Bănuiesc că. in marea 
lor majoritate, sint la pri
ma generație de muncitori 
industriali : n-ați avut difi
cultăți cu ei ?

— Jn primul an au fost 
destule. Unii au plecat 
căci munca in secție nu-i 
deloc ușoară. Dar cei care 
au rămas sint oameni de 
nădejde, deși sint foarte ti
neri. S-au format echipe 
de o mare coeziune Ab-

este formarea oamenilor — 
cele mai mari satisfacții de 
aici vin.

Noile obiective industria
le ale țării, pe lingă func
ția lor economică, au o im
portantă funcție socială 
desfășoară o largă acțiuni 
educativă, participă la for
marea conștiințelor. Acest 
adevăr, care mi-a fost re
levat de cuvintele ingine
rului V. Divan, m-a urmă
rit a doua zi, cind am re
venit in combinat pentru

Stelică Soare), cu inginerul 
Petre Slănciulescu. au reu
șit ca. in mai puțin de o 
săptămină, să Înlăture ava
ria de la un cazan al cen
tralei termice. Muncind 
cite 10—12 ore pe zi, acești 
bravi oameni au Înlocuit 
un preincălzltor ars cu al
tul. demontat de la un ca
zan in curs de instalare, 
aflat la vreo 20 de metri. 
Piesa, cintărind patru tone 
a fost deplasată cu mijloa
ce improvizate, in condiții

de maistrul Buliga, activi
tatea secțiilor s-a desfășu
rat. practic, fără întreru
pere. ,

— Pentru noi a fost un 
lucru obișnuit — precizea
ză maistrul. Treaba a mers 
foarte repede.

Aflu că. de curind. a 
preluat răspunderea pentru 
întreținerea și exploatarea 
centralei termice. De a- 
tunci. prin acțiunea volun
tară a aceleiași echipe (di
rijată de același inginer

Stănciulescu, care — și el 
— a preluat, pe lingă sec
torul hidrotehnic, centrala 
termică). centrala a fost 
trecută pe ardere de gaze, 
așa cum fusese proiectată 
inițial, ceea ce mărește si
guranța și durata de ex
ploatare a cazanelor. Prac
tic, in acest an. combinatul 
n-a mai avut probleme cu 
agentul încălzitor care. Îna
inte. se intimplă de multe 
ori să nu fie livrat la pa
rametrii prescriși, ceea ce 
provoca mari neajunsuri in 
desfășurarea procesului 
tehnologic.

— Ce v-a determinat să 
acționați ? — il intreb pe 
maistrul Buliga. Cind cu 
avaria și, apoi, cu modifi
carea arderii ?

— Cind cu avaria, unii 
se cam codeau. Treaba insă 
trebuia făcută, era limpe
de. Eu mă înțeleg bine cu 
oamenii mei, e destul să le 
spun : avem cutare lucru 
de făcut — și, indiferent 
dacă e duminică, dacă e 
miezul nopții, sau dacă e 
revelionul, ei vin cu mine. 
Centrala termică e cheia 
combinatului, dacă nu mer
ge ea, stă și combinatul. 
Apoi, trebuia să scăpăm de 
neajunsurile legate de ve
chiul sistem de ardere, cu 
păcură, care tot nouă ne 
făceau viața mai grea, pină 
la urmă.

Explicația maistrului, 
deși convingătoare, nu mă 
mulțumește deplin : simt 
că un element foarte im
portant îmi scapă, așa că 
insist.

— Să vă spun secretul 
meu — acceptă el, zimbind 
'încurcat. In 1969. cind am 
absolvit școala de maiștri, 
am fost repartizat la cen
trala termică. Mi-a fost 
dragă munca aici, pentru că 
am văzut cu ochii mei 
construcția înălțindu-se, 
am fost de față la monta
rea instalațiilor. La un 
moment dat, din cauza 
unor neînțelegeri cu ingi
nerul care răsDundea pe 
atunci de centrală, am tre
cut lă un alt sector. Mi-am 
văzut și acolo de treabă, 
dar cind vedeam că la cen
trală lucrurile nu merg 
tocmai bine, mă tot fră- 
mintam. Cind s-a intimplat 
avaria, am primit să inter
vin, ca să dovedesc că. și 
in cele mai grele condiții, 
se poate munci bine. N-am 
vrut să mă dau bătut. Iar 
colegii mei m-au ajutat.

Ambiție ? Da. dar o am
biție nobilă ! împletită cu 
conștiința datoriei, cu ini
țiativă. „Marele nostru suc
ces sint oamenii", spunea 
șeful secției a doua ; se 
pare că această constatare 
este valabilă pentru între
gul combinat. La drept 
vorbind, ea ar putea servi 
drept moto pentru paginile 
despre „școala muncii" din 
fiecare unitate industrială 
a țării...

Gheorqhe 
SASARMAN

I
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VIZITA NZOFICIAU A ȘTHJLUI STATULUI 
CAMBODCIA, PRIȚȚUL NORODOM SIANUK

Interviul acordai

(Urmare din pag. 1)

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ZIARISTULUI OLAF IHLAU DE IA „SODDEUTSCHE ZEITUNG“

întilnirea dintre preșerintele
Nicolae Ceaușesai

și prințul Norodom Sanuk
Vineri după-amiază. la Palatul 

Consiliului de Siat au avut loc 
convorbiri intre președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. președintele 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, secretar general 
al Partidului Comunist Român. 
N.colae Ceaușescu. și șeful statu
lui Cambodgia. președintele Fron
tului Național Unit al Cambod^țe’. 
Alteța Sa Regală prin&il Norodbrri' 
Sianuk.

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul prințului 
Norodom Sianuk

(Urmare din pag. I)

Național al Cambodgiei sprijinul 
,i'f7tru deplin în lupta'"care o du
ceți. (Aplauze).

Sperăm că Statele Unite vor 
’rage concluzii corespunzătoare, 
vor înceta bombardamentele și in 
Cambodgia. vor pune capăt ames
tecului lor. lăsind poporul khmer 
să-și rezolve problemele fără a- 
mestec din afară.

Am salutat faptul câ s-a ajuns 
la acordul privind încheierea păcii 
in Vietnam, precum și recentul co
municat care afirmă hotărârea de 
a aplica acest acord. Sperăm că se 
va face totul pentru a se instaura 
o pace trainică și in Cambodgia. in 
toată Indochina, astfel ca toate po
poarele — vietnamez, cambodgian 
si laoțian — să se bucure de o 
pace reală, să-și poată îndrepta 
forțele spre dezvoltarea economico- 
socială a țârilor lor. spre ridicarea 
bunăstării lor materiale și spiri
tuale.

în spiritul solidarității care a 
animat întotdeauna poporul nos
tru cu popoarele din Indochina, 
dorim să continuăm această cola
borare și in condițiile trecerii a- 
cestor popoare la activitatea paș
nică. de dezvoltare a economiei si 
a întregii societăți, pentru că înțe
legem că o adevărată independen
ță depinde de făurirea unei eco
nom.: puternice. independente,
care să asigure poporului o viată 
tot mai bună. De aceea, ne expri
măm dorința de a continua și în
tări solidaritatea care s-a manifes
tat în timpul luptei și în condi
țiile noi de pace, să dezvoltăm a- 
ceastă colaborare cu popoarele d.n 
Vietnam și Laos si — sperăm — 
in curi.nd. în condițiile obținerii 
păcii și de către poporul khmer.

După cum cunoașteți, și în Eu
ropa s-au obținut pași pe calea 
unor relații mai bune intre popoa
rele acestui continent. S-a stabil t 
convocarea, ia 3 iulie, a Conferin
ței general-europene care ya con
stitui un eveniment istoric în 
viața continentului nostru. Spe
răm că se vor obține rezultate 
bune in cadrul acestei conferințe, 
care vor duce la așezarea relații
lor pe baze noi. de egalitate, res
pect și neamestec în treburile in
terne și. in felul acesta. Europa 
va putea deveni un continent al 
colaborării și păcii. Sintem con
vinși că realizarea acestui obiectiv

Continuînd ologul fructuos 
stabilit intre ce doi șefi cie stat 
cu prilejul înțîl i ilor precedente, 
convorbirile dire președintele 
Nicolae Ceaușes' și prințul Noro
dom Sianuk auibordat probleme I 
bilaterale si imnaționale de in
teres comun, in-o atmosferă de 
cordialitate, deleplină înțelegere 
și stimă reciprtă; care caracteri
zează relațiile < prietenie și soli
daritate militaâ- dintre poporul 
român și popoil cambodgian.

corespunde u numai intereselor 
popoarelor iropene. ci și intere
selor tuturc popoarelor lumii.

Ne pronuțăm pentru a se pune 
capăt tutui- conflictelor și zone
lor de înc-dare. pentru afirma
rea în lum a principiilor de ega
litate întremate națiunile, pentru 
lichidarea olonialismului și neo- 
colonialisrrlui. a oricăror forme 
de asuprii și dominație, pentru 
ca popoare să fie lăsate să 'co
laboreze î mod liber, corespunză
tor dorintor lor. să-și soluțio
neze de ne stătător problemele 
interne.

în aces spirit a acționat și ac
ționează omânia. Sprijinim lupta 
de elibere națională, dezvoltăm 
solidari ta-a cu popoarele care 
luptă peru independență. întărim 
colabora# cu toate națiunile lu
mii care oresc să trăiască in pace 
și liberte.

Am ccyingerea că colaborarea 
dintre Rmânia și Cambodgia. din
tre guvtnele noastre, dintre for
țele noare politice se va dezvolta 
în corrt uare. alit in condițiile 
luptei ce o duceți pentru victoria 
deplinăcit și în condițiile cînd 
veți tree la reconstrucția pașnică. 
Așa cui am mai menționat, sini 
incredițat că această colaborare 
va ser cauzei popoarelor noastre, 
progredui și bunăstării lor. cit și 
cauzeipăcii și colaborării interna
țional'

Urăi poporului khmer. Frontu
lui U t Național al Cambodgiei. 
Guveiului Regal de Unitate Na
țional și tuturor luptătorilor pen
tru bertatea și independența 
Camtdgiei deplin succes în bătă
lia eiică pentru cucerirea dreptu
lui c a fi stâpîn în propria țară, 
de făuri o viață mai bună. 
pros:-râ. de a se afirma de sine 
stătibr în rîndul națiunilor libere 
ale unii. Sintem convinși că veți 
obți? victoria in această luptă 
dreată — și vă asigurăm de in
tre aa solidaritate a poporului ro
mă i!

Fresc să ridic acest pahar și 
să rez poporului khmer succes 
depn în lupta sa. un viitor feri
cit in pace și independență, să 
toacez pentru dezvoltarea activă a 
colborării noastre in toate dome
nii; și în toate împrejurările.

î sănătatea Alteței Voastre, în 
sâătatea prințesei Monique. în sâ- 
matea tuturor oaspeților cambod- 
g ni. I

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Altețele Lor Regale prințul No

rodom Sianuk. șeful statului Cam
bodgia. președintele Frontului U- 
nit Național al Cambodgiei. și 
prințesa Monique Sianuk au făcut, 
vineri seara, o vizită protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele. Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, preșe
dintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, secre
tar general a) Partidului Comunist 
Român, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La întîlnire au participat tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și 
tovarășa Elena Maurer, tovarășii 
Miron Constantinescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne.

(Urmare din pag. I)

Toți acești compatrioți, al că
ror purtător de cuvin t am onoarea 
să fiu. sînt încurajați foarte mult 
de sprijinul multilateral și nepre
țuita dumneavoastră contribuție ia 
succesul luptei lor.

Ei sînt entuziasmați de gran
dioasele succese ale edificării so
cialismului în România nogă. sub 
conducerea patriotică, dinamică și 
clarvăzătoare a conducătorului 
mult îndrăgit, președintele Nicolae 
Ceaușescu, și de succesele nu mai 
puțin mărețe ale politicii dum
neavoastră externe, de prietenie 
și apropiere, de cooperare pașnica 
între popoare și de apărare fermă 
a idealurilor de libertate, drep
tate. egalitate și pace.

Toate aceste succese ale dum
neavoastră asigură Republicii So
cialiste România și poporului ro
mân o mare prosperitate, o mi
nunată dezvoltare generală și un 
foarte înalt prestigiu in lume. Cu 
întreaga greutate a acestui presti
giu, Republica Socialistă Româ
nia duce o luptă politică și di
plomatică neîncetată pentru spri
jinirea poporului cambodgian, a 
Frontului Unit Național și a Gu
vernului său de Unitate Naționa
lă. pentru realizarea cît mai grab
nică a obiectivelor lor naționale, 
și anume recucerirea păcii în con- 
ditîile unei independențe totale.-u- 
nitate națională și integritate te
ritorială. prin reciștigarea tuturor 
drepturilor lor uzurpate de o cli
că de trădători aflată în solda im
perialismului străin neocolonia
list.

In timp ce a fost reali
zată încetarea focului in Viet
nam și în Laos, respectiv in 
lunile ianuarie și februarie a.c.. 
țara mea, Cambodgia. și poporul 
sau trăiesc fiecare zi și fiecare 
noapte, și aceasta de mai bine de 
100 de zile, sub un potop neîncetat 
de fier și de Toc. datorită aviației 
S.U.A.. compusă din B—52 și 
F—111. adică a aparatelor celor 
mai perfecționate și celor mai dis
trugătoare din arsenalul de război 
al S.U.A.

..Crima" actuală a poporului cam
bodgian este refuzul unui compro
mis politic cu regimul de trădători 
stabilit la Pnom Penh, capitala 
noastră, datorită protecției armate 
a imperialismului american.

Guvernul meu, care este acela al 

prezentați apoi tovarășii Gheorghe 
Cioară. Dumitru Popescu. Ion Io
nii ă, Constanii n Stal eseu, secreta
rul Consiliului de Stat, membri ai 
guvernului și celelalte persoane 
oficiale române care au venit in 
întâmpinare.

Erau prezenti șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Numeroși cetățeni ai Capitalei a- 
flați pe aeroport au aclamat cu 
multă căldură pe tovarășul Nicolac 
Ceaușescu și pe prințul Norodom 
Sianuk. Ei și-au exprimat satisfac
ția pentru vizita pe care șeful sta
tului Cambodgia o întreprinde in 
(ara noastră, convingerea că ea co
respunde intereselor popoarelor 
român și cambodgian, cauzei luptei 
antiimperialiste. progresului și pă
cii in lume. Prin aplauze și acla
mații ei dau glas sentimentelor de 
deosebită stimă și dragoste față 
de conducătorul partidului și sta
tului nostru, a cărui neobosită ac
tivitate este pusă în slujba inte
reselor națiunii noastre. în slujba 
edificării în lume a unui climat de 
pace și înțelegere. care permite 
dezvoltarea liberă și independen
tă a popoarelor.

în aclamațiile celor prezenți. cei 
doi șefi de stat iau loc . intr-o 
mașină, escortată de motocicliști, 
îndreptîndu-se spre reședința ce a 
fost rezervată înalților oaspeți.

(Agerpres)

Au participat, de asemenea. Ieng 
Sary, trimis special al Frontului 
Național Unit și al Guvernului Re
gal de Unitate Națională al Cam
bodgiei. Huot Sambath. membru al 
Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
ministrul lucrărilor publice, al te
lecomunicațiilor și al reconstruc
ției. ambasadorul Regatului Cam
bodgiei în România, cu soția. Al
teța Sa prințul Sisowath Methavi. 
directorul de cabinet al șefului 
statului.

întrevederea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și Altețele lor Regale, 
prințul Norodom Sianuk și prin
țesa Monique Sianuk. s-a desfășu
rat într-o atmosfera de caldă cor
dialitate. de prietenie.

(Agerpres) 

rezistenței naționale și al poporului 
cambodgian, a propus în mod ofi
cial guvernului S.U.A. negocieri 
bilaterale, de genul tratativelor 
Washington-Hanoi, in scopul de a 
pune capăt într-un mod onorabil 
actualului război din Cambodgia, 
fără ca să existe un învingător și 
un învins.

Vorbitorul a arătat apoi că 
guvernul S.U.A. a opus acestei pro
puneri un refuz categoric și defi
nitiv. repetînd că noi ar trebui să 
negociem pacea cu clica marionetă 
și trădătoare a lui Lon Noi. și a- 
ceasta „fără amestec străin".

Este o ironie amară să se vor
bească de ..neamestec străin11, de
oarece recent secretarul de stat și 
secretarul apărării ai S.U.A. au 
mărturisit în fața Senatului ame
rican și Camerei Reprezentanților 
a Statelor Unite că fără intervenția 
masivă și zilnică a aviației ameri
cane regimul Lon Noi ar fi dispă
rut deja de mult timp.

Problema cambodgiana este 
simplă. Este de ajuns ca S.U.A. 
să înceteze acordarea de sprijin 
militar și protecția aeriană regi
mului marionetă al lui Lon Noi, 
pentru ca această problemă să fie 
rezolvată și ca pacea să revină în 
Cambodgia odată cu independența 
națională.

în această privință, noi. cam- 
bodgienii. sintem siguri că Repu
blica Socialistă România, ilustrul 
său conducător și eminentul său 
guvern vor continua in mod 
neobosit nobilele lor eforturi în 
vederea sprijinirii reîntoarcerii 
imediate a acestei păci și acestei 
independențe în Cambodgia, țara 
mea. care este atașată fără re
zerve de marea și eterna sa prie
tenă, România socialistă. (Aplauze).

Cu aceste sentimente vă cer în
găduința să ridicăm, împreună cu 
toți compatrioții mei prezenți aici, 
paharele noastre și să închinăm 
pentru sănătate, viață lungă și fe
ricire Excelenței Sale, șeful statu
lui român, și a doamnei Elena 
Ceaușescu, pentru sănătatea Exce
lenței Sale domnul prim-ministru 
și a doamnei Maurer, a tuturor 
prietenilor români aici de față, 
pentru gloria Republicii Socialiste 
România, pentru prosperitatea pok 
porului său și a prieteniei indes
tructibile care unește în mod fră
țesc popoarele cambodgian și ro
mân. .

După cum s-a anunțat, la 21 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Olaf Ihlau, 
corespondent la București al ziarului „Siiddeutsche Zeitung", căruia 
i a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE Domnule pre
ședinte, dumneavoastră sinteți 
primul șef de stat dintr-o țară 
socialistă, care vizitează Repu
blica Federală Germania. Ce 
așteptați prin vizita dumnea
voastră in domeniul politic și 
economic și, in primul tind, 
in ce privește creșterea anga
jării industriei vest-germane 
in România ?

RĂSPUNS : Doresc să-mi exprim 
satisfacția că voi putea să vizitez 
Republica Federală Germania, ca 
răspuns la vizita pe care președin
tele Heinemann a făcut-o in Româ
nia și la amabila invitație pe care 
mi-a adresat-o.

Apreciez că vizita va crea posi
bilitatea pentru abordarea. îm
preună cu președintele Heinemann 
și cu cancelarul Brandt, a unor 
probleme de interes comun, că ea 
va marca un moment important în 
dezvoltarea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale din
tre țările noastre.

în cursul vizitei sperăm să fie 
semnate unele acorduri la nivel 
guvernamental cu privire la extin
derea colaborării dintre țările 
noastre, cît și realizarea unor în
țelegeri. sau cel puțin parafarea 
unor acorduri de colaborare și 
creare a unor societăți mixte, între 
întreprinderi românești și unele 
întreprinderi din Republica Fede
rală Germania. Aș putea spune 
deci că vom putea asista la o creș
tere atît a schimburilor economice, 
cit și a colaborării sau cooperării 
in producție între industria româ
nească și industria vest-germană.

ÎNTREBARE : Zn ce dimen
siuni ?

RĂSPUNS : Actualmente, volu
mul relațiilor economice dintre 
statele noastre se cifrează la circa 
1.8 miliarde mărci. Sperăm ca în 
următorii ani. pînă in 1975, să ne 
apropiem de 2.5 miliarde mărci, 
iar în perspectivă ne gîndim să 
ajungem la 4—5 miliarde mărci 
p'fnă in 1980.

ÎNTREBARE : In ce dome
nii anume considerați, dom
nule președinte, că relațiile 
economice se pot dezvolta in 
mod-, deosebit ?

■ V ’ ,*• ? j ? ? . ’ .' ■■
RĂSPUNS : în afară de schim

burile comerciale propriu-zise, 
pentru care există încă multe posi
bilități — și ridicarea unor res
tricții de contingente și taxe va
male. ca urmare a faptului că ță
rile Pieței comune, deci și Repu
blica Federală Germania, au hotă
rî! să acorde României preferin- 
țele* generalizate, ceea ce va da 
posibilitatea extinderii largi a 
schimburilor economice — aștep
tăm îndeosebi să se dezvolte coope
rarea directă in producție și crea
rea unor societăți mixte, în spe
cial în domeniul industriei con
structoare de mașini. Sper însă ca 
in cursul vizitei și la sfîrșitul ei să 
se poată vedea mai bine și mai 
concret domeniile in care se va 
extinde această colaborare.

ÎNTREBARE : Ce importan
ță au. după aprecierea dum
neavoastră, relațiile bilaterale 
dintre țările socialiste și ne- 
socialiste ale Europei in ca
drul unui viitor model de co
laborare. de genul celui care 
ar putea fi conceput de Con
ferința de securitate și coope
rare in Europa, care va începe 
{a 3 iulie la Helsinki ?

RĂSPUNS : România a apreciat 
întotdeauna că relațiile bilaterale 
dintre țările socialiste și țările ne- 
socialisle din Europa și din întrea
ga lume trebuie să se bazeze pe 
deplina egalitate in drepturi, pe 
respectul reciproc al independenței 
și suveranității, pe neamestec în 
treburile interne și. desigur, pe 
avantajul reciproc.

Realizîndu-se relațiile bilaterale 
pe această bază, punerea în valoa
re a acestor principii trebuie să 
ducă la extinderea unor aslfel de 
raporturi care să se încadreze în 
concepția înfăptuirii unei secu
rități egale pentru toate popoarele; 
să se asigure. în Europa, exclude
rea forței sau a amenințării cu for
ța în soluționarea unor probleme, 
să se creeze condițiile ca popoarele 
sâ-și poală concentra eforturile în 
direcția dezvoltării lor economico- 
sociale. transformînd în acest fel 
continentul european — care a cu
noscut destule războaie — într-un 
continent aJ colaborării pașnice. în 
acest sens, apreciem că conferința 

AU REALIZAT PLANUL SEMESTRIAL
întreprinderi industriale din județul 

Alba. După întreprinderea metalurgică de metals 
neferoase Zlatna. altet unirăți din judel — printre care 
«întreprinderea minieră Baia de Arieș. întreprinderea 
de prefabricate din beton Aiud — au realizat sarci
nile de producție pc primele 6 luni ale anului. Pină 
in prezent, in industria județului s-au produs peste 
plan 145 tone oțel. 730 tone acid sulfuric. 117 tone cără
mizi refractare. 200 mașini de cusut. 4 750 mașini de 
spălat tufe. 44 500 tone sare. 12 ton-' hirtie. 60 000 
perechi ciorapi și tricotaje. 5 000 perechi încălțăminte. 
15 000 articole dc marochinărie. articole de porțelan in 
valoare de 1,3 milioane lei și alte produse. Prin aceste 
importante realizări, pe ansamblul industriei din ju
deț s-a depășit angajamentul anual asumat în între
cerea socialistă.

6 unități economice din județul Vran- 
CCG au raP°rtat. îndeplinirea, cu 7 zile înainte de ter

men. a indicatorilor de plan la producția globală ft 
marfă pe primul semestru al anului. Importante spo
ruri de producție au obținut, pină in prezent, colecti
vele de oameni ai muncii de la fabrica „Chimica14 
din Mârășești. întreprinderea viei și vinului, întreprin
derea dc industrie locală Focșani, balastiera Doaga. 
Pină la sfîrșitul lunii iunie, aceste unități vor obține, 
peste prevederile de plan, produse in valoare de 26 
milioane lei.

Unități din industria suceveana. Es'e 
vorba de Combinatul minier Suceava și întreprinde
rea forestieră de exploatare și transport. Pină la 
sfîrșitul lunii iunie, minerii suceveni vor realiza o 
producție suplimentară in valoare de 12,7 milioane lei, 
depășind, totodată, planul la export cu aproape 1 mi
lion lei valută. Forestierii urmează să dea peste plan 
7 550 mc bușteni de rășinoase. 6 220 mc bușteni de fag. 
7 000 mc cherestea de rășinoase. importante cantități 
de lemn de celuloză, precum și mobilă in valoare to
tală de 45 milioane lei.

de la Helsinki, care urmează să se 
deschidă la 3 iulie, va constitui un 
moment de importanță istorică. 
Sperăm câ așteptările și dorințele 
popoarelor — atît din Europa, cit 
și chn întreaga lume — se vor rea
liza în așa fel îneît să se deschidă 
o perioadă îndelungată — dacă s-ar 
putea, pentru totdeauna — de co
laborare pașnică, ceea ce corespun
de intereselor tuturor națiunilor.

ÎNTREBARE : V-ați pro
nunțat in repetate rinduri 
pentru dizolvarea blocurilor 
militare. Prin ce procedeu cre
deți că se poate realiza practic 
propunerea dumneavoastră, și 
in ce etape ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. am 
considerat și consider că trebuie 
să se acționeze cu fermitate pentru 
depășirea vechilor stări de lucruri, 
pentru desființarea blocurilor mili
tare. care. în noile condiții ale dez
voltării vieții politice internațio
nale. devin tot mai mult un ana
cronism. De altfel, ca să fiu bine 
înțeles, consider că însăși înființa
rea acestor blocuri a constituit o 
greșeală și nu a servit intereselor 
colaborării și dezvoltării unor re
lații noi în lume. De altfel, după 
cum cunoașteți, țările socialiste 
s-au pronunțat în nenumărate rîn- 
duri pentru desființarea concomi
tentă a acestor două blocuri mili
tare din Europa — N.A.T.O. și Tra- 

. tatul de la Varșovia. Consider că 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
afirmarea în viață a principiilor la 
care m-am referit mai înainte, 
conferința general-europeană și 
alte măsuri legate de creșterea în
crederii între statele continentului 
merg tocmai în direcția realizării 
acestui deziderat, a creării condi
țiilor necesare pentru a se putea 
trece la desființarea blocurilor mi
litare. înțelegem, desigur, că nu se 
poate realiza peste noapte desfiin
țarea acestor blocuri, dar conside
răm că trebuie acționat cu fermi
tate. trebuie luate măsuri concrete 
în această direcție, astfel îneît. în
tr-o perioadă nu prea îndepărtată, 
problema aceasta să se pună cu 
mai multă acuitate și să-și găseas
că o soluție. Consider că se poate 
acționa în direcția luării unoi’ mă
suri de reducere a trupelor și a 
(armamentelor, de retragere a .tru
pelor străine dd pe teritoriile altor 
state, a unor măsuri privind redu
cerea bazelor militare, precum și a 
altor măsuri în domeniul dezar
mării, corelate cu măsurile politice 
de care am vorbit — ceea ce va 
duce la crearea premiselor pentru 
a se pune la ordinea zilei proble
ma desființării blocurilor militare. 
Esențial este, după părerea mea, 
tocmai dezvoltarea colaborării po
litice, economice, întărirea încre
derii, deoarece pe această cale po
poarele vor înțelege mai bine că 
nu au nevoie de blocuri militare, 
ci de o colaborare economică egală, 
reciproc avantajoasă.

De altfel, nici nu se poate con
cepe destindere, nici nu se poate 
concepe o securitate reală. înde
lungată fără a se trece la desfiin
țarea blocurilor militare — și con
siderăm că aceasta trebuie să 
constituie o preocupare a tuturor 
statelor, a tuturor popoarelor din 
Europa.

ÎNTREBARE : împărtășiți 
și dumneavoastră părerea u- 
nor politicieni din Est și 
Vest., că retragerea trupelor 
străine din Europa și de pe 
teritoriul altor state, așa cum 
ați propus de exemplu dum
neavoastră, ar putea duce la 
o situație instabilă ?

RĂSPUNS : Nu împărtășesc în 
nici un fel părerea acelor oameni 
politici care consideră că retrage
rea trupelor străine din Europa, 
de pe teritoriile altor state ar pu
tea să ducă în vreun fel la o si
tuație de instabilitate. Niciodată, 
și în nici o împrejurare, prezența 
trupelor străine pe teritoriile altor 
state nu a fost un factor de sta
bilitate. ci. dimpotrivă, de instabi- 
litate. de neîncredere, a constituit 
o primejdie permanentă pentru 
pacea și securitatea popoarelor. 
Deci, retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor state și din 
Europa -trebuie considerată ca o 
necesitate pentru cursul destinde
rii. pentru asigurarea unei stabili
tăți reale și a unei păci trainice. 
Desigur, considerăm că luarea a- 
cestor măsuri trebuie să se reali
zeze in conformitate cu unele în
țelegeri și cu garanțiile corespun
zătoare.

ÎNTREBARE : Nu de mult, 
dumneavoastră ați declarat 
că există posibilități de a 
pune colaborarea țărilor bal
canice pe baze noi, deși in a- 
ceastă regiune se află țări t:e- 
cine cu relațin calitativ deose
bite. Puteți să ne spuneți mai 
concret cum vă imaginați a- 
ceastă cooperare, mai ales <ă 
in această regiune există pă
reri destul de diferențiate ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia s-a pronunțat mai de mult și 
a acționat consecvent pentru ex
tinderea relațiilor pe multiple pla
nuri între țările balcanice. în ve
derea transformării acestei zone 
într-o regiune a colaborării, fără 
arme nucleare. Trebuie să spun că 
existența în această regiune a unor 
state cu orînduiti sociale diferite 
nu poate constitui o piedică în 
realizarea acestor obiective. De 
altfel, trebuie să vă spun că in 
toate statele din Balcani există o 
părere pozitivă în legătură cu dez
voltarea colaborării și transforma
rea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și colaborării.

Fără nici o îndoială că există 
diferite păreri — și este și nor
mal — în legătură cu căile de rea
lizare a acestui obiectiv, dar. în 
ultimii ani, s-au obținut pași im
portanți pe calea îmbunătățirii 
colaborării dintre toate statele din 
Balcani, deși mai sînt probleme 
care urmează să fie soluționate.

în ce privește România, doresc 
să declar, cu satisfacție, că între
ține relații și, în ultimii ani. a ex
tins colaborarea cu toate țările din 
Balcani.

Există, de altfel, un șir de orga
nisme comune ale țărilor din 
Balcani în domeniul științei, me
dicinii. istoriei, sportului și altele 
care își desfășoară de mult timp 
activitatea. Ele constituie, aș putea 
spune, un exemplu de felul în care 
s-ar putea acționa și în ce pri
vește colaborarea economică și, 
în perspectivă, realizarea unei re
uniuni consacrate discutării pro
blemelor colaborării in toate do
meniile. inclusiv a transformării 
Balcanilor într-o zonă a păcii.

Desigur, s-ar putea trece și la 
unele reuniuni, poate nu neapă
rat Ia început la nivelul șefilor de 
guverne sau de state, ci la diferite 
niveluri, care să pregătească con
dițiile unei asemenea reuniuni la 
nivel înalt. Dar și în această pri
vință, după părerea mea, esențială 
este dezvoltarea unei colaborări 
active bilaterale între toate sta
tele care se vor înscrie în această 
orientare generală.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte.' am dori să cu
noaștem părerea dumnea
voastră în legătură cu reîn
tregirea familiilor.

RĂSPUNS : România a soluțio
nat întotdeauna în mod umanitar 
problema reîntregirii familiilor. 
Trebuie să spun însă că astăzi o 
asemenea problemă nu mai are a- 
cuitatea din trecut și sperăm că 
in viitor va reprezenta o pro
blemă tot mai neînsemnată. De
sigur. vom trata întotdeauna în 
mod corespunzător, pe baza prin
cipiilor umanitare, dorințele de re
întregire reală a familiilor — și 
într-un sens și în celălalt.

ÎNTREBARE : Plenara C.C. 
al P.C.R. a adoptat la începu
tul acestei săptămini o hotă
râre cu privire la construirea 
Canalului Dunărea—Marea
Neagră. Ce importanți acor
dați acestui proiect ?

RĂSPUNS : Hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central cu privire la 
construirea Complexului hidro
energetic și de transport. în care 
figurează și Canalul Dunărea— 
Marea Neagră, se înscrie în pre
ocupările generale de folosire a 
potențialului de care dispune 
România atît în ce privește resur
sele energetice, cît și în transportul 
fluvial. Desigur, realizarea acestui 
important canal va crea condiții 
foarte favorabile de transport pe 
mare și pe Dunăre, atît pentru ne
voile economiei românești, cît și 
pentru scurtarea cu aproape 320 
de km a drumului de la Marea 
Neagră spre Europa. El va avea, 
deci, o importanță economică 
mare pentru România, ca și pen
tru o serie de țări din Europa, 
chiar pentru Republica Federală 
Germania.

Doresc, în încheiere, să adresez 
cititorilor ziarului dumneavoastră 
și întregului popor din Republica 
Federală Germania cele mai bune 
urări de prosperitate și pace.
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Sub aspectul activității economice 
de ansamblu se poale spune că, in 
cinci luni, oamenii muncii din in
dustria județului Timiș au realizat 
sporuri substanțiale la toți indica
torii de plan La producția marlă, 
bunăoară, sarcinile au fost depâșiie 
cu 215 milioane lei. și au fost livrate, 
peste prevederi. 517 tone laminate 
finite pline. 26 341 kW motoare e- 
lectrice. 433.5 tone detergent I. 
49 60(1 tricotaje. 22 900 perechi de 
încălțăminte cu Tele din piele, pre
cum șj alte importante cantități de 
produse indus
triale s| bunuri 
de consum. Com
parativ cu aceeași 
perioadă a anului 
trecut, producția 
c obală industr.a- 

a înregistrat o 
creștere dc 16.2 ’a 
sută. ceea ce re
prezintă cel mai 
ridicat ritm atins 
de la începutul 
actualului cinci
nal.

Cit din zecile si 
sutele de milioa
ne lei producție 
suplimentară, ob
ținută în indus
tria județului Ti
miș. contribuie la 
creșterea fondului 
de marfă pentru 
export ?

Un prim dialog l-am avut cu ing. 
Dumitru Gligorescu. directorul în
treprinderii ..Elcctrobanat". care 
r '-a relatat ră. in primele cinci luni, 
colectivul unității a realizat planul 
de export in proporție dc 112.7 la 
sută. ..Electrobanat" — producătoare 
de corpuri de iluminat și bateri: gal- 
var.-.ce — a continuat directorul — 
exportă actualmente produsele sale 
in 14 țări. Pentru a consolida poziția 
întreprinderii pe piața externă acor
dăm cea mai mar' atenție cunoașterii 
produselor altor întreprinderi simi
lare. direcțiilor dc dezvoltare a ce
rerii pe plan mondial. în consecință, 
ne documentăm in privința mărfuri
lor altora, a normelor de cablate din 
străinătate. Trebuie aooi menționate 
z- peni; ; pregătirea fabricației si 
realizarea efectivă a producției, li
vrarea promptă. Ia prețuri avanta
joase. a comenzilor.

— Deci, in acest an. clienții extern: 
au cumpărat mai mult.

— Uneori, da : alteori apa? clienți 
are caută furnizori de produse 
noi — proiectate sau doar in
dicate de ci — pentru care prevăd 
o desfacere bună. Atunci ne arătăm 
receptivi. garantind. in maximum 6 
luni de la incheierea contractelor, 
livrarea producției respective. De 
pildă, am asimilat o serie de armă
turi. dulii și plafcmiere pentru 
R. F. Germania, un tip de far mo
dificat la cererea unui beneficiar 
din Turcia. Cheia realizării și depă
șirii planului la export constă, deci, 
in adaptabilitatea rapidă la cerințele

p elei externe. In realizarea unei 
producții ritmice și livrarea la ter
men. in condițiile de calitate pre
văzute. a comenzilor.

l-a întreprinderea „Electromotor", 
• m fost i iformați de Ilie Nagy, șe
ful b roului export, ră planul a fori 
îndeplinii in proporție dc 106 la 
sută. Motoarele electrice produse 
an i se exportă în peste 30 de țăi1. 
intre care: U.R.S.S.. R. P. Chineză. 
R.D.G.. Franța. Italia. Liban ș.a. Și 
In această întreprindere s-a înțeles 
pe deplin cerința că. pentru a putea

apreciate la expoziții de diverși 
clienți. din vina aceleiași între
prinderi de comerț exterior nu s-au 
încheiat contracte. Avem toate con
dițiile materiale de a realiza produse 
dc calitate, la nivelul planificai.

La Uzinele textile, discutăm cu d - 
rectorul tehnic și cu cel comercial. 
„Noi am realizat planul dc produc
ție. ni se spune, pc cel de export, 
ir.-ă. nu. Livrăm marfa atunci cind 
primim dispoziție din partea Centra
lei industriei bumbacului. Nici acum 
insă nu avem dezlegarea acesteia,

UNII ACUMULEAZĂ DEPĂȘIRI 
IAR Aljll RESTANfE

Anchetă în întreprinderi din județul Timiș

exporta la nivelul sarcinilor, trebuie 
să fie produse motoarele cele mai 
solicitate. Se remarcă, de asemenea, 
o serioasă și permanentă preocupai e 
pentru modernizarea producției și 
pregătirea fabricației, specializarea 
unor echipe șj secții in producția 
pentru export. lărgirea gamei sorti
mentale.

Am consemnat realizările doar a 
două din cele 45 de întreprinderi 
exportatoare timișene care și-au în
deplinit și depășit planul la ex
port. Din păcate, insă, alte 22 de uni
tăți economice nu și-au realizai in
tegral sarcinile, ceea ce a dus la 
neindeplinirea cu cîteva procente a 
planului de export pc ansamblul ju
dețului. Cîteva din aceste unități : 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului — 85 la sută ; fabrica . Bega“ 
— 47.3 la sută : I.L. Electrometal" — 
59.8 la sută : Uzinele textile — 91 la 
sută ; Fabrica de pălării — 65.9 la 
sută : întreprinderea de ambalaje 
metalice — 41.8 la sută. Care sint 
cauzele unor asemenea restante ?

— E adevărat, pe cinci luni n-am 
făcut planul — ne spunea Adrian 
Pop. directorul I.L. ..Electrometal". 
De ce ? Noi am oferit o gamă largă 
de produse : dar unele, in valoare 
de peste 500 mii lei valută, zac și 
acum in magazie pentru că ILEXIM 
nu ne-a asigurat mijloace dc trans
port necesare și nu ne-a dat dispozi
ții de expediere : altele n-au fost 
realizate pentru că, deși sint bune.

deși am Intervenit cu Insistență. 
Consecința : marfă contractată și 
produsă — ce s-ar vinde oricind — 
se află in magazie în loc să fie li
vrată". Se pot oare considera înde
plinite sarcinile odată cu fabricarea 
produsului ? Nicidecum, planul de 
export este realizat numai după li
vrarea efectivă a mărfurilor pe piața 
externă. Este un adevăr binecunos
cut. dar ignorat, după cum se vede, 
de exportatorii din centrala amintită.

La comitetul județean de partid 
ni 6-a prezentat pe larg modul in 
care se acționează, precum și activi
tatea. de altfel pusă la punct, a co
misiei județene pentru export, re
zultatele bune obținute in majori
tatea întreprinderilor timișene in 
domeniul îndeplinirii planului. Sint 
realizări meritorii, pe care nimeni nu 
le contestă. Pot ele insă suplini res
tanțele la planul de export de 10 mi
lioane lei valută ?

— Desigur că nu. aprecia tov. ing. 
Ilie Morodan. secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R. 
Avem și noi deficiențe, care se da
torase modului necorespunzător in 
care acționează unele colective, dar 
altele, deloc puține, se datorase în
treprinderilor din țară. De pildă, 
uzina „Electromagnetica" din Ca
pitală n-a livrat unele mecanisme 
necesare F.A.E.M. : fabrica „Bega" 
n-a primit materii prime în mod 
ritmic de la .Țesătoriile reunite"- 
București, „Victoria“-Iași, ..România 
muncitoare"-Cluj. -Pentru alte între

prinderi din județul nostru. Intre 
care unele din industria ușoară și in 
special aproape toate cele ale in
dustriei locale, unitățile exportatoare 
n-au Încheiat nici in prezent. con
tracte la nivelul planului. Avem in 
acest an un plan de export mai mare 
cu 60 la sută decit cel din anul tre
cut, depunem toate eforturile pen
tru a-l realiza și depăși : vor tre
bui insă înlăturate mai intii aceste 
greutăți.

Este drept, sarcinile de export ce 
revin in acest an județului Timiș 

sini cu mult su
perioare celor 
din anul 1972. 1 î 
realizarea acestor 
sarcini, dună cum 
am văzul, multe 
din unitățile ju
dețului au obți
nut bune rezulta- 

datele de care 
dispunem rele
vi nd că pină la 
mijlocul lunii iu
nie volumul ex
portului a crescut 
cu circa 45 Ia sută 
fală dc cel reali
zat in perioada co
respunzătoare din 
anul trecut. De- 
sigur. nimeni nu 
nune la îndoia
lă f&Dtul că ob
li nerea unor ase
menea realizări a 
necesitat eforturi 

susținute, stăruitoare, din partea co
lectivelor de întreprinderi, a organe
lor și organizațiilor de partid, a co
misiilor pentru probleme de export : 
nimeni nu neagă faptul că. pentru 
îndeplinirea exemplară‘a planului de 
export, in unele din întreprinderile 
județului mai trebuie înlăturate di
ferite greutăți generate de factori 
atit din interiorul, cit si din afara a- 
cestora. Dar depășirile de plan ale 
unor întreprinderi nu pot compensa 
nerealizările altora. De aceea, așa 
cum se apreciază la Ministerul Co
merțului Exterior, centrul dc greu
tate in lupta pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor și realizării in
tegrale. in cel mai scurt timp, a pla
nului dc export, trebuie să fie situat 
in unitățile economice respective. 
Este irpnerios necesar ca organele și 
organizațiile de pnrtid din județ, co
misiile pentru probleme de export, 
centralele si ministerele de resort să 
analizeze la fata locului. în fiecare 
din aceste întreprinderi, posibilitățile 
de recuperare neintirziată a restan
țelor. să ia toate măsurile de care 
depinde realizarea integrală a sarci
nilor de export. îndeplinirea exem
plară a planului de export este o 
sarcină de interes national si. tocmai 
de aceea, ea trebuie să devină o 
cauză generală a fiecărui colectiv, 
o îndatorire primordială a fiecărui 
om al muncii.

George POPESCU 
Cezar IOANA

PETROM" și „IPR/W u

Debut prestigios
Produsele uneia dintre 

eele mai tinere unități 
industriale din Cluj. în
treprinderea de ceramică 
fină pentru construcții, 
care se ană in primul 
6ău an dc existență, au 
debutat cu succes pe pie
țele Libiei. R. F. Germa
nia, Poloniei și Ungariei. 
Atenția beneficiarilor ex
terni a fost reținută in 
mod deosebit de faianța 
clujeană, linia tehnologi
că respectivă atingindu-și 
de curind parametrii ca
litativi prevăzuti și asi- 
gurind un procent ridicat 
de plăci de categoria in
tii. Răspunzind solicită
rilor manifestate de cli

enții externi, colectivul 
tinerei întreprinderi a și 
trecut la diversificarea 
producției destinate ex
portului. Au fost omolo
gate un tip de faianță 
superioară cu așa-numi- 
te modele serigrafiate si 
o faianță colorată cu pig
menți ceramici de mare 
stabilitate și frumusețe. 
Tn fază de omologare se 
află, de asemenea, o gar
nitură completă de o- 
biecte ceramice pentru 
băi. compusă din 12 pie
se. în curind, vor înce
pe să funcționeze și noi
le linii tehnologice de 
gresie, produs așteptat de 
beneficiari.

PRODUSE ROMÂNEȘTI
LA TÎRGIJL

DE LA KINSHASA
La tirgul general de mărfuri, 

găzduit in perioada 23 iunie — 8 
iulie a.c. de Kinshasa, capitala Re
publicii Zair, participă aproape 30 
de centrale industriale si între
prinderi de comerț exterior din țara 
noastră. La ediția din acest an a tir- 
gului. industria noastră va fi re
prezentată printr-o serie de Dro- 
duse importante ca. de pildă, strun
guri. convertizoare de sudură, mo
toare Diesel, tractoare, mașini a- 
gricole. mașini pentru prelucrarea 
lemnului, agregate frigorifice, au
toturisme de teren, laminate. în
călțăminte și altele. Gama largă a 
mărfurilor românești care vor fi 
expuse va oferi posibilități largi 
extinderii si diversificării relațiilor 
comerciale si tehnice cu Republica 
Zair, in interesul reciproc al ce
lor două țâri.

0 marcă apreciată 
în peste 20 de țări 
Uzina metalurgică din Iași, întreprindere cu

noscută și apreciată in peste 20 de țări ale 
lumii pentru calitatea produselor sale, a anunțat 
îndeplinirea integrală a contractelor încheiate cu 
beneficiarii externi pe primul semestru al anului, 
înregistrind un avans substanțial la acest capitol, 
colectivul uzinei ieșene s-a angajat ca. pină la 
23 August, să livreze suplimentar. din planul 
pentru export, peste 1 400 tone țevi sudate din 
oțel și profile îndoite, formate }a rece.

In avans față de contracte
Peste 85 la sută din producția Fabricii de 

mobilă din Bacău este livrată la export. Ritmic, 
de pe rampa fabricii sint expediate cu destinația 
U.R.S.S.. Anglia, R.F.G., R.D.G.. Elveția. Finlanda 
ș.a.. vagoane cu asemenea produse. Tn 5 luni ale 
anului, toate contractele încheiate cu beneficiarii 
externi au fost onorate in termen, livrindu-se in 
avans mobilă și binale in valoare de peste 500 000 
lei valută. Și in prima decadă a lunii iunie, 
mărfurile au fost expediate in același ritm sus
ținut.
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coautori ai primei irine
de sodă din Iran

în dimensiunile de 
legendă aie Shirazu- 
lui se înaltă noua u- 
zină de sodă, prima 

acest gen din 
(in fotografie).

Uzina constituie incă 
o expresie elocven
tă a puternicei dez
voltări economice a 
acestei țări. între
prindere nouă, bazată 
pe ultimele cuceriri 
ale științei si tehnicii 
din domeniul res
pectiv. Uzina de sodă 
din Shiraz reprezintă 
un rod al colaborăr i 
economice, in plină 
dezvoltare, dintre Ro
mânia și Iran, colabo
rare. ce are ioc in 
soir/lul intereselor re
ciproce ale celor două 
tari, căreia i-au con
ferit un deosebit 
impuls recentele in- 
tilniri româno-iraniene 
la cel mai inalt nivel.

Precizăm cîteva d n 
dalele de referință 
ale uzinei ; aceasta va 
produce in final, a- 
nual. 60 mii tone de 
carbonat de sodiu 
brut, din care 50 mii 
tone de sodă calcina
tă densă si 10 mii tone 
de bicarbonat de so-

diu alimentar. Uzina a 
fost realizată in te
meiul unui contract 
extern, care , a fost 
îndeplinit eu ’maximă 
griiă .** competentă de 
..PETROM" (întreprin
dere de comerț exte
rior pentru export de 
instalații complete 
chimice, petrochimice 
si de prelucrare a 'ți
țeiului). întreprin
derea de sodă are la 
bază studiile, procesul 
tehnologic si proiec
tarea 
IPRAN 
specialitate, 
cut. pentru 
îndelungata ....
(ă. acumulată 
rificată prin 
roasele instalații 
acest fel realizate 
tară si peste hotare. 
Utilajele, mașinile, a- 
paratura si echipa
mentul uzinei au fost 
fabricate, in marea lor 
majoritate, in uzinele 
românești, dună pro
iecte românești.

La 15 aprilie 1973, 
uzina a intrat in 
probe tehnologice ; la 
13 mai a început așa- 
numita fază de 
..start-up“. obținin- 
du-se prima sariâ de

Si .
elaborate de 
— institut de 

cunos- 
vastâ si 
experien- 

și ve- 
n ume

de 
in

sodă uară : la 18 
mai s-i produs cele 
dinții antităti de 
sodă dfsâ si de bi- 
carbonatde sodiu.

Acest ion vlăstar 
al indusl'i tării pi ie- 
tene of« o deplină 
satisfacti tehnicieni
lor iKieni. care 
și-au «orimat de 
mai muLl ori mulțu
mirea ‘ p.tru conlu
crarea cu.PETROM", 
apreciind proiectarea, 
soluțiile -finite si 
întregul r>d in care 
specialisti.iomâni au 
coordonat realizarea 
întreprinde i.

Uzina decoda de la 
Shiraz se nscrie ca 
un exemp! al posibi
lităților nple de 
cooperare ire Roma
nia si frai in țoale 
domeniile. Favorizate 
de potențial econo
miei celor uuă țări, 
relațiile dex>laborare 
româno-irarne 
nosc o di-nnică 
mai viguros.

cu- 
tol

Ing.
N. TABAOPOL
director
al I.C.E. „:TROM‘
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Intr-un număr anterior al ziarului nostru am 

început publicarea unui ciclu de articole privind 
eficiența exportului. Analiza la fața locului, in 
întreprinderi producătoare sau care realizează efec
tiv activitatea de comerț exterior, ne-a permis des
prinderea unor prime concluzii in legătură cu posi
bilitățile existente in acest domeniu, dar nevalorifi
cate — concluzii pe care le prezentăm in cele ce 
urmează. Această analiză am intreprins-o cu spri
jinul tovarășului Marin Stelian. specialist in pro
bleme valutare din Ministerul Finanțelor.

plan a unui nivel scăzut 
a| prețului extern nu con
stituie un cadru mobiliza
tor pentru ridicarea la ni
velul posibilităților maxi
me a eficienței exportului, 
întrebarea care se pune 
este aceasta : de ce se pla
nifică prețuri externe infe
rioare realizărilor imediat 
anterioare ? Iată ce ne-a 
răspuns, în această ordine

s-au aprobat ? — a întrebat 
specialistul Ministerului Fi
nanțelor care ne-a însoțit.

— Nu ! Adevărul este că 
la sodă și, in general, la 
produsele chimice, prețuri
le din acest an au crescut 
fantastic, in mod cu totul 
surprinzător.

Aici credem că trebuie 
să facem’o precizare : in 
permanență, conjunctura

nic argumenta : „Întreaga 
documentație se află la 
noi, așa câ...“). Tn plus, 
se constată și o oarecare 
penurie in ce privește in
formațiile dc piață. ..Noi 
cerem in permanență infor
mații de la agențiile 
noastre din străinătate, de 
la trimișii noștri, dar nu 
întotdeauna le primim — 
ne spunea tovarășul Vksile

multe întreprinderi, preo
cuparea îndreptată in a- 
ceastă direcție este eviden
tă și se soldează cu bune 
rezultate. Dar și in acest 
domeniu se mențin unele 
situații necorespunzătoare.

Concret : in cadrul activi
tății întreprinderii de co
merț exterior „Eximcoop", 
exportul de plante medici
nale. melci . pulpe de

Datele statistice eviden
țiază cu claritate că, in pe
rioada care a trecut din a- 
cest an, prețurile externe 
obținute de întreprinderile, 
românești la exportul mul
tor produse sint superioare 
celor realizate in 1972. De 
pildă, prețul betonierelor a 
crescut cu 26 la sută, ce] al 
pieselor forjate — cu 70 ia 
sută ; prețuri superioare 
celor din anul trecut s-au 
înregistrat la multe alte 
produse exportate — prin- 
ire care metanol, benzină, 
motorină, țevi din oțel 
pentru instalații, 6irmâ tra
să la rece. sodă calcinată, 
polietilenă prelucrată sa. 
Sint rezultate pozitive, da
torate aplicării in practică 
a hotăririlor Plenarei C.C. 
*1 P.C.R. din 20—21 noiem
brie 1972. prin care s-a 
prevăzut că trebuie să se 
asigure creșterea continuă 
a gradului de valorificare 
a tuturor produselor desti
nate exportului, obținerea 
unor prețuri superioare la 
export — intr-un cuvint, 
5Dorirea eficientei exportu
rilor țării noastre.

Tot la te) de adevărat 
este insă că realizările in 
acest domeniu de maximă 
importanța economică nu 
sint Încă.. !n toate cazurile, 
pe măsura posibilităților ; 
si aceasta — la un șir de 
produse care fac obiectul

livrărilor românești in 
străinătate. Cum se expli
că aceste situații ?

Nu rare sint cazurile In 
care, chiar prin plan, nive
lul prețului extern re poate 
fi obținut este stabilit sub 
cel realizat in perioada 
imediat anterioară. Bună
oară. la sodă calcinată,
prețul extern planificat
pentru acest an a fost cu 6 
lei valută tonă mai mic
decit cel înregistrat in 
1972 : la metanol — cu 35 
la sulă mai scăzut, la po
lietilenă prelucrată cu 10 
la sută, prevederi asemănă
toare consemnindu-se si in 
cazul sirmei trase la rece, 
aluminiului ș.a. Aceste pre
vederi pesimiste. subeva
luate au fort infirmate de 
realitate. de piață. Ast
fel. prețul obținut in a cert 
an la sodă calcinată este 
cu 13 lei valută'tonă 
mai mare decit 6e planifi
case și cu 7 lei mai mare 
ca cel din 1972. O evo
luție similară au mar
cat și prețurile externe a’.e 
tuturor celorlalte produse 
amintite.

Cineva ar fi tentat să 
spună că totul este in re
gulă dacă prețul realizat a 
fost superior celui planifi
cat. Lucrurile nu stau chiar 
așa : nu trebuie aduse prea 
multe argumente pentru a 
înțelege că stabilirea prin

EFICACITATEA EXPORTULUI

PREȚUL cind, cum, după ce
criterii îl stabiliți?

de idei. tovarășa Lucia 
Olinic. director adjunct al 
întreprinderii „Chimimporl- 
export" :

— Prețurile-plan le-am 
stabilit după metodolo
gia in vigoare, in care, in 
principal. se ține seama 
de realizările perioadei 
curente și de prețurile 
prevăzute In contractele 
încheiate pină In acel mo
ment pentru anul de plan. 
Tn această fază. Ia lucrările 
de calcul participă și orga
nele Ministerului Finanțe
lor. Ministerului Comeriu- 
lui Exterior. Comitetului 
de Stat al Planificării

— Ați propus dv. pre
țuri mai mari fi nu vj

externă evoluează, deci 
tendințele care se conturea
ză sau se vor contura, la 
un moment dat. pot fi pre
văzute și cunoscute — pe 
această bază acționindu-sc 
in consecință. Pentru a se
siza aceste tendințe este 
necesară insă studierea 
permanentă și multilaterală 
a pieței externe. Or. dir 
acest punct de vedere, in 
multe unități de corner’ 
exterior mai sint multe cu 
făcut. Gre-u de crezut, dat 
la lucrările de stabilire a 
prefurilor-plan. unitățile 
productive nu participă — 
cel puțin in cazul între
prinderii „Chimimportex- 
port" (tovarășa Lucia Oli-

Olenici, șef de serviciu la 
„Chimimportexport".

Este o stare de lucruri 
care se intilnește și In alte 
întreprinderi de comerț ex
terior. încă de pe acum 
la ..Prodexport". de pildă, 
s-au stabilit prețuri-plan 
■xterne. la unele produse 
destinate exportului pen
tru anul viitor, la un ni- 
/el inferior celor realizate 
in acest an.

Strins legate de planifi
carea șl realizarea unor 
prețuri externe superioare 
<mt și îmbunătățirea struc
turii exporturilor, mărirea 
ponderii produselor cu un 
curs de revenire bun, deci 
mai eficiente. In cele mai

broaște — produse cu 
cursuri de revenire foarte 
bune — a scăzut continuu 
din anul 1971 și pină azi ; 
in schimb, au crescut sen
sibil cantitățile de praf- 
ouă. melange ouă, ouâ 
exportate, deși acestea au 
o eficiență cu mult infe
rioară produselor amintite. 
De ce s-a ajuns aici ? 
înaintea operațiunilor de 
contractare la export nu se 
elaborează calcule de efici
ență, de fundamentare ? 
Explicațiile ni le furnizea
ză tovarășul Camil Olinic, 
director adjunct al între
prinderii ..Eximcoop" :

— Calcule facem. dar 
vina aparține producțieL

La plante medicinale, melci, 
pulpe de broaște, la care 
prețurile externe cresc con
tinuu. nu putem exporta 
mai mult, deoarece achizi
țiile se desfășoară necores- 
punzător. nu ni se asigură 
cantitățile necesara. Ca ur
mare. pentru a realiza pla
nul valoric de export, spo
rim livrările la produse cu 
eficiență mai scăzută, de 
care dispunem din belșug.

— Cum vedeți rezolvarea 
problemei ?

— Prin îmbunătățirea a- 
chizițiilor și. in cazul plan
telor medicinale, prin tre
cerea mai hotârita și p-1 o 
scară mai largă de la flora 
spontană la cultura orga
nizată. așa cum au făcut și 
alte țări.

Soluții există, deci. Esen
țial este să se treacă ur
gent de la etapa de rezol
vări teoretice la măsuri 
practice. Această cerință 
imperioasă este cu mult 
mai acută in cazul unor 
produse care — inadmisibil 
pentru economie — nu au 
nici un aport valutar, ca 
in situația exportului de 
produse zaharoase. Tova
rășul Ghcorghe Bela. direc
tor adjunct al întreprinde
rii de comerț exterior 
..Prodexport", justifica a- 
ccastâ stare de lucruri 
prin dificultățile intimpina- 
te pe piața externă — 
corfcurență. bariere vamale 
și contingentale ș.a. — mai 
ales in ceea ce privește 
produsele zaharoase comu
ne (bomboane, caramelaj 
ș a.). $i totuși, acest gen de 
export poate fi eficient ? 
Desigur, cu o condiție : 
trecerea la exportul de 
specialități, anumite capa
cități de producție specia- 
lizîndu-se in fabricarea 
acestor sortiment* j asigu

rarea de ambnje cores
punzătoare — idusiv con- 
teinerizarea tota a mărfu
rilor pentru ex>rt — co
operarea in piducție cu 
firme din străiitate ș.a. 
Ce acțiuni s-au ntreprins, 
pină acum, penu aplica
rea unora din rtsurile e- 
numerate ? Direorul ad
junct ne-a răspu; :

— în fiecare aram adus 
mostre de prodie zaha
roase din străinăte. clien
ții externi vin c mostre, 
facem deplasări...

Deci, practic, nig-a în
treprins mai nim pentru 
îmbunătățirea apoului net 
in valută, pentru eșterea 
eficienței exporlui de 
produse zaharoase.

Ce anume ar treii sub
liniat in concluzie ’Fie că 
este vorba de protse ale 
industriei chimice, limen- 
lare sau ale oricăr alte 
ramuri, problema i pune 
la fel de serios : n poate 
fi admisă exporta^ lor 
fără ca din aceastăipera- 
țiune să nu se obținio efi
ciență economică t nui 
mare. Este o cerinț care 
ii vizează, deopotriv. atit 
pe producători, citți pe 
lucrătorii din comerț’ ex
terior. Iar această reedi
tate trebuie avută i ve
dere incă din etap? de 
stabilire a prețuriloiplan 
externe, din aceea decon- 
tractare — o£erinu-se 
clienților produse 6Olitate 
intens pe piața mon ală, 
cu un inalt grad de Pîlu- 
craj-e. cu calități tehice 
superioare și o finare 
exemplară, menite 6ă si
gure o eficiență ridiită 
a exporturilor românești

Dan MATEESCl

Dialoguri 
despre

cooperare
Recent a avui loc la București 

reuniunea Comitetului mixt de 
marketing româno-britanie, la 
care au participat reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Ex
terior. ai Camerei de Comerț, ai 
unor întreprinderi producătoare 
și de' âomerț1 exterior din țara 
noastră, precum și ai unor fir
me și instituții din Anglia. La 
încheierea lucrărilor, oaspeții au 
avut amabilitatea de a face ci- 
leva aprecieri.

G. VV. Abbott, președintele de
legației. director la firma ,.Kar- 
nis International Ltd" din Lon
dra : ..Obiectivul principal al ac
tivității comitetului nostru il 
reprezintă extinderea și diversi
ficarea exporturilor românești 
in Marea Britanie. Ca atare, 
dezbaterile ședinței au analizat, 
conform programului de acțiune 
stabilit la prima reuniune a co
mitetului, din noiembrie 1972. 
posibilitățile promovării pe pia
ța britanică de noi produse ro
mânești din patru sectoare in
dustriale : mașini-unelte. mo
toare electrice, utilaje agricole și 
autovehicule. Membrii delegației 
noastre, vizitind diverse centrale 
industriale, uzine și fabrici, 
institute de proiectare și cerce
tare. firme de comerț exterior 
din București. Brașov, Craiova. 
Cimpulung-Muscel. au putut săț 
examineze căile cele mai potri
vite de creștere a vinzărilor. de 
dezvoltare in viitor a comerțu-, 
lui româno-britanie, îndeosebi 
in sectoarele industriale amin
tite. în unele cazuri, cerințele 
cumpărătorilor englezi ridică 
pentru producătorii din România 
problema unor modificări pri
vind tehnologia de fabricație. Pe 
acest plan, cred, o mare eficien
ță ar avea dezvoltarea cooperă
rii industriale româno-brilanice, 
chiar din faza de cercetare și 
proiectare. înlăturindu-se. astfel, 
o serie de cheltuieli inutile, in 
anii următori".

J. E. Colman, director la 
Colman Group of Companies" 

din Sudbury : ..Firma mea este 
interesată in domeniul mecani
zării agriculturii. Mașinile agri
cole produse in România, ex
portate in numeroase țări ale lu
mii. și-au dobindit un prestigiu 
recunoscut pe plan internațio
nal. Competitivitatea, caracte
risticile tehnice și funcționale 
superioare alo mașinilor agri
cole românești îndreptățesc do
rința producătorilor din țara dv. 
de a-șl extinde exporturile res
pective in Marea Britanie. După 
părerea mea. pentru aceasta 
trebuie pusă la punct o adevă
rată strategie a vinzărilor româ
nești in Anglia. Firmele dv. vor 
trebui să ia aceleași măsuri și 
să acționeze in domeniul desfa
cerii la fel ca firmele rivale din 
Marea Britanie. Astfel, pentru 
pătrunderea cu «ucces pe piața 
engleză trebuie să se asigure : 
un „service" ireproșabil, precum 
și piese de schimb, care să oer- 
mită intervențiile prompte și o- 
perative ale tehnicienilor.

A. J. T. Timberlake, expert la 
„G.E.C. Machines Ltd" din 
Bradford : ..Mă ocup de indus
tria motoarelor electrice. După 
vizita făcută la uzinele din 
Craiova, consider că parametrii 
tehnici ai motoarelor electrice 
românești corespund exigențelor 
cumpărătorilor din Anglia. A- 
cesta reprezintă un domeniu cu 
largi posibilități de cooperare, la 
care — printr-o bună politică 
de marketing — poate contribui 
comitetul nostru".

R. E. Bownas, expert la gru
pul „Crompton Parkinson Ltd" 
din Leeds : „La întoarcerea in 
țară voi recomanda uzinelor din 
grupul unde lucrez să facă ce
reri de ofertă fabricilor din 
România pentru cumpărarea u- 
nor mașini-unelte.

Viorel POPESCU
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Vedere din orașul Koln

DEȘERT URILE 
se trezesc la viată

Apele sini pentru o Iară 
asemenea venelor prin car* 
se comunică pulsațiile ini
mii. Un adevăr pe care 

tens d rr n -1 ;1 
confirmă pe deplin.

Am străbătut cu un eJe- 
E' r.t vas de pasageri dis- 

K tanla de la Eltville — un 
-V orășel pitoresc, așezat nu 

prea departe de Mainz — 
pină la Bonn. Era intr-o 
dimineață Însorită de iu
nie.

Vaporul înainta harnic, 
pr.ntr-un peisaj incintător. 
Depășea sau intilnea me
reu șlepuri, vase fluviale 
de mărfuri. Această im
portantă ..arteră de circula- 
i.r poale fi pe drept con
siderată o edificatoare car
ie de v zită pentru econo
mia țării.

In dreapta și stingă se 
profilau turnurile vestitelor 
castele de pe Rin. Aici, pe 
aceste inălțimi. s-au pe- 
t reut. prin secole, atitea 
intimplări eroice ori comi
ce. s-au rostit acele pateti
ce. romantice declarații 
sentimentale 1 Aici s-au 
luat decizii ce se află la 
originea unor faimoase acte 
de bravură, devenite cu 
vremea legende.

Dar toate acestea au 
fos‘. Au mai rămas ca 
niște ..steme" ale înălțimi
lor ruinurile unor celebre 
castele, distruse de vreme, 
refăcute, evocindn-se astfel, 
rezumativ, peisajul de al
tădată. Acum, pe dealurile 
din preajmă, minuțios te- 
rasate. se intind adevărate 
păduri de viță de vie. Pă- 
mintului și soarelui i se 
smulg astfel renumitele vi
nuri cu lumină și arome. 
Pe autostrada, adesea sus
pendată. inconjurind piep
turi de dealuri, mii de 
mașini trec spectaculos, 
grăbite. Trenuri electri
ce dau. din timp in 
timo semnalul scurt al 
opririlor sau plecărilor din 
stătu. Crainicul de De 
„Rhein". vaporul nostru, 
anunță neobosit numele de 
localități, atrage atenția a- 
suDra istoriei unor vechi 
castele oe lingă care tre
cem. Citiva turiști iauo- 
nezi, aflați parcă intr-o 
mai veche competiție, nu 
ostenesc ..să fure" oe peli
culă minunatele priveliști. 
Undeva, ia Schonburg, o 
catedrală se înaltă ca o 
orgă suplă. Nu peste mult 
timp ne învăluie o muzi
că cunoscută. Deslușim 
versurile lui Heine, cele ce 
au născut sau au salvat din 
uitare o legendă. Trecem 
pe lingă vestita stincă 
unde-si teșea legenda fru
moasa Lorelev. lăsindu-ne 
pentru o clipă furați de 
tainica poveste. Apa flu
viului îsi continuă imoer- 
turbabilă drumul. Stânci
le d* demult, de care ma
rinarii se izbeau, murind 
frumos, furați de frumuse
țe. au dispărut. Albia flu
viului * riguros amenaja
tă pentru navigație.

I _____

Prii ite azi. înăltindu-s< 
p* culmea dealurilor, rui 
nurii? castelelor, solitare j 
parcă anacronice in pei 
saiul industrializat. n
si-au pierdut farmecu
Dimpotrivă, se profilează i 
zare ca niște masive sen 
ne de întrebare, in tirr 
ce de-a lungul fluviul 
orașele îsi expun fațade 
caselor, arhitectura sne< 
fică. armonizindu-se ca- 
tr-un d;afan decor 
teatru. La Braubach, cr 
nieul îndeamnă pasaet 
să admire un castel c. 
domină orgolios fruntea 
nui deal, păstrat întreg, 
dreapta < astelului ră 
imprevizibil dintre cor> 
trei coșuri uriașe, ca - 
le semne zvelte de ex-

tie. De la industrie Dină la 
artă, sint nenumărate rea- 
i,zările de seamă. Voi 
menționa celebra sală a O- 
perei dm Hamburg, cu o 
arhitectură originală si o 
a uslică remarcabilă : sală 
m care am urmărit un 
spectacol realizat cu finele 
si umor, după o lucrare a lui 
Richard Strauss. Sau sălile 
spațioase. amenajate cu 
multă artă, ale Muzeului 
din Koln. in care sint expu
se lucrări de pictură me
dievală. dar si lucrări ale 
artiștilor din secolul nostru. 
recoivtituindu-.se. intr-un 
v eritabil spectacol al culo
rilor. nu numai istoria vi
nei arte, ci și istoria unei 
lumi. In materie de arhi
tectură. de altfel, monumen-

altă corespondență, no a- 
flăm in bune relații de co
laborare. Modernizindu-și 
și specializindu-si produc
ția, întreprinderea se ocupă 
numai do produse fini
te, Cei 88 000 de mun
citori ai concernului G.IT.H., 
din care face parte șî în
treprinderea pe care am vi
zitat-o la Oberhaussen, dar 
și atitea altele aflate in nu
meroase orașe, sint autorii 
unor mașini de înaltă teh
nicitate. sint renumiți in 
prelucrarea metalelor. Am 
vizitat expoziția Întreprin
derii. Undeva. înainte de 
intrarea in expoziție, așezat 
pe o imensă platformă, aș
tepta să pornească spre 
furnizor. Înainte de ivirea 
zorilor, un recipient de

DE LA LORELEY 
IA IEIENDELE IN Old.

Note e drum din R. F. Germania

■matie ale unui nofimo.
Ș astfel legenda fru

moasei Loreley. cinul ei 
unduitor, se pierd?finj- 
tiv in undele valu’r. in 
vreme ce vaporul/răbit. 
la«ă in urmă locali _cu 
nume muzicale. intind 
calm si sigur sdt Bonn, 
stafia terminus a ălăto- 
riei noastre.

Drumul de-a Irul Ri
nului devine, assf. ori- 
leiul unor sen-icative 
meditații. Lumea idernâ. 
cuceririle tehnicul© in
dustriei domină țintirile 
de altădată.

★

Antrenată mas intr-un 
proces d'» dezvolp- Be- 
Dublica federală Germa
nia a realizat anii de 
după cel de-al d<a război 
mondial progres soecta- 
culoase. La Fra'urt. ca 
in atitea alte lo • ni s-a 
sous că orașul fost in
tr-o Droportie rnlesi(oa
re distrus. Din in care 
s-a născut G<ne s-au 
nâstrat numai sumelele. 
S-a refăcut to cum a 
fost. Respectiu-se cu 
exactitate Dină' distanta 
dintre cuiele • Dodele.

Pretutindeni tara pe 
care am vizito recent 
se noi intilnile altfel, 
mărturiile un impresio
nante voințe construc-

talîtatea construcțiilor, li
ma lor suplă. îndrăzneață, 
vădesc o statornică preocu
pare pentru a imbina func
ționalitatea. destinația pre
cisă a noilor edificii cu ce
rința de a le conferi per
sonalitate. Legile armoniei 
se aplică, in arhitectură, 
cu succes și la scară indus
trială.

★
...La o catedrală din 

Lubeck am văzut anunțat 
un concert cu „Missa So- 
lemnis" a lui Beethoven. La
Bonn, nu departe de piața 
primăriei, pe o modestă 
străduță, am vizitat casa in 
care s-a născut marele
compozitor, 
presiv, m 
nunța, de

Un afiș 
Hamburg, 
asemenea.

concert Beethoven.

ex- 
a
im 

Om
niprezența titanului, a ce
lui ce a dezlănțuit ca ni
meni altul sunetele și le-a 
supus in armonii unice, mi 
s-a părut cu alit mai sem
nificativă cu cit aici timpul 
pare a fi devenit bunul cel 
mai de preț. Pretutindeni 
ni s-a vorbit sau am înțe
les că timpul este gindit și 
folosit cu aspirația de a nu 
fi irosit zadarnic. Despre 
timp, despre valorificarea 
lui superioară aveam să 
discutăm cu ' specialiștii și 
la Oberhaussen. vizitind 
întreprinderile G.H.H.. cu 
care, cum spuneam intr-o

presiune pentru o centrală 
atomică, cu o greuțate de 
425 tone. Să adăbgăm la 
aceasta și greutatea capa
cului. aflat incă in lucru, 
de 130 tone, și vom avea 
imaginea acestuj mamut al 
tehnicii, al producției de 
anvergură ce se realizează 
la G.H.H. Urmărim in ex
poziție. la dimensiuni rea
le sau in machete, piese de 
utilaj minier de înaltă pro
ductivitate. Un pul de în
cărcare automatizat care a- 
junge cam la 1 000 m adin- 
cime are aici dimensiunea 
unei jucării. O imagine fo
tografică ne pare cunoscu
tă. Intr-adevăr : este ma
cheta Combinatului siderur
gic din Galati. ..Una din 
cele mai moderne siderur- 
gii din lume", ne spun 
gazdele. Combinat la a că
nii realizare au cooperat și 
tehnicienii concernului 
G.H.H.

Vizităm două secții ale 
întreprinderii : secția de 
construcții de aparate și 
recipiente, unde se mode
lează piese de înaltă teh
nicitate, și secția de con
strucție a compresoarelor. 
In prima secție, macarale 
uriașe alunecă lin in înăl
țimea halelor purtind piese 
de dimensiuni greu imagi
nabile'. Multe operații sint 
dirijate electronic. în sec

ția de compresoare. mași
nile și piesele executate par 
dc dimensiuni liliputane in 
raport cu uriașele cazane 
din secția de aparataj si 
recipiente. Cel mai mic tip 
de compresor cu șurub are 
18 000 de turații pe minut. 
Un veritabil .spectacol de 
viteză. Ni se prezintă di
verse piese turnate care 
vor intra in componența 
compresoarelor. Asemenea 
piese. ni se spune, vor fi 
aduse in anul viitor din 
România in cadrul contrac
telor de cooperare. Coope
rare care cunoaște o bună 
dezvoltare. Se citează in
stalațiile construite pentru 
Combinatul de la Galați, 
colaborarea Uzinei de auto
camioane d;n Brașov cu 
firma M.A.N. Alte exemple 
dc colaborare : 250 de 
muncitori români lucrează 
in Uzina do autocamioane 
de la Munchen a firmei 
M.A.N.. pentru a studia 
procesul d* producție și a 
putea să lucreze aooi cu 
cele mai bune rezultate ca 
muncitori do înaltă califi
care la Brașov. Ni se 
vorbește aici de progresele 
mari ale industriei româ
nești. Se exemplifică, intre 
altele, prin faptul că pentru 
o comandă de patru 
instalații de compresoare, 
acționate de turbine, arbo
rele turbinei este livrat de 
România. Ascultăm cuvin
te de apreciere a calității 
produselor furnizate de în
treprinderile româneștj.

La ieșirea din întreprin
dere. unul din specialiștii 
care ne-au însoțit ne spune, 
arăfindu-ne un spațiu din
tre două clădiri ale pu
ternicei întreprinderi :

— Aici, in acest loc. va 
ateriza elicopterul cu care 
va sosi in vizită la între
prinderea noastră. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
îl vom primi cu bucurie, 
considerindu-ne foarte o- 
norați d* această vizită. 
(Notez, in treacăt, că in 
foarte cordiala intilnire cu 
cancelarul Willy Brandt, 
vorbindu-i de vizita noas
tră la G.H.H.. acesta ne-a 
spus : ..G.H.H. este un
vechi prieten al Româ
niei").

...îmi amintesc acum, 
ci nd scriu aceste rinduri. 
privind produsele între
prinderii G.H.H.. prezenta
te intr-un elegant pliant, 
de navele care alunecă lin 
de-a lungul Rinului. Altă
dată oamenii se minunau 
de misterul unei frumuseți 
legendare, nemurind-o in 
cintec pe frumoasa Lore
lev. Acum și oamenii și 
legendele sint altele. Sint. 
legende ce se nasc din 
muncă și cutezanță tehni
că. ce se scriu in otel. De 
fapt, sint adevăruri și măr
turii asupra puterii crea
toare a oamenilor. Iar pu
terea de creație se dove
dește cu atit mai mare cu 
cit este rodul colaborării 
dintre oameni, dintre po
poare.

Nicolae DRAGOS
J

TIRIRINE și BIDON CINQ nu sint 
IncA înscrise pc harta economică a 
Algeriei. Deși situate in plin deșert, 
nu sint nici oaze, ci niște puncte de 
curind populate din ostul și vestul 
masivului muntos Hoggar. Mai pre
cis, sint mici colonii in care am in- 
tilnit gooloRi. geofizicieni, topografi. 
mecanici, sondori din Algeria .și 
România muncind pentru trezirea la 
x iață a unor imense regiuni deșerti- 
ce. Căci in haosul grandios al pei
sajelor hoggariene intilnite aici, o- 
chiul nu are irică ce distinge decit 
castele din nisip pietrificat, coloane 
înalte din piatră, 
niște bizare desene 
descifrarea.

Puțini erau aceia 
tau cu ani in 
urmă sa se aven
tureze pină aici. 
Chiar .și nomazii 
care trăiesc aici, 
in sudul Saharei 
algeriene. oco
leau această re
giune fără viață, 
considerata cea 
mai săracă din 
lume. însuși cu- 
vmtul TIRIRINE 
inseamnâ. in dia
lectul berber, care _ 
ceasta parte a țării. NIMIC. Aci 
nume a rămas de pe vremea coloniș
tilor. care, cercelind zona, au califi
cat-o ca lipsită de ..orice perspecti
vă". Chiar unele firme străine, cit 
renume mondial, care in ultimii ani 
au efectuat anumite prospectări geo
logici in acest perimetru, au decla
rat după o vreme că zona este ..ne
rentabilă" si au părăsit-o.

Incepind insa din 1970. tinăra firmă 
algeriană dc minei it „SONAREM" a 
preluat lucrările de prospectare geo
logică și. pe baza unui acord de coo
perare cu România, a dat o nouă am
ploare ..Misiunii Hoggar". cum se 
numește activitatea pentru explora
rea subsolului acestui univers de.șer- 
tic. care cuprinde un sfert din teri
toriul Algeriei. După mai multe faze 
de pregătire, studii și cercetări, geo
logii aigerieni si români au aiuns la 
concluzia că TIRIRINE înseamnă to
tuși ceva, si incă foarte mult. In mai 
puțin dc trei ani. ia TIRIRINE și 
BIDON CINQ au fost identificate im
portante rezerve de metale prețioa
se. Potrivit aprecierilor specialiștilor 
și relatărilor presei, aceste rezerve 
constituie una din descoperirile im
portante cunoscute in ultimii ar\i pe 
plan mondial.

Dar deșertul este departe de a-și 
fi dezvăluit toate secretele. Așa se Și 
explică de ce. din cej peste 3 000 de 
specialiști care prospectează subsolul 
Algeriei in căutarea de bogății mi
niere. aproape jumătate activează in 
Hoggar. Expresie a colaborării fruc
tuoase intre popoarele - român și al
gerian, specialiștii noștri. împreună 
cu cei algerieni, desfășoară la TIRI
RINE și BIDON CINQ o activitate 
intensă. Sint evaluate zăcăminte abia 
descoperite, se întocmesc hărți geo
grafice. topografice și de itinerare. 
Pentru anum.ți parametri necunos- 
euți incă au fost formate grupuri dc 
specialiști, printre care am intîlnit-o 
și pe cercetătoarea noastră. Ana An- 
dronescu, care culeg din Hoggar e- 
șantioane in vederea cercetării lor in 
laboratoarele special amenajate la 
In-Eker. El-Harrach, Skikda.și Bel- 
Abbes pentru măsurători rad:ometri-; 
ce. spectomelrice, de mineralogie și 
petrografie.

Concomitent, se fac sondaje. se 
sapă puțuri și galerii. Deși se sapă 
in granit și cuarț. au fost obținute 
viteze de avansare foarte mari, du- 
blînd aproape pe cele prevăzute in 
proiecte. ..Se efectuează studii amă
nunțite — îmi spuneai geologul Aurel 
Chelemen. conducătorul tehnic al 
șantierului de la BIDON CINQ — a- 
lit in adincime, cit și la suprafață, 
toate de natură să permită obținerea 
unor rezultate cit mai exacte asupra 
conținutului de metal prezent in ză
căminte". Au fost executate îndeo
sebi prospecțiuni radiometrice. a- 
cestea dovedindu-se de rr v‘ efica
citate pentru suprafața deșertică a 
Hoggarului. „Totuși, alegerea celor 
mai potrivite procedee de prospec
tare a constituit pentru noi, o pro
blemă. ne spune inginerul Ștefan 
Gherghei. conducătorul tehnic al șan
tierului de la TIRIRINE. Aceasta, 
deoarece fri Hoggar. zonă izolată de 
restul țării, o defecțiune sau o oprire

străjuind parcă 
ce și-ar aștepta

care se Incume-

a instalațiilor est» un lucru eit >« 
poale de grav".

La început s-a lucrat cu febrilita
te — iși amintesc loți specialiștii ro
mâni cu care am vorbit aici. ..A fost 
greu pină cind am montat primele 
sondeze caro intersectează mari în
tinderi de nisip, apoi treaba a mers 
bine — spunea geologul OvidiU Sft- 
voiu. venit in Hoggar tocmai d< la 
exploatarea Tulghe.ș. Astăzi am în
ceput să scoatem la suprafață pri
mele cantități dc minereuri". Și no 
arătă cum din adincuri ies. unul 
după altul, vagoneți incârcați...

Românii .și algerienii îndeplinesc in 
general o largă, complexă și minu
țioasă muncă de cercetare științifică, 
in scopul de a pune la dispoziția Al-

• DIN „TIRIRINE", ADICĂ DIN „NIMIC" — VOR FI SCOASE 
LA LUMINĂ MARI BOGĂȚII • CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE DE AM
PLOARE PE SUPRAFAȚA DESERTICA ® ÎNCEPE MAREA BĂTĂ
LIE PENTRU APA Q REZULTATE ALE COLABORĂRII FRUC

TUOASE DINTRE SPECIALIȘTII ROMANI SI ALGERIENI

<e vorbește in a- 
‘ it

geriei noi resurse pentru a fi folosite 
in dezvoltarea economiei. Mulți din
tre algerienii care lucrează alături de 
români sini de origine tuaregi, care 
formează mai bine de jumătate din 
locuitorii Hoggarului. Sint inalți, 
zvelți, cu pielea ciocolatie. Poartă o 
îmbrăcăminte albastră, lucioasă, de
spre care spun că ii apără împotriva 
uscăciunii deșertului. Deși tuaregii 
sint foarte atașați tradițiilor și erau 
cunoscuți pentru înclinarea spre izo
lare. cea mai mare parte din ei s-au 
încadrat in colective de lucru, parti- 
cipmd activ, alături de ceilalți cetă
țeni algerieni la propășirea țării lor. 
Unii au renunțat la eșarfa de pe 
tap — ..șcșa". și nu mai cred in ..du
hurile rele", văzind cum prin puterea 
și voința lor pot schimba înfățișarea 
deșertului. Vastele lucrări întreprinse 
in Hoggar au permis formarea de 
tehnicieni și muncitori calificați din 
rindurile populației locale, cadre pre
țioase industrializării acestei zone.

Șeful statului algerian sublinia nu 
de mult intr-un discurs că lucrările

din Hoggar au depășit ..faza indicii
lor". ajungi nd la valorificarea pro- 
priu-zisă a minereurilor aurifer* 
descoperite. Cu utilaje fabricate in 
țara noastră, specialiștii algerieni 
români au construit pe șantierul 
de la TIRIRINE o mică slati* 
unde, paralel cu continuarea lu
crărilor de prospectare, se prelucrea
ză primele cantități dc minereuri 
prețioase extrase. Rezultatele obținu
te de specialiștii români, in urm» 
cooperării fructuoase cu colegii lor 
algerieni, au sporit încrederea in ca
pacitatea profesională a inginerilor 
noștri, al căror număr in Algeria a- 
proape s-a triplat. Acum se studiază 
și posibilitatea instalării aici la TIRI
RINE. a unei stații-pilot pentru pre
pararea minereurilor pe scară semi- 

induslrială. Aceas
ta va constitui un 
prim pas spre 
trecerea intr-un 
viitor apropiat la 
exploatarea in
dustrială a zăcă
mintelor dc mi
nereuri prețioase 
de la TIRIRINE 
și BIDON CINQ. 
Un prim pas. de
oarece va trebui 
rezolvată o altă 

problemă importantă in desert, aceea 
a aprovizionării cu apă a instala
țiilor-destinate exploatării industriale 
a acestor bogății.

De aceea in Hoggar se efectuează 
In prezent un dublu foraj — pentru 
minereuri și pentru apă. Și in acest 
domeniu specialiștii români au venit 
in ajutorul colegilor algerieni, intre- 
prinzînd împreună investigații hidro- 
geologice fructuoase. Există speranța 
că greutățile pe care le pune imen
sul deșert vor fi învinse. Va fi o 
mare victorie a poporului algerian 
care, după șapte anț de la naționa
lizarea minelor, este angajat ferm pe 
drumul depistării și valorificării re
surselor naționale, in scopul dezvol
tării țării. Prin aportul pe care 11 
aduci la fertilizarea acestui efort spe
cialiștii români înscriu o pagină lu
minoasă in Carta prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

Mircea S. IONESCU

prezintă aproximativ
din cele necesare unuia cu mo
tor cu explozie, ceea ce-l face 
să devină rentabil.

0 EXPANSIUNE 
A CĂII LACTEE?

După ce a studiat deplasarea 
a S 790 de stele din sistemul 
Căii Lactee in comparație cu 
alte obiecte de dincolo de gala
xia noastră, astronomul englez 
dr. S.V.M. Clube a ajuns la 
concluzia că galaxia noastră 
s-ar afla intr-un proces relativ 
rapid de expansiune. Datorită a- 
cestei expansiuni, afirmă dr. 
Clube. peste aproximativ 100 de 
milioane de ani. galaxia noas
tră nu-și va mai putea menține 
structura spiraloidă. In termeni 
astronomici, acesta este un 
timp foarte scurt (virsta soare
lui nostru, de exemplu, e-te de 
5 miliarde de ani). Soarele, 
potrivit calculelor lu; Clube. se 
depărtează de centrul galaxiei 
cu o viteză de 35 dc kilometri 
pe secundă.

UN NOU WATERLOO
Un ziar din Bruxelles scrie : 

..A doua bătălie de la Waterloo 
s-a terminat. Înving itoriil e. te 
Comitetul pentru păstrarea
cestui memorabil cim» de bă
tălie", 
belgian al 
care a fost
traseul unei autostrăzi, aj 
in. construcție, și care, poți 
proiectului inițial, urma 
treacă peste celebrul cimp 
bătălie.

* a-

A pierdut i\1 
Lucrărilor 

nevoit să

să 
de

OU PREISTORIC

curind. un grup de arheo
logi au descoperit in Madagas
car. in timpul unor săpături, 
acest gigantic ou-fosilă care 
c:mărește 5 kg. Se apreciază că 
oul a fo«t depus cu citeva sute 
de mii de ani in urmă de o 
pasăre de mult dispărută, pe 
care oamenii de știință o consi
deră strămoșul actualului struț. 
In fotogragie : oul preistoric, 
alături de care .se—poate vedea 
ouă de colibri — cele mai mici 
ouă de pasăre din lume.

ECLIPSA TOTALĂ 
DE SOARE DE LA 30

UN AVION 
DE 4 000 DE ANI ?

LA SAIGOL ÎN ACESTE ZILE
Consecințele războiului 

căpătă uriașe proporții 
in Vietnamul de sud. ca 
■..~n,are a politicii duse 
de regimul saigonez. Re- 
'r c d situația precară a 
administrației generalului 
Tbicu cotidianul francez 
,.Le Monde" scrie :

..îndelungata stare de 
război iși spune acum 
cuvintul in Vietnamul de 
sud printr-un marc nu
măr d* orfani și invalizi. 
Numărul orfanilor. de 
pildă, depășește cifra de 
300 dc mii. Peste 1 mi
lion de oameni trăiesc, 
sau mai bine zis traiau 
pină nu demult, din fon
durile Ministerului pen
tru foștii luptători și in- 
■ al.zi de război. Un mi
lion de oameni fac pai te 
d n armata regulată sau 
poliția regimului din 
Saigon, iar alți 500 de 
mii dc tineri sint înca
drați in așa-numjtele u- 
r.ități ale ..autoapărării". 
Care va fi ;oarta acestor 
oameni după ce vor fi 
demobilizați și lipsiți de 
subzistența pe care le-o 
ofereau autoritățile mili
tare ? Perspectivele nu 
par să le suridă". ..La 
Saigon, arată in conti
nuare ..Le Monde". un 
tmăr muncitor poate ciș- 
tiga zilnic cel mult o

sumă echiva 15 cu 2 
franci, ceea cinseamnă 
prețul a douăarfurii cu 
supă sau al ui pahar de 
oranjadă. Dactinărul ar 
găsi de lucrundeva pe 
o plantație ijurul Sai- 
gonului, situa lui n-ar 
fi mai străb â, pentru 
că un muncr agricol 
primește ca atâ doar 
orezul pentrhrană. e- 
chjvalent cu franci pe 
zi. Pe stră’ Saigonu- 
lui pot fi -uți. adese
ori. ofițeri J funcțio
nau condu d taxiuri. 
Noua lor ..-.ație" a de
venit un m»c de supli
mentare a ior salarii 
mizerabile.’ măsură ce 
regimul se'undă in di
ficultăți, cc și impo
zitele. iar lată cu ele 
urcă si -țurile unor 
produse d consum de 
strictă nec tate. de p i- 
dă al orelui. Afacerile 
se restrin vizibil. in 
timp ce cjpția devine 
un mod cviață".

Dacă rurile merg 
așa cum rg. aceasta se 
datorește primul rind 
autorități saigoneze 
care și-amai ilustrat in 
repetate iduri incapaci
tatea !< administrativă. 
Singura uțîe pentru in- 
vingereacestor dificul
tăți — bliniază ziarul

— constă in aplicarea fer
mă a acordului de la Pa
ris. in elaborarea unor 
măsuri menite să ducă la 
restabilirea unei vieți paș
nice și la înțelegerea na
țională. Dar preocupările 
guvernanților din Saigon 
sint cu totul altele. Cum 
să împiedice pe țăranii 
concentrați in așa-numi- 
lele „sate strategice" să se 
întoarcă la casele lor. in 
teritoriile controlate de 
Frontul Național de Eli
berare ? Iată care este in 
momentul de fată preocu
parea de frunte a admi
nistrației lui Thieu. O altă 
preocupare ..majoră" con- 
s«ă in încercarea dc a re
duce la minimum contac
tele dintre membrii dele
gației G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud și d*- 
iegații Vietnamului de 
nord.

Judecind după transmi
siile postului de radio, cu- 
vintările oficiale și circu
larele guvernamentale, 
poziția regimului de la 
Saigon nu s-a schimbat 
cu nimic. Și in timp ce 
administrația saigoneză 
recurge la lozinci, in spe
ranța de a supraviețui, 
criza ia amploare.

Ofițerii trimiși la Hanoi 
pentru a participa la eli

berarea prizonierilor ame
ricani au adus de acolo, 
înregistrate pe benzi de 
magnetofon, cintece revo
luționare. în același timp, 
pe străzile Saigonului 
si-au făcut apariția ofițe
rii Armatei de Eliberare, 
care participă la tratative. 
Intre Hanoi și Saigon se 
fac schimburi de prizo
nieri.

Luptătorii Frontului Na
țional de Eliberare sini 
nicăieri. dar in același 
limp sint pretutindeni : in 
apropierea drumurilor sau 
in închisori, in lumina 
lunii sau in cintece. Pre
zența lor se face simțită 
in articolele ziarelor, in 
protocolurilc acordurilor, 
in umbra steagurilor care 
flutură in vint. Ei nu dau 
ordine : se mărginesc
doar să explice evoluția 
lucrurilor. Pentru a carac
teriza mai deplin situația 
actuală, ei vorbesc despre 
trecut, despre cei treizeci 
de ani de enorme sacrifi
cii și eforturi. Vorbesc 
intr-o limbă pe care o în
țeleg cu toții — vietname
za. In fiecare pas pc ca
re-) fac se vădește o vo
ință matură, inarmată cu 
răbdare. Frontul de Eli
berare iși cucerește trep
tat locul In inima vietna
mezilor.

„Pe malul lacului- 
fumatul interzis!"

Publicația americană „NATION" a publicat, sub semnătura lui 
K. Dadîșman. un articol referitor la poluarea lacului Erie, ale cărei 
efecte sint considerate in S.U.A. drept o problemă deosebit de pre
santă.

Lacul Eric, aflat In partea de sud 
a „Marilor Lacuri" (e vorba de cele 
cinci lacuri de la granița dintre 
S.U.A. și Canada), are. cu aproxima
ție. 15 000 de ani vechime. Erie re
prezintă, de fapt, o salbă de trei 
lacuri despărțite. așa cum susțin 
geografii. prin coline subacvatice, 
dar cu o oglindă de apă comună. 
Cele trei bazine slujesc, in momen
tul de față, drept loc de deversare 
a materiilor poluante, aduse aici din 
zonele industriale ale orașelor De
troit. Cleveland. Windsor si Toledo.

Noel Burns. de la „Centrul 
canadian al bazinelor interioare-- 
împreună cu Kurtis Ross. de 
la „Agenția pentru protecția me
diului înconjurător" din S.U.A., fo
losind camere subacvatice de luat ve
deri și alte instrumente speciale, au 
făcut observații pe fundul lacului 
Ei au constatat că fosforul ajuns aici, 
odată cu apele de scurgere, a dus la 
ofilirea vegetației acvatice, formin- 
du-se astfel un strat de 25 cm din 
plante moarte. Nămolul de pe fun
dul lacului (in special In partea de 
vest) conține citeva tone de 
mercur, adus de către apele de 
scurgere venite de la întreprinderile

chimice, aflate pe ambele maluri ale 
riului Saint Claire, m apropierea 
graniței cu Canada. Mercurul, ăvind 
o greutate speciîicâ mare, se va se
dimenta pentru totdeauna pe fundul 
lacului, ducind. in cele din urmă, la 
dispariția florei și faune) acvatice. 
Așa cum avizează unii specialiști 
japonezi, care au experiență bogată 
in materie, locuitorii care trăiesc in 
preajma întreprinderilor chimice, 
h ânindu-se cu pești otrăviți, riscă 
grave intoxicații.

Dar. deși îngrijorarea în rinduri
le locuitorilor zonei lacurilor crește 
tot mai mult. Agenția pentru ocro
tirea mediului inconjurâtor. la pre
siunile industriei producătoare de 
detergenți. a renunțai la măsura pre
conizată inițial de a se interzice 
deversarea in lacuri a reziduurilor, 
tn conținutul cărora se află fosfor si 
alte substanțe nocive. Și astfel, riul 
Cuyahoga, care trece prin orașul 
Cleveland, aduce, zi și noapte, lot 
mai multe reziduuri în lacul Erie. 
Locuitorii orașului spun adeseori : 
„Pe malul riului Cuyahoga fumatul 
trebuie Interzis, deoarece există pe
ricolul aprinderii petrolului, care se 
află într-o cantitate mai mare decit 
apa".

Arheologii au descoperit la 
Sakkarah, într-un mormint e- 
giptean antic, obiectul din foto
grafia de mai jos. care — deși 
pare ciudat, reprezintă un mo
del de avion stilizat. „Virsta" 
lui — circa patru milenii. Nu 
se știe încă ce semnificație are 
această descoperire. Totuși, o- 
mul. in infinita lui căutare, a 
reușit să realizeze ccca ce pen
tru oameni n-a fost poate de
cit. reprezentarea sau imaginea 
dorinței de a se înălța spre zeii 
pe care-i ado-au.

AUTOMOBIL 
ELECTRIC RENTABIL

La Detroit (S.U.A.) se reali
zează acum un nou automobil 
electric care va apărea pe piața 
americană in- toamna acestui 
an. După cum informează presa 
occidentală, automobilul este 
înzestrat cu baterii speciale de 
cobalt și poate parcurge o dis
tanță de 160 km cu o viteză dc 
100 km pe oră. Bateriile pot li 
încărcate la rețeaua electrică. 
Cheltuielile de funcționare a 
noului automobil, care nu e- 
mană nici un fel de gaze, re-

IUNIE
La 30 iunie va avea loc una 

din cele mai mari eclipse de 
soare ale acestui mileniu. Luna 
va acoperi, practic, in întregime, 
discul solar, ceea ce oferă con
diții unice pentru efectuarea de 
observații asupra coroanei sola
re. Eclipsa va dura circa 7 mi
nute și 8 secunde, ca și aceea 
din 8 iunie 1937. dar cu citeva 
secunde mai puțin decit cea 
din 20 iunie 1955. Acest eveni
ment astronomic a stirnit un 
interes imens : pe lingă 2 500 de 
savanți și cercetători din toată 
lumea, circa 5 000 de astronomi 
amatori si turiști se îndreaptă 
spre continentul african — locul 
ideal de urmărire a eclipsei — 
?i anume. îndeosebi', pe o fișie 
geografică ctiprinzind Somalia, 
Mauritania și Kenya.

DELFINII, PAZNICI 
Al „TURMELOR" 

DE PEȘTI
Profesorul Toshiro Kuroku. de 

la Institutul de cercetări oceani
ce de pe lingă Universitatea din 
Tokio, iși pune mari speranțe 
in delfini și broașt: țestoase : 
asemenea ciinilor ciobănești, a- 
ceste animale, bine dresate, ur
mează să păzească bancurile de 
pești. Semnalele de dirijare 
voi fi transmise prin undo radio. 
Acești paznici marini vor avea 
un teren de activitate mai larg : 
vor fi deprinși .să transporte 
bărcile pneumatice și colacii de 
salvare la nave naufragiate și 
să patruleze do-a lungul țărmu
lui. pentru a goni rechinii și a 
salva oameni de la inec.
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SPIRITUL MILITANT, RECEPTIVITATEA LA NOU CARNET
CULTURAL

l’n deziderat de cea mai mare in
itatf in aplicarea sistentului na-

tional de perfecționare orofcsionalâ
a lucr■ătorilor din unitățile socialiste
il reprezinlft asigurare;
țp maxime a acestei acțtuni, in ma-
sură < justifl ■ in • el mai scurt
timp eforturile morale și materiale
pe caire le implică.

und de la această1 premisă, spo-
nrea competenței profesionale a ac-
tivului1 cultural pe caleij perfecționării
pre gât irii lui a fost co ncepu'.â ca un
prove»s permanent, ale cărui conținut.
forme și metode de diesfâșurare sint
legate nemijlocit atit dc cermti'h-
genenile ale pregătirii. cit și de par-
ticulairitâțile sistemului1 instituțional
a' cui turn și artei. lata de ce, in des-
fășursirea cotidiană a cursurilor. ade
sea ne-am întrebat ; 1re trebuie să
ofere ele celor prezen ți ? Doar un
plus de competență profesională ?
Fără Îndoială — nu. Perfecționarea
nu poah să se limitez1e la inmagaz.1-
narea unor cunoștințe sau la forma
rea unor deprinderi noli. ci are dato-
na sâ1 vizeze 0 mod if icare de corn-

fii. de marr eficiență formativa. Cer
cetarea concretă pe teren a unor 
zone etnografice distincte, constitui
rea unor obiective muzeale cu carac
ter etnografic sau de artă populară 
sub conducerea unor specialiști de 
inaltă calificare, lucrări de cercetare 
a faunei și florei diverselor regiuni 
ale țării integrate in acțiuni de inte
res național, documentația concreta 
pe teme de istorie modernă și con
temporană in mari unități muzeaie 
de profil, realizarea unor proiecte și 
aplicarea unor metodologii moderne

rural, la o seric dr unități cultural» 
pilot (Ruginoasa-Iași. Peciiea-Galați. 
Borca-Neamț) unde au întreprins ac
țiuni concrete dc cercetare, au ini
țiat ?i organizat diverse manifestări 
culturale, au analizat procesul cultu- 
ral-educativ dc masă in diversele lui 
ipostaze. Metoda a fost reluată și in 
acest an.

Fără îndoială, programul general 
de perfecționare a cadrelor din do
meniul culturii si artei vizează și 
alte modalități de instruire practic- 
aplicativă menite să sporească efi-

COORDONATE ALE PREGĂTIRII
PROFESIONALE

portament, o îmbunătățire a modului 
dc a gindi și de a acționa pe plan 
cultural artistic, in strinsă legătură 
cu sarcinile fiecărui activist cultural, 
cu funcțiile instituției, cu obiectivele 
generale aie activității politico-ideo- 
logicc.

Sintetizând elementele dc natură 
»ă asigure o maximă efic.intâ per
fecționării lucrătorilor din domeniul 
culturii si artei, considerăm că tre
buie să includem intr-o enumerare 
însușirea concepției ideologice a par
tidului nostru despre cultură și aria, 
desore rolul lor social-educativ in 
formarea oonș;i;r.‘ei socialiste, parti
cularizarea formelor dc perfecțio
nare in rapori cu specificul func
țiilor d:n domeniul culturii și 
artei, asigurarea unui caracter con- 
rret aplicativ al instruirii prin parti
ciparea nemijlocită a cursanților 
la conceperea, organizarea și desfă
șurarea unor acțiuni cultural-artisti- 

folosirea pe scară largă a dezba
terilor ca mijloc de cunoaștere a ex
perienței pozitive naționale, ca mo
dalitate de întărire a convingerilor 
profesionale.

Analizind rezultatele obținute pinâ 
acum in direcția perfecționării ca
drelor din domeniul culturii și artei, 
este destul de dificil să facem apre
cieri definitive, categorice, cu privi
re la consecințele pe care plusul de 
competență profesională l-a adus la 
nivelul activității cultural-artistice. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit nici 
una din categoriile de lucrători n-a 
încheiat incă primul ciclu de studiu. 
Se fac simțite, insă, chiar in acest 
stadiu, unele elemente care ilustrea
ză convingător importanța sistemului 
de perfecționare confirmând aprioric 
eficiența lui. Ele au apărut mai preg
nant mai ales atunci cind s-a reali
zat îmbinarea modalităților diverse 
de instruire. Și mă gindesc la bufsu-’ 
rile cu scoatere de la locul de muncă, 
la activitatea practică in unități pilot, 
în instituții culturale fruntașe, la 
desfășurarea propriu-zisă a vieții cul- 
lural-artistice. Putem menționa in 
această privință aspectele deosebite 
ale perfecționării lucrătorilor de spe
cialitate din muzee. Aici, caracterul 
concret aplicativ al instruirii s-a ma
terializat in acțiuni practice de pro-

A ACTIVISTULUI CULTURAL
de lucru in săpaturile arheologice ca 
și in ridicarea topografică au consti
tuit tot atâtea forme de instruire in
tegrate organic in programul de per
fecționare ale diverselor categorii de 
muzeografi.

Inițiative cu eficiență instructiv- 
formativă au fost întreprinse in ulti
ma vreme pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor din 
instituțiile culturale de masă. Mă re
fer in mod special la integrarea 
cursului de perfecționare a directori
lor caselor de cultură in acțiunea de 
cercetare a cerințelor și aspirațiilor 
culturale ale populației din mediul 
urban, organizată in municipiul Bu
zău, in luna martie a.c.. din inițiativa 
și cu participarea nemijlocită a Di
recției așezămintelor culturale din 
Consiliul culturii și educației socia
liste. a Centrului special de perfec
ționare a cadrelor, ca și a filialelor 
din iași și Constanța ale Academiei 
..Ștefan Gheorghiu11. Această formă 
dc instruire a pus activul cultural 
în situația de a opera și minui in
strumente ’de lucru pentru investi
gare sociologică, de a analiza știin
țific diverse genuri de manifestări 
culturale, de a studia in mod concret 
activitatea unor instituții culturale — 
case de cultură, cluburi, biblioteci, 
cinematografe etc — de a organiza 
discuții cu conducerile unor între
prinderi, instituții, organizații de 
masă, cu diverse grupe socio-profe- 
sionale in legătură cu problematica 
educațională locală, de a participa 
nemijlocit la organizarea unor dez
bateri cu publicul, a altor forme 
ale muncii cultuȚal-educaJive de 
masa. ; '

O formă similară de instruire a 
fost inițiată anul trecuț cu ocazia 
cursului de perfecționare ș directo
rilor de cămine culturale. Atunci, 
participanții la seria a IV-a a cursu
rilor organizate prin școala interju
dețeană de partid din Iași au efec
tuat o practică de 10 zile in mediul

ciența acțiunii. Ne referim, de pildă, 
la activitatea practică a bibliotecari
lor in cadrul unor biblioteci pilot, la 
stagiile de specializare și asistentele 
de regie sau de scenografie pentru 
cadrele de specialitate artistică din 
teatre dramatice, de păpuși și ma
rionete, ca și din instituțiile muzi
cale și de concerte care vor incepe 
odată cu noua stagiune, la lucrările 
practice individuale pe care toate 
cadrele din cultură și artă cuprinse 
in forme centrale de perfecționare 
au obligația să le realizeze. Mențio
năm că temele acestor lucrări au 
fost astfel stabilite incit ele să pre
zinte interes nemijlocit pentru înseși 
instituțiile in care cadrele respective 
lucrează.

Nu e mai puțin adevărat că în des
fășurarea propriu-zisă a acestui pro
ces se manifestă unele tendințe ne
gative. unele greutăți care limitează 
efectul său formativ și pentru înlă
turarea cărora este necesar să se ac
ționeze cu fermitate.

Este vorba, in primul rind. de pă
rerea care mai persistă la unii lucră
tori din instituțiile cultural-artistice 
că perfecționarea pregătirii profesio
nale s-ax- realiza exclusiv prin cursu
rile cu scoatere de la locul de mun
ca. In acest fel. se trece cu vederea

Io» mai ceea ce reprezintă esențialul 
in procesul perfecționării : efortul 
propriu și studiul individual. Pe de 
altă part». uneori se constată o slabă 
cointeresare, un interes scăzut pentru 
împrospătarea cunoștințelor profe
sionale. considcrindu-s»' că ceea ce 
oferă practicii de fiecare zi in acest 
domeniu suplinește necesitatea stu
diului sistematic și permanent, preo
cuparea necontenită pentru autode- 
pășirea profesională.

De aici, o anumită rezistență fața 
dc nou. față do orice schimbare ce 
depășește empiricul cotidian, o lipsă 
de mobilitate spirituală, ceea ce con
stituie piedici serioase in determina
ta motivației psihice de participare 
la procesul perfecționării.

în ceea ce privește organizarea și 
desfășurarea acțiunii de perfecționă
ri'. >-e simte necesitatea sporirii pre
ocupării comitetelor de cultură și 
educație socialistă și a conducerilor 
unor instituții cultural-artistice că
rora le revin sarcini de a urmări mai 
îndeaproape această acțiune, felul in 
care cadrele culturale se integrează 
in diferitele ei etape și. in mod deo
sebit. cum se materializează in acti
vitatea practică plusul de competen
ță profesională obținut în procesul 
de perfecționare.

în aceeași ordine de idei, este ne
cesară o prezență mai activă din 
partea centrului special de perfec
ționare a cadrelor pentru asigurarea 
asistenței de specialitate, a îndrumă
rii n\etodice in organizarea și desfă
șurarea diverselor forme de perfec
ționare la nivelul județelor sau al 
instituțiilor culturale, cit și pentru 
informarea permanentă a 
culturale cu tot ce este nou 
ros in experiența națională 
versală pe planul teoriei și 
activității cultural-artistice.
latele de pină acum, primele 
duzii conturate, sugestiile formulate 
de cursanți constituie premise fruc
tuoase de lucru, care vor trebui va
lorificate cu promptitudine in luni
le următoare. Indiferent de perfec
ționările organizatorice, insă, princi
piul fundamental care călăuzește a- 
ceastă activitate va rămine cu fer
mitate cel privitor la eficiența prac
tică a tuturor eforturilor depuse.

Comitetul pentru 
educație socialistă 
plului București 
incepind do la 23 iunie, Luna 
comediei. Zi de zi. pinâ la 23 
iulie, i.i sala Comedia a Tea
trului Național '..I.L. Caragiale". 
publicul va urmări o suită de 
spectacole selecționate din re
pertoriile instituțiilor teatrale 
bucureștene. AM fel. pe 
le Lunii comediei 
nesc titlurile unor 
dramaturgia 
universală care au văzut lu
mina rampei in actuala sta
giune sau altele caro con
stituie succese mai vechi, dar 
trainice, ale teatrelor Capitalei. 
Iubitorii genului, vor avea pri
lejul să asiste, totodată, și la 
citeva premiere : „Dona Diana", 
de Camil Petrescu. in interpre
tarea colectivului Teatrului Na
țional ..I.L. Caragiale", ..O 
noapte furtunoasă". intr-o nouă 
versiune scenică la Teatrul de 
Comedie. ..Aici a dormit Geor
ge Washington", de George 
Kauffman și Moss Hart, la Tea
trul Notiara. ,,A opta minune11, 
de Al. Lungu, la Teatrul Mic.

cultură 
al munici- 

organizează.

se 
pie 

românească

★

CRANACH
la Muzeul de Artă

De citeva săptămini, 
unul dintre afișele ce 
poț' fi văzute in Ca- 
puală reproduce, sim
plu. portretul unui 
bărbat, nici tinâr. nici 
frumos, gătit cu o cu
nună de trandafiri pe 
creștet, care captează 
puternic atenția prin 
farmecul său ciudat. 
După cinci secole. Lu
cas Cranach cel Bă
trân ne mai învață 
încă să ne uităm cu 
adevărat in jur. con- 
centrind toată viata in 
lumina ochilor, cu 
dragoste dar și cu lu
ciditate. Așa se expli
că prospețimea impre
sie: resimțite si azi în 
fața scenelor, demult 
trăite. ca vinătorile 
din pădurile Germa
niei sau reuniunile de 
familie evocate de ta
blourile păstrate 
muzeele noastre.

Muzeului 
Republicii 

România 
alături de 
picturi și 

semnate
Cranach 

fiul său 
nume, si

in

In sălile 
de Artă al 
Socialiste 
sint expuse 
acestea, si 
gravuri 
Lucas 
Bătrân, 
același 
atelierul familiei. pro
venite d:n 
Democrată 
și grupate, cu prilejul 
împlinirii, anul trecut, 
a unei jumătăți de 
mileniu de ia nașterea 
marelui artist german. 
Deși nu cuprinde de
ci* puține exemple din 
imensa producție, răs- 
pinditâ azi in toată 
lumea, și nici operele 
cele mai cunoscute, 
actuala selecție oferă 
totuși prilejul cunoaș
terii unor prețioase 
originale.

Față de realitatea 
contemporană. Cra
nach a manifestat in
teresul pasionat al 
unui reporter : cu 
orice prilej — coman
da une, picturi cu 
subiect biblic sau mi
tologic sau chiar a 
unui portret — artis
tul a descris in amă
nunțime tipuri si fap
te din Germania seco
lului al XVI-lea și 
mai ales din orașul 
său. Wittenberg. Via
ta de la curte cu lot 
fastul și ridicolul ei. 
dar si dramaticele 
conflicte din orașele

de 
cel
cu 

din

ReDublica 
Germană

și satele germane din 
epoca Reformei și a 
Războiului țărănesc 
german apar in toate 
lucrările semnate cu 
dragonul înaripat. In 
picturile prețioase ca 
niște bijuterii din aur 
și fildeș sau in gra
vuri regăsim chipul 
cardinalului Albrecht 
von Brandenburg, ale 
cărui abuzuri au de
clanșat răscoalele, dar 
și pe cel al lui Lu
ther. căpetenia mișcă
rii protestatare, urmă
rim vesele banchete, 
dar și execuția 
vrătiț iilor.

Mai ales prin 
vtjrile imprimate pe 
hirtie, in tehnica răs- 
pindită odată cu tipa
rul. ieftine, de largă 
circulație, Cranach a 
participat intens la 
luptele politice ale 
vremii sale. Din ate
lierul maestrului, in 
care lucrau, pe lingă 
cei doi fii ai sâi, o 
mulțime de elevi si 
ucenici, au ieșit ne
numărate manifeste și 
pamflete 
ilustrate 
s;mple. ușor 
Ies. întărind 
de difuzare a textelor, 
unele vindute chiar in 
prăvălia din Witten
berg. altele trimise la 
mari distanțe, pe cele 
mai bătute drumuri 
ale Germaniei.

Atât de legat de ac
tualitate. Cranach a 
notat cu grijă toate 
detaliile documentare, 
trăsăturile individuale 
ale chipurilor, forma 
vesmintelor și podoa
belor. configurația 
peisajului, in imagini 
dc o inestimabilă va
loare pentru reconsti
tuirea scenografică a 
epoch. Puțin: au reu
și! să descrie mulți
mea văzută in ansam
blu. dar și cu toate 
amănuntele, pline de 
haz. ca Lucas Cranach 
cel Bă tri n in scenele 
de ..turnir", in care 
cavalerii cu armuri și 
panașuri crete se În
fruntă cu lănci sau 
săbii. Aglomennd date 
precise, el nu a ajuns 
însă niciodată sclavul 
lor. reușind să le or
ganizeze in compoziții 
d- o intensă expresi
vitate și in același

răz-

Era-

incendiare, 
cu imagini 

de ințe- 
puterea

ab

timp de un mare efect 
decorativ. Așa. de pil
dă. in lucrările apar
ii ni ncl muzeelor din 
București și Sibiu, de
venind atit crengile 
copacilor cit și trăsă
turile crispate ale fe
țelor sau volutele pă
rului in linii curbe, 
strinse ca mici arcuri 
gata să se destindă, a 
sugerat ca de obicei 
fondul dramatic, as
cuns sub liniștea apa
rentă. la fel cum. prin 
alăturarea culorilor 
vii, verdele ierbii, 
albastrul cerului, roșul 
veșmintelor, aurul giu- 
vaerurilor. a transmis 
forță și încredere in 
cele mai tragice îm
prejurări înfățișate.

Căci Cranach e 
maestrul contrastelor : 
arta sa dezvăluie deo
potrivă măreția și 
micimea omului, ero
ismul și cruzimea lui. 
Principele elector de 
Saxa (Galeria din 
Dresda) sau frumoasa 
Judith (muzeul din 
Schwerin) sint perso
naje ideale in spiritul 
umanismului, 
justificind o 
monumentală 
celași timp 
chinuiți de 
care le deformează 
trăsăturile. La feL în 
artistul Cranach se 
întâlnesc creatorul Re
nașterii. contemporan 
cu Rafael și Michelan
gelo. urmărind alcă
tuirea unor imagini de 
ideală logică și clar.- 
tate. cu continuatorul 
stilului optic german, 
care se cufundă cu 
nesaț, ca și Griinewald 
sau Altdorfer. în ocea
nul de aspecte diver
se ale naturii, dislo
ci nd cu dezinvoltură 
formele pentru a-și 
exterioriza năvalnicele 
impulsuri interioare.

Sărbătorit la un an 
după Diirer. care a 
realizat sinteza Renaș
terii nordice pe alt 
plan, de elevație in
telectuală. mai ales in 
grafică. Cranach râ- 
mine pictorul german 
prin excelentă, a că
rui operă si-a păstrat 
nealterată savoarea, 
de cinci sute de ani.

forte 
viziune 

si in a- 
oameni 
natimi

Adina NANU

cadrelor 
și valo- 
și uni- 

practicii 
Rezul- 

con-

Florian BANC
director adjunct al centrului 
special de perfecționare 
a cadrelor al C.C.E.S.

festivalul de la Veneția

librăria ..Mihai E- 
fost prezentat ci- 
Capitală cel de-al

Vineri, la 
minereu" a 
tilorilor din ____  .... „
lîl-lea volum din ..Istoria lite
raturii române", recent apărut 
in Editura Academici. Volumul 
cuprinde un studiu amplu asu
pra, uirteia dintre cele mai fecun
de perioade ale culturii româ
nești — epoca marilor clasici 
M. Eminescu, I. Creangă, I.L. 
Caragiale.

Acad. Alexandru Graur, di
rector general al Editurii Aca
demiei, și prof. univ. Șerban 
Cioculescu, director general al 
Bibliotecii Academiei, au rele
vat cu această ocazie impor
tanța lucrării.

★
Ansamblul artistic „Doina Ti

mișului" al Casei de cultură a 
studenților din Timișoara, dis
tins cu marele premiu al festi
valului național de artă studen
țeasca din țara noastră, a plecat 
într-un turneu în R. F. Germa
nia. Membrii ansamblului stu
denților timișoreni vor prezen
ta, în mai multe orașe vest- 
germane. o suită de spectacole 
de cîntece și jocuri populare din 
Banat .și din alte zone folclorice 
ale țării noastre.

(Agerpres)

cinemaProgramul I

17,50 Istoria filmului sonor : 
..Zboară cocorii". Emisiune 
dedicata școlii sovietice de 
după anii 1945.

dras Bălint, Imre Râday, 
Mariann Moor.

ROMÂNIA-FILM'
prezintă

SALCIMUL
LILIACHIU

Producție o studiouri-
maghiare. Regia : 

Istvân Szekely. Cintecul
„Salcîmul liliachiu" com
pus de Pal Abrahâm.
Cu : Judit Halasz, An-

9.00 Curs de limba germană. Lec
ția a 59-a.

9.30 A fost odată ca niciodată... 
..Floarea de piatră" (II).

10.00 Telex.
10.05 Avanpremieră.
10.10 Ansambluri folclorice : An

samblul :.Rapsodia Bucegi-
lor" al Casei de cultură din 
Sinaia.

10. -50 De vorbă cu gospodinele.
11. '10 Liră lingă stema țării — emi

siune de versuri.
11.10 Arc peste timp : ..Unde ape

le se întrec cu focul". Re
portaj de Toma George Ma- 
iorescu.

11.30 Intermezzo coregrafic cu
Ileana Iliescu* și Marinei Ște- 
fănescu. In program : ~
kus — ..Don Quijotte" 
dagio șl 
..Vis de 
țigan.

11,45 Roman foileton ..Femeia In 
alb". Episodul IV.

12.35 Cărți și idei. 
13.00 Telejurnal.
16.00 Telex.
16.05 Cunoașteți legile ? Roiul și 

contribuția juriștilor în cu
noașterea și explicarea le
gilor. Participă : Adrian Di- 
mitriu. secretar genera) al 
Asociației juriștilor. Sever 
Georgescu — prlm-adjunct al 
procurorului general al Re
publicii Socialiste România, 
și Marin Popa. judecător 
ia Tribunalul Suprem.

16.20 Barzi și rapsozi : Anghelina 
Savu din comuna Bilca, jud. 
Suceava.

16.30 Emisiune In limba germană.

Min- 
_______ — A- 

Variații : Liszt — 
dragoste" : Dans

18 la Ritm, tinerețe, dans, specta
col organizai la Tg. Mureș.

19.(X) Medalion ...Ștefan Ludwig
Roth". Evocare de Maria 
Preduț și Tiberiu Mocanu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20.00 Cintecul săptămînii : ..MiY.e- 
rul și cerul" de V. Veselov- 
sehi. Text de Mihai Maxi
milian. Interpretează Doina 
Spătaru-Olinescu.

20,05 52 de inițiative în 52 de sâp- 
tămîni. Contul colector de 
economii a! grupei Sindicale. 
O inițiativă muncitoreasca 
pe cale dc generalizare In 
întreprinderile județului Bra
șov.

20.15 Teleencielopedia
• Transporturi
• Numbat.

20,55 Publicitate. 
21.00 Film serial „Mannlx".
21,50 Parada vedetelor . Mireille 

Mathieu. Tom Jones. Radmi
la Karaklaici. Gianni Moran- 
dl. Marie Laforet.

22.10 Imagini din Luxemburg.
22.20 Telejurnal.
22.30 Caleidoscopul operetei.
23,00 Fotbal : U.R.S.S, — Brazilia 

(înregistrare de la Moscova). 
Programul II

16.00 Agenda.
16.10 Film serial „Daktari". Epi

sodul ..Judy și» puiul de ele
fant" (li).

16.35 Armonii intime. Ciclul ..Fru
moasa morâriță" de Schu
bert (emisiunea I). Lieduri 
interpretate de basul Gheor- 
ghe Crăsnaru. La pian Mar
tha Joja.

17.15 Azi șl miine. Emisiune 
informație culturală la

17,25 Reporterii noștri peste 
tare • Călătorie în R.F. Ger
mania — reporter George 
Pascaru • Milano — repor
ter Carmen Dumitrescu.

Ikebana 
aeroport

de
zi. 

tio-

• Lumea se distrează : CAPITOL
— 9; 11; 13: 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20.15.
• Semnale : LUMINA — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,30: 20.45.
• Monte Carlo : PATRIA — 10; 
12,30; 15.15; 18; 30.45. LUCEAFĂ
RUL — 8.30:.11; 13.30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20.15.
• Fluturii sint liberi : SCALA —
9: 11,15: 13.45; .............-
FESTIVAL — 9;
18.45; 21,15, la
MODERN — 9;
18,15; 20,45, la _______
GRADINA SELECT — 20,30.
• Organizația : GRADINA 
TIVAL — 20,15.
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13,30;
16.15: 18.45; 21, la grădină — 20.15, 
FAVORIT — 8,45: 11 : 13.30; 16;
13,30; 21, GRADINA DINAMO — 
20.30, ARENELE ROMANE — 
20,15. j
• Ultimul cartuș : CENTRAL — 
9.15: 11.30; 13.45: 16: 18,15; 20,30. 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13.30: 16; 
18.30; 21, MELODIA — 9; 11,15: 
13,30: 16: 13.30; 20,45. GLORIA - 
9: 11,15: 13,30; 16: 18.15: 20,30.
• Aventurile lui Babușcă : BU- 
CEGI — 15,30: 17.45; 20. la grădi
nă — 20,30. DOINA — 11,15; 13.15; 
15,20; 18: 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Sălbăticia albă — 9—18 in con
tinuare, Program de documentare 
fn premieră — 20,15 : TIMPURI 
NOI.

16,15;
11.30: . .
grădină — 
11.15: 13,30; 
grădină —

18.45: 
13,45;

21.15.
16.15;
20.15, 

16;
20.15,

FES-

„l.\'pneț:a. Festivalul 
nit «are bâfâlir culturală" 
fel intitulează Mano Pos 
misu-.iarului ,.1’Unilâ11. un; 
dariile seamă asupra a 
s&rbăi populare organizai»' 
Parii Comunist Italian in orașul 
lagunr. Este subliniat astfel 
faptuă unul dintre principalele 
obicei ale Festivalului venețian 
— îhi;ățirea Veneției monumenf. 
Veneț turistice cu atributul de 
oraș fcrtfi vii. oferite cu genero
zitate. sclor largi populare — se 
indeplșle cu succes.

într-evăr, in aceste zile, ceta
tea la.ară a devenit o vastă 
scenă cuprinsul căreia pol fi ur- 
mâ’iteimultan, manifestări cul- 
tural-a-iicc do cele mai diverse 
genuri dimensiuni. în modalită
țile celnai variate, aparținând 
unor giri și școli naționale di
verse :’ul, insă. împlinit intr-o 
semnifiivă unitate, datorită va
lorilor etice pe care le afirmă 
și. deopivă, umanismului fier
binte, dijat de solidaritatea tu
turor picipanților. localnici sau 
de pestfiotar»1.

...Am abătut, pinâ noaptea 
târziu, Z‘e de canaletto-vri care 
leagă. îraceste nopți, multele 
puncte 1 strălucire artistic-spec- 
taculară Veneției. Ne-a însoțit 
tânărul Gunist Trevisio Roberto 
Bolis. .jim, ne-a spus el. mo
mente cu poate, nu i mat văzut 
Veneția a>e vremea marilor car
navaluri yulare care aprindeau 
fantezia 1 Goldoni. Tenorilor de 
gondolă iică, vocalizind in pe
numbră pru turiștii snobi. Vene
ția Festivlui, Veneția muncito
rilor și st’nțjlor, Veneția comu
nistă, le ine marile valori ile 
artdi spuscintate sau dansate, 
adusă de toate meridianele. Ast
fel. bătrin. Campo Dell’Angelo 
Raffaele a>venit. pentru citeva 
seri, prin er^mediul artiștilor de 
la ..Berline-'.nsemble". casă a lui 
Brecht. Reple marelui specticol 
dramatic smtretaie cu cintecele 
cubane. rit ie la San Paolo, cu 
aclamațiile cilor spectatori de la 
San GiaconDell'Orio. in ale că
ror ginduri pătruns pentru tot
deauna. dat<â păpușarilor din 
Craiova și 1. personajele „Pun
guței cu dohni" și „Haiducii lui 
Iancu Jianu1 a Santa Margherita, 
..Teatro di luno" prezintă spec
tacolul popu. ..Lupta țărănească" 
și replicile fee de aici se armo
nizează cu sblifățile moderne ale 
spectacolului poezie, muzică și 
balet prezere de români la 
Ca'Giustinian.La fel. rezonan
țele spectacole de folclor pre
zentate de roni și chilieni, de 
italieni și sîoij in cele mai în
depărtate colț ale Veneției. se 
unesc intr-o unificativă afirma
re a artei umiste. vilidind incă 
o dată marelefevăr potrivit că
ruia arta adeiată, arta esențială 
nu este decit ’ea care se adre
sează sufletulu-iu. generos al 
miselor popula Si iata. veneție- 
nii vin in num impresionant la 
toate aceste spacole, le gustă și 
le aplaudă deorivă pe cele .fol
clorice și pe c clasice, ca și 
pe 'cefe>' e.vpenn.tale — semn că 
le ințeleg deplii- și acesta este, 
după părerea m Cel mai de sea
mă, cel mai content și pli

mnificații ciștig al Festivalului 
•enețian".

Tn acest stimulator context par
ticiparea artistică românească 
festival, f ’~,<l . .........
pentru 
virtutea ci. iși i 

misiunea de

---------- - I;i 
apreciată nu numai atit 

imploarca. cit și pentru 
îndeplinește cu 

cinste misiunea de mesager al ar
tei noastre, iși aduce o activă con
tribuție la împlinirea țelului major 
al festivalului. C.a atare, cronicile 
presei italiene consemnează zilnic 
prezența artistică a României in 
termenii cei mai elogio.și. Astfel, 
..Madrigalul" cu programul său 
do piese venețiene preclasice, de 
prelucrări folclorice romanești și 
de cintece revoluționare italiene, 
este aplaudat sub titlul „H succeso 
det madrigaliștii 
considerat 
firmat, la 
dială".

I>a fel. 
de formația < 
Răducanu sint 
titlul ..Vivo 
nian dell complesxo romeno 
TURNE". ca niște reprezentații 
care ..creează o atmosferă de mare 
intensitate", subhniindu-.se faptul 
ca. cjeși este vorba de un specta
col care nu este de loc simplu, el 
se bucură de întreaga adeziune a 
publicului larg, căruia ..acest spec
tacol de inaltâ clasă ii stimulează 
inteligenta".

De aprecieri 
bucură și păpușarii din

‘ _ 
mulțimea adunată la s 
păpușarilor noștri este 
faptul că ei au izbutit 
nească entuziasmul spectatorilor 
maci și mi’ci“ și aceasta pentru că 
..creatorii ți animatorii acestor 
spectacole vădesc o mare exigen
tă atit artistică, cit și educativă".

Cu aprecieri deosebite sint con
semnate și spectacolele Ansamblu
lui U.T.C. Acesta și-a uimit alal
tăieri seară publicul de la Giude- 
cca — zonă tipic pescărească a Ve
neției — nu numai prin virtuozi
tatea interpretării dansurilor și 
cintecelor populare românești. ci 
și prin faptul că și-au prezentat 
spectacolul pe puntea unui vapo- 
retto. transformat in scenă pluti
toare. ..Un ansamblu care dansea
ză perfect chiar și pe o scenă le
gănata de valuri", scrie trimisul 
lui ..l’Unitâ". arătind că tinerii ar
tiști români au știut să facă față 
cu succes ..exigentelor acrobatice 
care cer mare precizie" ale progra
mului lor. oferind publicului „mo
mente de entuziasmantă bravură". 
Astă seară. Ansamblul U.T.C. se 
prezintă pe scena lui Grand tea- 
tro di Castello, acolo unde au ob
ținut un mare succes „MADRIGA
LUL" și „ANSAMBLUL GRU
ZIN". formații care, după aprecie
rea specialiștilor și publicului do
mină. alături de „BERLINER 
ENSEMBLE", bogatul, strălucito
rul program cultural-artistic al 
Festivalului venețian. Pentru An
samblul U.T.C.. deci. azi. un pres
tigios și definitoriu examen, o 
contribuție românească la ciștiga- 
rea marii bătălii culturale de la 
Veneția.

romeni", este 
un cor care „și-a con- 
Festwal. faima mon-

spectacolele prezentate 
condusă de Minam 

l recomandate sub 
xucceso a Ca'Giusti- 

NOC-

clasa ii stimulează

asemănătoare se 
___ L Craiova 

lași. Sub o fotografie înfățișind 
’ •' ’ spectacolele

» sublinia? 
! „să xtir-

Ieri au încejf ■

Petre DRAGU
Veneția. 22 iunie

naționah a Asociației juriștilor
Tn Capitală au incut, vineri, lu

crările Conferinței r.onale a Aso
ciației juriștilor.

La ședința de desdere au luat 
parte tovarășii Ion oman, .șef de 
secție la C.C. al P.t,. Constantin 
Stătescu. secretarul msiliului 
Stat. Mihnea Gheorțu, p:;..... 
tele Academiei de știe sociale și 
politice. Teodor Vasj, .......A.. _1 
justiției. Emilian Nuc.-u, președin
tele Tribunalului Sum, Fiiimon 
Ardeleanu, procurori general al 
Republicii Socialiste bănia. Tra
ian Ionașcu. președire Comisiei 
juridice a Marii Aduiț Naționale, 
deputați in M.A.N., r«ezentanți ai 
conducerii unor minis'e, organiza
ții centrale de stat și unor orga
nizații de masă, acadeeieni și alți 
oameni de știință, c.-e didactice 
universitare, un marc număr 
juriști din întreaga țară

Rostind cuvintul inatral. tova
rășul Stelian Nițulescu>reședintele 
Asociației juriștilor, a ijvat obiec
tivele care trebuie să si in atenția 
participanților la lucră ..Actuala 
conferință este chem, să facă 
bilanțul activității desurate de 
membrii .și organizații asociației, 
să hotărască asupra că- de per
fecționare a acesteia, asi ca ea să 
corespundă mai bine ex>nțelor pe 

, care partidul și statul I-idică in 
fața organizației în actu; etapă de 
dezvoltare a patriei".

de 
președin-

ministrul

de

Secretarul general al asociației, A- 
drian Dimitriu, a prezentat apoi 
Darea de seamă a activității Con
siliului central al asociației în pe
rioada 1966—1973.

După ce a trecut in revistă prin
cipalele realizări ale asociației, darea 
de seamă a relevat, printre altele, 
faptul că. sub îndrumarea perma
nentă a partidului, asociația se va 
încadra mai activ in eforturile ge
nerale pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

In continuarea lucrărilor, tovarășul 
loan Ceterchi, președintele 
liului legislativ, a prezentat proiei 
tul noului statut al 
Noul proiect conține 
deosebite referitoare 
și sarcinile asociației 
rea înfăptuirii politicii

Co'AV,---- ec^A ■
asociației, 
prevederi 

la scopul 
in vede- 

«._____ Partidului
Comunist Român, de consolidare a 
ordinii de drept, a legalității socia
liste, pentru ridicarea conștiinței so
cialiste a maselor și așezarea în
tregii vieți sociale pe baza normelor 
eticii și echității socialiste. Modifi
cările au in vedere realizarea unui 
cadru organizatoric perfecționat 
necesar desfășurării de către mem
brii asociației a unei activități cu 
un conținut cit mai eficient.

Participant^ la conferință au tre
cut apoi la dezbaterea generală « 
documentelor prezentate.

(Agerpres)

• Veronica : TNFRATIh IN
TRE POPOARE — 16: 8‘ 20 
COSMOS — 15.30: 18: 20. ’
• Trei copii minune — 102: 14, 
Trubadurii diavolului 16,30^ 
Stan și Bran studenți laxford
— 10.30; 20,30 ; CINERrECA
(sala Union).
• Pe aripile vîntului : GviȚ^
— 10: 14.30: 19,15. TOMI— 9-
14: 13,30, la grădină — 20.
• Ciprian "-------- *----------
REASCA - ... _____ „ _
9: 12.30; 16; 19.30.
• Rond ele noapte : BUZEi —
9: 11.15; 13,30: 16; 18.15: 2i la 
grădinii — 20.15. AURORA- o- 
11.15: 13.30: 15.45; 18; 20,11 ia
grădină — 20,30.
• Adio, arme ’ 
10: 16.
• Homolka și portofelul : FE
RENTARI — 19.
• Acea pisică blestemată : >\-
C1A — 8,30: 10.45; 13,15: 45-
18,15; 20,45, GIULEȘTI — 15.3 ig-
20.30.
• Ceața : PACEA — 16: 18;
• Ce se întlmplă, doctore ?(■_✓ 
NIREA — 15,30; 18; 20.30. ‘ la â- 
dină — 20.15.
• O zi mai lungă decît un , •
MOȘILOR - ...............................
• Domnului 
goste : GRADINA 
*20,30.
• Cinci legendele
— 15,30: 18; 20.15. .. .......
20.30. ARTA — 15.30; 18; 20,15a 
grădină — 20.30.
a Cu mîinile curate : COT- 
CENl — 15.30; 18.
• Clasa muncitoare merge în . 
radis : COTROCENI — 20.15.
• Copiii căpitanului Grant :
GA — 9; 11,15; 13.30; 16:
20.30. FLAMURA — 9; 11.15: 13. 
16: 18.15: 20,30.
• O floare și doi grădinari : DR 
MUL SĂRII — 15.30; 19.
• Poliția mulțumește : CRÎNGA
— 15,30; 18; 20,15.

Poruiubescu : -'LO
IS,30: 19, MIOBa —

FERENTA

15.30; 18: 20,15. 
profesor, cu i-

' MOȘILO1-

mor : L\ 
la grădini-

VC
18.

• Solaris : VIITORUL — 15.30; 19.
• Grăbiți apusul soarelui : POPU
LAR — 15.30; 19.
• Aici zorile sint din nou li
niștite : VITAN — 10.30; 15,30; 19, 
la grădină — 20,15.
• Drumul spre Vest : MUNCA — 
15,30; 13; 20.15.
• Omul nu e singur : RAHOVA 
— 15,30: 18: 20,15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : PROGRESUL — 15,30; 
13; 20,15.

t tr
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Kurt 
Woss (Austria) — 20.
• Opera Română : Turandot — 
19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19,30.
• Teatru! Național ..I. L. Cara
giale11 (sala Comedia) : Travesti
— 20; (sala Studio) : Iadul și pa
sărea — 20.
• Teatru) „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate" — 20. (sala din str. 
Alex. Sahia) : Puterea și Adevă
rul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Nat
han înțeleptul — 19.30.
• Comitetul de cultură și edu
cație socialista al municipiului 
București prezintă la ..Expoflo
ra" din *parcul Herăstrău : Spec
tacol de sunet șl lumină — 20 3u- 
21.15. ’ ’
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" ; Meleaguri fermecate
— 18.30.
• Circul ..București" : Arena '73
— spectacol internațional — 19.30.
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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, a primit scrisorile 

de acreditare a ambasadorului 
Republicii Ruanda

Lulnd cuvintul cu prilejul prezen
tării scrisorilor de acreditare, amba- 
sa dorul NTAWIHA THOMAS a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stil a’ României, tovarășul Nicola*» 
Ceausescu, precum și guvernului și 
poporului român un salut cordial ?i 
urân dc sănătate $i fericire din par
tea șefului statului ruandez, dr. Gre
goire K<ayibanda.

..Apt’ociez ii mod deosebit — * 
spus vorbitorul — onoarea care îmi 
este acordată d*’ a asigura legătura 
intre două națiuni conduse de doi 
man prieteni, do doi man miiitanți 
consacrat) de istorie, datorită luptei 
lor curajoase pentru eliberarea po
poarelor lor și apărarea cauzei Ier 
drcp’c. Toate eforturile depuse, atit 
in Român n. cit si in Republica 
Ruanda, hu ca scop ridicarea nivelu
lui General dc trai al maselor popu
lare.

Principiile de libertate, indepen
dență? demnitate și suveranitate na
țională. care onorează podit.:ca dum
neavoastră externă, s-au născut in 
lupta dirză dusa de poporul român 
in vederea înlăturării pentru tot- 
dțwj-a a dominației străine și a ori- 
< x amestec din afară.

i.i beea ce-1 privește, poporul 
ruandez a luptat cu eroism și a in- 
vins forțele reacționare și impcrial- 
feudale care frinau emanciparea sa. 
Pr.n revoluția socială din 1959. pe
rioadă istorică care a caracterizat și 
a dovedit calitățile și obiectivele pri
mordiale ale marelui nostru partid

- Mișcarea Democraticii Republicană 
Paramehutu — creat și condus de 
marele nostru $ef de stat, președin- 
• <e Kayibanda. poporul ruandez a 
confirmat aspirațiile sale politice, 
economie-? și <ocialc. Sintr.m mindri 
de a împărtăși aceeași concepție ca 
și poporal romăn“.

în continuare, ambasadorul ruan
dez a spus :

..Tara mea. ca și a dumneavoastră, 
se consacră unei cooperări din ce in 
ce mai largi și rodnice intre națiuni, 
singura garanție a păcii și securită
ții mondiale. Avind in vedere opțiu- 
nile comune ale României și ale Re
publicii Ruanda, sarcina mea va fi 
de a dezvolta relațiile prietenești 
dintre cele două țări ale noastre si 
sint pe deplin convins că. in îndepli
nirea acestei misiuni nobile, de răs
pundere, voi găsi la Excelența Voa
stră. ța guvernul și poporul român 
sprijin și înțelegere".

..îmi exprim sincera convingere — 
a «pus in încheiere ambasadorul Re
publicii Ruanda — că relațiile prie
tenești dintre cele două țări ale noa- 
stre vor contribui la dezvoltarea ge
nerală a cooperării internaționale și. 
in mod deosebit, la consolidarea so
lidarității, a păcii și securității in 
lume".

A hiat apoi cuvintul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Mulțumind pentru salutul și ură
rile ce i-au fost adresate de pre
ședintele Republicii Ruanda, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adresat, 
Ja rindul său. șefului statului ruan
dez calde urări de sănătate și feri

cire personală. De asemenea. pre
ședintele Consiliului de Stat • al 
României a transmis, cu acest 
prilej, poporului ruandez cordiale 
urări de progres, prosperitate și 
pace.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a spus

..România — angajată cu toate for
țele sale in opera dc făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
— militează cu consecventă pentru 
promovarea in viața internațională a 
unor relații noi. bazate pe principiile 
deplinei egalități in dreptur . ale res
pectăm independenței și suveran it ă- 
1 i naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului -reciproc, 
ale renunțări: la forță și ia ame
nințarea cu folosirea forței in rapor
turile interstatale. Viața a demon
strat că numai așezarea a îestor 
principii la baza relațiilor dintre sta- 
v» poate asigura o largă și fructuoa
să cooperare internațională. poate 
chezășui pacea și securitatea in 
lume".

..Ne bucură să constatăm — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că, 
intemeindu-se pe aceste principii, re
lațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Ruanda au 
largi perspective de a se dezvolta 
in viitor, in folosul deplin al celor 
două popoare, al cauzei colaborării 
și înțelegerii intre națiuni.

în cadrul politicii saie externe. 
România acordă o mare atenție 
dezvoltării de relații multilaterale 
cu țările care, eliberindu-se do sub 
dominația colonială, au pășit pe 
calea independentei, sprijină lupta 
lor pentru propășirea economică și 
socială. Considerăm că eliminarea 
decalajului existent in prezent intre 
țările industrializate și cele in curs 
de dezvoltare constituie o problemă 
crucială a contemporaneității. înlătu
rarea acestui decalaj necesită mobi
lizarea eforturilor fiecărui popor 
pentru valorificarea resurselor națio
nale, umane și materiale. în interes 
propriu, lărgirea cooperării interna
ționale pe baze echitabile și re
ciproc avantajoase. acordarea unui 
sprijin mai activ din partea state
lor dezvoltate".

în încheiere. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresindu-se noului amba
sador ruandez, a spus :

..Cu convingerea că activitatea 
dumneavoastră va contribui la dez
voltarea relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Ruanda, vă doresc succes in înde
plinirea inaltei misiuni ce vi s-a 
încredințat și vă asigur de tot spri
jinul Consiliului de Stat, al guver
nului român și al meu personal".

După prezentarea scrisorilor de a- 
crgditare. președintele Consiliului. de 
Stat al Republicii Socialiste. România 
a avut o convorbire cordială, priete
nească, cu ambasadorul Republicii 
Ruanda. Ntawiha Thomas.

La ceremonia prezentării scrisorilor 
și la convorbire au participat Con
stantin Stătescu. secretarul Consiliu
lui de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

PLECAREA DELEGAȚIEI DE SPECIALIȘTI IRANIENI
Delegația de specialiști iranieni, 

condusă dc Kurosh Amuzaegar. mi
nistrul dezvoltării și locuințelor, care 
a făcut o vizită in țara noastră, a 
părăsit, vineri după-amiază. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost condusă de Vasile 
Patilineț. ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
precum și de Șadegh Sadrieh, amba
sadorul Iranului la București.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țarA : Vremea a continuat să 

se Încălzească. îndeosebi In sudul țârii, 
unde cerul a fost variabil. In rest, 
cer.: a prezr; t innorări accentuate 
și au căzut ploi locale, care, pe a- 
: ••■cun. au a și caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice in nor
dul Banatului. Crișana. Transilvania și 
zona de munte, izolat s-au* mai sem
nalat p!o: slabe, in cursul dimineții. în 
Bărăgan și Dobrogea. Temperatura 
acrului la ora 14 osc.la între 16 grade

la Ocna Șugatag și Clmpulung Moldo
venesc $i 30 de grade la Bechet, 
Turnu-Măgurele și Călărași.

Timpul probabil pentru zilele de 24. 
25 șl 26 iunie. în țară : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate în Oltenia, 
Banat. Crîșana și Maramureș, unde se 
vor semnala ploi locale. In rest, ploi 
izolate. Vînt slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 de grade, iar cele ma
xime Intre -22 și 32 de grade. In Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura va continua să 
crească.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe ministrul 
de stat la Ministerul Afacerilor Externe 

si ale Commonwealthului al Marii Britanii
Președintele Consiliului dc Min'ștrl 

al Republicii Socialiste Român a. 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, vi
neri duoă-amiază, pe ministrul de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
și aî Commonwealthului al Mani 
Britanii. Julian Amery.

La întrevedere, desfășurată intr-o

atmosferă cordială, au luai parte Va- 
s.le Glign, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, pr'.um și Pomi 
Pretor. ambasadorul R mâniei la 
Londra, și Derick R -1' n Asho, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Vicepreședintele Consiliului d*» 

Stat. Emil Bodnaraș. a primit vineri 
dimineața pe ministrul de stat, la Mi
nisterul /Xfacerilor Externe și ale 
Commonwealthului al Marii Britanii, 
Julian Amery.

La convorbirea care a avut loc cu

acest prilej, desfășurată intr-o am
bianță de cordialitate, nu participat 
Popa Pretor, ambasadorul României 
la Londra, și Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)

Vineri dimineața au început in Ca
pitală lucrările Conferinței interna
ționale a sindicatelor din invățămint, 
organizată de Federația internațio
nală a sindicatelor din invățămint, 
in colaborare cu Uniunea sindicate
lor din invățămint, știință și cultură 
din Republica Socialistă România, pe 
a cărei ordine de zi sint înscrise pro
bleme actuale ale educației tehnico- 
profesionale și unitatea de acțiune a 
organizațiilor educatorilor cu clasa 
muncitoare in soluționarea acestor 
probleme. La conferință participă 
delegații reprezentând sindicatele în
vățătorilor. profesorilor și educato
rilor din 44 de state ale lumii, pre
cum și reprezentanți ai Federației 
Sindicale Mondiale și ai UNESCO.

Lucrările conferinței au fost des
chise de Paul Delanoue (Franța), 
președintele Federației internaționale 
a sindicatelor din invățămint.

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, participanții la 
conferință au fost salutați de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației și invățămintului, 
care a spus :

Sinterii bucuroși că in Capitala ță
rii noastre se desfășoară, in aceste 
zile, lucrările Conferinței internațio
nale a sindicatelor din invățămint. 
la care iau parte reprezentanți de 
seamă ai mișcării sindicale a educa
torilor din numeroase țări ale lumii.

InfaUș.i.pd. apoi.
manifestă iii RdhiâîHh'pghtrir.'dezvtM- 
tarea și perfecționarea învățământu
lui. tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a arătat că. la începutul acestei săp- 
tămir.i, in cadrul unui inalt for po
litic — ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comîinist Ro
mân — au fost examinate problemele 
actuale și de perspectivă ale școlii 
românești și s-au adoptat măsuri de 
mare importanță pentru viitorul 
acesteia — extinderea sistemului de 
educație preșcolară, consolidarea și 

.mai buna orientare a invățămintului 
obligatoriu de 10 ani. generalizarea 
in următorul deceniu a invăță
mintului liceal, integrarea din cc 
in ce mai profundă a invăță
mintului superior cu producția și 
cercetarea științifică. moderniiarea 
structurilor, conținutului, formelor și 
metodelor de invățămint. dezvoltarea 
predării științelor sociale și îmbu
nătățirea activității educative.

Salutindu-i pe participanți în nu
mele Uniunii Generale a Sindicate
lor, tovarășul Mihai Dalea. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a spus :

Organizarea la București a acestei 
importante reuniuni sindicale consti
tuie pentru oamenii muncii din țara 
noastră un nou prilej de a-$i ma
nifesta sentimentele de profundă 
simpatie și solidaritate cu lupta ce 
o desfășoară organizațiile sindicale 
pe care le reprezentați. pentru înde
plinirea înaltelor idealuri de liberta
te, pace și progres social.

în continuarea lucrărilor, partici
panții au ascultat referatele : Rela
ția școalâ-producție. factor al pro
gresului social: locul științelor exac
te și al tehnologiei in invățămintul 
actual, prezentat do Uniunea sindi
catelor din invățămint. știință și cul
tură din România : Problemele ac
tuale ale invățămintului politehnic, 
invățămintul politehnic general și 
invățămintul tehnic și profesional, 
prezentat de Sindicatul lucrătorilor 
din invățămint și știință din 
U.R.S.S. : Dezvoltarea invățămintu
lui tehnic și profesional, unul din 
factorii soluționării problemelor eco
nomice socio-politice in țările in curs 
de dezvoltare, prezentat de Sindica
tul unic al lucrătorilor din educație 
din Chile ; Revoluția științifică și 
tehnică și unele probleme ale invă
țămintului tehnic și profesional din 
țările capitaliste, prezentat de Sin
dicatul național din invățămintul 
tehnic și profesional din Franța 
(C.G.T.). Pe marginea referatelor au 
avut loc dezbateri, la care au luat 
parte numeroși delegați.

Seara, participanții la Conferința 
internațională a sindicatelor din in
vățămint au participat la un spec
tacol artistic prezentat de ansamblul 
..Rapsodia română".

Lucrările conferinței continuă.
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CICLISM : „CUPA VOINȚA"

Doua etape intr-o zi
BACÂU (Pi.ii telefon). — Ieri, in 

„Cupa Voința", s-au desfășurat două 
eape. ambele la fel de d-ficde. Pr.- 
ma — prin caracterul ei special 
(contratimp individual pe distanta 
de 30 km), cealaltă prin varietatea 
traseului și prin faptul că venea să 
«e desfășoare după ..efortul de unul 
n.ngur” depus ci fiecare alergător 
In cursul dimineții.

Cum era și firesc, ieri am îemar- 
eat o prezentă activă a alergătorilor 
români, râmași oarecum datori prin 
pasivitatea dovedită in etapa inaugu
rală. CicLși.i noștri au ciștigat am
bele curse disputate de această dată. 
Contrai impui a revenit lui Nicolae 
Andronach*' (Metalul-Plopeni). iar 
r'.apa dc după-amiază. cu plecarea 
jn bioc. pe ruta Bacău—Adjud—Gh. 
Gheorgbiu-Dej — Bacău (146 km) lui 
Vasile Teodor (Dinamo București). 
Benef.clarul general, ca să spunem 
asa. al etapelor de ieri este insă un 
alt dinamovist — Viorel Murineanu 
— al cărui timp bun din etapa con- 
tracronomeiru. ca ?i prezenta in plu
tonul fruniaș la sosre. în etapa dft 
după-amiază. :2 situează cu două 
etape inanz-a încheieri, cursei pe 
primul loc in clasamentul general.

D.ntre alergătorii de peste hotare, 
comportarea cea mai frumoasă a 
avut-o ier. x c si-germanul P. K. 
Thaler — locul secund in ambele 
etape !

De-a lungul celor 146 de klome- 
tri ai etapei d? după-am ază. pe un 
traseu pitoresc. am retinut trei 
momente mai interesante : tentati
vele solitare, in serie, pe primd ki

lometri ai» lui N. David (Tg. Mu
reș). Fr. Gera (Olimpia) și S. Popes
cu (Voința-Ploiești), lupta la nunc- 
tul de cățărare pe Dealul Măgura 
dintre C. Gonțea (Olimpia). V. Pas
cale (Steaua). C. Tânase (Metalul- 
Plopeni). clasați in această ordine 
la punctul col mai inalt al traseu
lui. și sprintul final din centrul Ba
căului. Aici, in fata ci tor va mii de 
cetățeni, am asistat la un sprint for
midabil. încheiat, cum spuneam, cu 
victoria lu Teodor Vasile. mai iute 
cu... o jumătate de roată decit 
Thaler. Bitterfeld și Menne. toți trei 
colegi de club la Dusseldorf.

Astăzi sp desfășoară o etapă ma
raton. penultima din actuala ediție 
a ..Cupei Voința", pe ruta Bacău— 
Moinești—Comănești — Tg. Ocna — 
Siănic — Bacău (175 km).

I. D.

TENIS

Finală Năsiase—Taylor
Finala turneului internațional de 

tenis d» la ..Queen’s Club" d.r. Lon
dra se va disputa intre llie Năstase 
și englezul Roger Taylor.

în semifinale. Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—8. 9—7. 7—5 pe campionul 
sovietic Aleksandr Metreveli, iar 
Taylor l-a întrecut cu 7—5, 6—3 pe 
austrahanul Owen Davidson. •

Cronica zilei
Cu ocazia sărbătorii naționalp a 

Marelui Ducat de Luxemburg. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externi* al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare lui Gaston Thorn, ministrul 
afacerilor externe «1 Luxemburgului.

★
Cu prilejul celei dr-a XXlX-a edi

ții a Tirgului international de la 
Plovdiv, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, Spas Gospodov. a orga
nizai vineri dimineața o conferință 
de presă la sediul ambasadei.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției româno de 
presă ..Agerpres" și Radioteleviziu- 
mi. precum și ai unor publicații eco
nomice și tehnico. Erau prezenti co
respondenți ai presei străine acredi
tați la București.

• ★
Vineri dimineața a părăsit Capita

la delegația iraniană, condusă do 
B. Moriofi. președintele societății 
National Petrochemical Company. 
! ire. la invitația Ministerului In
dustriei Chimico, a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oamețit au fost conduși do Ion M. 
Nicolae. adjunct, al ministrului in
dustriei chimico, precum și de Yahva 
Motarned-Vaziri. consilier al Amba
sadei Iranului Ia București.

★
Direcția generală a Arhivelor sta

tului a organizat, vineri duoă-amia- 
ză. un simpozion dedicat sărbători
rii a 100 de ani de la nașterea ar
hitectului român Petre Antonescu — 
aniversare înscrisă in calendarul 
manifestărilor culturale recomandate 
de UNESCO pe anul 197.3.

Arhitect pasionat, promotor în
flăcărat al ideii de afirmare a spe
cificului național in artă, restaura
tor de monumente si profesor de mare 
prestigiu, numele lui Petre Antones
cu se înscrie la loc do frunte in ca
talogul valorilor spirituale româ
nești.

Proeminenta personalitate a arhi
tectului Petre Antonescu, prodigioa
sa sa activitate practică si pedagogi
că au fost evocate, in cadrul simpo
zionului, do prof, emerit arh. Horia 
Teodoru. prof. arh. Dinu Antonescu» 
prof. arh. Ion Ghika-Budești. arh. 
Maria Cotescu și Virgil Teodorescu, 
directorul Muzeului Arhivelor sta
tului.

Participanții au vizitat aooi an
samblul Muzeului Arhivelor statu
lui. impunătoare construcție in stil 
traditional românesc, ridicată pc lo
cul fostei curți domnești a lui Mihai 
Viteazul, după proiectele arhitectu
lui Petro Antonescu, precum și o ex
poziție omagială.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 22 iunie 1973

Fond general de premii : 1183 875
Ici, din care 203 744 lei report

EXTRAGEREA I : 30 1 38 88 17
18 67 10 7

EXTRAGEREA a Il-a : 75 21 32
23 20 79 57 66 54

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan. vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a primit, 
vineri la amiază, pe membrii condu
cerii Băncii f ranco-român ~ de la 
Paris și pe reprezentanții băncilor 
franceze acționare la Banca franco- 
română.

La convorbirile care au avut loc. 
intr-o atmosferă cordială, a participat 
tovarășul Vasile Voloșeniuc, președin
tele consiliului de administrație al 
Băncii române de comerț exterior.

In ziua dc 22 iunie a.c. s-a întru
nit la București Consiliul de admi
nistrație al Băncii franco-române' 
din Paris, care a analizat activitatea 
băncii pe perioada 1 ianuarie — 31 
mai 1973.

Consiliul de administrație e apre
ciat pozitiv activitatea băncii și a 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
dezvoltarea și diversificarea opera
țiunilor sale.

Primiri la Consiliul Central al U.G.S.R.
Vineri, tovarășul Mihai Dalea. pre

ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a primit delegația Con
gresului sindicatelor din Zambia, 
alcătuită din R. D. Hangambwa, se
cretar general adjunct al congresu
lui, și J. D. Sichone, secretar gene
ral adjunct al sindicatului muncito
rilor mineri din Zambia, care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a efectuat o vizită de prie
tenie și schimb de experiență in 
țara noastră.

în aceeași zi, tovarășul Mihai Dalea 
a primit delegația sindicatului din 
industria lemnului și materialelor 
plastice din. R.F. Germania, condusă 
de Gerhard Vater, președintele sin
dicatului, membru in conducerea 
centrală a Uniunii sindicatelor . din 
R.F. Germania, care a făcut o vizită 
de studiu în țara noastră, la invi
tația uniunii sindicatelor din econo
mia forestieră și materialelor de 
construcții.
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FOTBAL : Lotul european 
pentru meciul cu reprezen

tativa Americii de Sud
Federația internațională de fotbal 

(F.I.F.A.) a dat publicității lista celor 
16 jucători din care se va alcătui 
echipa Europei pentru meciul cu 
selecționata Americii de Sud. După 
cum se știe, acest meci se va disputa 
la 31 octombrie la Barcelona, cu oca
zia festivităților prilejuite de Ziua 
mondială a fotbalului. Iată numele 
celor 16 jucători : Viktor (Cehoslova
cia). Jennings (Irlanda de Nord). 
Ștefanovici (Iugoslavia). Facchetti 
(Italia), Moore (Anglia). Krol (Olan
da). Netzer (R. F. Germania). Keita 
(Franța). Eusebio (Portugalia). Cruyff 
(Olanda). Lubanski (Polonia). Riva 
(Italia). Pirri (Spania). Gallego (Spa
nia). Beckenbauer (R. F. Germania) 
și Edstrocm (Suedia).

BERNA : La 11 Iulie, 
tragerea la sorți

Tragerea la sorți a meciurilor pri
mului tur din cadrul competițiilor 
europene intercluburi de fotbal 
(..C.C.E.". ..Cupa cupelor" și „Cupa 
U.E.F.A.") — ediția 1973—1974 va 
avea loc la Berna in ziua de 
miercuri, 11 iulie.

Pc de altă parte, U.E.F.A.. a co
municat că viitorul congres al aces
tui for isi va desfășura lucrările, la 
22 mai 1974. la Edmburg.

★
Peste 45 000 de spectatori au urmă

rit la Bogota meciul international de 
tolba’ dintre echipele Columbiei și 
Ecuadorului din cadrul prelimină
ri.lor campionatului mondial. Intil- 
mrea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate ; 1—1 (1—0).

In cîteva rînduri
ATLETISM : Rezultate 

valoroase la „Memorialul 
Kusocinski”

La Varșovia au continuat întrece
rile tradiționalului concurs interna
tional atletic „Memorialul Janusz 
Kusocinski". O pasionantă dispută a 
avut loc in proba feminină de 100 m 
plat. A terminat invingătoare Silvia 
Chivas (Cuba), cronometrată in 11" 
2 10. Ea a învins-o pe poloneza Sze- 
winska-Kirszenstein. înregistrată cu 
același timp. în cursa de 100 m gar
duri Grazyna Rabsztyn (Polonia) a 
obținut timpul de 12"8/10 (cea mai 
bună performanță mondială a anu
lui). Polonezul Mirdzialck s-a clasat 
pe primul loc la săritura in lungime 
cu 8.03 m. Sprinterul polonez Zenon 
Nowo.sz a terminat victorios in pro
ba de 100 m plat cu excelentul re
zultat de 10”l, 10. iar americanul 
Dwight Stones a realizat 2,24 m la 
săritura in înălțime.

★

Desfășurat la Oslo, meciul de atle
tism dintre selecționatele masculine 
ale Norvegiei și Suediei s-a încheiat 
cu scorul de 110,5—101.5 puncte in 
favoarea oaspeților. Cunoscutul re
cordman suedez Ricky Bruch a câș
tigat proba de aruncarea discului cu 
64.18 m și s-a clasat pe locul doi la 
aruncarea greutății cu 20.28 m. In 
această probă victoria a revenit 
compatriotului său Mans Hocglund 
cu 20,60 m. Atletul norvegian Knut

Kvelheim a terminat învingător In 
cursa de 1 500 m cu timpul de 3'40" 
1/10. iar suedezul Kjell Isaksson a 
ocupat primul loc în proba de sări
tură cu prăjina cu performanta de 
5,25 m.

BOX : întrecerile 
„Dinamoviadel"

în orașul cehoslovac Usti-na-Lebe 
se desfășoară întrecerile competiției 
internaționale de box „Dinamovia- 
da“. La categoria pană, boxerul ro
mân Marin Pcia a obținut o frumoa
să victorie la puncte in meciul cu 
sovieticul Melnikov. Semigreul român 
V. Peter a dispus la puncte de ceho
slovacul Golubcka iar Calistrat Cuțov 
(ușoară) a ciștigat partida cu Russa 
(Cehoslovacia). La muscă. O.slizlo a 
obținut verdictul la puncte in fata 
lui Teodor Dinu.

★

Astă-seară, la Grenoble, campionul 
mondial de box la categoria semi- 
mijlocie. mexicanul Jose Napoles, jși 
pune titlul in joc in fața șalange- 
rului său oficial, francezul Roger 
Menelrey, camoion al Europei. Me
ciul stirneșle un interes deosebit. 
Napoles deține acest titlu din anul 
1969. printre învinșii săi figurind bo
xeri celebri ca Emile Griffith. Ralph 
Charles. Ernie Lopez. Billy Backus 
și alții. Tehnicienii boxului european 
ii acordă șanse și lui Menelrey. care 
posedă un remarcabil ..punch". Ul
timul boxer francez care a obținut 
centura mondială a fost cocoșul Ha- 
limi. învingător in anul 1957 in fața 
italianului Mario d’Agat*.

sâ/?b4toa/?ea națională
A LUXEMBURGULUl"

Alte(ei Sale Regale
MARELE DUCE JEAN DE LUXEMBURG

LUXEMBURG

Cu ocazia sărbătoririi aniversării Alteței Voastre Ziua națională 
a Marelui Ducat de Luxemburg — am plăcerea să vă adresez, in nu
mele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu per
sonal. cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de 
prosperitate poporului luxemburghez prieten.

îmi amintesc cu plăcere vizita recentă In Marele Ducat de Lu
xemburg, precum și convorbirile fructuoase pe care le-am avut cu a- 
ccastă ocazie și am convingerea că bunele relații dintre România și 
Luxemburg vor continua să se dezvolte în Interesul popoarelor noas
tre, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Luxemburgul a cu
noscut secole de-a 
rindul dominația, a- 
suprirea și uneori 
ocupația străină. în 
mai 1867, la confe
rința internațională de 
la Londra, Luxembur
gul a fost declarat 
„stat veșnic neutru". 
„Micar cetate" a mai 
cunoscut și de atunci 
vremuri de grele în
cercări. Dar dorința 
de libertate a acestui 
•dirz popor s-a afirmai 
totdeauna cu putere și 
a ieșit victorioasă. 
„Acest popor mic. de 
numai 343 000 locuitori 
— spunea un om po
litic luxemburghez — 
nu s-a născut din ca
priciile vreunui joc 
diplomatic, nici din- 
tr-un accident al isto
riei : el reprezintă un 
organism politic vechi 
de o mie de ani, me
reu tinăr și vioi, gata 
oricind să se adapteze 
ritmului civilizației și 
să țină pasul cu marii 
săi vecini".

Ceea ce permite a- 
cestei țări ..să se a- 
dapteze ritmului civi
lizației" e*ste hărnicia 
poporului său. Dacă la 
inceputul veacului nos
tru Luxemburgul era 
vestit doar prin vinul 
și butașii lui de tran
dafiri. astăzi se face 
cunoscut. în primul 
rind, prin gradul său 
inalt de industrializa
re. Producția de oțel a 
Luxemburgului (5.5 mi
lioane tone pe an) este 
mai mare decit a în
tregii Scandinavii, iar 
calculată pe locuitor 
este de 17 ori mai 
mare decit a S.U.A.

Concomitent. a-au 
dezvoltat industria 
constructoare de ma
șini. industria chimi
că. a materialelor de 
construcții, de pielă
rie, textile și altele, 
în același timp. Lu
xemburgul - importă 
mari canli'.ăti de bu
nuri necesare pentru 
consumul intern.

între România și 
Luxemburg s-au sta
tornicit relații prie
tenești. ambele po
poare fiind animate de 
năzuința dc a-și aduce 
contribuția la trans
formarea Europei in
tr-un continent al pă
cii și cooperării.

Cea mai concluden
tă expresie a senti
mentelor prietenești 
De care și le nutresc 
reciproc cele două po
poare, a dorinței co
mune de a dezvolta 
legăturile de colabo
rare dintre cele două 
țări, a constituit-o vi
zita efectuată în Lu
xemburg. in toamna 
anului trecut, de că
tre președintele Con
siliului de Stat al Re
publicii Socialiste
România. tovarășul
Nicolae Ceaușescu — 
prima vizită a unui 
șef de stat român 
in această Iară. Con
vorbirile la nivel 
inalt româno-luxem- 
burgheze au deschis 
noi perspective pentru 
lărgirea cooperării re
ciproc avantajoase in 
domeniile politic, e- 
conomic, tehnologic, 
științific, turistic, cul
tural-artistic. Stadiul 
de dezvoltare a Lu
xemburgului. cit și 
realizările însemnate

ale României in fău
rirea unei economii 
moderne oferă posi
bilități sporite in a- 
cest sens. Chintesență 
a dialogului la nivel 
inalt româno-luxem- 
burghez. Declarația 
solemnă comună cu 
privire la principiile 
relațiilor dintre cele 
două țări constituie 
un document de mare 
însemnătate atit pen
tru evoluția legături
lor reciproce, cit și 
pe planul general al 
promovării in viața 
internațională a nor
melor noi. democrati-' 
ce. de relații intersta
tale. Aplicarea in via
ță a hotâririlor adop- . 
ta te în comun. dez
voltarea in continuare 
a prieteniei româno- 
luxemburgheze răs
pund intereselor am
belor popoare, cauzei 
securității și năcii in 
Europa și în lume.

■ Un nou moment im
portant în evoluția 
pozitivă a relațiilor 
reciproce 11 va repre
zenta vizita pe care 
urmează să o facă în 
țara noastră Marele 
Duce Jean de Luxem
burg și Marea Duce
să Josephine Char
lotte. pe care poporul 
român îi va saluta ca 
pe oaspeți stimați, ca 
pe reprezentanții unui 
popor prieten.

în acest spirit, po
porul român transmi
te poporului luxem
burghez. cu prilejul 
zilei naționale, since
re felicitări, urări de 
prosperitate și pace.

Gh. CERCELESCU

A 26-A ADUNARE MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

Un pas important spre realizarea 
principiului universalității 0.M.S.

La Palatul Națiunilor din Geneva 
a avut loc. recent, cea dc-a 26-a A- 
dunare Mondială a Sănătății. la 
care au participat reprezentanții ce
lor 136 state membre, precum și ob
servatori din partea a numeroase 
organisme și organizații internațio
nale.

în mod fericit, actuala sesiune a 
coincis cu soluționarea unor impor
tante probleme de natură să contri
buie la creșterea rolului organizației 
in lume. A fost salutată astfel par
ticiparea. pentru prima dată, la lu
crările sesiunii, a R.P. Chineze, ca 
urmare a restabilirii drepturilor sale 
legitime în O.M.S. Vasta experiență 
pe tărimul ocrotirii sănătății publi
ce a Chinei populare, tvadițiile mi
lenare ale medicinii chineze repre
zintă — așa cum s-a subliniat in 
cursul sesiunii — un imens poten
țial de contribuții la activitatea Or
ganizației Mondiale a Sănătății, în
dreptată spre ameliorarea sănătății 
in lume și prosperitatea popoarelor.

Pe aceeași linie a preocupărilor 
pentru înfăptuirea principiului uni
versalității O.M.S.. in cadrul sesiu
nii din acest an au fost discu
tate cererile dc primire in orga
nizație, ca membri cu drepturi de
pline. a R.D. Germane și R.P.D. 
Coreene. Așa cum se știe, România 
a sprijinit in mod activ primirea 
celor două țăjri socialiste prietene in 
O.M.S. Astfel, de-a lungul celor trei 
ani in care cererea de primire in 
organizație a R.D. Germane a fost 
discutată, țara noastră a depus in
tense eforturi in vederea rezolvării 
favorabile a acestei cereri legitime, 
fiind coautoare a proiectului de re
zoluție in acest sens. Sesiunea din 
acest an a ho^ârit — prin aclamații 
— primirea R.D. Germane in O.M.S. 
Acest fapt denotă prestigiul pe plan 
internațional al R.D. Germane, a- 
prccierile pentru realizările sale in 
toate domeniile vieții economico-so- 
ciale, inclusiv cel al ocrotirii sănă
tății.

In același timp, sesiunea a hotărit

primirea ca membru cu drepturi de
pline in O.M.S. a R.P.D. Coreene. 
Și in această privință, România a ju
cat un rol important, fiind inițiatoa- 
rea proiectului de rezoluție, la care 
au aderat, in calitate de coautori, 35 
de state. în cuvintul de prezentare a 
proiectului de rezoluție, șeful dele
gației române a arătat că „primi
rea in Organizația Mondială a Să
nătății a R.P.D. Coreene va repre
zenta o contribuție constructivă la 
activitatea organizației și la cauza 
copperării internaționale".

Așa cum este cunoscut. R.P.D. 
Coreeană a obținut o serie de rea
lizări importante pe tărimul vieții 
'economico-sociale, implicit și în sec
torul sanitar, al apărării sănătății 
întregii populații. Primirea acestei 
țări in O.M.S. reprezintă o semnifi
cativă recunoaștere a acestor reali
tăți, a marilor succese obținute de po
porul coreean in cele mai diverse 
domenii de activitate, a prestigiului 
și autorității sale crescinde pe arena 
internațională. O.M.S. este prima or
ganizație din sistemul Națiunilor 
Unite din care R.P.D. Coreeană face 
parte, ceea ce deschide perspectiva 
ca și celelalte organizații, conducin- 
du-se după principiul universalității, 
să procedeze in mod similar, in con
formitate cu cerințele fundamentale 
ale dezvoltării colaborării internațio
nale, pe cele mai diverse planuri.

Prin admiterea R.D. Germane ți 
a R.P.D. Coreene ca membre cu 
drepturi depline in O.M.S.. această 
organizație numără astăzi in rindu- 
rile sale 138 state. Astfel, prin solu
ționarea acestor probleme de o deo
sebită semnificație politică. Organi
zația Mondială a Sănătății înscrie un 
nou succes in bilanțul rodnic al ce
lor 25 de ani de activitate pusă in 
slujba ocrotirii sănătății popoarelor, 
cauzei păcii și cooperării.

Dr. Dumitru DONA 
director adjunct 
în Ministerul Sânâtâții

In Comitetul 0. N. U. pentru decolonizare

SPRIJIN DEPLIN MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE 
DIN ANGOLA. MOZAMBIC SI GUINEEA-BISSAU

NEW YORK 22 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru decolonizare 
și-a încheiat dezbaterile generale 
in problema teritoriilor aflate sub 
dominația colonială a Portugaliei. 
Dezbaterile au evidențiat intensifi
carea luptei de independență a po
poarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, eșecul la care este 
condamnat colonialismul portughez 
in Africa.

în cadrul ședințelor comitetului 
au luat cuvintul reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare din Angola. 
Mozambic și Guineea-Bissau. cărora 
li s-a acordat statutul de observatori 
la lucrările Comitetului O.N.U. pen
tru decolonizare, ca o confirmare a 
sprijinului politic și moral față de 
lupta de independență a popoarelor 
lor (Mișcarea populară pentru elibe
rarea Angolei, Frontul de Eliberare

Națională a Angolei. Frontul de Eli
berare din Mozambic și Partidul 
African al Independenței din Gui- 
neca-Bissau și Insulele Capului Ver
de). Ei au informat comitetul asu
pra stadiului actual al luptei de in
dependență a popoarelor lor și asu
pra situației din zonele eliberate, 
unde au fost instaurate organe ale 
puterii populare.

în cadrul lucrărilor Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare a fost 
prezentat, de către 11 țări nealinia
te. un proiect de rezoluție care sub
liniază că mișcările de eliberare din 
Angola, Mozambic și Guineea-Bissau 
reflectă pe deplin aspirațiile legitime 
ale popoarelor din aceste teritorii și 
că ele trebuie să fie reprezentate în 
Organizația Națiunilor Unite și în 
organismele specializate ale acesteia.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN R. F. GERMANIA

Consiliul de Securitate 
a hotârît în unanimitate 
sâ recomande Adunării 

Generale

ADMITEREA
CELOR DOUA STATE

sovieto-amencane 
la nivel înalt

Semnarea unor noi documente comune

LA HAMBURG

Tr.tm gara Heiligen- 
gestfeld si Danw.or. 
in apropierea celebru
lui. parc ..Planton und 
Bliimen'. se află un 
vast spațiu afectat de 
către municipalitatea 
orașului Hamburg ex
pozițiilor si târgurilor 
internal.on ale. Aici 
s-a deschis vineri ex
poziția sugestiv intitu
lată ..România salută 
Hamburgul". Această 
manifestare capătă o 
semnificație deosebită 
în contextul apropiatei 
vizite a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in 
R. F. Germania, eve
niment considerat aci 
ca fiind de cea mai 
mare însemnătate pen
tru evoluția ascenden
tă a relațiilor multila
terale, reciproc avan
tajoase. dintre cele 
două țări.

La deschiderea ofi
cială au luat parte mi
nistrul federal al trans
porturilor. Lauritz Lau_ 
i itzen. președintele Se
natului orașului Ham
burg. Peter Schulz, 
ministrul român al in
dustriei chimice. Mi
hail Flore seu. ambasa
dorul României in 
R. F. G., Constantin 
Oancea. reprezentanți 
ai corpului diploma
tic, numeroși oameni 
de afaceri.

Expoziția se inte
grează in larga suită 
de manifestări, oe cele 
mai diverse planuri și 

felurite 
preced

aducînd o contribuție 
concretă la intensifi
carea relațiilor de co
laborare. la extinderea 
circulației de bunuri 
materiale și spiritua
le. între toate statele, 
indiferent de orindui- 
rea social-politică.

..Zilele românești or
ganizate in orașul 
Hamburg, a subliniat 
in cuvintul său dl. Pe
ter Schulz, reprezintă 
o manifestare a bune
lor relații dintre țările 
noastre. Poziția Româ
niei în problemele pă
cii $i cooperării in

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

a primit pe tovarășul Cornel Burtică

in cele mai 
domenii, care 
vizita șefului statului 
român. Ea constituie 
prilejul propice pentru 
o mai bună și apro
fundată cunoaștere in
tre cele două țări și 
popoare, inscriindu-se. 
totodată, in cadrul ge
neral al preocupărilor 
care se manifestă la 
scara întregului conti
nent pentru statornici
rea unui climat de în
țelegere și apropiere.

Furopa $1 ia întreaga 
lume ne este bine cu
noscută. De asemenea, 
sint bine cunoscute re
lațiile de fructuoasă 
colaborare dintre R.F. 
Germania și România. 
Expoziția oferă o ex
celentă imagine a 
României, a realizări
lor ei. constituie pri
lejul unei mai profun
de înțelegeri a poten
țialului economie al 
României, a posibilită
ților de dezvoltare a 
relațiilor dintre țările 
noastre. Orașul Ham
burg este mindru că 
găzduiește această ex
poziție. Așteptăm cu 
deosebită plăcere vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

La rindul său. Hans- 
Joachim Hoerenz. di
rectorul societății pen
tru tirguri și expoziții 
d:n Hamburg, a decla
ra' : „Expoziția are 
pentru noi multiple 
semnificații. Este cea 
de-a treia expoziție in 
R.F.G. și cea mai mare 
organizată pină acum. 
România prezintă aici 
o largă gamă de ex
ponate. In sfirșit. as

dori sa subliniez fap
tul că, incă dc la pre
gătirea expoziției, am 
stabilit 
foarte 
structivă cu colegii ro
mâni".

..România salută 
Hamburgul" este o ex
poziție economică de 
o amploare fără pre
cedent. Pe o suprafață 
de 7 000 mp. aproape 
60 de centrale indus
triale și întreprinderi 
de comerț exterior ex
pun o gamă largă de 
produse. „Capul de 
afiș" il dețin noile ti
puri de mașini-unelte 
cu comandă program, 
strunguri automate, 
calculatoare electro
nice. elemente de au
tomatizare, produse 
chimice și medicamen
te cu o cunoscută re
putație internațională.

Ponderea ridicată a 
mașinilor și utilajelor 
cu un mare grad de 
tehnicitate, a produse
lor industriei chimice 
evidențiază modifică
rile radicale interve
nite in structura co
merțului nostru exte
rior. reprezintă o o- 
glindă vie a succeselor 
importante ale Româ
niei in dezvoltarea e- 
conomică. In aceiași 
timp, este binecunos
cut potențialul econo
mic și industrial ridi
cat al R.F.G.. realiză
rile sale remarcabile 
în domenii de virf ale 
tehnicii mondiale. Toa
te ace'tea — așa cum 
s-a subliniat in timpul 
festivității dc deschi
dere — oferă premise 
favorabile pentru dez
voltarea colaborării și 
cooperării economice 
dintre cele două tari, 
in interesul reciproc, 
in interesul general al 
cauzei destinderii in 
Europa. înțelegerii si 
securității in Europa 
și in lume.

G. POPESCU

o colaborare 
strînsi, con-

GERMANE ÎN 0. N. U.
I

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager- 
preș). — Examinind cererile adre
sate anterior secretarului general al 

de către guvernele R. D. Ger- 
. “ *' Germania, Consiliul

dc Securitate * hotărit, in unanimi
tate, la 22 iunie, sâ recomande Adu
nării Generale admiterea celor două 
state germane in Organizația Na
țiunilor Unite. Hotărirea consiliului 
a fost adoptată la propunerea Co
mitetului său pentru admiterea de 
noi state membre in O.N.U., care 
a recomandat, in două paragrafe 
distincte și in ordine alfabetică, pri
mirea R. D. Germane și R. F. Ger
mania in organizație.

Luind cuvintul in cadrul ședinței, 
președintele in exercițiu al Consi
liului de Securitate, reprezentantul 
U.R.S.S.. Iakov Malik, a apreciat că 
recomandarea privind admiterea in 
O.N.U. a celor două state germane 
..reprezintă o importantă contribuție 
la pacea și securitatea Europei și 
a lumii. Această hotărire constituie, 
totodată, o contribuție la transpune
rea in viață a principiului univer
salității Națiunilor Unite, înscris in 
Cartă, cit și la cauza cooperării in
ternaționale și a coexistenței pașni
ce". El și-a exprimat încrederea că 
Adunarea Generală va aproba reco
mandarea Consiliului de Securitate.

După recomandarea favorabilă a 
Consiliului de Securitate. Adunarea 
Generală urmează să se pronunțe 
asupra admiterii în O.N.U. a celor 
două state germane in ședința de 
deschidere a celei de-a 23-a sesi
uni, la 18 septembrie. Intrarea celor 
două state germane, precum și a 
Insulelor Bahamas în O.N.U. va 
spori numărul membrilor organiza
ției de Ia 132 la 135 de state.

O.N.U. 
mane și R. F.

Patrioții khmeri
continuă ofensiva

CAMBODGIA
Potrivit Agenției 
mâții. " "
armate 
rașul Prey 
șeaua 
25 kilometri ........ z
jungind astfel să controleze o por
țiune de 20 de kilometri a uneia 
dintre principalele căi de acces ru
tier spre capitală. Ele au scos din 
luptă 200 de militari inamici, au 
capturai 90 de arme de diverse ti
puri și peste cinci tone de furnituri 
militare.

Pe de altă parte, potrivit agenției 
U.P.I.. un detașament al armatei lon- 
snoliste care încerca să deschidă șo
seaua nr. 5 — care leagă Pnom 
Penhul cu provinciile vestice produ
cătoare de orez — a fost respins, vi
neri, înregistrind numeroși răniți. 
Aceeași agenție arată că alte căi ru
tiere de acces spre Pnom Penh — 
șoselele nr. 6 și nr. 7 — continuă să 
ramină închise traficului, aflîndu-se 
sub controlul patrioților.

(Agcrpres). — 
au continuat

SECURITATEA

EUROPEANA
Conferința este menită 

să „instaureze o eră a păcii 
și colaborării fructuoase

LONDRA 22 (Agerpres). — Comi
tatul englez pentru securitate și co
laborare europeană, intr-o declarație 
dată publicității la Londra, conside
ră că reuniunea de la Helsinki, de 
ia 3 iulie, prin importanța și rolul 
care ii revine, este menită să „in
staureze o eră a păcii și colaborării 
fructuoase*4 in sfera comerțului, cul- 
t'-ir .. apărării mediului ambiant, pre
cum și in alte domenii.

Comitetul exprimă, de asemenea, 
cor.. agerea că in xederea realizării 
securității și colaborării in Europa, 
un rol important ij are luarea unor 
măsuri eficiente în direcția dezarmă
rii. chemând guvernul englez să „mi
liteze in vederea realizării unui 
acord privind încetarea definitivă a 
folosirii, producem și stocării arme
lor nucleare".

22 (Agerpres). — 
khmere de infor- 

săpt amina trecui ă forțele 
populare au eliberat o- 

Tortoeng de pe șo- 
3, situată la numai 

dc Pnom Penh, a-
nr.

WASHINGTON 22 
Joi, la Camp David, 
convorbirile sovieto-americane la ni
vel inalt. Agenția T.A.S.S. informea
ză că in cursul convorbirilor desfășu
rate intr-o atmosferă de lucru, 
constructivă, au fost, examinate o se
rie de probleme importante ale situa
ției internaționale actuale.

In aceeași zi. la Casa Albă a avut, 
loc ceremonia semnării, de către 
Leonid Brejnev și Richard Nixon, a 
unui acord sovieto-american cu pri
vire la colaborarea tehnico-științifică 
in domeniul folosirii energiei ato
mice in scopuri pașnice, precum și a 
unui document intitulat ..Principiile 
de bază ale tratativelor privind limi
tarea in continuare a armamentelor 
strategice ofensive".

• ACORDUL CU PRIVIRE LA 
COLABORAREA TEHNICO-ȘTIIN- 
ȚIFICA ÎN DOMENIUL FOLOSIRII 
ENERGIEI ATOMICE IN SCOPURI 
PAȘNICE prevede că această colabo
rare va fi înfăptuită pe baza avan
tajului reciproc și a egalității. Ea se 
va concentra asupra a trei domenii 
principale : dirijarea sintezei termo
nucleare. in vederea realizării, în ul
timă instanță, a unor prototipuri și 
reactoare termonucleare pornind de 
la cercetări teoretice și pină la folo
sirea industrială ; reactoare-multipli- 
catoare cu neutroni rapizi ; cerceta
re^ proprietăților fundamentale ale 
materiei.

Acordul prevede organizarea unor 
cercetări comune teoretice și experi
mentale. in special în domeniul fi
zicii energiilor înalte, medii și joase 
prin folosirea acceleratoarelor, utila
jelor pentru prelucrarea datelor ex
perimentale și a altor instalații de 
care dispun oele două țări.

In legătură cu formele de realiza
re a acestei colaborări, acordul men
ționează. intre altele, crearea de gru
puri de lucru alcătuite din oameni de 
știință și ingineri pentru elaborarea 
și înfăptuirea proiectelor comune, e- 
laborarea in comun de instalații și 
utilaje experimentale, efectuarea de 
consultări, seminarii și consfătuiri de 
lucru, schimbul de modele de insta
lații, utilaje și materiale de construc
ție. schimburi de oameni de știință și 
specialiști, de informații tehnice și 
științifice și altele. Pentru îndeplini
rea acordului, care a intrai in vigoa
re in momentul semnării, va fi 
constituită o comisie mixtă sovieto- 
americană care se va intruni anual.

• DOCUMENTUL REFERITOR LA 
PRINCIPIILE DL BAZA ALE TRA
TATIVELOR PENTRU LIMITAREA 
ÎN CONTINUARE 
TELOR STRATEGICE
enunță șapte princip.i in conformi
tate cu care urmează să se desfă
șoare tratativele bilaterale in această 
problemă. Părțile vor continua con
vorbirile active cu scopul ‘de ș e- 
labora un apord permanent referitor 
la măsuri mai complete de limitare 

ofensive. 
intr*o 

de un

A ARMAMEN-
OFEN8IVE

chile „Guvernul se identifică
cu aspirațiile oamenilor muncii11
IMPRESIONANTA DEMONSTRAȚIE POPULARA IN CAPITALA 

TARII, IN SPRIJINUL PROGRAMULUI UNITĂȚII POPULARE

a armamentelor strategice 
precum și la reducerea lor 
fază ulterioară. în decurs 
an. părțile vor depune eforturi se
rioase pentru elaborarea prevederi
lor unui asemenea acord permanent, 
care să poată fi semnat in 1974.

Noile acorduri in acest domeniu se 
vor baza pe principiile documentelor 
sovieto-americane din mai 1972 și din 
iunie 1973. Părțile se vor călăuzi in 
special după principiul recunoașterii 
intereselor securității egale a parte
nerului și recunoașterii faptului că

Intre 10 și 12 august, 

la Helsinki va avea loc
reuniunea europeana 

a femeilor

HELSINKI 22 (Agerpres). — In 
capitala Finlandei a avut Ioc o con
ferință de presă in legătură cu re
uniunea europeană a femeilor îd 
problemele securității și cooperării 
pe continent, care va avea loc aici 
,n zilele de 10 și 12 august. Comi
tetul de organizare a informat că 
vor participa delegații din partea a 
150 organizații politice și sociale ale 
femeilor din țările Europei, ceea ce 
face ca acest forum să fie cel mai 
reprezentativ din istoria mișcării in
ternaționale a femeilor.

tentativele de a obține avantaje uni
laterale, direct sau indirect, ar fi in
compatibile cu întărirea relațiilor de 
pace dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Limitările impuse armamentelor 
strategice ofensive se pot referi at it 
la latura lor cantitativă, cit și la per
fecționarea lor calitativă. Totodată, 
documentul prevede ca aceste limi
tări să fie supuse unui control cores
punzător cu mijloacele tehnice na
ționale.

Pină la realizarea acordului perma
nent. cu privire la măsuri mai com
plete de limitare a armamentelor 
strategice ofensive, părțile sint gata 
să încheie acorduri cu privire la mă
suri parțiale.

Fiecare parte va lua și pc viitor 
măsurile organizatorice și tehnice 
necesare pentru preintimpinarea fo
losirii accidentale sau neautorizate a 
armei nucleare, aflate sub controlul 
ei, in confprmitatc cu Acordul dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. din 30 septembrie 
1971.

★
După semnarea celor două docu

mente, Leonid Brejnev a oferit la 
Ambasada U.R.S.S. din Washington 
un dineu în onoarea președintelui 
Richard Nixon. In toastul rostit cu 
acest prilej. L. Brejnev și-a exprimat 
satisfacția in legătură cu faptul că, 
prin eforturi comune, s-a izbutit să 
se facă un nou pas înainte intr-o 
problemă de importanță vitală și in 
același timp complexă, cum este cea 
a limitării armamentelor strategice 
ale U.R.S.S. și S.U.A. In continuare, 
vorbitorul s-a referit la celelalte 
acorduri și convenții încheiate in 
timpul vizitei sale, relevind că toate 
acestea vor conferi relațiilor sovie
to-americane un caracter mai amplu 
și mai stabil. In același timp. Leonid 
Brejnev a arătat că in raporturile 
celor două țări mai există incă des
tule probleme nerezolvate sau nere
zolvate în întregime, atit in sfera 
limitării armamentelor strategice, cit 
și in domeniul comercial-economic. 
El i-a adresat apoi președintelui 
Nixon — în numele Prezidiului So- 
\ ietului Suprem și al guvernului 
U.R.S.S. — invitația de a face o vi
zită oficială in Uniunea Sovietică in 
1974.

Răspunzind, președintele Richard 
Nixon a declarat că convorbirile pe 
care le-a avut in 1972 și acum cu 
Leonid Brejnev au dus la o mai 
bună înțelegere a divergențelor exis
tente. au întărit hotărirea fermă a 
părților de a le diminua și cel puțin 
de a le rezolva fără o confruntare.

In continuare, președintele S.U.A. 
a arătat că la viitoarele intilniri cu 
Leonid Brejnev. din 1974. va căuta 
să continue convorbirile in spiritul 
de acum, astfel ca și ele să ducă la 
rezultate concrete și la atingerea țe
lului propus — nu numai de a îm
bunătăți relațiile americano-sovie- 
tice, aar și de a asigura pacea in lu
mea întreagă, respectind drepturile 
tuturor țărilor, mari și mici.

★
• UN ACORD PE TERMEN NE

LIMITAT CU PRIVIRE LA PRF.1N- 
TÎMPINAREA UNUI RĂZBOI NU
CLEAR a fost semnat vineri între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii. Acordul intră In vi
goare din momentul semnării.

Documentul a fost semnat de Leo
nid Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., si Richard Nixon, preșe
dintele S.U.A. — anunță agenția 
T.A.S.S.

ROMA 22 (Corespondentă de la 
R. Bogdan). — Președintele P C. 
Italian, tovarășul Luigi Longo, l-a 
primit vineri la prinz, la sediul Co
mitetului Central al P.C.I.. no tova
rășul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. aflat in Ita
lia cu ocazia Festivalului național al 
ziarului ,,l’Unitâ“. la care România 
participi in calitate de invitată de 
onoare.

In timpul convorbirii care a avut 
Joc cu acest prilei si care s-a des
fășurat lntr-o atmosferă caldă, to
vărășească. tovarășul Cornel Burtică 
a adres.it tovarășului Luigi Longo 
un salut cordial și cele mai bune 
urări d< sânătaite din partea secre
tarului general al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Evocind cu multă căldură recenta 
întâlnire tx care a avut-o cu secre
tarul general al P.C.R., cu ocazia 
vizitei oficiale in Italia, președinte
le P.C.I. a transmis, la rindul său, 
urări do șânătate și de succes to
varășului Nicolae Ceausescu in 
rodnica sa activitate de conducător 
al partidului si statului român.

La întilnire a fost prezent Tacob 
Tonascu. ambasadorul României la 
Roma.

Tovarășul Cornel Burtică s-a în- 
tilnit cu tovarășul Giancarlo Pajetta,

membru al Direcțiunii și al Birou
lui Politic al P.C.I. Convorbirea ce 
a avut loc cu acest prilei s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, to
vărășească.

★
în cursul după-amiezii de vineri, 

tovarășul Cornel Burtică s-a intil- 
nit cu Mario Zagari, membru al Di
recțiunii Partidului Socialist Italian. 
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească.

★
Lj sosirea pe aeroportul Fiumici- 

no. tovarășul Cornel Burtică a fost 
salutat de Agostino Novella, membru 
al Direcțiunii si al Biroului Politic 
al P.C.I., de activiști ai P.C.I. Au 
fost nrezenti ambasadorul României 
la Roma, Iacob Ionașcu, și membri 
ai ambasadei române.

★
La plecarea din București, pe ae

roportul Otopeni. au fost prezent 1 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, Gh) 
zela Vass și Teodor Marin* < 
membri ai C.C. al P.C.R.. activiști 
de partid.

VIZITA IN ITALIA A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI
A COMITETULUI MUNICIPAL CONSTANTA AL P. C. R.

ROMA 22 (De la corespondentul 
nostru). La invitația Partidului Co
munist. Italian, o delegație dc acti
viști a Comitetului municipal Con
stanta al P.C.R.. condusă de tovarășul 
Petre Nicolaq prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, pri
marul municipiului Constanța, a 
efectuat o vizită irr Italia, intre 12 și 
22 iunie. In 1 impui șederii in Italia, 
delegația a avut intilniri cu repre
zentanți ai organizațiilor de partid 
din Genova, Spezia și Savona și ai 
secretariatului regional Liguria al

PLENARA C. C
AL P. M. U. P

deVARȘOVIA 22 (Corespondență 
la Gl). Ciobanuh — La Varșovia 
avut loc eea de-a IX-a Plenară a 
_.J. „ _ care a examinat
sarcinile partidului, statului și sin
dicatelor in domdniul asigurării con
dițiilor pentru folosirea deplină a 
forțelor creatoare ale poporului in 
dezvoltarea țării. A fost ascultată o 
informare a Biroului Politic asupra 
problemelor fundamentale ale politi
cii externe poloneze, prezentată de 
ministrul afacerilor externe, Stefan 
Olszowski.

După dezbateri la primul punct al 
ordinii de zi. plenara a adoptat o 
hotărire. De asemenea, a fost adop
tată o hotărire privind convocarea 
Conferinței Naționale a P.M.U.P.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vintul Edward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P.

C.C. al P.M.U.P.

agențiile de presă transmit
BRAZZAVILLE

LUNA PRIETENIEI 
CU POPOARELE LUMII

P.C.I, Delegația a fost primită și a 
avut o convorbire cu Ugo Pecchioli, 
membru al Direcțiunii și al Biroului 
Politic al P.C.I.

Intervenția delegatului 
român

GENEVA 22 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 

• 58-a sesiuni a Conferinței Interna
ționale a Muncii. Luind cuvintul in 
cadrul dezbaterilor generale, la 21 
iunie, delegatul guvernamental al 
țării noastre, ambasadorul Constan
tin Ene. s-a referit la necesi
tatea întăririi rolului Organizației 
Internaționale a Muncii ca instru
ment activ al cooperării internațio
nale.

In anii scurși de la constituirea 
O.I.M.. in lume au avut loc schim
bări ample, care trebuie să fie re
flectate in mod adecvat in întreaga 
activitate a O.I.M. Dezvoltarea eco
nomică. revoluția științifică și teh
nică ridică probleme complexe, a că
ror soluționare nu poate fi realizată 
dedt prin intensificarea cooperării 
internaționale.

In continuare, reprezentantul ro
mân a subliniat necesitatea unei mai 
largi democratizări a organizației, 
fundamentată pe egalitatea și su
veranitatea tuturor statelor membre, 
care se cere reflectată atit in com
poziția organismelor, cit și in pro
cedurile sale. România se pronunță 
pentru eliminarea oricăror discrimi- 

cadrul 
acor- 

pentru

SANTIAGO DE CHILE 22. — (Co
respondentă de la Eugen Pop). La 
chemarea Centralei Oamenilor Mun
cii din Chile (C.U.T.). clasa munci
toare chiliana a organizat o grevă 
națională, care .s-a încheiat printr-un 
mare miting, impresionantă demon
strație a forței populare in sprijinul 
guvernului prezidat de Salvador 
Allende. In apropierea sediului gu
vernului a avut loc un mare miting 
popular, la care a luat cuvintul pre
ședintele republicii. Salvador Al
lende.

Analizind caracteristicile momen
tului politic actual și sarcinile luptei 
revoluționare împotriva acțiunilor 
și manevrelor dreptei, președintele 
Allende a subliniat că niciodată po
porul chilian nu a fost mai comba
tiv ca acum, ci nd este angajat in 
lupta pc-n’.ru independență econo
mică și deplina suveranitate a țării. 
Șeful statului a condamnat acțiunile 
teroriste ale reacțiunii și grupărilor 
fasciste, arâtind că asemenea ten
tative vor fi zdrobite de forța re
voluționară a maselor. Ca și in 
luna octombrie a anului 1972 — a 
spus el — reacțiunea urmărește 
crearea condițiilor propice unei 
fruntâri interne, incercind să 
mineze, prin diverse mijloace. __
șurile și autoritatea guvernului. In 
acest sens, președintele Allende s-a 
referit la diferite acțiuni ale Parti
dului Național, de -extremă dreaptă, 
și al<' organizației profasciste ..Pa
tria y libertad". El a arătat, de a- 
semenea. că obstrucțiile opoziției, 
majoritară in Congresul Național, 
împiedică inițiativele legislative ale 
guvernului care vizează transforma
rea profundă a structurilor economi
ce și sociale din Chile.

in- 
sub- 
mă-

Președintele Salvador Allende a 
adresat un apel la solidaritate națio
nală, la mobilizarea forțelor popu
lare pentru dejucarea planurilor 
reacțiunii. pentru depășirea dificul
tăților procesului revoluționar in
curs.

La miting a luat, de asemenea, 
cuvintul președintele C.U.T.. Jorge 
Godoy, care a subliniat că guvernul 
Unității Populare se identifică cu 
aspirațiile oamenilor muncii, repre
zentind victoria cea mai de seamă a 
luptelor proletariatului chilian. Oa
menii muncii, poporul chilian — a 
subliniat Jorge Godoy — sint hotă
rî ți să apere cu toată forța lor gu
vernul și programul Unității Popu
lare.

★
La Santiago dc Chile s-au deschis 

lucrările primului Congres național 
al Unității Populare. Participă 800 
de delegați din întreaga țară, repre
zentind cele șapte grupări politice 
componente ale Unității Populare.

Senatorul Adonis Sepulveda, pre
ședintele in exercițiu al Unității 
Populare, a prezentat un raport in 
care au fost abordate probleme de 
bază ale politicii promovate de gu
vern. pe baza programului Unității 
Populare. Această coaliție, guvernul 
de astăzi al țârii — a spus Adonis 
Sepulveda — dă expresie aspirațiilor 
populare și luptei maselor împotriva 
oligarhiei, latifundiarilor, monopolu
rilor și imperialismului, pentru ini
țierea societății socialiste. Greutatea 
specifică a clasei muncitoare — se 
arată in raportul lui Sepulveda — 
este forța motrice a schimbărilor 
revoluționare și a luptei împotriva 
dușmanilor acestor transformări.

La școala de artă congoleză 
și africană din capitala 
blicii Populare Congo a 
loc o amplă manifestare 
cată lumi prieteniei cu popoa
rele lumii, organizată cu con
cursul ambasadelor din Brazza
ville.

Pavilionul rezervat României 
— stand de fotografii artistice, 
publicații etc. — intitulat „Prie- 
tenie~‘ înfățișează in deschide
re un mare panou reprezentind 
o convorbire prietenească intre 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Congo, 
Marien N’Gouabi. Pavilionul a 
fost vizionat de un numeros 
public.

Repu- 
avut 

dedi-

La invitația lui Todor Jiv- 
kOV, Prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat. Ahmed Hassan Al Bakr, secre
tarul general al Partidului Renaște
rii SociaJiste Arabe (Baas). președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției. președintele Republicii 
Irak, va face, la sfirșitul lunii iunie, 
o vizită oficială în R. P. Bulgaria — 
informează agenția B.T.A.

La adunarea electorală 
a alegătorilor celei de-a 47-a cir
cumscripții electorale din capitala 
R. P. Mongole. Ulan Bator, a luat 
cuvintul Jumjaaghiin Țedenbal. prim- 
secretar al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole. El a făcut un bilanț al re
zultatelor construcției socialiste în 
R. P. Mongolă. Vorbitorul a relevat 
mutațiile pozitive care au loc în eta
pa actuală pe arena mondială si ac
ționează în direcția însănătoșirii în
tregului climat politic internațional.

Mao Tzedun, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, a primit vineri pe 
Moussa Traore, șeful statului și gu
vernului Republicii Mali, transmite 
agenția China Nouă. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire oordială și 
prietenească.

S-a încheiat vizita ofi
cială de două zile, efectua
tă în R.F. Germania de pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, desfășurată în cadrul 
contactelor bilaterale incluse in Tra
tatul franco—vest-german din 1963, 
care prevede o periodicitate bianuală 
a consultărilor dintre cele două 
părți.

Guvernele Norvegiei și 
R.P.D. Coreene au convenit să 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă, informează agenția 
A.C.T.C.

Convorbiri cubanezo-iu- 
(JOSlaVC. ^a Havana au inceput 
convorbirile intre o delegație a P.C. 
din Cuba, condusă de Carlos Rafael 
Rodriguez, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cuba, și o dele
gație a Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. condusă de Stane Dolanț. 
secretarul Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I.

Președintele Venezuelei,
Rafael Caldera, a promulgat, joi, o 
lege, in baza căreia statul venezue- 
lean Iși rezervă drepturile de exploa
tare a pieței interne a produselor 
derivate din petrol.

La Roma au luat sfirșit lucră* 
rile celui de-al Vll-lea Congres al 
Confederației sindicatelor oamenilor 
muncii din Italia (C.I.S.L.). Congre
sul a adoptat o moțiune și a ales 
membrii Consiliului General, care se 
vor intruni pentru desemnarea se
cretarului general. Moțiunea prezen- 

' tată de fostul secretar general. Bru
no Storti, preconizează unificarea in 
cel mai scurt timp posibil a celor trei 
mari centrale sindicale italiene:

C.I.S.L., C.G.I.L. (Confederația Ge
nerală a Muncii) și U.I.L. (Uniunea 
Muncii).

Lucrările Congresului 
Partidului Socialist Francez 
au inceput la Grenoble. Timp de trei 
zile, cei peste 1 000 de delegați vor 
dezbate viitoarea platformă politică 
a socialiștilor francezi.

Președintele Sudanului,
Gaafar Mohammed Nimeiri, a 
primit delegația Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, 
condusă de Sarin Chhak, ministrul 
afacerilor externe, aflată in vizită la 
Khartum. Sarin Chhak a inminat 
președintelui Nimeiri o scrisoare 
personală din partea șefului statului 
cambodgian, Norodom Sianuk. șj a 
exprimat președintelui sudanez. Uni
unii Socialiste Sudaneze, guvernului 
și poporului sudanez, sentimentele 
de gratitudine ale șefului statului 
cambodgian, ale guvernului și po
porului Cambodgiei,

nări care mai există in 
O.I.M., și consideră necesară 
darea unui tratament egal 
reprezentanții directorilor de b 
prinderi din țările socialiste, o 
prezentare echitabilă a regiunilor 
geografice in alcătuirea organisme
lor subsidiare, precum și in secre
tariatul organizației.

Delegatul țării noastre a subliniat, 
de asemenea, necesitatea respectării 
universalității organizației, ca pre
misă a îmbunătățirii activității aces
teia. El a salutat hotărirea adoptată 
de către O.I.M. cu privire la repre
zentarea mișcărilor de eliberare na
țională in cadrul organizației. Ca 
țară europeană — a declarat vorbi
torul — România acordă o atenție 
specială activităților desfășurate de 
O.I.M. pe continentul european. Re
amintind rolul activ al României in 
promovarea securității și cooperării 
europene, el a arătat că țara noastră 
acordă o mare importanță organiză
rii conferinței regionale europene a 
O.I.M., care urmează să aibă loc in 
ianuarie 1974. Reprezentantul român 
a exprimat convingerea țârii noastre 
că această conferință poate să aducă 
o contribuție însemnată la sprijini
rea eforturilor care se depun pe 
plan european pentru intensificarea 
cooperării multilaterale intre toate 
țările continentului.

Primul echipaj al misiunii „Skylab"
și-a Încheiat programul

HOUSTON 22 (A-
gerpres). — Amerizind 
cu succes, vineri, la 
ora 15 și 50 minute 
(ora Bucureștiului), e- 
chipajul alcătuit din 
astronauții Charles 
Conrad, Paul Weitz și 
Joseph Kerwin a în
cheiat prima etapă a 
programului de cerce
tări din cadrul misiu
nii „Skylab“.

Operațiunile de re
venire pe Pămint au 
inceput la ora 10 și 55 
minute (ora Bucu
reștiului), cu 10 mi
nute mai tirziu față 
de orarul stabilit. O 
primă aprindere a 
motoarelor secundare 
ale capsulei a dus la 
desprinderea acesteia

de laborator, 
de-a doua — 
ficarea orbitei proprii, 
in sensul reducerii pa
rametrilor și apropie
rii navei de Pămint. 
In sfirșit, aprinderea 
motorului principal a 
fost necesară pen
tru fri narea zborului 
capsulei, in vederea 
pătrunderii in atmo
sfera terestră. Con
tactul cu primul strat 
de aer s-a produs la 
ora 15 și 44 minute 
(ora Bucureștiului). 
nava Apollo aflin- 
du-se in acel moment 
deasupra Thailandei. 
După șase minute dc 
planare liberă, frinată 
și cu ajutorul a trei

iar cea 
la modi-

amerizarea a 
la o distantă 

10 kilometri

parașute, 
avut loc 
de circa __ ________
de portavionul Ticon
deroga. •

După ce a găzduit 
pentru 28 de zile pe 
Conrad. Weitz și Ker
win, laboratorul spa
țial ,,Skylab“ va sur
vola in continuare 
Terra, nepilotat, timp 
de peste o lună. La 27 
iulie, el va primi al 
doilea echipaj, care 
va rămîne la bordul 
stației o durată dublă, 

opt săptă- 
al treilea 

alcătuit tot

respectiv 
mini. Un 
echipaj, ______
din trei astronauți, 11 
va înlocui apoi pe a- 
cesta și tot pentru un 
interval de 56 de zile.
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