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ÎN ZIARUL DE AZI:

• „IMPERATIVUL ECO
NOMIC AL DECADEI" - 
0 interesantă acțiune a 
organizației de partid de 
la Rafinăria Teieajen — 
Ploiești ® CÎT DE POPU
LARĂ ESTE... CARTEA DE 
POPULARIZARE A CU
NOȘTINȚELOR TEHNI

CO—ȘTIINȚIFICE ?

IQUARAStH. nicolae ceausesco
VA FACE 0 VIZHA OE MIIEIEME

IN IUGOSLAVIA
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, va face, la invitația, 
președintelui Republicii Socialiste

Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, o vizită de 
prietenie în Iugoslavia la jumăta
tea acestei luni.
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Ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.

In ziua de 2 iulie a.c. a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.K., pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului.

La,primul punct al ordinii de zi, Comite
tul f .^bcutiv a dezbătut, pe baza unei am
ple expuneri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, unele probleme actuale 
ale situației internaționale și ale politicii 
externe a partidului și statului nostru.

De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare în legătură cu re
zultatele vizitei în Republica Federală Ger
mania și convorbirile purtate cu președintele 
R.F.G., Gustav Heinemann, cu cancelarul 
Willy Brandt și cu alți reprezentanți ai vieții 
politice și economice vest-germane.

în legătură cu aceste probleme, Comitetul 
Executiv a adoptat o hotărîre care se publică 
separat.

în continuare, în cadrul ședinței au fost 
examinate concluziile controlului asupra mo
dului în care au fost aplicate măsurile apro
bate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
în iulie 1972 privind producția, depozitarea, 
transportul și desfacerea cărnii și a prepa
ratelor din carne.

Apreciind măsurile adoptate pînă în pre
zent, Comitetul Executiv a stabilit ca Minis
terul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, Ministerul Comerțului Interior, con
siliile populare județene și al municipiului 
București să acționeze cu toată fermitatea 
pentru realizarea în cele mai bune condiții 
a programului privind producția de carne, 
aprobat de conducerea partidului.

Este necesar ca organele interesate să ia 
măsuri pentru mai buna valorificare a cărnii, 
pentru diversificarea sortimentelor și îmbu
nătățirea substanțială a condițiilor de igienă 
din unitățile alimentare.

Comitetul Executiv a discutat, de aseme
nea, concluziile controlului efectuat asupra 
activității desfășurate de Ministerul Indus
triei Ușoare în domeniul producției, exportu
lui, investițiilor, calității producției și apro
vizionării populației.

Relevînd dezvoltarea impetuoasă, în ulti
mii ani, a industriei ușoare, cit și ritmul 
înalt în care se va dezvolta această ramură 
în viitor, Comitetul Executiv a indicat ca 
Ministerul Industriei Ușoare să ia în conti
nuare măsuri energice pentru a asigura do
tarea acestei ramuri cu mașini și utilaje de

înaltă tehnicitate, întreținerea și utilizarea 
corespunzătoare a mașinilor, legarea mai 
strînsă a cercetării științifice de nevoile con
crete ale perfecționării produselor și valo
rificării superioare a materiei prime ; este 
necesar să se ia măsuri hotărîte pentru îm
bunătățirea calității produselor, pentru lăr
girea gamei de sortimente corespunzător cu 
cerințele populației și cererile de pe piața 
externă. Comitetele județene, organele și or
ganizațiile de partid din întreprinderile in
dustriei ușoare, organizațiile sindicale și de 
tineret, toți oamenii muncii trebuie să ma
nifeste maximum de exigență pentru întă
rirea disciplinei în producție, ridicarea nive
lului profesional și de calificare al celor ce 
muncesc în industria ușoară, pentru a se asi
gura produse de bună calitate, pentru a fo
losi cu eficiență maximă capacitatea de pro
ducție, materiile prime și materialele.

Comitetul Executiv trasează sarcina să se 
ia toate măsurile pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu mărfuri de larg 
consum, în vederea realizării integrale a pro
gramului partidului de ridicare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

HOTĂRÎRE A

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., luînd 
în dezbatere unele probleme ale situației in
ternaționale și ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, consideră că desfă
șurarea evenimentelor internaționale confir
mă pe deplin justețea liniilor directoare tra
sate de Congresul al X-lea și de Conferința 
Națională în domeniul politicii externe, a 
analizei și aprecierilor privitoare la proce
sele care au loc în lumea contemporană, la 
schimbările în raportul de forțe mondial, la 
cursul luptei pentru destindere, colaborare 
și pace.

Comitetul Executiv a dat în unanimitate 
o înaltă apreciere activității desfășurate de 
conducerea partidului și statului, contribu
ției hotărîtoare pe care secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adus-o și o 
aduce la elaborarea politicii externe a Ro
mâniei, la traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale Conferinței Na
ționale.

Relevînd că pe arena mondială au loc pro
funde mutații și schimbări în direcția destin
derii și colaborării, a afirmării politicii de 
independență națională a popoarelor, a par
ticipării tuturor statelor la soluționarea pro
blemelor internaționale și, în acest cadru, a 
sporirii rolului țărilor mici și mijlocii, a ri
dicării conștiinței și răspunderii popoarelor 
în salvgardarea păcii, Comitetul Executiv 
evidențiază contribuția de seamă pe care au 
adus-o și o aduc la aceste procese țările so
cialiste, partidele comuniste și muncitorești, 
clasa muncitoare, celelalte forțe progresiste, 
democratice, antiimperialiste din întreaga 
lume. Concluzia principală care se desprinde 
din analiza evoluției politice mondiale este 
că, spre deosebire de perioada de după pri
mul război mondial, acum, la aproape trei 
decenii de la sfîrșitul ultimului război mon
dial, ne aflăm nu în fața unei stări de în
cordare, ci în fața unui puternic curs spre 
destindere, colaborare și apropiere între po
poare. Acest curs corespunde năzuințelor tu
turor popoarelor de a așeza relațiile dintre 
state pe baze noi, echitabile, de a-și consa
cra eforturile progresului economico-social, 
bunăstării și prosperității fiecărei națiuni.

Desigur, în lume continuă să existe forțe

ostile colaborării și destinderii, întronării 
unor principii noi în relațiile dintre state. 
Aceasta impune menținerea vigilenței, in
tensificarea luptei maselor largi populare de 
pretutindeni, a tuturor forțelor antiimperia
liste pentru ca situația nouă să evolueze și 
să devină o realitate de lungă durată pe 
planeta noastră. Comitetul Executiv apre
ciază că participarea activă și eficientă la 
atingerea acestui țel este în prezent sarcina 
principală a partidului și statului nostru.

Trecînd în revistă activitatea internaționa
lă a partidului și statului, Comitetul Execu
tiv dă o înaltă apreciere rezultatelor obținu
te în amplificarea și adîncirea colaborării 
multilaterale cu toate țările socialiste, cu 
țările care au'pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, și trasează sarcina 
de a se acționa în continuare pentru' dezvol
tarea acestei colaborări, pe baza egalității în 
drepturi, respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

Analizînd problemele securității în Eu
ropa, Comitetul Executiv salută începerea 
Conferinței general-europene — cu partici
parea reprezentanților tuturor statelor, în 
condiții care permit abordarea unui cerc 
larg de probleme, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi și suveranității tuturor na
țiunilor — ca pe un eveniment de impor
tanță istorică în viața politică a continen
tului nostru. Comitetul Executiv aprobă 
mandatul delegației române care participă 
la Conferința miniștrilor de externe de la 
Helsinki și trasează sarcina de a se acționa 
cu consecvență pentru creșterea aportului 
țării noastre la desfășurarea cu succes a lu
crărilor conferinței, la obținerea unor re
zultate maxime în soluționarea problemelor 
vitale ale continentului, în întărirea cursu
lui spre destindere, colaborare și pace în 
Europa și în lumea întreagă.

Considerînd că una din problemele de 
importanță vitală pentru realizarea unei 
securități reale este dezarmarea, dezangaja
rea militară, Comitetul Executiv reafirmă 
poziția țării noastre față de tratativele de

Ia Viena, exprimînd opinia ca la acestea 
să-și poată prezenta punctele de vedere 
toate statele interesate, iar măsurile care se 
vor adopta să nu afecteze securitatea nici 
unei țări.

Manifestînd satisfacție pentru bunele re
lații pe care România le are cu toate țările 
din regiunea Balcanilor, Comitetul Executiv 
exprimă încă o dată dorința României de a 
se asigura transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, colaborării și păcii, 
lipsită de arma nucleară, relevînd importan
ța pe care ar avea-o organizarea unei reuni
uni a reprezentanților țărilor balcanice, la 
care să poată participa și alte țări intere
sate.

Comitetul Executiv subliniază că succesul 
politicii externe a partidului și statului nos
tru este strîns legat de marile realizări pe 
care le obține poporul român în edificarea 
noii societăți, în sporirea forței economice a 
țării, în ridicarea nivelului de civilizație al 
întregii vieți sociale. Progresele în dezvolta
rea forțelor de producție, în înflorirea ști
inței și culturii, în creșterea nivelului de trai 
al maselor, în adîncirea democrației socia
liste, în consolidarea continuă a orînduirii 
noastre noi reprezintă fundamentul de gra
nit al întregii politici internaționale a Repu
blicii Socialiste România.

★
Pe baza informării prezentate de tovară

șul Nicolae Ceaușescu în legătură cu vizita 
în Republica «Federală Germania și convor
birile purtate cu președintele R.F.G., Gustav 
Heinemann, cu cancelarul Willy Brandt și 
cu alți reprezentanți ai vieții politice și eco
nomice vest-germane, Comitetul Executiv 
aprobă în unanimitate rezultatele vizitei în 
Republica Federală Germania, dînd o înaltă 
apreciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu acest prilej. Comitetul 
Executiv consideră că documentele semnate 
și înțelegerile realizate reprezintă o contri
buție însemnată la dezvoltarea relațiilor 
dintre Republica Socialistă România și Re
publica Federală Germania în interesul po
poarelor celor două țări, al cauzei colaboră
rii, securității și păcii în Europa și în lume.

Șeful statului Cambodgia,
prinjul Norodom Sianuk,

a părăsit Capitala

Luni seara au părăsit Capitala 
prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, și prințesa Monique 
Sianuk, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au făcut o. vizită 
neoficială în țara noastră.
: Plecarea înalților oaspeți cam- 
bodgieni, a membrilor suitei care 
i-a însoțit în vizita în țara noas
tră a avut loc de pe aeroportul 
Otopeni. De la reședința care le-a 
fost rezervată, Altețele Lor Regale 
au fost însoțite de președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, precum și de tovarășul 
Miron Constantinescu.

La aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Cambodgiei. Pe frontispiciul aero
gării se găseau portretele celor doi 
șefi de stat, iar pe mari pancarte 
era înscrisă urarea : „Trăiască 
prietenia și solidaritatea dintre po
porul român și poporul cambod
gian 1“

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Alteța’Sa Regală prințul Noro
dom Sianuk trec în revistă garda 
de onoare. Sînt intonate imnurile 
celor două state.

în continuarea ceremonialului, 
Alteța Sa Regală prințul Norodom 
Sianuk și prințesa Monique Sia
nuk își iau rămas bun de la tovă
rășii Gheorghe Cioară, Dumitru 
Popescu, general de armată Ion 
Ioniță, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, de la ce
lelalte personalități române, pre
cum și de la șefii unor misiuni di

plomatice veniți la aeroport să-i 
salute.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
fac o caldă manifestare de simpa
tie șefului statului Cambodgia, ex- 
primînd solidaritatea față de lupta! 
dreaptă a poporului khmer pentru 
apărarea independenței și suvera
nității patriei sale.

. Ei salută cu . entuziasm pe to-j 
vâjășul Nicolae' CeăușeScu. care' în; 
fruntea partidului și statului nos
tim, militează neobosit pentru! 
pace, cooperare și înțelegere între! 
popoare.

La scara avionului, prințul No
rodom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk își iau un călduros rămas 
bun de la . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elenă 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat își 
string prietenește mîinile, se îm
brățișează

(Agerpres)

Sîntem în perioada de vîrf 
a strîngerii recoltei

ȘTIRI ȘI REPORTAJE
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

în pagina a III-

în pag. a Vl-a, 

articolul

Succes Conferinței 
pentru securitate 

și cooperare 
în Europa

EVENIMENT
DE IMPORTANȚA 

ISTORICĂ !

Un adevărat flagel al 
Cimpiei someșene a fost 
dintotdeauna excesul de 
umiditate; în fiecare pri
măvară, apele riurilor și 
pîraielor ieșeau din albii, 
revărsindu-se pe suprafe
țe întinse, transformînd 
pămînturile mai joase in 
bălți ce persistau pină in 
mai, uneori chiar și pină 
în iunie, iar pe suprafețe 
de sute de hectare, tres
tia, papura, zăvoaiele de 
sălcii se înstăpînea par
că pentru veșnicie. Lu
crări de îndiguire și dese
care au fost efectuate în 
bazinele Someșului și 
Crasnei pe la începu
tul secolului, dar ele sco
teau de sub stăpînirea 
apelor doar suprafețe re- 
strînse, iar în anii mai 
ploioși, digurile, insufi
cient de înalte, erau rupte.

O întreagă armată de 
constructori de ogoare au 
„atacat" zonele periculoa
se din cimpia someșeană, 
în urmă cu cîțiva ani, cu 
buldozere, screpere. drag
line. autobasculante ; a- 
ceastă ofensivă pașnică 
din bazinele Someșului, 
Crasnei și Turului con
tinuă și in prezent pe un 
front larg. Spre deosebire 
de sistemele clasice de 
desecări, bazate pe scur
gerea gravitațională a a- 
pei, cele ce se constru
iesc în prezent sînt dota
te cu stații electrice de

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita Alteței Sale Regale 

prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, 

in Republica Socialistă România
In pagina a V-a

pompare, care asigură e- 
vacuarea rapidă a apelor 
din incintele apărate in 
orice moment.

Se desfășoară din plin

maximă a apelor de a- 
tunci. Pe alocuri,. ele nu 
respectă traseul sinuos al 
celor vechi, ci merg 
drept, recuperind terenuri

Ogoare 
construite 
în Cimpia 
someseană

• Someșul îmblînzit pentru totdeauna • Un 
Iac artificial și 18 000 de ha scoase de sub 
stăpînirea apelor în Țara Oașului o Nu la 
1 noiembrie, ci la 1 august • Un miliard 
de Iei pentru ogoarele unui singur județ

refacerea și suprainălța- 
rea digurilor Someșului, 
astfel ca inundații de ge
nul celor din 1970 să nu 
mai fie posibile. Noile di
guri sînt cu un metru 
mai înalte decît cota

de construcții și regula- 
cizind mai bine scurgerea 
apelor. în timpul viituri
lor. în lunca Someșului 
va răsări, în curînd, un 
nou cartier al orașului 
Sa tu-Mare, se va crea aici

un nou centru administra
tiv. Pe coronamentul di
gurilor se vor amenaja 
alei — locuri preferate de 
promenadă pentru sătmă
reni. Neobosite, buldoze
rele și screperele înalță 
noile porțiuni de dig, iar 
la supraînălțarea diguri
lor vechi lucrează excava
toare și autobasculante 
de 12 tone.

Octavian Ciitei și L6- 
inț Fazecaș lucrează pe 
același excavator. Pri
mul este maramureșean, 
al doilea sălăjean ; unul 
român, celălalt maghiar ; 
dorm în același vagon și 
sint prieteni buni ; ziua 
lor de muncă începe în 
zori, iar cînd vremea este 
bună, „uită“ de program 
și muncesc pînă se lasă 
întunericul. Tot împreună 
își fac, zilnic, cu o deose
bită grijă și meticulozita
te, lucrările de întreține
re a mașinii. Au venit 
aici, pe malul drept al 
rîului, lingă satul Dara, 
în iunie, anul trecut, iar 
pină la 30 decembrie 
anul acesta, digul ce le-a 
fost încredințat lor și co
legilor lor de echipă tre
buie să fie gata.

Digurile Someșului, în
tre Satu-Mare și frontie
ra cu Ungaria, au fost

Silviu PODINA
(Continuare 
in pag. a Il-a)
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■ DIVERS
AL DECADEI

| Marmote 
| în Carpați
IPrin grija Direcției genera

le a silviculturii, fauna țării 
noastre s-a îmbogățit cu o nouă 
specie — marmotele. Zilele tre- 

Icute au fost aduse cu avionul 
din Franța 35 de marmote.: 20 
dintre ele au fost instalate în I Căldarea Arpășelului din golul 
alpin al munților Făgăraș, 13 
în rezervația „Pietrosul Rod- 
nei“ (ocolul silvic Borșa-Mara- I mureș), celelalte două fiind ce
date Grădinii zoologice din Ca
pitală. Ajunse la noile lor „re-

I ședințe", marmotele au găsit 
gata săpate și vizuinele în care 
vor locui pe familii, astfel că 
există toate premisele să seI simtă ca... acasă.

în voiaj cu... 
autobas-
culanta

Șoferii Tudor Stoian, Anghel 
Voicu de 
Stației de 
au plecat 
de 5 tone 
bare pină 
Slăvitești, 
man. La întoarcere spre 
tina, aflați sub influența 
coolului, în orașul Drăgănești- 
Olt au pus la pămint un rind 
de arbori de pe stradă, au dis
trus două indicatoare de cir
culație, au dărimat o stație de 
autobuz și un stîlp de telegraf, 
au avariat grav mașina și apoi... 
au ascuns-o. Pentru faptele 
lor ei vor suferi consecințele 
de rigoare. Rămîne însă între
barea : cind au plecat cu ma
șina intr-o asemenea cursă nu

la secția Slatina a 
utilaj greu Craiova 
cu o autobasculantă 
(33-B-430) la o plim- 

in comuna Plopii 
în județul Teleor- 

Sla- 
al-

șina intr-o asemenea cursă 
era nimeni la garaj ?

Explozia 
din beci

Cu cîtva timp în urmă, Radu , 
Daia din municipiul Drobeta 
Tumu-Severin și-a cumpărat o | 
butelie de aragaz. A dat-o la 
umplut și, cum pentru moment 
nu avea nevoie de ea. a pus-o 
la păstrare în beciul casei. In- 1 
tr-una din zile, coborind în i 
beci a aprins chibritul pentru 
a avea lumină. într-o clipă, I 
mipa flacără din mină s-a trans
format; în vilvătaie. Gazele 
scăpate din butelie au luatȚfoc, 
declanșind totodată o puternică 
explozie. In urma acestui ac- i 
cident R. D. și fiica sa au su
ferit arsuri grave, iar aparta- I 
mentul în care locuiesc a 
avariat.

fost

Ultrarapid, 
nu glumă!

Ștefan Barbă, magazioner 
restaurantul „Rapid" din 
biu, ținea cu orice preț . să 
dezmintă firma. In tot ce . 
cea voia să fie ultrarapid. 
Avea in magazia sa tot felul 
de mărfuri destinate pentru 
consumul in local. Dumnealui a 
găsit insă de cuviință că acest 
circuit. e greoi și complicat. 
Cum să-l facă el mai rapid ? 
A inceput să vindă mărfurile 
(mai ales țigări străine) di
rect din depozit, insușindu-și 
apoi contravaloarea lor. 
se face că la un control 
cent i s-a găsit o lipsă în 
dune în valoare de 36 000 
Drept pentru care acum 
va face, tot rapid, nota de 
tă corespunzătoare.

la 
Si- 
nu 
fă-

Așa
re- 

ges- 
lei. 

i se 
pla-

Angajamentul de a îndeplini cinci
nalul înainte de termen și a ridica 
eficiența întregii activități economice 
a stimulat eforturile organizații
lor de partid de la Rafinăria Telea- 
jen-PIoiești de a găsi noi forme și 
metode menite să sporească partici
parea tuturor muncitorilor și tehni
cienilor la rezolvarea sarcinilor de 
producție. In mod deosebit atrage a- 
tenția una dintre inițiativele organi
zației de partid dc aici, intitulată su
gestiv : „Imperativul economic al 
decadei".

In ce constă și ce urmărește această 
inițiativă ?

— După o analiză- atentă a modu
lui cum se desfășoară munca politică 
de masă 
ajuns la 
anumite 
dacă am 
terminat 
tatorilor, 
ției vizuale, stației de radioamplifi
care asupra uneia din cele mai im
portante sarcini pe care le are de în
deplinit colectivul nostru pentru a a- 
sigura realizarea cincinalului inainte 
de termen — ne-a spus tovarășul 
Alexandru Ștefan, secretar al co
mitetului de partid pe rafinărie. 
In planul de acțiune pe care comi
tetul de partid l-a întocmit în acest 
scop, în urma consultării cu birourile 
organizațiilor de bază, cu numeroși 
comuniști, sint cuprinse, deocamdată, 
tețne ce constituie obiectivele prime
lor șase decade : „Reducerea consu
murilor specifice, înlăturarea risipei 
de materii prime, materiale și com
bustibil", „îmbunătățirea calității 
produselor", „Creșterea productivită
ții muncii", „îmbunătățirea discipli
nei tehnologice și de producție", „Fo
losirea integrală a capacităților de 
producție", „Calificarea, ridicarea ca
lificării și perfecționarea pregătirii 
cadrelor".

— Sarcina propusă pentru fiecare' 
decadă este complexă. Credeți că 
toate problemele se pot rezolva în 
zece zile ? *

— Desigur, aceasta nu înseamnă 
cituși de puțin că problema respec
tivă ar fi urmărită doar în răstimpul 
celor 10 zile ; scopul nostru este ca 
prin această concentrare să reali
zăm o înrădăcinare temeinică a pro
blemei în conștiința întregului colec
tiv, o subliniere pregnantă, o evi
dențiere care să persiste, desigur, in 
continuare. Scopul inițiativei este de 
a imprima un impuls puternic mun
cii de partid intr-o anume direcție, 
pe care, firește, o urmărim în tot 
timpul anului, concomitent avind 
în vedere și celelalte obiective de 
importanță majoră.

Am vizitat această rafinărie în 
zilele cind a demarat inițiativa, cind 
organizația de partid a focalizat 
munca politică în direcția reducerii 
consumurilor specifice, înlăturării ri
sipei de materii prime, materiale și 
combustibil, sarcină de mare impor
tanță pentru economia națională, una 
din căile principale de sporire a ren
tabilității întreprinderilor.

Pentru a se asigura participarea tu
turor comuniștilor, a întregului co
lectiv la această acțiune, în preala
bil au fost convocate adunări de 
partid în toate cele 12 organizații de 
bază din rafinărie, în cadrul cărora 
s-a explicat ce urmărește inițiativa 
și s-au precizat direcțiile muncii po
litice de masă. Adunările de partid 
au constituit puternice tribune de 
mobilizare a colectivului Împotriva 
risipei, de creare a unui cult pentru 
economii. Bunăoară, la organizația

de bază nr. 2 de la secția rafinaj, co
muniștii, ajungind la concluzia că la 
unele instalații nu se respectă condi
țiile tehnice de stocare și prelucra
re a materiei prime, au stabilit răs
punderi concrete pentru membrii de 
partid și conducătorii punctelor de 
lucru, urmind ca aceștia din 3 în 3 
zile să informeze biroul organizației 
de bază asupra rezultatelor obținute.. 
Totodată, s-a stabilit să se înfiin
țeze „fișa de economii a muncitoru
lui", în care să fie consemnate deca
dal valoarea economiilor realizate 
de fiecare membru ai colectivului. 
In toate atelierele a început o am
plă întrecere pentru obținerea de cit 
mai multe economii. După cum am

Fotografii 
de arhivă

în sprijinul producției, am 
concluzia că am putea evita 

manifestări de formalism, 
concentra, pe un timp de- 
de 10 zile, preocupările agi- 
gazetelor de perete, agita- 0 interesantă acțiune

•

fost informați ulterior, în primele 10 
zile care au trecut de la lansarea 
inițiativei, secția rafinaj a economi
sit 15 tone acid sulfuric, 2 tone de 
benzină și uleiuri pentru motor, con
sumul de abur a fost redus cu 1,1 la 
sută, iar cel de combustibil conven
țional cu 1,4 la sută.

Inițiativa este susținută printr-o 
intensă muncă politică dc masă axată 
pe reducerea consumurilor specifice, 
înlăturarea risipei de materiale. Cum 
s-au concretizat aceste acțiuni? Com- 
bătind tendințele de festivism, de 
generalitate, care existau pe alocuri, 
organizația de partid de aici a con
ceput o agitație vizuală clară, conci
să, la obiect. Nu se așteaptă zile în 
șir pentru a se confecționa lozinci 
„artistice", multicolore, ci, pe pa
nouri simple, prin inscripții,cu creta, 
se asigură informarea „la zi" asu
pra realizărilor obținute. Pe aleea 
principală care duce spre instalații, 
pe unul din panouri, sînt înfățișate 
rezultatele zilnice ale acțiunilor din 
cadrul decadei. Instalațiile „Distila- 
ție atmosferică 1“, „Distilație vid 1“ și 
„Distiiație vid 2“ au redus consumul 
de combustibil și de energie electrică 
cu 1.2 și respectiv 1,5 la sută. Tot
odată sint criticate și neajunsurile 
de la instalațiile „Deparafinare" și 
„Bitum 2", unde consumul de ener
gie electrică a fost depășit. Printr-un 
articol scurt, concret, apărut la panou 
se cere conducerilor 
de lucru să remedieze 
ția ivită.

Totodată, cei 2t>0 — ....._
fost instruiți temeinic înaintea 
cadei" ; in fruntea lor acționează, in 
primul rind, membrii comițetului. <le 
partid, ai birourilor organizațiilor de 
bază, tovarăși din conducerea rai'îhă-' 
riei și a secțiilor. Prin argumente și 
calcule concrete, ei demonstrează 
importanța economisirii materiilor 
prime și materialelor, intervin, in a- 
oelași timp, în cazurile in care ob
servă risipă. Am asistat la secția de 
prelucrare a aditivilor la o întilnire 
operativă a agitatorului Nicolae Stă- 
nescu cu muncitorii de la instalație. 
Aceasta a fost prilejuită de faptul

că operatorul Constantin Chirilă, 
deși terminase de elaborat o șarjă 
de aditiv, lăsase instalația să func
ționeze în gol mai bine de 15 mi
nute. Agitatorul a arătat tovară
șilor săi că din cauza acestei ne
glijente s-au irosit aproape 100 kWh 
și a demonstrat concret pagubele a- 
duse, consecințele pe care le au ase
menea practici pentru avuția națio
nală, pentru bunăstarea celor ce 
muncesc.

La rindul lor, gazetele de perete 
popularizează experiența fruntașilor 
în gospodărirea materiei prime și a 
materialelor, iau atitudine împotriva 
celor care risipesc. în ziua în care 
am fost Ia rafinărie, la colțul satiric 
al gazetei de perete de la instalația 
de rafinare, de exemplu, muncitorul 
V. N. era „prins" intr-o caricatură, 
pentru că din neatenția lui s-au 
scurs la canal, într-o zi, citcva zeci 
de litri de petrol.

Stația <le radioamplificare susține, 
prin programe speciale, „Imperati
vul economic al decadei". De două 
ori pe zi, emisiuni de cîte 30 de mi
nute sint consacrate informării ope
rative a colectivului asupra rezulta
telor obținute în întrecere. Totodată, 
s-a înființat rubrica „Din experien
ța fruntașilor", iar de două ori pe 
decadă se transmite emisiunea „Cu 
microfonul printre gospodarii rafină
riei".

Debutul inițiativei a prilejuit și 
apariția primului număr al foii vo
lante intitulate „Curierul imperati
vului economic", care-și propune să 
■fie o tribună a extinderii experienței 
înaintate. „Curierul" cuprinde ru
bricile : „Inițiative, rezultate în în
trecere", „Fruntașii decadei", „Cea 
mai interesantă propunere pentru re
ducerea consumurilor specifice", 
„Fapte reprobabile".

Firește, acțiunea este abia la înce
put și mai sint multe de făcut pen
tru a-i îmbogăți conținutul. Dar pri
mele ei rezultate sint concludente : 
în prima decadă, rafinăria a econo
misit aproape 1 000 tone de combusti
bil convențional, 1100 tone abur, chi
micale în valoare de peste 50 000 lei. 
Consemnînd acest debut, ne propu
nem să revenim la Rafinăria Telea- 
jen-Ploiești pentru a vedea cum se 
maturizează această inițiativă, cum 
sint abordate și celelalte obiective din 
cadrul „Imperativului economic", 
cum se extinde ea și în alte unități 
economice din Prahova și din alte 
județe.

Vasile MiHAl

acestor puncte 
operativ situa-

de agitatori au
„de-
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Recent, fondul Direcției 
nerale a arhivelor statului 
îmbogățit cu o serie de fotogra
fii și cărți poștale ilustrate, cu 
o deosebită valoare științifică, 
înfățișînd evenimente cultura
le, politice sau artistice. Din
tre aceste fotografii (multe ine
dite) — de menționat cele a- 
parținind unor personalități ar
tistice — George Enescu, Ele
na Văcărescu, Lola Bobescu, 
ale unor diplomați — Nicolae 
Titulescu, Trandafir Djuvara, 
Al. Olănescu, precum și altele 
înfățișînd evenimente istorice : 
o fotografie de la procesul 
morandiștilor din 1894. 
multe imagini din primul 
boi mondial.

Tunelul
șampaniei

ge- 
s-a

me- 
mai 
răz-
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In apropiere de orașul Pan- 
ciu (Vrancea) se află mai multe 
hrube in lungime totală de 
peste doi kilometri, săpate în 
pămint cu sute de ani in urmă. 
Cercetindu-le îndeaproape, spe
cialiștii întreprinderii agricole 
de stat din localitate au con
statat că ele dispun de toate 
condițiile necesare procesului 
de producere a șampaniei. Și 
primele rezultate au întrecut 
așteptările. Drept pentru care, 
la una din ieșirile din pămint 
s-a construit o stație de imbu- 
teliere, iar 0 pdrte din hrube 
Ou fost supuse unor importante 
lucrări de amenajare. In pre- ■ 
zent, din acest' „tunel" ies la 
suprafață nu mai puțin de 
500 000 de sticle de șampanie 
pe an.

Rubricâ redactată de 
Dumitru ÎIftCOB 
Gheorqhe DAVID 
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Pasaj peste calea ferată
la Tîrgoviște

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Seinteii". Constantin Soci). — La 
Tîrgoviște, pe D.N. 72, la km. 26, s-a 
dat în exploatare un pasaj superior 
denivelat peste calea ferată care 
face legătura între Tîrgoviște și ora
șul Găești. Conceput pe patru benzi 
de circulație, pasajul de la Tîrgoviș
te are o lungime de peste 300 metri 
și asigură, prin racordarea sa la 
B-dul Tudor Vladimirescu. un flux 
continuu al traficului rutier. Soluțiile

tehnice folosite au permis construc
torului — Șantierul 1 de drumuri și 
poduri București, lotul Tîrgoviște 
— să scurteze durata normată de 
execuție și să dea în exploatare a- 
ceastă importantă lucrare cu opt 
luni mai devreme. Tot la Tîrgo
viște a fost dat circuitului rutier un 
segment-rutier de 1,5 km drum asfal
tat, care face legătura între gara 
Teiș și șoseaua Cimpulung—Găești.
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(Urmare din pag. I)

refăcute și supraînălțate 
pînă acum în proporție 
de 80 la sută ; foarte 
curînd, deci, rîul va fi 
definitiv imblînzit.

în zona Turulung-Ne- 
grești, constructorii ur
măresc simultan trei o- 
biectlve: combaterea i- 
nundațiilor, a excesului 
de umiditate și a ero
ziunii solului. Este pen
tru prima oară cind se 
fac lucrări de îmbunătă
țiri funciare în Țara Oa
șului, unde riul Tur și 
pîrîurile Taina, Valea 
Rea. Lechincioara, cu re
gim torențial, provocau 
frecvent inundații. In ve
derea atenuării viituri
lor pe rîul Tur. la Căli- 
nești a fost înălțat un 
baraj de pămint lung de 
760 m și inalt de 10 m. 
care a scos din zona 
inundabilă 18 000 ha. In 
amonte de baraj s-a for
mat un lac de acumulare 
cu o suprafață de 360 ha. 
Alte baraje mai mici se 
vor construi, . incepind 
din anul viitor, și pe 
văile secundare din zonă. 
Apa lacurilor artificiale 
va fi utilizată pentru iri
gații, pentru livezile de 
pomi ce vor ti extinse 
în continuare, pentru 
zootehnie.

Una dintre cele mai 
bune echipe de pe acest 
șantier este cea condusă 
de Ion Kaizer. Lucrează 
în cadrul întreprinderii 
de la înființarea aces
teia, din 1955. Oamenii 
au fost prezenți pe mai 
toate șantierele de îm
bunătățiri funciare din 
județ : la Căuaș, la 
Vama, la Călinești. la 
Turulung, la Orașul Nou, 
Boinești, Tirșolț și prin 
alte părți. Ei execută po
dețe peste ’canale, conso
lidează digurile pe unele 
porțiuni cu dale din be
ton, fac subtraversâri 
pentru scurgerea apei

din canale în rîuri pe 
sub digurile acestora. Cu 
toții au aceeași califi
care de zidari, dar fie
care este specialist in
tr-un anumit domeniu al 
meseriei : unul la tra- 
saje, altul la zidărie în 
piatră, al treilea la be- 
tonări și așa mai de
parte.

Echipa lui Ion Kaizer, 
împreună cu cea condusă

nici n-au semănat. Dar 
fără munca lor nu s-ar 
fi putut ara și semăna 
acolo niciodată...

Inginerul Tiberiu Pie
lea răspunde de Siste
mul 13 din Orașul Nou, 
care cuprinde zeci de km 
de diguri, zeci de podețe, 
patru canale principale 
de colectare și o întrea
gă rețea de canale secun
dare, pe teritoriul coo-

Una din construcțiile litoralului românesc : Olimp Foto : S. Cristian
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NOUȚĂ
MAGAZINUL 

UNIVERSAL „TOMIS"
CONSTANȚA 

tul „Seinteii", George Mihăcscu). 
— La Constanța a fost inau
gurat magazinul universal „To- 
mis". una dintre cele mai mari 
unități comerciale din țară. 
Construit într-o arhitectură mo
dernă și dispunind de scări 
rulante, mobilier și cabine de 
probă elegante, noul magazin 
are o Suprafață de expunere a 
mărfurilor (de 
riile, inclusiv alimentare) 
12 355 mp. In aproape 
raioanele noului magazin 
zarea mărfurilor se face 
expunere liberă.

(Corespond en-

toate catego- 
de 

toate 
vin- 
prin

TI PE LITORAL
COMPLEXUL 
DE ODIHNĂ 
„AURORA"

tectonic și unul din cele mal 
frumoase din Europa, poate 
găzdui aproape 3 000 de turiști 
Pe serie.

Zilele acestea a fost inaugu
rat cel mai mare complex tu
ristic de pe malul mării — 
„Aurora" — unde a sosit prima 
serie de turiști, în exclusi
vitate români. Noul complex 
leagă stațiunile .,Venus" și „Ju
piter". Alcătuit din 10 hoteluri, 
cu denumiri de pietre scumpe : 
„Topaz", „Diamant", „Safir", 
„Rubin" etc., dispuse în terase 
cu vederea spre mare, 8 restau
rante, piscine, terenuri de sport 
și alte dotări, noul complex, so
cotit din punct de vedere arhi-

BĂILE MEZOTERMALE 
DE LA „VENUS"

În apropierea stațiunii „Ve
nus" s-a deschis pavilionul de 
băl mezoteț-male care folosește 
apele minerale captate la o 
temperatură de 26 grade din a- 
propierea Mangaliei. Dotat cu 
solarii, cabine, camere dc masaj, 
piscine cu ape minerale care se 
folosesc in cură paralel cu băile 
de nămol de Techirghiol, pa
vilionul asigură zilnic terapia a 
peste 1 000 de vizitatori.
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ÎN JUDEȚUL BACĂU

SE EXTINDE REJEAUA 
DE MAGAZINE „GOSTAT"

Pentru a desface produsele realizate în ȚerT 
mele de stat. Trustul I.A.S. Bacău și-a extins,’ 
în ultima vreme, rețeaua de magazine si 
chioșcuri. La Bacău. Moinești. Comănești. in 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, la Dăr- 
mănesti si în alte localități din județ funcțio
nează astăzi 22 de unități comerciale.. cu firma 
„GOSTAT". Prin ele. I.A.S. Bacău și Traian 
desfac zilnic un mare volum de produse agro- 
alimentare. Gospodinele găsesc aici un sorti
ment bogat de legume și fructe proaspete, pre
parate din carne, produse lactate, băuturi. De 
la începutul anului si 
„GOSTAT" au vîndut 
valoare de aproape 12 
două milioane lei mai 
planului.

Pentru a asigura o bună aprovizionare aces
tor unități, conducerea trustului I.A.S. a in- 
•fiintat în cadrul întreprinderilor sale din Ba
cău și Traian secții de producție bine orga
nizate și modern utilate. Astfel, la Răcăciuni 
a fost înființată o secție care asigură prepa
ratele de came. la Traian. Oprișești si Slobo
zia — secții’pentru prelucrarea laptelui, iar la 
Letca — două ferme legumicole. în prezent, 
conducerea trustului I.A.S. este preocupată de 
extinderea rețelei comerciale în toate cartierele 
mari ale orașelor din județ. Astfel. în cartie
rul „Cornișa-Bistriței" din Bacău au fost în
ființate două noi chioșcuri, iar in cartierul 
„Cremenea" se înaltă un modern magazin. Un 
alt magazin asemănător va fi deschis în cu- 
rind în municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Noi unități vor contribui, alături de cele exis
tente. la o mai bună aprovizionare a oamenilor 
muncii din județ.

pînă acum, magazinele 
populației mărfuri in 
milioane lei, cu peste 
mult decît prevederile

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Seinteii"

bit despre sisteme de 
hidroameliorații aflate 
încă in construcție, zona 
văii Ierului, de 52 000 ha, 
din județele Satu-Jvlare 
și Bihor, este dată în 
exploatare. O rețea dea
să de canale și trei 
stații de pompare eva
cuează surplusul de apă, 
iar o stație de ba
raje atenuează viiturile 
de primăvară.

OGOARE CONSTRUITE
fN ClMPIA SOMEȘEANĂ

de Francisc Kiur, a a- 
doptat de la 1 aprilie 
sistemul de lucru în- a- 
cord global. Potrivit pla
nului, pină la 1 noiem
brie cele două echipe tre
buie să execute complet 
37 de podețe peste canale 
și 10 subtraversâri ale 
canalelor pe sub digurile 
pîrîului Taina. Dar Cele 
două echi.pe au ajuns la 
concluzia că pot realiza 
respectivul volum de 
muncă pină la 1 august.

Toți și-au făcut case 
frumoase, ajutindu-se 
unii pe alții: Lucrează 
împreună de 18 ani. Cea 
mai mare satisfacție a 
lor este, după cum 
mi-au mărturisit, sâ 
vadă frumusețea de bu
cate crescind acum in 
locuri unde in urmă cu 
numai cițlva ani băltea 
apa și creșteau doar ro
gozul și pipirigul. în hol
dele de grîu și în lanu
rile de porumb din acele 
locuri se află și munca 
lor, deși nici n-au arat,

perativelor agricole. din 
Orașul Nou, Prilog, Muj- 
deni și Vama. Lucrările 
de terasamente din acest 
sistem sint de-acum ter
minate, iar pînă la 1 au
gust se vor încheia și lu
crările de artă, cu trei 
luni in avans față de 
data planificată. Cu mapa 
de schițe și planuri sub 
braț, inginerul străbate 
ci'mpurile în lung și-n 
lat, făcînd zilnic, pe jos. 
cel puțin cite 20 km pen
tru a pune de acord, in 
detaliu, planurile cu rea- 
lițatea de pe teren, A 
absolvit Facultatea de 
construcții din Timișoa
ra, in urmă cu doi ani. 
De atunci lucrează ‘ aici 
cu pasiune tinerească. 
Lbcuiește la sediul șan
tierului. intr-o cămăruță 
cu un pat. o masă, un 
dulap și o sobiță. Atît 
De fapt, doar doarme a- 
colo, pentru că de dimi
neață pînă seara e in 
cîmp.

Dacă pînă aici am vor-

M-am apropiat cu e- 
moție de hotarul comu
nei natale, Căuaș. Abia a- 
iuns în casa părinteas
că. tata mi-a spus : „Hai 
să vezi cum arată acum 
tăurile". N-am mai recu
noscut locurile ne unde 
căutam in copilărie. în 
fiecare primăvară, ouă de 
rate sălbatice, unde ne 
scăldam vara, unde pu
neam vîrșe de nuiele cu 
care prindeam stiuci. cu
rași și țlpari, unde, in 
serile calde si senine, mi
lioane de broaște dă
deau „concerte"... Acolo 
unde erau „tăurile", 
crește acum, des ca 
peria, un lan de griu ce 
□romite, după aprecie
rea lui Ion Butean, pre
ședintele cooperativei din 
sat. o recoltă de peste 
5 000 kg de griu la hectar, 
se întind lanuri de po
rumb. Lucrările de să- 
oare a canalelor au în
ceput în 1970. Consăte
nii mei n-au vrut să 
creadă, la inceput, că

numai în doi ani balta 
va fi transformată in o- 
goare. Dar anul trecut. 
Plugurile tractoarelor au 
răsturnat brazde ■ adinei 
pe fundul băltii. apoi, 
printre rădăcinile de 
trestie și de papură, a 
crescut o pădure de po
rumb. care a dat o re
coltă de 5 600 kg de știu- 
leți la hectar.

Cea de-a doua „senza
ție" a satului natal o 
constituie perimetrul pi
lot de drenaj de 200 de 
hectare, de pe terenurile 
întreprinderii agricole de 
stat. La o adîncitne de 
0,5—1 m. o mașină spe
cială a instalat drenuri 
de ceramică, ce colectea
ză excesul de apă frea
tică. Acolo unde. după 
fiecare ploaie, apa băl
tea zile în șir. pămintul 
se zvîntă acum repede, 
lucrările agricole putînd 
fi executate La timp și 
în bune condiții. Aseme
nea rețele subterane de 
drenaj vor, fi instalate, 
ca urmare a rezultatelor 
foarte bune pe care le 
dau la Căuas. pe vaste 
întinderi de terenuri cu 
exces de umiditate din 
Cîmpia de Vest.

în ultimii cinci ani 
s-au investit in lucrări 
de hidroameliorații, nu
mai în județul Satu-Mare. 
circa 700 milioane de lei, 
Iar pînă la sfîrsltul cin
cinalului se va ajunge la 
un miliard de lei. Au 
fost îndlgulte si deseeate 
162 000 de hectare, in mai 
multe sisteme mari. Lu
crările continuă in ritm 
susținut. Au mai rămas 
de amenajat circa 60 000 
de hectare. Nu va trece 
mult pină cind construc
torii de ogoare vor ra
porta despre punerea în 
cultură a ultimelor peti
ce de bălți din acest colț 
al țării,

fl

• •

Cîteva constatări din județul Vrancea 
valabile și pentru alte județe

încăperea în care Intra
sem — nțagazinul de stofe 
nr. 32 din Focșani — părea 
că se sufocă : pe rafturi, 
pe tejghele, pe scaune, pes
te tot unde permitea spa
țiul — baloturi de marfă 
îngrămădite pină aproape 
de tavan. La mijloc : un 
fel de potecuță, pe unde se 
înghesuiau cumpărătorii.

— O ducem tare greu cu 
spațiul — se scuză respon
sabilul. Să mai fi avut mă
car cițiva metri pătrați în 
plus !

Dar, tocmai cind termi
nam de notat replica res
ponsabilului, atenția ne-a 
fost atrasă de o inscripție : 
„Intrarea strict oprită". Cu 
permisiunea gazdei trecem 
dincolo de perdeaua cu in- 

« scripția. Ni se deschide în 
față o încăpere cam cit un 
sfert din magazin „mobi
lată" cu două mături to
cite, trei burlane ruginite, 
un aparat de radio stricat 
și alte citeva lucruri ne
folositoare.

— E depozitul „de mină" 
al magazinului — ne ex
plică responsabilul. Aici ar 
trebui să ținem mărfurile 
care ne vin de la magazie, 
dar le punem direct in vîn- 
zare. De aceea depozitul îl 
ținem așa, gol.

— Atunci de ce nu-1 des
ființați pentru a mări ma
gazinul ?

— Fiindcă așa am pre
luat magazinul : cu depozit 
„de mină".

Am intrat și în magazi
nul cu autoservire nr. 15 
tot din Focșani : aceeași 
insuficiență a spațiilor de 
vînzare. (Autoservirea este 
singura unitate care stă la 
dispoziția celor peste 5 000 
de locuitori ai cartierului 
„Sud"). Și aici aceeași per
dea, aceeași inscripție. Cu 
o singură deosebire : depo
zitul de mină nu era gol, 
ci, din contră, doldora cu 
marfă. Cu ce mărfuri ? Cu 
sticle de ulei, cutii de con
serve, pungi de zahăr și 
orez preambalat. pungi cu 
paste făinoase ș. a.

— De ce nu dați la o 
parte draperia pentru a 
mări spațiul de vinzare ? 
— l-am întrebat pe respon
sabil.

— Și mărfurile de aici 
unde să le punem ?

— în rafturile pe care le 
puteți amenaja în spațiul 
actualului depozit.

— Și credeți că e posi
bil 1

...în momentul de față 
rețeaua comercială din 
municipiul Focșani — ca, 
de altfel, din întreg jude
țul Vrancea — duce o 
acută lipsă de spații de 
vinzare. Cu toate acestea, 
circa 1/3 din suprafețele 
magazinelor construite, a- 
dică peste 20 000 mp, stau 
„imobilizați" in așa-zise de
pozite de mină. Cum au 
apărut ele ? La începutu
rile comerțului fiecare ma
gazin avea un depozit ală
turat unde se aducea 
marfa de Ia diverși produ
cători, pentru ca, treptat, 
aceasta să fie pusă în vîn
zare pe măsura epuizării ei 
din magazin. Ulterior, au 
apărut depozitele en-gros 
unde se aduceau mărfurile 
pentru mai multe maga
zine, fiecare luindu-și de 
acolo produsele in limita 
necesarului. Cum'legătura 
cu depozitul en-gros nu se 
putea realiza frecvent, 
magazinele au continuat să 
aibă și cite un depozit pro
priu, ceva mai mic. așa- 
zis depozit de mină (mărfu
rile se aduceau aici pentru 
perioada dintre două apro
vizionări). Așa era ; dar și 
în comerț, ea pretutindeni, 
lucrurile au evoluat. De aici 
și întrebarea firească : ase
menea depozite mai sint 
necesare azi ?

Faptele demonstrează ur
mătoarele :

1. întreprinderile comer
ciale dispun, în prezent, de 
mijloace de deplasare mo
derne, de mare capacitate 
și viteză, care pot asigura 
o aprovizionare continuă, 
de o frecvență sporită, co
respunzătoare ritmului de 
consum. Cu alte cuvinte, 
mărfurile pot fi aduse 
direct în sala de vînzare, 
pe măsura vinzării lor.

2. în județul Vrancea se 
apreciază că fiecare mp 
rezultat din desființarea 
depozitelor „de mină" ar 
putea asigura o sporire a 
desfacerilor cu circa 23 000 
lei/an, sporind numai cu 1 
la sută actualele suprafețe 
comerciale. Deci, crin des
ființarea tuturor depozite
lor de mină inutile s-ar 
obține un plus de desfacere 
de circa 14 milioane lei a- 
nual.

Fată de aceste argu
mente pe care le oferă

viata, se pune Întrebarea : 
de ce nu renunță comer- 
ciantii la depozite „de 
mină"?

Explicațiile pe care le-am 
primit de la responsabilii 
celor peste 40 de magazia 
ne vizitate eu ocazia rafn 
dului de fată au fost dir. ■ 
tre cele mai diferite, toa
te insă încercînd să oco
lească adevărata cauză a 
6ituatiei : rutina.

In final, am dorit să a- 
flăm Si opinia conducătoru
lui comerțului vrîncean. 
Iată ce ne-a declarat to
varășul V. Vîlou. directo
rul direcției comerciale 
județene :

— Intr-adevăr, practica 
depozitelor „de mină" este 
depășită. Tocmai de aceea 
toate unitățile pe care le 
vom construi de acum în
colo vor fi realizate după 
sistemul expunerii direc
te a mărfurilor. în maga
zinele deja existente va 
trebui să revedem dimen
siunile fiecărui depozit „de 
mină", si. de la caz la 
caz. le vom desființa sau 
le vom reduce ca supra
față. Dorim să micșorăm 
ponderea acestor depozite 
(în totalul suprafeței co
merciale) oină la 10—12 
la sută, ceea ce înseamnă 
o reducere cu circa 60 la 
sută fată de cit este ea in 
prezent.

Desigur, perspectiva de
scrisă de interlocutor este 
promițătoare. Rămîne să 
vedem cind se vor reali
za în județul Vrancea pro
iectele enunțate ?

Concluziile raidului de 
fată sint valabile si-n alte 
județe ale tării, atît pen
tru comerțul de la orașe, 
cit si pentru cel din me
diul rural. Fiindcă. în pre
zent. depozite „de mină" 
„imobilizează" zeci și zeci 
de mii de metri pătrati 
(877 142 m p — numai in 
cooperația de consum) de 
spatii utilizabile. Prin des
ființarea lor. gîndită cu 
grijă, de la caz la caz. cu 
inițiativă și spirit comer
cial. s-ar putea mări su
prafața de desfacere a ma
gazinelor. ceea ce ar avea 
drept urmări îmbunătăți
rea condițiilor de servirea 
populației si creșterea vin
zării de mărfuri.

Mihai IONESCU 
Ion N1STOR
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SINTEM IN PERIOADA DE VIRF
A STRINGERII RECOLTEI

Am intrat în prima săp- 
tămînă a lunii iulie, lună 
în care, în aproape toate 
județele, se va lucra din 
plin la stringerea și de
pozitarea recoltei de ce
reale păioase. De altfel, în 
județele Constanța și Me
hedinți, orzul a fost recol
tat de pe toate suprafețele, 
iar producția obținută se 
află la adăpost în ma
gazii. De asemenea, lu
crările avansează rapid - 
și în județele Tulcea, Dolj, 
Oilt și Ilfov. Știrile so
site la redacție arată că, 
în unele zone, a început 
recoltatul, griului din soiu
rile timpurii. Evoluția 
timpului de la sfi-rșitul lu
nii iunie — ploi, însoțite 
de temperaturi scăzute — a 
amînat cu cîteva zile coa
cerea grînelor. Specialiștii 
apreciază că această evo
luție a vremii a fost to
tuși favorabilă pentru a- 
gricultură. Chiar dacă s-au 
înregistrat temperaturi ri
dicate, ele nu au venit 
brusc, au fost întrerupte 
de ploi, iar nopțile au fost 
cu temperaturi mai scăzu
te și rouă. Toate acestea 
au evitat șiștăvirea griu
lui, fenomen care altădată 
diminua simțitor recolta 
medie Ia hectar, precum și 
calitatea producției. Cum 
s-ar spune, recolta de griu 
o avem în mină. Impor
tant este acum ca, peste 
tot, In toate județele, în 
toate unitățile agricole să 
se acorde cea mai mare a- 
tenție organizării temeini
ce a muncii la recoltare și 
seceriș, astfel ca, în tim
pul cel mai scurt, întreaga 
recoltă să fie strînsă bob 
cu bob și să ajungă din 
cîmp în magazii.

„Se impune ca oamenii 
muncii din agricultură, or
ganizațiile de partid să ia 
toate măsurile pentru 
stringerea fără pierdere a 
recoltei — arăta recent to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Aceasta are o însemnătate 
deosebită pentru progresul 
mai rapid al patriei noas
tre. Se întrevăd recolte re
lativ bune și trebuie să 
facem totul pentru a Ie 
stringe și păstra fără nici 
o pierdere ! Aceasta con
stituie o cauză a întregu-

___________

lui nostru popor, este o 
problemă de importanță 
națională I"

începînd din aceste pri
me zile ale lunii iulie, sub 
îndrumarea directă a orga
nelor șl organizațiilor de 
partid, toate forțele din 
agricultură vor trebui să 
fie concentrate la recoltat : 
să se lucreze din zori și 
pînă seara la seceriș, iar 
noaptea la pregătirea tere
nului >n vederea însămîn- 
țării culturilor duble. Vo
lumul lucrărilor de execu
tat este foarte mare. De 
aceea, principala sarcină a

lor luate de conducerea 
partidului, industria a li
vrat agriculturii cantități 
mari de piese de schimb. 
Important este ca ele să 
ajungă în unitățile care 
au nevoie de ele, să nu se 
facă nici un fel de favo
ritisme care, ‘ /
unele unități agricole sau 
chiar județe, 
provoca staționarea 
lajelor în altele, 
sele de schimb să 
repartizate cu discemă- 
mint, numai acelor uni
tăți care au absolută ne
voie de ele. Se cuvine șă

avantajînd
ar putea 

uti- 
Pie- 

fie

Timpul scurt impune:

FOLOSIREA FĂRĂ PAUZE
A COMBINELOR

® DESFĂȘURAREA RITMICĂ
A TRANSPORTURILOR

organelor agricole, a con
ducătorilor de unități și a 
specialiștilor o constituie 
coordonarea cu maximă 
responsabilitate a întregii 
activități. Timpul fiind 
foarte scurt, trebuie să e- 
xiste responsabilități con
crete, pe persoane, pentru 
a se ști cine anume din 
conducerea stațiunii pen
tru mecanizarea agricultu
rii sau a întreprinderii a- 
gricole de stat, a coopera
tivei agricole răspunde de 
o anumită problemă.

Executarea secerișului 
într-un timp scurt presu
pune folosirea din plin, lâ 
întreaga capacitate, a com
binelor și a celorlalte uti
laje. Reparațiile au fost 
încheiate, dar în cazul cînd 
măi apar defecțiuni la 
combine, ele trebuie înlă
turate înainte de a se in
tra în lanurile de griu. De 
asemenea, datorită măsuri-

fie acordată mai multă a- 
tenție asigurării , curelelor 
de cauciuc pentru oombi- 
ne ; pînă acum s-au livrat 
cantitățile prevăzute în 
grafic, dar calitatea lor 
lasă de dorit, uzîndu-se 
repede. După cum se cu
noaște, pe lingă atelierele 
mobile ale stațiunilor pen
tru mecanizarea agricultu
rii și întreprinderile agri
cole de stat au fost ame
najate pe remorci ateliere 
de intervenție care se află 
la capătul tarlalelor. Im
portant este ca mecanicii 
de la grupele de interven
ție să controleze perma
nent starea combinelor, să 
execute gresatul și alte în
trețineri, deoarece este mai 
ușor să previi o defecțiu
ne decit să o înlături.

Cu toată stăruința și gri
ja trebuie să se evite pier
derile de boabe pe orice 
căi s-ar putea produce : la

combine, în timpul trans
portului sau la bazele de 
recepție. Combinele au 
fost etanșeizate, iar la re
coltarea orzului s-a putut 
vedea orice loc pe unde se 
pierd boabele. Important 
este ca, în timpul, lucrului, 
combinele să fie întreți
nute și reglate corespunză
tor. Ministerul de resort a 
indicat ca, în fiecare di
mineață, inginerii-șefi să 
verifice reglajele combine
lor și numai după aceea 
să le dea drumul în lan. 
Trebuie avut în vedere că 
umiditatea boabelor și a 
paielor variază in cursul 
unei zile, ceea ce impune 
reglarea corespunzătoare a 
combinei, operație pe care 
mecanizatorul nu numai 
că trebuie să știe teoretic 
șă o facă, dar să o și e- 
xeoute cînd e nevoie. Alt
fel, boabele rămîn în spi
ce, ceea ce înseamnă pier
dere, risipă, pagubă.

Urmează zile de muncă 
intensă în agricultură. 
Pentru ca stringerea re
coltei și celelalte lucrări 
agricole de vară să se des
fășoare în cele mai bune 
condiții, să se încheie în- 
tr-un timp cît mai scurt, 
este necesar ca organele, 
și organizațiile de partid 
să atragă pe toți oamenii 
muncii din agricultură la 
executarea lor. în aceste 
zile nu trebuie să se piar
dă nici o oră, nici un mi
nut. Este nevoie de mun
că asiduă, entuziastă. Mai 
ales în aceste condiții, cînd 
lucrările sînt atît de aglo
merate, nu se pot accepta 
sub nici un motiv dezor
ganizarea, lipsa de disci
plină. în mod deosebit, or
ganizațiile de partid să 
sprijine întrecerea desfășu
rată între mecanizatori a- 
vind ca obiectiv recolta
rea unei cantități cît mai 
mari de cereale, pregăti
rea terenului și insămin- 
țarea culturilor duble în
tr-un timp cît mai scurt. 
Fruntașii să fie populari
zați, iar experiența lor 
larg extinsă. Totul trebuie 
subordonat sarcinii majo
re ca, in timpul cel mai 
scurt, întreaga recoltă flin 
cimp să ajungă in maga
zii !

MEHEDINȚI

Oamenii harnici
nu știu ce-i odihna»

în județul Mehedinți, în cîmpia 
de lingă Dunăre, unde lanurile de 
orz și griu se întind pe mii de 
hectare, se desfășoară o adevărată 
competiție cu timpul. Lucrătorii o- 
goarelor au hotărît să stringă cît 
mai repede și fără pierderi 
recoltă. I-am întilnit acolo, 
nesfirșita întindere a cîmpiei, 
mulți din cei care, acum, nu 
ce este odihna.

M-am aflat in cursul zilei 
ieri din -nou în mijlocul coopera
torilor și mecanizatorilor din Gîr- 
la Mare. încă de la prima oră a 
dimineții, toate combinele intrase
ră în lanurilg de griu. „De aproape 
trei zile — ne spunea Uie Barai- 
taru, președintele cooperativei — 
noi am încheiat recoltatul orzu
lui pe cele 150 ha. Lucrarea s-a e- 
fectuat în mai puțin de 4 zile. în
treaga suprafață de 150 ha a fost 
eliberată de paie și însămînțată cu 
porumb pentru boabe. De dumini
că am trecut la recoltatul griului. 
Vrem ca pînă la sfîrșitul săptă
mânii să terminăm recoltatul griu
lui de pe întreaga suprafață". Cînd 
a afirmat că mecanizatorii și co
operatorii sînt hotăriți să încheie, 
in această săptămînă, recoltatul 
păioaselor, președintele a avut în 
vedere forțele cu care se acționea
ză, buna organizare a activității 
zilnice. La ora cînd mă aflam în 
cîmp, cele 9 combine lucrau in
tens, iar 7 autocamioane, două re
morci și 45 de atelaje transportau 
neîntrerupt producția spre bazele 
de depozitare.

în unitățile care fac parte din 
consiliul intercooperatist Obîrșia 
de Cîmp, recoltatul orzului s-a ter
minat. De două zile, forțele meca
nice sînt concentrate pe suprafe
țele cultivate cu griu. Ing. Uie 
Grozăvescu, directorul S.M.A. 
Obîrșia de Cimp, ne-a vorbit des
pre ritmuri record. între mecani
zatori s-a declanșat o adevărată 
întrecere. Și este foarte greu — 
după cum ne-a mărturisit directo
rul stațiunii — să precizezi care 
dintre mecanizatori se situează 
pînă acum pe primul loc. Zilnic 
sînt 10-12 mecanizatori care recol
tează fiecare, cu o combină Glo-

noua 
în 
pe 

știu
de

Virgil TĂTARU 
corespondentul „Scîn.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

• VRANCEA. La 1 iulie, la I.A.S. Pufești s-a 
dat semnalul începerii secerișului. încă din primele 
ore ale dipiinefii, cele peste 20 de combine au 
luat cu asalt lanurile de orz de Ia fermele Poli
gon, Lăstăriș, Tișița și Adjud.

• BUZĂU. In pofida ploilor de scurtă durată, 
vremea călduroasă din ultimele zile a favorizat

ria, 05-70 tone griu. Și o astfel 
întrecere a hărniciei se concreti
zează in tot mai multe hectare re
coltate, în tot mai multe tone de 
cereale înmagazinate.

La Vinjuleț, Orecița, Vlădaia, 
Oprișor, Bălăcită și Drincea, unde 
ne-am oprit, cooperatorii și meca
nizatorii strîn.geau recolta de orz 
de pe ultimele parcele, urmînd ca 
imediat combinele să intre în la
nurile de griu. La cooperativa a- 
gricolă din Devesel lucrau 11 com
bine. Mecanizatorii și cooperatorii 
își propuseseră ca pînă in seară 
să recolteze griul de pe o supra
față de 190 ha. Pretutindeni am 
întîlnit aceeași muncă intensă, 
aceeași impresionantă angajare de 
forțe, aceeași răspundere pentru 
noua recoltă.

• TULCEA. întreprinderile agricole de stat din 
județul Tulcea au încheiat recoltatul orzului. într-o 
perioadă de timp relativ scurtă, au trecut primul 
examen din această campanie cele 400 combine C 1 
și C 3 și 80 combine „Gloria". Folosindu-se 240 
prese s-au balotat paiele de pe circa 1 300 ha, fapt 
care a permis să se însămințcze imediat în oultură 
dublă peste 1 000 ha cu porumb siloz și masă ver
de. Recoltatul orzului se apropie de sfirșit și In 
cooperativele agricole.

coaccrea orzului. Ca urmare, în citeva cooperative 
agricole din partea nordică a județului, combinele 
au pătruns în lanuri. Suprafețe mai mari au fost 
recoltate la Căldărăști, Zărnești, Podgoria etc.

• VÎLCEA. Semnalul începerii secerișului a fost 
dat de mecanizatorii care servesc cooperativele 
agricole din Șutești, Ștefănești și Voicești. Conform 
programărilor efectuate la direcția agricolă jude
țeană, recoltatul întregii suprafețe ocupate cu orz 
se va încheia în numai 3 zile bune de lucru.

• ARAD. Primii au intrat în lanuri cooperatorii 
din Siniana, Pecica, Zădăreni, Tîrnova, „Podgoria"- 
Șiria, precum și lucrătorii întreprinderilor agricole 
de stat Pecica, Utvinis, Scinteia, Șagu, Fintînele. 
Pînă în seara zilei de ieri, in județ au fost recol
tate aproape 7 200 ha.

La întreprinderea de 
utilaj chimic Făgăraș

Cu citeva luni în urmă, ziarele re
latau : „Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1972, pentru ocupa
rea locului III în întrecerea socia
listă dintre întreprinderile indus
triale, întreprinderea electrocentrale 
Craiova a primit Ordinul Muncii 
clasa a III-a“. O distincție care ono
rează colectivul acestei unități eco
nomice, care răsplătește o activitate 
rodnică, desfășurată pentru valorifi
carea complexă -și superioară a re
surselor naturale ale țării, între care 
și cele de combustibil și de energie 
electrică, una dintre sarcinile econo
mice principale ale etapei actuale. 
Intr-adevăr, pentru I.E. Craiova, în 
componența căreia intră marea Cen
trală electrică și de termoficare 
Ișalnița (cu o putere de circa 
1 000 MW) șl C.E.T. Govora, sarcina 
este cu totul deosebită : prin folosi
rea combustibililor inferiori (inutili
zabili în alte domenii) să producă 
energie electrică și termică în can- 
tf iți tot mai mari, dar fără pier
deri. Combustibilul îl constituie lig
nitul bazinelor carbonifere ale Olte
niei, iar energia electrică și tenmică 
produsă este destinată unor impor
tante obiective industriale, între 
care Combinatul chimic din Craiova.

Dacă luăm ca bază de referință 
anul 1968, anul intrării în funcțiune 
Ia întreaga capacitate a C.E.T. Ișal- 
nița — Craiova, vom observa : can
titatea de energie electrică produsă 
în anul 1972 s-a dublat, iar cea de 
energie termică s-a mărit de aproa
pe 3 ori. Acesta ar fi aspectul can
titativ ; el este însoțit și de un im
portant salt calitativ. Este de re
marcat creșterea eficienței economice 
a activității de producere a energiei 
electri-ce și termice, prin _ reducerea 
consumurilor specifice, înlăturarea 
risipei și optimizarea exploatării in
stalațiilor. Dovezile practice ? Con
sumul specific de combustibil con
vențional pentru producerea unui ki- 
Iowat-oră energic electrică era în 
anul 1968 de 350,8 g combustibil con
vențional pe kWh, iar acum, la sfîr
șitul primei jumătăți a anului in 
curs, este de 327,9 g. Deci, o dimi
nuare a consumului de combustibil 
convențional pe kWh de 22,9 g. Este 
mult, este puțin ? Să ascultăm opi
nia ing. Gh. Chioreanu, directorul 
I.E.C. Craiova : „Reducerea cu 1 g a 
consumului specific de combustibil 
convențional înseamnă, în acest an, 
o economie de 7 000 tcc". Iată, deci, 
ce valoare economică are gramul de

combustibil la producerea energiei 
electrice și termice !

Ne-am notat și alte acțiuni ce vi
zează reducerea consumurilor de 
energie electrică și de căldură. Prin 
micșorarea cu 0,3 la sută a pierderi
lor de apă-abur, in circuitele ter
mice, se obține anul acesta o eco
nomie de aproape 2 500 tcc. Numai 
aplicarea soluției elaborate de mais
trul principal Ispas Constantin, pri
vind recuperarea purjei continue a 
cazanelor, aduce economii anuale de 
800 000 de lei-

— Asemenea eforturi și soluții își 
au izvorul în larga mișcare de ino
vații și raționalizări din cadrul cen
tralei noastre — ne spunea ing. Va- 
sile Mănescu, secretarul comitetului 
de partid. Calculele arată că ccono-

un procent mare de steril. în plus, 
furnizorii nu respectă întotdeauna 
ritmicitatea livrărilor. Aceste ne
ajunsuri atrag consumuri sporite de 
energie electrică pentru serviciile 
interne ale Întreprinderii. Dacă ș-ar 
înlătura asemenea deficiențe, am pu
tea să reducem cu 0,1 la sută con
sumul propriu tehnologic de energie 
electrică, ceea ce reprezintă econo
mii anuale de 2 500 tone de com
bustibil convențional". Ce relevă a- 
ceasta ? întreprinderii nu-i sint indi
ferente sursele de dincolo de porțile 
sale care ar contribui la mat buna 
valorificare a combustibilului, a 
energiei în instalațiile proprii. După 
cum conducerea I.E. Craiova urmă
rește îndeaproape modul cum unită
țile consumatoare ' gospodăresc și

Continuăm ancheta noastră, 
de astă dată în două mari 

întreprinderi din Craiova
mia de combustibil ce se va realiza, 
pînă la sfîrșitul anului, prin preve
nirea risipei de orice natură, din 
sectorul nostru de activitate, este 
suficientă pentru producerea ener
giei electrice necesare alimentării 
întregului oraș Craiova pe timp de 
două luni. Promovarea unui climat 
de înaltă responsabilitate față de 
economisirea combustibilului și ener
giei, dublată de buna pregătire a 
personalului de exploatare, de cu
noașterea schemei de funcționare a 
centralei in cele mai amănunțite 
detalii, sint alte direcții de acțiune 
ale organizației de partid care asi
gură atingerea următoarelor obiec
tive : pe de o parte, efectuarea 
unor manevre pentru funcționarea 
cît mai economică a instalațiilor ; pe 
de altă parte, alimentarea în bune 
condiții a diferiților consumatori, 
mai ales a marelui combinat chi
mic din Craiova.

întregul colectiv este preocupat de 
a pune în valoare și alte posibilități 
de reducere a consumurilor. Direc
torul întreprinderii ne spunea : „Nu 
de puține ori primim cărbune cu

în premieră pe țară

BLOCURI CU FUNDAȚII DIN ELEMENTE PREFABRICATE
SIBIU (Corespon

dentul „Scînteii". Ni
colae Brujan). — Pre
ocupați de aplicarea 
unor metode si teh
nologii avansate de lu
cru, cu productivita
te sporită și de mare 
eficientă economică, 
constructorii între
prinderii județene de 
construcții-montai Si
biu au trecut, de cu- 
rind, la executarea fun
dațiilor unor blocuri 
de locuințe cu mai

multe etaje cu ajuto
rul elementelor pre
fabricate. Prima con
strucție cu astfel de 
fundație — un bloc de 
locuințe cu parter si 
4 etaje, înălțat in noul 
cartier al Sibiului — 
Hipodrom — repre
zintă o autentică pre
mieră pe tară, iara- 
vantaiele noii tehno
logii se dovedesc a fi 
de interes general : o 
rezistentă sporită a 
construcției, importan

te economii de ma
teriile. posibilitatea 
..turnării" fundației pe 
orice timp, reducerea 
volumului de mano
peră și în mod deo
sebit execuția mult 
mai rapidă a lucrări
lor. Printr-o bună or
ganizare a montajului, 
fundația unui bloc cu 
4 etaje poate fi rea
lizată in numai 3 zile, 
fată de două săptă- 
mini cit cere execuția 
clasică.

economisesc energia electrică și ter
mică.

Ne aflăm la Combinatul chimic din 
Craiova. Care ar fi dimensiunile 
oonsumului energetic al acestui 
mare obiectiv al industriei chimice ? 
într-o oră se consumă, în medie, 
114 000 kWh energie electrică, 480 000 
kg de aburi, se captează circa 6 000 
mc de apă (ceea ce reprezintă 3 la 
sută din totalul de apă industrială 
recirculată în cadrul combinatului). 
Alte amănunte ni le oferă directo
rul combinatului, ing. Gh. Gheban : 
„Proporțional cu sporirea producției 
combinatului, consumul de energie 
electrică și termică se află într-o 
continuă creștere. In același timp 
se amplifică și preocupările noastre 
fată de reducerea consumurilor spe
cifice. Acum citiva ani aveam des
tule necazuri cu alimentarea cu e- 
nergie electrică și termică, cit și 
aiumeroașe pierderi. Măsurile apli
cate ne-au adus astăzi în situația 
de a asigura funcționarea instalații
lor combinatului în regim optim, la 
capacitatea maximă".

Amintim cîteva dintre aceste ac
țiuni de dată mai recentă. Utilizarea 
parțială a oxidului de carbon (ga
zul rezidual) permite economisirea 
zilnică a 15 tcc. Circa 33 de tone pe 
zi combustibil convențional, sub 
forma gazelor reziduale rezultate 
de la fabrica de acetiienă. se li
vrează C.E.T. Craiova. în baza u- 
nor studii efectuate, se economisesc 
zilnic 10 tone de motorină în pro
cesele tehnologice care, pină nu de 
mult, erau aruncate la canal. S-a 
reconsiderat întreaga rețea termică 
de distribuție, reușindu-se preveni
rea unor, pierderi de aburi. „în a- 
cest fel — conchidea directorul com
binatului — credem că am închis 
unele dintre canalele risipei de e- 
nergie electrică și termică...".

Este evidentă preocuparea pentru 
gospodărirea cit mai judicioasă a e- 
nergiei consumate de Combinatul 
chimic din Craiova. Dar. din păcate, 
nu s-au lichidat toate pierderile în 
acest domeniu. Prezentăm probe de 
la fata locului, desprinse în urma 
unui raid de noapte efectuat în fa
bricile combinatului. La acele ora

tirzii ne însoțea ing. Petre Stoican, 
coordonatorul activității energetice 
din combinat. Un prim obieotiv, fa
brica de catalizatori anorganici. Aici, 
agregatele funcționau în plin. In 
contrast, atelierul mecanic era inun
dat de lumina feerică a lămpilor de 
neon.

— De ce stau aprinse becurile ? — 
il întrebăm pe maistrul Filip Pe- 
trache.

— Am uitat să le sting, răspunde 
acesta. Dar să știți că este, de fapt, 
o nimica toată pe lingă ce consumă 
gigantii noștri !

Iată o mentalitate străină bunului 
gospodar. Aceste mici procente ale 
risipei, însumate, reprezintă mult la 
nivelul economici naționale. Un alt 
neajuns constă în folosirea necores- 
nunzătoare ă aparaturii de măsură 
și control de la diferite instalații. De 
multe ori. aceasta nu funcționează 
sau, în alte cazuri, exploatarea a- 
cestora nu este urmărită îndeaproa
pe. Tolerîndu-se asitfel de situații, 
nu se poate avea siguranță asupra 
realizării unor randamente bune ale 
utilajelor, care, implicit, generează 
creșterea consumului de energie. 
Aceste lucruri aveau să ne fie con
firmate si de ing. Alexandru Mari- 
nesou, șeful grupei de inspecție pen
tru controlul gospodăririi combusti
bilului și energiei din cadrul Inspec
toratului teritorial Craiova, care a 
ținut să precizeze :

— La un control efectuat de noi 
în luna mai a.c., am analizat ba
lanța energetică a combinatului, după 
datele înregistrate în scripte și cele 
furnizate de aparatele de măsură. 
Am depistat, cu acest prilej, ne
concordante. De pildă. în luna apri
lie, această diferență a fost de 
3 200 000 kWh, ceea ce înseamnă con
sum suplimentar de energie electri
că. în același timp s-au identificat 
unele erori în stabilirea consumuri
lor specifice de energie electrică. 
Tendința de a raporta lună de lună 
consumuri specifice apropiate de 
norma avizată — fără acoperire prac
tică. în detrimentul realității — nu 
constituie un stimulent pentru fabri
cile combinatului în priv-inta utili
zării economice a energiei electrice.

Deci, aprecierea conducerii LE. 
Craiova, potrivit căreia combinatul 
chimic ar putea gospodări mai bine 
energia electrică și termică, este pe 
deplin întemeiată. Dacă producăto
rul energiei manifestă o atare preo
cupare, cu atît mai mult trebuie să 
o economisească consumatorii indus
triali. în acest sens, subscriem în
tru totul propunerii făcute în cursul 
anchetei noastre, ca întreprinderea 
electrocentrale și Combinatul chimic 
Craiova să pună la punct un sistem 
eficace de urmărire a consumuri
lor de energie electrică și termică, 
conducerile lor fiind răspunzătoare 
pentru modul de gospodărire a a- 
cesteia. Specialiștii celor două uni
tăți dispun de toate condițiile pen
tru a optimiza consumurile, a bara 
risipa, chiar dacă aceasta este pro
vocată de un simplu bec de 25 de 
wați care arde in zadar. Este o pro
blemă de maximă importantă eco
nomică. a cărei soluționare ar fi de 
natură să stăvilească consumurile 
inutile de energie electrică si ter
mică. să imbunătătească substantial 
rezultatele obținute pînă acum in a- 
cest domeniu esențial al creșterii 
eficientei activității economice.

Ing. Ion LAZAR
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produse cu
caracteristici■ ■

îmbunătățite1
Una din preocupările constan

te ale colectivului întreprinderii 
de utilaj chimic din Făgăraș o 
constituie modernizarea produ
selor prin reproiectare, în sco
pul îmbunătățirii performanțelor 
tehnico-economice și funcționa
le. Este vorba, în primul rînd, 
de reproiectarea armăturilor din 
oțeluri inoxidabile cu dimen
siuni cuprinse între 20 și 100 
mm. Aceasta a creat condiții 
pentru ca armăturile respective 
să poată fi prelucrate pe o li
nie automată. De asemenea, prin 
reproiectare s-au redus conside
rabil adaosurile de prelucrare, 
piesele devenind mai ușoare, 
mal suple. Creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea 
consumului de metal au avut ca 
efect final obținerea unei eco
nomii de circa trei milioane lei. 
în cazul robineților, de exem
plu, reproiectarea a avut ca 
efect îmbunătățirea simțitoare a 
calității acestora. Nu au fost 
neglijate nici pompele antiaci- 
de. Aici, prin reproiectare, s-a 
urmărit. în primul rînd. înlo
cuirea unor piese din metal cu 
piese din material plastic. 
De o atenție deosebită s-au 
bucurat și utilajele complexe 
destinate unităților chimice. Un 
singur exemplu : prin reproiec
tarea unor repere la reactoarele 
emailate se realizează o calita
te superioară a produselor și o 
mai mare siguranță în exploa
tare. Numai în acest an, la în
treprinderea de utilaj chimic 
Făgăraș au fost reproiectate 60 
de produse din fabricația de 
serie. Alte citeva zeci de pro
duse urmează să fie reproiecta
te
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PREOCUPARE ACTIVA
PENTRU ECONOMII

N. Grigore MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

PROGRESUL" BRĂILA

sec- 
metalice, for- 
turnătorie și 
materializează 
in secția care

într-o adunare de la începu
tul anului, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni de, 
la secția uzinaj a uzinei „Pro
gresul" Brăila a hotărît să 
realizeze fiecare economii echi
valente cu valoarea salariului 
pe o lună. Totodată, au chemat 
la întrecere colectivele celor
lalte secții, stabilind și princi
palele obiective : realizarea de 
inovații, raționalizări și moder
nizări de utilaje ; modificări de 
tehnologii, înlocuiri de materi
ale, reducerea importurilor, re
ducerea cheltuielilor materiale 
și de regie etc.

Rind pe rind, au răspuns a- 
cestei chemări colectivele 
țiilor construcții 
jă, osii montate, 
altele. Cum se 
această inițiativă ...__ ______
a lansat-o ? In toate cele șapte 
ateliere productive se observă 
o preocupare deosebită pentru 
gospodărirea materialelor, a 
unor piese fabricate și neli
vrate din diverse motive, a 
plăcuțelor vidia și a altor scule. 
Un exemplu : la magazia sec
ției uzinaj existau mal multe 
piese rezultate din comenzi 
interne și anulate. Pină nu 
de mult, acestea, deși incorpo
rau o valoare, se trimiteau la 
retopit. Acum s-a găsit o so
luție mai bună : s-au întocmit 
schițele pieselor și s-au trimis 
unor întreprinderi interesate in 
achiziționarea lor. Uzinei „La
minorul", fabricii „Stinca", în
treprinderii „Navrom" din Bră
ila, precum și uzinei „Niroli- 
na“ din Iași li s-au livrat ast
fel de repere în valoare de a- 
proape o jumătate de milion 
lei. S-a recurs însă și la alte 
rezerve : strungarii, frezorii și 
rabotorii din atelierele de aș- 
chiere conduse de maiștrii Mi
hai Bordeianu și Gheorghe Bra- 
tosin, Erou al Muncii Socialiste, 
au obținut cele mai bune rezul-

tata în economisirea plăcuțelor 
vidia. Toate, aceste acțiuni, la 
care se adaugă și eficiența eco
nomică a inovațiilor propuse și 
aplicate, au dus la obținerea pe 
primele cinci luni a unor eco
nomii in valoare de 1 109 887 
lei din angajamentul de două 
milioane lei.

— Acțiunile îndreptate spre 
sporirea volumului de economii 
se înmulțesc cu fiecare zi — 
spunea tovarășul Matei Buricea, 
președintele comitetului sindi
catului de secție. Fiecare munci
tor este interesat să găseas
că o rezervă de economi
sire a metalului, a manoperei, 
să folosească mai bine timpul 
de lucru. De curind, cițiva 
muncitori au găsit posibilita
tea ca, la o comandă de SDV-\ 
uri pentru secția forjă, să folo
sească materiale casate. Aceas
ta ne-a adus o economie la ma
teriale de 14 000 lei. Și acestea 
sînt doar cîteva exemple.

Succese asemănătoare au ob
ținut și muncitorii de la secția 
construcții metalice : prin eco
nomisirea materialelor folosite 
la reparații curente, prin redu
cerea consumurilor de scule, e- 
nergie și electrozi, prin mai 
buna întreținere a utilajelor, ei 
au realizat, în aceeași perioadă, 
economii de aproape un milion 
de lei, iar lucrătorii din com
partimentul transporturi și-au 
depășit angajamentul economii
lor la zi cu 60 000 lei, prin re
ducerea prețului de cost pe 
tonă/km și recondițlonarea di
feritelor piese necesare mijloa-. 
celor de transport.

în fiecare secție a întreprin
derii care a preluat inițiativa 
„Economii echivalente cu sala
riul pe o lună", bilanțul de pină 
acum este pozitiv.

în perioada următoare.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"
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Cit de populară este... cartea de popularizare
a cunoștințelor tehnico-științifice ?

Revoluția științifică și tehnică mondială determină în toate țările, în 
marelui public față de rezultatele 

umane.
societatea
mai noi
materială,

mod obiectiv, sporirea interesului 
cercetării, ale creației gândirii 
se manifestă acest proces in 
angajată în introducerea .celor 
tehnico-științifice în producția ______, _  ___________ o__
participarea largă și efectivă a oamenilor muncii la conducerea so
cietății, făurirea personalității umane multilateral dezvoltate. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că ridicarea nivelului ge
neral de cunoaștere al maselor este o componentă fundamentală a 
procesului de formare și dezvoltare a oonștimței socialiste ; maturi
zarea orinduirii pe oare o făurim impune fiecărui cetățean să abor
deze științific problemele — și anume, atît cele mici, ale locului în 
oare muncește, cit și cele mari, ale întregii societăți — spre a contribui 
Ia rezolvarea lor în interesul cauzei generale a socialismului, în spi
ritul politicii partidului. Ca atare, difuzarea în mase a realizărilor teh- 
nico-științifice — aspect esențial și indispensabil al activității cultu
rale demasă — trebuie să se facă temeinic și organizat, creîndu-se 
recent înaicest scop o comisie centrală (și* comisii județene, muni
cipale, orășenești și comunale) de profil, cu o bază obștească extinsă 
în cadrul Frontului Unității Socialiste.

în legătură cu modul în care acționează comisia centrală în vede
rea popularizării prin carte a cunoștințelor științifice și tehnice, pre
ședintele acesteia ne-a spus la începutul convorbirii :

Cu atît mai intens 
noastră socialistă — 
și valoroase cuceriri 
în care se asigură

— Față de un trecut nu prea în
depărtat, când cartea de popularizare 
începuse să fie văzută, de multe ori, 
ca o specie de literatură mediocră, 
care vulgariza datele științei și teh
nicii — astăzi, se pot constata unele 
mutații calitative demne de relevat, 
mai ales în privința concepției, titlu
rilor de lucrări, conținutului aces
tora. Trebuie să recunoaștem însă că 
procesul de îmbunătățire a activită
ții în acest domeniu a pornit de la 
conducerea, partidului, care în repe
tate rînduri a relevat menirea superi
oară, innobilantă, a cărții de popu
larizare de calitate. într-adevăr, în 
realizarea unui orizont științific și 
tehnic cit mai larg — ca element de 
bază al conștiinței socialiste — car
tea (în cazul nostru,. cea de popu
larizare) prezintă unele trăsături ’de 
netă superioritate. Dacă pe căi orale 
(lecții, expuneri) te poți informa, 
doar lectura unei cărți îți permite să 
revii, să aprofundezi. in plus, în 
paginile unei asemenea cărți, expu
nerea respectivelor date se face mai 
detaliat și sistematic, înlesnind o 
cunoaștere mai completă, aprofunda
tă a acestora. Cu ajutorul volumelor 
destinate anume popularizării aspec
telor noi și moderne ale progresului 
tehnico-științific actual, respectîn- 
du-se, deliberat, exigențele vitale ale 
unei difuzări eficiente a acestora — 
adică actualitatea tematică, accesibi
litatea expunerii, tirajul sporit, pre
țul ponderat ș.a. — se sprijină de
cisiv și eficient procesul de infor
mare desfășurat și pe celelalte căi 
(prin activitatea așezămintelor de 
oultură, filme științifice și tehnice, 
expoziții de aoest gen).

privind lucrările de populariza
re a cunoștințelor tehnico-știin
țifice ?

— Este notorie creșterea inte
resului colectivelor editoriale — 
și, în general, a sistemului de apa-

pentru nespecialiști, pentru cei cu 
pregătire medie, pentru uzul larg, 
pentru tineret ș.a.

Totuși, nu putem spune că dispunem 
de ceea ce definește un sistem al căr
ții de popularizare in domeniul știin
ței și tehnicii. Așezămlntele noastre 
culturale — de la universități populare 
și case de cultură; până la biblioteci 
— nu au la indemină un sistem do
cumentar bine pus la punct, coerent, 
care să permită susținerea diverse
lor activități (dar mai ales expuneri 
orale, lecții) cu o bibliografie mini
mă adecvată. înșiși propagandiștii 
din rețeaua ce se ocupă cu răspîn- 
direa cunoștințelor științifice și teh
nice au nevoie de asemenea cărți, 
capabile să indice metodele de lucru 
cele mai eficiente în domeniul res
pectiv ; acestea informează, arată 
cum se pune problema, în contextul 
celor mai recente descoperiri, oferă 
argumente sistematic expuse ș.a. 
Toate aceste deficiențe persistă pen
tru că activitatea de tipărire din 
acest teren este încă fărimițată. pen
tru că se acționează după cum se 
crede de cuviință în fiecare editură. 
E greu de afirmat că dispunem 
acum de posibilitatea unei strategii 
unitare în acest domeniu. Așa se ex-

Convorbire cu acad. REMUS RĂDULEȚ, președintele Comi
siei centrale pentru râspîndirea cunoștințelor științifice

riție a acestor volume : de la autori, 
Ia tipografi și librari — fată de a- 
eeste titluri. Statistici recente confir
mă că, in contextul celor peste 3 000 
de titluri ce se tipăresc anual în tara 
noastră, ponderea celor de populari
zare a științei și tehnicii sporește 
simțitor. Progrese se înregistrează și 
în ceea ce privește nivelul realizării 
lor, în sensul că 
mult tendința 
..cenușăresele1*

— Pornind de la cerințele 
formulate de conducerea parti
dului, ce progrese se înregis
trează in activitatea editorială

dispare tot mai 
de a le taxa drept 

planurilor editoriale 
(adică, de a Ie lăsa mai la urmă, de 
a fi mai indulgenți in ceea ce pri
vește calitatea lucrărilor din 
tul de vedere 
cel estetic).

Ca un alt 
aș remarca 
spori numărul 
tătorilor și scriitorilor științifici 
de prestigiu atrași într-o astfel de 
muncă. Și, aceasta, în toate zonele 
țării. De asemenea, merită semnala
tă strădania de a se da un curs mai 
susținut editărilor de acest fel, prin 
crearea de serii și colecții distincte. 
Există de pe acum un întreg angre
naj de inițiative materializate, care 
vizează popularizarea datelor știin
ței și tehnicii la diverse niveluri de 
pregătire a ’categoriilor de public :

plică de ce se mențin încă parale
lismele tematice, concomitent cu 
neaooperirea unor ramuri și sfere 
importante, actuale. Se fac simțite, 
totodată, diferențele de tiraj stabilite 
arbitrar, unele complet neconcordante 
cu însemnătatea temelor abordate și 
cu cerințele reale ale publicului (a- 
numite tiraje ne obligă să .numim 
doar cu greu o astfel de carte drept 
„oarte de popularizare").

al conținutului
sem*n de bun 
preocuparea 

savanților, 
scriitorilor

A reintrat în viața artistică
&

punc- 
și din
augur, 
de a 
cerce-

— Ținînd seama ■ de rolul co
misiei pe care o prezidați, ce 
acțiuni Se vor întreprinde in ve
derea înlăturării neajunsurilor 
amintite, obținerii de realizări 
certe, care să întrunească a- 
precierile maselor de oameni ai 
muncii ?

— Comisia noastră a și 
de comun acord cu toate 
pe baza sprijinului direct al Consi
liului Culturii și Educației
— editarea unei colecții de populari
zare a științei, care să se bazeze pe 
o tematică unitară și să fie împăr
țită pe serii : fizică, chimie, biolo
gie, științe sociale ș.a. — și, deci, 
și pe edituri. în cadrul colecției res-

initiat — 
editurile,
Socialiste

peotive, lucrările ar larma să apară 
periodic și să aibă o formulă grafi
că tipizată ; evident, cărțile s-ar 
vinde și la un preț fix, accesibil. 
Credem că o astfel de colecție tre
buie să pornească, în ceea ce pri
vește conținutul, de la faptul că în 
țara noastră nivelul de cultură aâ 
populației a cunoscut o continuă și 
rapidă creștere în anii construcției 
socialiste, că modificările calitative 
in structura economiei naționale de
termină un masiv proces de urbani
zare și că revoluția tehnică-stiințifi- 
că se reflectă și printr-o sensibilă 
mobilitate socio-profesională. O ase
menea situație pozitivă impune deci 
și o studiere atentă a nevoilor de 
cunoaștere ale maselor ; atît a oelor 
resimțite subiectiv, olt și a celor încă 
nelimpezite în conștiința tuturor, dar 
reale. Se mai cere să știm să pro
movăm ceea ce este cu adevărat util 
din punct de vedere social — ou alte 
cuvinte, apt să conducă la ridicarea 
nivelului general de cunoaștere, la 
lărgirea orizontului culturii tehnioo- 
profesionale, la desăvârșirea integră
rii sociale, la formarea ooncepției 
științifice despre lume, la acte îna
intate de comportament social.

Implicit, s-ar realiza astfel și 
un nou sistem de lucru în a- 
cest domeniu, o modalitate judi
cioasă de colaborare între edituri și 
s-ar ajunge. — fără a se exclude 
insă posibilitatea apariției și a altor 
lucrări științifice de largă accesibi
litate — la evitarea paralelismelor 
și a irosirii de forțe și mijloace, la 
urmărirea consecventă a finalității, 
a scopului pe care ni l-am propus 
și care este dintre cele mai impor
tante. Trebuie să facem cunoscute 
mai susținut însă, atît cartea știin
țifică de popularizare — prin presa 
centrală și locală, prin revistele de 
cultură, prin radio și televiziune — 
cîit și aceste inițiative de valoare.

Asemenea inițiative s-ar cuveni să 
fie mai mult avute în vedere și de 
către cei ce lucrează efectiv în do
meniul difuzării cunoștințelor știin
țifice și tehnice — îndrumători sau 
propagandiști — pentru stimularea, 
in continuare, a interesului publicu
lui față de cartea de popularizare a 
științei și tehnicii, pentru a oferi so
luții evoluate de utilizare a ei în 
mod sistematic. Reali rin d grabnic 
astfel de perfecționări, am putea fo
losi și mai eficient aoest valoros și 
indispensabil instrument de propa
gare a științei și tehnicii în masele 
largi, care este cartea de populari
zare. Fapt cu atît mai important, cu 
cit acest efort vizează înfăptuirea 
unor obiective de. bază ale politicii' 
partidului și statului nostru, curente 
și de perspectivă.

Premiile concursului
organizat de Comitetul

pentru

Centrul teritorial de calcul din Ploiești : imagine din sala calculatorului

Zoe DUMITRESCU-BUSULENGA

Valori și echivalențerr
//

profundă 
poporului, 

cu 
fol-

umanistice
Fiecare din articole

le $i studiile reunite 
în acest volum mar
chează o etapă dis
tinctă dintr-un pasio
nant și vast 
prin universul 
lori naționale 
versale. Stilul 
pe colocvial

STUDIOUL DE BALET
AL OPEREI ROMANE

După o pauză, în mod nejustifi
cat prelungită, de aproape cinci 
ani, Studioul de balet al Operei 
Române din București reintră în 
actualitate; deși tardivă, inițiativa 
reînființării lui e binevenită. Căci, 
necondiționat, Studioul de balet 
trebuie privit ca un autentic la
borator de creație, un cadru pro
pice afirmării unor idei, unor con
cepții coregrafice valoroase, noi'și 
îndrăznețe. Aici trebuie să-și facă 
loc, în primul rînd, spiritul con
structiv, efervescența creatoare, 
pasiunea artistului cercetător care 
experimentează. cu responsabi
litate, înainte de a găsi, de 
a ajunge la soluții definitive. Dar, 
în. egală măsură, Studioul de ba
let trebuie privit și conceput ca un 
mediu propriu afirmării celor mai 
tinere valori în domeniul dansu
lui. în sfîrșit, Studioul de ba
let trebuie să constituie acel 
domeniu experimental, capabil 
să ofere marelui repertoriu al 
Operei Române, permanențe de 
valoare, creații coregrafice într-a
devăr exemplare.

Pentru început, actuala reluare a 
activității studioului ne-a propus 
cîțiva realizatori și dansatori de 
elită: Alexandru Schneider, bine
cunoscutul maestru coregraf timi
șorean,. aflat într-o primă și im
portantă colaborare, pe scena Ope
rei Române, cu Ileana Iliescu 
Marinei Ștefănescu ; 
butul, ca realizatori, 
matto Checiulescu 
tiv, al Alexei Mezincescu, 
compania unor nume de primă mă
rime ale baletului românesc, prin
tre care, desigur, în primul rînd, 
Magdalena Popa.

„Chore-Patetica" — baletul lui 
Alexandru Schneider, realizat pe 
muzica lui P. I. Ceaikovski — pro
pune, înainte de toate, o nouă in
terpretare coregrafică a unei par
tituri romantice ; renunțînd la ba
lastul unor accesorii decorative ale 
mișcării, ale figurilor clasice, 
Schneider păstrează — în schimb 
— esența romantică a expresiei, 
pură și densă, impecabil și ferm 
caligrafiată de Ileana Iliescu, a- 
ceastă impresionantă tehniciană de 
linie clasică.

Este surprinzător și îmbucură
tor — în același timp — să desco
perim în persoana apreciatului 
balerin Amatto Checiulescu pe 
maestrul coregraf, dotat cu acea 
rară capacitate de a medita sensi
bil prin intermediul dansului. „De-

și 
de-apoi,

al lui A- 
și, respec- 

în

venire" — utilizînd muzica cîtorva 
fragmente din Suita a IlI-a „Să
teasca" de George Enescu — 
este un poem coregrafic în care, 
fără a apela la elementele de 
formă specifice dansului popu
lar românesc, autorul imaginea
ză o linie a dansului structural ro
mânească. Iar in acest sens, evo
luția coregrafică a 
Popa este, in adevăr, 
re prin densitatea 
mișcării prin simțul 
colaborării cu partenerul 
torul baletului.

Debutînd, de asemenea, 
late de maestră coregrafă, 
Mezincescu face loc 
ei „Anotimpurile", compus pe mu
zică de Antonio 
etalări virtuoze 
rafinament in 
pectului plastic 
■nu numai atît ; 
aici un nou fel ■ de a privi — lipsit 
de orice urmă de ostentație, o nouă 
accepțiune a dansului clasic deba
rasat de conveniențele sale de or- • 
din strict formal. In consecință, li
nia dansului capătă o încărcătură 
emoțional poetică, definitorie pen
tru întregul balet ; inovația in
tervine, astfel, firesc și s 
ții, sensibilizind mișcarea, 
ritualizînd-o. Spectatorul are, 
plus, satisfacția de a urmări suc
cesiunea unor „numere" de ba
let, a unor evoluții individuale sau 
cupluri de aleasă virtuozitate, da
torate Mihaelei Crăciunescu și 
lui Ovidiu Vîlcu, Martei Hertzeg, 
Soniei Dumitrescu și lui Mihai 
Ciortea, Gabrielei Nicolescu și lui 
Paraschiv Pieleanu, Elenei Dacian 
și lui Ștefan Bănică. Și dacă, din 
punctul de vedere al dansului, con
cepția matură, perfect închegată a 
Alexei Mezincescu, creează echiva
lențe intime, proprii — nu neapărat 
stilistice — cu caracterul concertant 
baroc al muzicii lui Vivaldi, mai 
rămîne de urmărit, în unele mo
mente, ca — în raport eu posibi
litățile individuale ale dansatori
lor — evoluția muzicală să nu o 
covîrșească pe cea coregrafică. Tre
buie perseverat, de asemenea, ca 
— pe ansamblul acestei seri de ba
let de cea mai bună calitate — 
mișcarea colectivă a dansatorilor 
să fie mai bine coordonată, în sine, 
mai atent acordată evoluțiilor indi
viduale, în bună parte exemplare.

Magdalenei 
copleșitoa- 

emoțională a 
acut 

ei,

în cali-
Alexa 

în baletul
Vivaldi — unei 

de bun gust și 
conceperea as- 

al dansului. Dar 
autoarea propune

Dumitru AVAKIAN

LA RM. SARAT

UN NOU TEATRU DE VARĂ
(Corespondentul

Mihai Bâzu). — Edi-
BUZĂU 

„Scinteii", 
ficiilor destinate vieții spirituale 
a locuitorilor orașului Rm. Să
rat li s-<a adăugat un nou tea
tru de vară în vecinătatea 
parcului de recreare și odihnă. 
Cele 1 040 de locuri, ca și 
scena cu mare deschidere 
conferă teatrului caracteristi
cile necesare înscrierii sale pe

lista scenelor propice turnee
lor artistice. Edificiul permite 
utilizarea lui și ca cinemato- 
graf-grădină, asigurând astfel o 
continuitate a activităților cul
turale. Construcția s-a realizat 
■în cea mai mare parte prin par
ticiparea cu muncă volunlar- 
patriotică a numeroși cetățeni 
și salariați din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

partenența 
la . istoria — 
conjugate adesea 
interesul pentru 
clor și mituri, pentru 
acele straturi ale etno
genezei noastre depo
zitare a unor străvechi 
amintiri 
După cum 
perfecțiune, 
puternică spre clasici
tate își află echiva
lent în planul general 
al culturii noastre în 
acea viziune armoni
oasă, echilibrată asu
pra lumii care stă la 
temelia acestei cul
turi.

i nul literar românesc 
, nu s-a dezvoltat izolat 

de celelalte literaturi,
■ ci în strînse legături 
1 spirituale cu acestea.
■ Chiar atunci cind, a- 
• bordind creația unui 
i scriitor, scopul cerce

tării îl formează cir-
; culația unor motive și 
i forme literare, a unor
■ atitudini și modalități
■ artistice, Zoe Dumi- 
l trescu-Bușulenga evi- 
i tă cu suplețe interpre-
■ țările excesiv com

paratiste care reduc
i conținutul unei scrieri 

la o simplă receptare 
de influențe- 
țioase analize 
vin astfel să 
înnoirea unor 
poetice (ca acela al 
„Florii-Albastre" 
Eminescu, 
tat inițial 
romantică 
modul în 
sint îmbogățite cu va
lențe inedite, integra
te unei viziuni origi-

; nale. Dincolo, așadar; 
de aceste apropieri și 

. similitudini, autoarea 
e preocupată să detec
teze sunetul propriu, 
timbrul inconfundabil 
al unor mari creații 
românești, adincimea 
viziunii și profunzi
mea gîndirii celor care 
le-au făurit. Exploră
rile sale frecvente în 
universul poetic emi
nescian confirmă în 
chip peremptoriu a- 
cest adevăr. Și nu mai 
puțin acelea din care 
se încheagă cea de-a 
treia 
lată „Excurs i 
sal**, ce-și au 
țintă conținutul 
capodopere ale lite
raturii universale. Se 
detașează dintre a- 
cestea, prin caracterul 
laborios al investi
gației și temeinicia 
condiției, studiile con
sacrate unor 
tori precum 
Shakespeare.
etc. ce au atins per
fecțiunea prin felul 
uimitor în care au 
știut să îmbine sim
plitatea expresiei 
o mare 
viață, 
ceasta 
marea 
țe, ci 
stante 
care reușește de altfel 
să o insufle și citito
rului : cultul, izvorit 
dintr-o riguroasă cu
noaștere, pentru ma
rile valori umaniste 
ale culturii, pentru 
clasicitate.

Duminică 1 iulie, în prezența 
unui numeros public, a avut 
loc, la București, în sala Casei 
de cultură a sectorului II, tra
gerea la sorți a premiilor ofe
rite participanților la concursul 
pe bază de buletine cu tema 
„Cultura română, promotoare a 
idealurilor păcii, umanismului 
și respectului între popoare**, 
organizat de Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii.

Premiul I, un libret CEC in 
valoare de 25 000 lei, a fost 
ciștigat de Adam Gheorghe din 
Lugoj.

Premiul II, 5 librete CEC în 
valoare 
revenit 
Maria, 
Brăila; 
Marin 
corn. Dragodana, jud. Dîmbovi
ța ; Mihăilă Nicolae, corn. Vad- 
Mînăștu, jud. Maramureș, și 
Savin Vasile, com. Ungureni, 
jud. Bacău.

Lista completă a ciștigătorilor 
eelor 816 
lui va fi 
„Pentru 
7/1973.

itinerar 
de va- 
și uni- 
aproa- 

pe colocvial în caia 
ele sint scrise întăreș
te impresia că autoa
rea simte parcă nevoia 
să. se adreseze unui 
interlocutor, căruia îi 
servește drept călăuză 
în acest elevat peri
plu. stimulîndu-i. inte
resul atît față de . va
lorile universale ale 
literaturii, cit și față 
de bogata tradiție de 
cultură și. spiritualita
te românească. Aple- 

. cindu-se asupra, unor 
creații -apte a intra 
sau integrate deja în 
circuitul universal al 
valorilor, demersul 
critic vizează, așadar, 
diverse zone naționale 
de cultură, cea româ
nească formînd obiec
tul — intr-o. întreagă 
secțiune a cărții inti- 
iiula'ță.„Sinteză de 
cirtiiiră românească" — 
unor stăruitoare inves
tigări și pertinente 
meditații asupra spe
cificului ei. asupra le
gilor lăuntrice și me
canismului de .dezvol
tare. Raportul istorici- 
tate-arhaitate îi apare 
in acest sens autoarei 
ca o „pălațitate fun
ciară a culturii noas
tre, între ai cărei , ter
meni se produc pen
dulări mai. cuprinză
toare, alternante, ce
rute și datorate acelo
rași necesități interioa
re de echilibru, de în
noire și de conservare 
ale conținutului și for
melor"... Intr-un sub
stanțial articol intitu- • 
lat „Ideea originilor în 
cultura românească", 
autoarea definește cu 
pregnantă termenii 
acestui raport, accep
țiile, formele diverse 
sub care apar și se 
intercondiționează, în- 
rîurind în decursul 
timpului epooi și sti
luri de cultură.

Ceea ce este carac
teristic pentru ansam
blul unei culturi poa- ■ 
te fi observat însă și 
Ia nivelul unor indivi
dualități reprezenta
tive. Așa, bunăoară, iru • 
cazul unor scriitori a- 
parținînd generației : 
de. la 1848, la Emi-. , 
nescu și la alți crea- i 
tori ce i-au urmat, . 
Zoe Dumitrescu-Bu- j 
șulenga deslușește a- 
semenea fecunde anii- ■ 
nomii în ascuțita lor , 
viziune socială

autohtone, 
setea de 
aspirația

note de
Minu- 

pe text 
probeze 
motive

de 
imprumu- 

din lirica 
germană), 

care acestea

de 10 000 lei fiecare, a 
următorilor ! Dimofte 
com. însurăței, jud.
Ghiță Hie, Pitești ; 

Andrei, satul Burduca,

ar.

în zilele ur-

Concursul republican

de interpretare

instrumentală

Porumbescu*'

15,30;

LIRA

lectură

artiștii suce- 
o suită ‘ de 
tradiționale,

crea- 
Dante, 
Tagore

Adrian 
ANGHELESCU

Convorbire realizata de 
Teodor CAZACU

un 
sau 

fie că are

„Ciprian

premii ale concursu- 
publicată în revista 
Apărarea Păcii"

folcloric „Arcanul", 
de cintece și dansuri 
ce reunește artiști a-

secțiune intitu- 
univer- 

drept 
unor

LA

Programul n

Programul I

cinema11,10

12,20

12,50

22,00 în

22,30

20,00

Arena *73

George 
Hasnaș, 

Costache

,.Rapsodia 
fermecate

18,45
10,20
19,30

18.00
18.05
18,25

nou lini?- 
ÎNTRE

„Poezia

13,00
17,30

Con- 
Ni- 
Li-

Ne- 
lon 
ba- 

Ope-

MELODIA 
18,30; 20,45, 

----- 16;
Alex. Mălinescu,

Aurel 
Petrescu, 

Dumi- 
Vic-

victor 
Deme- 

Călin 
Dunea, 
Rodica 

Mateescu, 
Vistrian 

Constantin, 
Traian Stă- 

Emil 
Const. Răschlțor, 
Moldovan, Andrei 

Const. Drăgănescu, 
Niculescu.

9,00 Teleșcoală n Itinerar geo
grafic : 50 de kilometri de 
soare și frumusețe. Comen
tează Victor Bîrlădeanu o 
Pagini din istoria patriei : 
Peceți și file, îngălbenite.

10.00 Telex.
10.06 Avanpremiera.
10,10 Teleenciclopedia.
10,50 ’ ' "

18,30; 21, la
BUCUREȘTI — 
14,45; 17; 19,15;
— 20,30.
• Program de 
pentru copii : DOINA
• Coarnele de aur : 
11; 13,15; 15,30;. 17,45;
• Monte Carlo : SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete —
4637) ; 20.15 (seria de bilete —
4638) , FAVORIT — 10; 12,30; 15,30;
13: 20,30, EXCELSIOR — 8,30: 11; 
13.30; 16; 18,30; 21. MODERN — 
8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, la
grădină — 20,30.

20.00 Avanpremiera.
30,Oo Festivaluri muzicale. Opole 

1973 — selecțiuni din festiva
lul național al cintecului po- 
lone^. , .

^0,35 Cîntecele Iancului — emisiu
ne de versuri.

20,50 Bucureștiul și tinerii săi. 
Transmisiune de la uzina „23 
August".

21,10 Film serial „Mannix**.
22,00 Telerama. „Ulciorul" — o e- 

cranizare realizată de Tele
viziunea gruzină după o nu
velă de Luigi Pirandello.

desene animate
— 9.45. 
DOINA —

20.

• Parașutiștii : CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45, la
grădină — 20,15, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Un om in sălbăticie : PATRIA 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; .21,15.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11: 13,30; 16; 

grădină — 20,30, 
8,30; 10,30; 12,45; 
21,15, la grădină

SI PORTULUI POPULAR
1

Grupul 
formație 
populare 
matori din Pirtești și Bilca, re
marcați cu prilejul a numeroa
se confruntări scenice naționa
le, a plecat în Iugoslavia, unde 
va reprezenta țara noastră la 
Festivalul balcanic al cintecului

și portului popular, manifestare 
care va avea loc 
mătoare.

Cu acest prilej, 
veni vor prezenta 
jocuri și cintece 
specifice bogatei zone etnogra
fice a Moldovei de nord.

(Agenpres)

Fie că analizează 
poem eminescian 
arghezian, .
în vedere întreaga 
creație, a unor impor
tanți, scriitori sau miș
cări și curente artiști-, 
ce semnificative, au
toarea privește feno
menul literar româ
nesc din perspectiva 
unor vaste ansam
bluri, ținînd seama de 

social
ale 
s-a 
di- 
in-

Instantaneu la Muzeul de istorie și arta din Zalâu

Luminile rampei: Eugenia 
Moldoveanu și Emil Gher
man,
Telecinemateca pentru copii : 
„Amintiri i din copilărie". Re
gia : 'Elisabeta Bostan. Cu : 
Corina Constantinescu. Io
nel Bocancea, Ștefan Ciubo- 
tărașu, Emanoil Petruț. 
Selecțiuni din emislunea- 
concurs „Cîntare patriei".
52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni : „Fiul de onoare al 
întreprinderii".
Telejurnal:
Curs de limbă rusă. Lecția 
a 60-a.
Telex.
Tehnic-club.
Pe-un picior de plai........ Ur
catul oilor la munte".
Panoramic științific.
1001 de seri.
Telejurnal n Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.
Cîntecul săptămînii : „Sînt
student și| brigadier" de Te- 
mistocle Popa. Text — Mir
cea Blok, Interpretează gru
pul vocal „Cantabile".

20,05 Reflector.
20,20 Muzică populară cu Marin 

Cornea.
Seară de teatru : „Bălcescu" 
de Camll Petrescu (I). Adap
tare pentru televiziune și re
gia artistică — Horea Popes
cu. In rolul titular : Alexan
dru Repan. In distribuție : 
Alex, Giugaru, Florin Scăr- 
lătescu, Octavian Cotescu, 
Const. Bărbulescu, Chirii 
Economu, Ion Pavlescu, 
Alex. Demetriad, George Mo- 
toi, Amza Pellea, - 
Moldovan. Alfred 
triu. Marian Hudac, 
Florian, Dirnitrie 
Ilinca Tomoroveanu,_ _ 
Tăpălagă, Olga 
Sorin Gheorghiu, 
Roman, Costel ( 
Mihai Dogaru, 
nescu, Comei Gîrbe_a.
Liptac, 
Ovidiu 
lonescu, 
Mihai 
Paul Avram, Alex. 
Emil Mureșan.
Dlamandi, C-tin Diplan, Ma
rin Negrea, Radu Ițcuș, Ana- 
tol Spînu. George Sirbu. Ion 
Dumitrescu, 
C-tih Constantinescu. 
lonescu. Dumitru 
Laura Riga. Chiriță 
trescu, Const. Meleea. 
tor Trăilescu.
24 de ore • Contraste 
lumea capitalului.
Pagini din operete cu 
stanța Cîmpeanu, Vali 
culescu, Stefi Pirvulescu, 
via Petrovici, Mircea 
mens, Eugen Savopol, 
Stoian și un grup de 
lerini al Teatrului de 
retă.

împrejurările 
istorice concrete 
timpului în care 
dezvoltat cit și de 
namica circulației 
ternaționale a marilor 
teme, a ideilor, proce
deelor, formelor lite
rare în contextul mon
dial al culturii. Sînt 
apreciațe astfel • eu 
strictețe și explicate 
în strînsă corelație eu 
influențele interne o 
serie de trăsături ca
racteristice care fac să 
se deosebească ro
mantismul sau realis
mul românesc în seco
lul al XIX-lea de mo
dul în care aceleași 
mișcări artistice s-au 
manifestat în alle li
teraturi.

Interesante filiații, 
paralelisme și. cone
xiuni între literatura 
noastră și alte litera
turi străine sînt stabi
lite în articole ca : 
„Eminescu și Holder- 
lin", „Modalități ale 
fantast icului în opera 
lui M. Sadoveanu", 
„Sadoveanu și Mau
passant", „Tolștoi și 
Sadoveanu", '„Influen
țe -shakespeariene în 
trilogia dramatică a 
iui Delavrancea", „Ște
fan Petică și prera- 
faelitismul englez". A- 
ceste apropieri certifi
că faptul că fenome-

cu 
densitate de 

Deslușim in a- 
nu doar afir- 
unor preferin- 

și a unei con- 
spirituale pe

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scânteii", Gh. Parascan). — 
Luni, la Casa de cuiltură a sin
dicatelor din Suceava a început 
cea de-a doua ediție a Con
cursului republican de interpre
tare instrumentală „Ciprian Po
rumbescu".

Rezervat pionierilor și școla 1 
rilor din întreaga țară, concursul 
urmărește depistarea și afirma
rea unor talente deosebite, con
tribuind. totodată, la populari
zarea și cunoașterea marilor 
creații muzicale din repertoriul 
național și universal. Timp de 
cinci zile, vor apărea în fața 
juriului și a publicului 163 de 
copii, împărțiți pe două catego
rii de virste (pînă la 11 ani și 
de la 11 la 15 ani), selecționați 
din școlile și liceele de muzică, 
din școlile generale și cercurile 
caselor pionierilor.

o Rond de noapte : LUMINA
9: 11.15; 13,30; 16; 18,30; ‘
GRIV1ȚA — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; .20,30.
• Antonin și Cleopatra : ;
LA — 9,30; 13: 16,15: 19.30. 
TIVAL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
grădină — 20,30, GRADINA

- NAMO — 20,30.
• Ciprian Porumbescu : CENTRAT»
— 9.15; 12,30: 16; 19,30.
• Ultimul cartuș : DACIA — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 20.45. VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, 
ARTA — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI —' 9—19 In conti
nuare.
• Simon Templar intervine : BU- 
ZEȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20,15, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 20,30. TOMIS 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
grădină — 20,30.
• Becket (ambele serii) 
13,30; 17, Tu ești de-a pururi 
inima mea — 20,30 : CINEMATE
CA (sala Union).
A Aici zorile sînt din 
tite : ÎNFRĂȚIREA
POPOARE — 15,30 : 19.
• Fluturii sînt liberi :
— 9; 11,15; 13,30; 16;
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30 
18.15; 20,30.
• Saleimul liliachiu : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
• Pe aripile vintului : BUCEGI
— 9,30; 14,30; 19,15, la grădină — 
20,15.
• Semnale :-PACEA — 16; 18; 20.
• Lumea se distrează : MIORIȚA
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GRA
DINA SELECT — 20,15.
• Cînd legendele mor : UNIREA 
—15.30; 18: 20,15. la grădină — 
20,30, POPULAR — 15.30; 18; 
20,15.

20.45. 
16;

8CA- 
FES- 

, la 
Dl-

• O zi mai lungă dccît un 
VITAN — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20.30.
e Veronica : FLOREASCA
18; 20.
• Copiii căpitanului Grant s 
MUL SĂRII — 15.30; 18; 
MUNCA — 15.30: 18; 20.15.
• Solaris : FERENTARI —
19.
• Acea pisică blestemată :__
— 15,30; 18; 20,30, la grădină 
20,15.
o Aventurile lui Babușcă : I 
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
o Fată bătrină : VIITORUL 
15,30; 18; 20,15.
e Teeumseh : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• Ce se întimplă, doctore ?: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
e Grăbiți apusul soarelui : MO
ȘILOR — 15,30; 19, la grădină —

16;

DRU-
20,15;

a Teatrul Național Cara-
giale" (sala Studio) ; Dona Diana 
— 20.
• Teatrul ,.c. I. Nottara" (sala 
Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caraglaie") : Adio, Charlie 
— 20.
• Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflo- 
ra" din parcul Herăstrău : Spec
tacol de sunet și lumină “ 
florilor** — 20,30; 21,15.
• Ansamblul artistic 
Română" : Meleaguri
— 18,3(1.
• Circul „București" :
— spectacol internațional — 19,30.
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COMUNICAT COMUN cu privire la vizita Alteței Sale Regale prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, in Republica Socialistă România
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității' So
cialiste, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, Alteța Sa 
Regală prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unității Națio
nale, și prințesa Monique Sianuk 
au făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră în perioada 22 iunie— 
2 iulie 1973.

Cu acest prilej, înalții oaspeți au 
vizitat întreprinderi și instituții de 
cultură reprezentative din orașele 
București, Brașov și Sinaia, precum 
și cooperative agricole de produc
ție.

In timpul vizitei au avut loc în
tâlniri între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Alteța Sa Regală 
prințul Norodom Sianuk. In ca
drul convorbirilor a avut loc un 
largf ichimb de păreri în principa
lele probleme de interes comun 
ale relațiilor româno-khmere și 
ale vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat satisfacția pentru această 
nouă întîlnire, convingerea că dia
logul statornicit la cel mai înalt 
nivel, într-un spirit de înțelegere 
și stimă reciprocă, de solidaritate 
militantă, reprezintă o contribuție 
de preț la cauza colaborării și prie
teniei dintre cele două popoare, 
a unității de acțiune a frontului 
antiimperialist, a luptei pentru o 
lume mai bună, de pace și progres, 
în care toate națiunile să se 
bucure de dreptul sacru de a se 
dezvolta de sine stătător, în de
plină independență, în conformita
te cu dorințele și aspirațiile lor.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și Alteța Sa Regală prințul Noro

dom Sianuk au salutat încetarea 
războiului și restaurarea păcii în 
Vietnam și Laos și și-au exprimat 
satisfacția față de încheierea acor
durilor de la Paris.

In cadrul convorbirilor s-a apre
ciat că apropiata Conferință gene- 
ral-europeană de la Helsinki, reali
zarea securității pe continentul 
nostru — la care România și-a 
adus o contribuție activă — va 
avea o influență binefăcătoare atît 
în ce privește continentul euro
pean, cît și în ce privește cursul 
vieții internaționale în direcția 
instaurării unui climat de pace, 
colaborare și destindere pe baza 
statornicirii unor raporturi noi în
tre state.

Alteța Sa Regală prințul Noro
dom Sianuk a informat pe șeful 
statului român, președintele Nicolae 
Ceaușescu, asupra luptei desfășu
rate de poporul cambodgian pentru 
recîștigarea independenței, sub 
conducerea Frontului Unității Na
ționale și Guvernului Regal de U- 
nitate Națională, subliniind însem
nătatea vizitei pe care a făcut-o 
recent în zonele eliberate, succe
sele obținute de patrioți în lupta 
armată și în reconstrucție, pe care 
le-a cunoscut direct la fața locu
lui. cu acest prilej.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
dat o înaltă apreciere luptei po
porului cambodgian și a urat suc
ces deplin cauzei sale nobile, expri- 
mîndu-și convingerea că, sub con
ducerea șefului statului cambod
gian. a Frontului Unității Națio
nale și Guvernului Regal de Uni
tate Națională, națiunea khmeră 
va obține victoria deplină.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat și cu acest prilej solida
ritatea Republicii Socialiste Româ
nia cu popoarele din Indochina,

sprijinul acordat Frontului Unității 
Naționale și Guvernului Regal' de 
Unitate Națională al Cambodgiei 
în lupta dreaptă pentru libertate și 
independență, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor legitime ale poporului 
cambodgian.

■ Președintele Consiliului de Stat 
a exprimat poziția fermă a Repu
blicii Socialiste România, care se 
pronunță cu hotărîre pentru drep
tul națiunii khmere de a-și decide 
singură soarta, fără nici un ames
tec străin, pentru încetarea bom
bardamentelor americane asupra 
Cambodgiei.

Șeful statului cambodgian a a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile sale căldu
roase pentru ospitalitatea de care 
s-a bucurat în timpul vizitei, ma- 
nifestîndu-și admirația pentru ma
rile realizări ale poporului român, 
a exprimat profunda gratitudine a 
națiunii khmere, a Frontului Unit 
Național și Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei 
pentru ajutorul frățesc primit per
manent din partea României so
cialiste în lupta dusă în scopul eli
berării patriei, salvgardării națio
nale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
prințul Norodom Sianuk au conve
nit ca relațiile de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și po
poare să cunoască o dezvoltare ac
tivă, în toate domeniile, spre bi
nele acestora, în interesul promo
vării unei noi politici în viața in
ternațională, a unui climat de secu
ritate în lume, propice afirmării 
suverane a tuturor națiunilor.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat s-au desfășurat, ca și cu 
prilejul întîlnirilor precedente. în- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate și prietenie.

CONFERINȚA DE PRESĂ

Plecarea ministrului afacerilor externe 
al României la Conferința pentru 

securitate și cooperare in Europa
Luni la amiază, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Helsinki, unde va participa la prima 
fază a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, ale cărei lu
crări vor începe la 3 iulie 1973.

Ministrul afacerilor externe este 
însoțit, la lucrările conferinței, de 
Valentin Lipatti, ambasador in Mi

nisterul Afacerilor Externe, Constan
tin Vlad, ambasadorul țării noastre 
tn Finlanda, de consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni erau pre-, 
zenți Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, pre
cum și funcționari suoeriori din 
M.A.E.

Era, de asemenea, prezent amba
sadorul Finlandei la București, Mar
tin Penttl Suomela. (Agerpres)

O delegație de activiști 
ai U.C.I. a sosit la București

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de Aleksandar Grlicikov, 
membru al Părții Permanente a 
Conferinței U.C.I.. care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în schimb 
de experiență în tara noastră.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Mihai Mari
nescu. prim-vicepreședinte al Consi

liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice si So
ciale. Fulea Gheorghe. adjunct de 
șef de secție la Consiliul Centrai de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, de activiști de 
partid.

A fost de față ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București. Iso Nje- 
govan.

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Ministrul minelor și hidrocarburilor din Venezuela
La invitația Ministerului Minelor, 

Petrolului și Geologiei’ a sosit in Ca
pitală Hugo Perez la Salvia, minis
trul minelor și hidrocarburilor din 
Venezuela.

Ministrul venezuelean a fost salu
tat, la sosire, de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, și alte persoane oficiale. Erau 
prezenți Juan Uslar Pietri, ambasa

dorul Venezuelei la București, șl 
membri ai ambasadei.

Luni, oaspetele a avut întrevederi 
cu omologul său, ministrul Bujor 
Almășan, și alte cadre de conducere 
din minister. In cursul aceleiași zile, 
oaspetele a vizitat unități de extracție 
și prelucrare a petrolului din jude
țul Prahova.

Ministrul planificării din India
La invitația Comitetului de Stat al 

Planificării, luni la amiază a sosit în 
Capitală D. P. Dhar. ministrul pla
nificării din India.

Pe aeroportul internațional Oto
peni, ministrul indian a fost salutat 
de Ion Bucur, vicepreședintele Corni-»

tetului de Stat al Planificării, Petre 
Tănăsie, ambasadorul României in 
India, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți V. K. Ahuja, amba
sadorul Indiei la București, și mem
bri ai ambasadei.

Subsecretarul de stat pentru învățămîntul secundar 
și primar al Regatului Maroc

A sosit în Capitală o.delegație 
a sindicatelor din R. S. Cehoslovacă,

condusă de tovarășul Karel Hoffmann, președintele 
Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare — R. 0. H.
Luni a sosit in Capitală o dele

gație a sindicatelor din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, condusă de 
tovarășul Karel Hoffmann, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Consiliului Cen
tral al Mișcării Sindicale Revoluțio
nare — R.O.H. — care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Di.n delegație fac parte tovarășii : 
Miloslav Bodia. membru al ■ Prezi
diului Consiliului Central al R.O.H., 
secretar al Consiliului Sindical 
Slovac, Josef Vo'.eck, membru al 
Prezidiului Consiliului Central, pre
ședintele Consiliului regional al sin
dicatelor Ostrava. Maria Kpvarova, 
membră a Prezidiului Consiliului 
Central al R.O.H.. Dagmar Molkova, 
șefa Secției internaționale a Consi
liului Centra] al R.O.I-I.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții cehoslovaci au fost salutați 
de tovarășii Mihai Dai ea. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. ăl P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., Pavel Ște
fan, ■ secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., de activiști ai sindicate
lor.

Au fost prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul Republicii . Socialiste 
Cehoslovacia la București, membri ai 
ambasadei.

*
în cursul .zilei, membrii delegației 

Consiliului Central al Mișcării Sindi
cale Revoluționare din R. S. Ceho
slovacă au făcut o vizită la Consiliul 
municipal al sindicatelor din Capita
lă, unde au avut o convorbire cu 
membrii Biroului Executiv al consi
liului. De asemenea, oaspeții au vi
zitat întreprinderea „Tricoclava".

(Agerpres)

viața internaționalăLarg sprijin popular pentruguvernul președintelui Allende
Șeful statului cambodgian, pre

ședintele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, Alteța Sa Regală prin
țul Norodom Sianuk, s-a întîlnit, luni 
dimineața, cu reprezentanții presei 
române.

Adresindu-se ziariștilor. prințul 
Norodom Sianuk a transmis presei 
române — in numele poporului cam
bodgian. al Frontului Unit National. 
Guvernului Regal de Unitate Națio
nală, forțelor de eliberare națională 
și al său personal — cea mai pro
fundă și frățească gratitudine pentru 
modul activ și eficace in care, re- 
flectind poziția partidului și statului 
român prieten, a sprijinit și sprijină 
cauza și lupta justă a națiunii cam
bodgiene.

în continuare, șeful statului cam
bodgian a făcut un amplu expozeu 
privind evoluția situației din țara sa. 
a luptei poporului. cambodgian îm
potriva intervenției străine, pentru 
apărarea ființei naționale, a inde
pendenței și libertății patriei, pentru 
dreptul sacru de a fi stăpin pe des
tinele sale, de a-și hotări singur 
soarta, in conformitate cu dorințele 
și aspirațiile sale legitime. în con
text, vorbitorul a expus poziția Gu
vernului Regal de Unitate Națională 
și a Frontului Unit Național în pro
blema restabilirii păcii în Cambod- 
gia, subliniind că poporul khmer res
pinge cu fermitate încercările făcu
te din afară de a se impune soluții 
inacceptabile, care nu corespund in
tereselor sale vitale.

Referindu-se la recenta vizită fă
cută în zonele eliberate ale Cam
bodgiei. prințul Norodom Sianuk a 
reliefat hotărîrea dîrză a populației 
din aceste zone de a continua lupta 
pînă leș. înfrîngerea completă a agre
sorului și a marionetelor sale, pre
cum și eforturile depuse pentru re
construcție. pentru reorganizarea și 
dezvoltarea vieții politice, economice.

DODoar-e-

Așa cum s-a mai anunțat, în Chile 
a fost zdrobit, vineri, un complot 
antiguvernamental urzit de grupările 
reacționare. Timp de aproape trei 
ore, un grup al regimentului 2 blin
date a asediat palatul prezidențial. 
Dar guvernul, prin acțiunea energică 
a forțelor armate și a forțelor de 
ordine — în condițiile mobilizării 
clasei muncitoare, a tineretului pa
triotic și a altor forțe populare — a 
asigurat înăbușirea complotului.

Pină la ora amiezii, cind tancu
rile rebelilor s-au retras, iar prota
goniștii loviturii au fost dezarmați, 
capitala țării a trăit momente de 
tensiune. în timp ce garda de la 
palat apăra sediul prezidențial în
conjurat de rebeli, de la reședința 
sa particulară președintele Allende 
informa, prin radio, pe cetățeni, că 
armata — cu comandanții căreia era 
în contact permanent — a pornit 
operațiunea de lichidare a rebeliu
nii, chemindu-i, totodată, pe oamenii 
muncii să ocupe întreprinderile și 
să se considere mobilizați in aștep
tarea dispozițiilor pe care le va da. 
Președintele și-a exprimat încrede
rea in lealitatea armatei față de 
guvernul legal al țării. Rcconfirmind 
atașamentul lor la ordinea constitu
țională, forțele armate au acționat cu 
energie și eficiență.

Acțiunea rebelilor este pusă in 
strînsă legătură cu recrudescența 
activității unor sectoare reacționare 
care, în ultimele săptămini, s-au 
dedat la atacuri teroriste, ducind, 
totodată, o furibundă campanie îm
potriva puterii populare, a gu
vernului și a diferiților comandanți 
militari. încă la 28 iunie, deci în 
ajunul rebeliunii eșuate, generalul 
Mario Sepulveda, șeful zonei de ur
gență Santiago, anunțase descoperi
rea unui grup de complotiști.

La declanșarea tentativei de lovi
tură contrarevoluționară din 29 iunie 
au participat și unii civili, legați de 
anumite grupări reacționar'e. Astfel, 
este de mult cunoscută activitatea 
subversivă a organizației de extremă 
dreaptă care se autodenumește 
„Patrie și libertate". Față de aseme
nea activități, guvernul își afirmă 
hotărîrea de a acționa cu vigilență 
sporită. La mitingul desfășurat în 
piața palatului prezidențial, după 
infringerea rebeliunii, președintele 
Allende, exprimindu-și convingerea 
că procesul revoluționar din Chile

va continua să se desfășoare în 
condițiile democrației, pluralismului 
și libertății, a arătat că aceasta nu 
va însemna nicidecum toleranță față 
de manevrele reacțiunii. Un comu
nicat al guvernului chilian arată că, 
în dorința de a pune capăt activită
ții sedițioase a grupărilor reacționa
re, guvernul a cerut Congresului a- 
probarea proclamării stării excepțio
nale. pe timp de 6 luni, pe întreg 
teritoriul țării. Totodată, ministrul 
chilian al apărării naționale. Jose 
Toha, a declarat că în cadrul forțe
lor armate domnesc ordinea și li
niștea. Cu acest prilej, el a subliniat 
sprijinul deplin al armatei chiliene 
acordat guvernului de Unitate Popu
lară prezidat de Salvador Allende.

Masele populare din Chile, orga
nizațiile lor politice și sindicale au 
fost și continuă să fie în alertă, 
gata să apere guvernul țării, care, 
prin politica sa, reprezintă interesele 
vitale ale națiunii chiliene. Cen
trala unică a oamenilor muncii 
(C.U.T.) a menținut o legătură per
manentă cu organizațiile sale, care 
se aflau mobilizate la locurile de 
muncă. într-o declarație a Comisiei 
Politice a Partidului Comunist din 
Chile a fost salutată coeziunea 
dintre forțele armate și popor -r- 
coeziune care a asigurat zdrobirea 
rebeliunii — și s-a exprimat întregul 
sprijin pentru măsurile pe care le 
va lua președintele țării. Totodată, 
partidul comunist cheamă clasa 
muncitoare și poporul să rămînă in 
stare de vigilență față de orice noi 
uneltiri contrarevoluționare.

Presa 'democratică din Santiago, 
saiutînd înfrîngerea rebeliunii re
acționare, scoate în evidență semni
ficația acestui succes al cauzei de
mocrației. Ziarul „El Siglo" scrie : 
„Oamenii muncii cheamă pe toți chi
lienii care nu au legătură cu fas
cismul ca — indiferent de poziția 
lor față de guvern — să se unească 
în scopul apărării constituției și or
dinii democratice. Ne aflăm în fața 
unui atac al fascismului, prin care 
sc urmărește lichidarea drepturilor 
oamenilor muncii, a cuceririlor po
porului, a libertăților democratice. 
Să ținem sus drapelul țării cu mîini 
de patrioți, de oameni ai muncii, de 
ostași. VOM ÎNVINGE 1“

E. POP
Santiago de Chile.

La invitația Ministerului Educației 
și învățămintului, ne vizitează țara 
Mohamed Bouamoud, subsecretar de 
stat pentru invățămîntul secundar și 
primar al Regatului Maroc.

In cursul zilei de luni, oaspetele

a avut o întîlnire la Ministerul Edu- 
oației și învățămintului cu Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministrului. 
De asemenea, el a 
Consiliul Național 
precum și la școli

bertate si independentă ale 
lor".’

. în continuare. prințul
Sianuk a relevat caracterul rodnic 
al actualei vizite neoficiale între
prinse în tara noastră. ..Cu Exce
lența Sa președintele Nicolae 
Ceaușescu, mare și prestigios șef de 
stat, am avut convorbiri foarte cor
diale. care au pus in lumină puncte 
de vedere identice in probleme de
c'iprocă de a întări solidaritatea 
noastră militantă', de'a intensifica și 
diversifica conlucrarea dintre po
poarele noastre. în ceea ce privește 
eforturile României pentru edi
ficarea securității oe continentul eu
ropean. am ținut să felicit 
călduros pe președintele 
Ceaușescu. guvernul și tara 
neavoastră pentru contribuția adu
să la promovarea unei noi politick 
la realizarea destinderii și a unei 
fructuoase colaborări între națiunile 
europene, considerînd că aceasta este 
nu numai în folosul lor. ci al tutu
ror popoarelor și al păcii mondiale".

în încheiere. Șeful statului Cam- 
bodgia a împărtășit Impresiile deo
sebite din vizita efectuată in 
țara noastră, subliniind remar
cabilele progrese ale României in 
toate domeniile de activitate, pro
grese de care a luat cunoștință cu 
satisfacție în timpul șederii sale în 
Capitală și în alte importante cen
tre industriale și culturale.

social-culturale. Prințul Norodom 
Sianuk a evidențiat contribuția deo
sebită pe care comuniștii khmeri 
o aduc, in calitate de patrioți. la 
această luptă justă, la opera de re
facere națională, ei fiind animați de 
idealurile de libertate si progres, de 
dreptate si pace.

Prințul Norodom Sianuk a evocat, 
apoi, pe larg bunele relații romfi- 
no-cambodgiene. importanta ■ oonvor- . -- ----  ----- . »■; „ . , . . .biților avute cu președintele Nicolae ^eres comun, orgcqțri si_ji<ffteta rp- 
Ceausescu pentru viitorul acestor re
lații prietenești și de sol idaritate mi
litantă. „România înțelege foarte 
bine lupta noastră, a spus șeful sta
tului cambodgian. Excelența Sa pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ținut 
să reafirme faptul că România a 
susținut si va susține. întotdeauna, 
lupta noastră, că ne 
plin si fără rezerve, 
finală, că va apăra 
cauza noastră justă, 
cut-o și pînă acum la O.N.U. și pre
tutindeni ne arena internațională. în 
orice împrejurări.

Țin să remarc că. sprijinul țării 
dumneavoastră este deosebit de pre
țios pentru triumful cauzei noas
tre. si cind spun aceasta am în ve
dere înaltul prestigiu de care se 
bucură Republica Socialistă Româ
nia. în frunte cu eminentul ei con
ducător. pe plan internațional, po
litica ei externă pusă în slujba nă
zuințelor de pace si progres, de li

va sprijini, de- 
pină la victoria 
cu consecventă 
asa cum a fă-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, I 

și 6 iulie, tn țară : Cerul va fi varia
bil. cu înnorărl mai accentuate , în 
sudul și estul țării, precum șl în zona 
de deal și de munte unde se vor sem-

Norodom

foarte
Nicolae 

dum-

nala averse locale de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. în rest 
izolate. Vînt slab, pînă la 
Temperaturile minime vor fl 
între 8 șl 18 grade, iar cele 
între 20 și 28 de grade, local 
dicate. In București : Cerul va fi va
riabil mai mult noros. Se vdr semnala 
ploi sub formă de aversă. Vintul va 
sufla slab, pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

averse 
potrivit, 
cuprinse 
maxime 
mai ri-

făcut o vizită la 
Pionierilor, 

Cap'tală.
(Agerpres)

O delegație a Consiliului politic 
superior al Armatei Republicii So
cialiste România, condusă de gene- 
ralul-maior Constantin Opriță, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului politic 
superior, a plecat luni dimineață in 
R.P. Bulgaria, unde, la invitația gc- 
neralului-colonel Kiril Kosev, șeful 
Direcției superioare politice a Arma
tei populare bulgare, va face o vizită 
de prietenie.

Cronica
H’J : i.-f» - |* ”

A fost de față, de asemenea, am- 
i la

★
în Capitală grupul de 
format din activiști de 
de Nicolae Sandu, se-

S-a înapoiat 
turiști români, 
partid, condus 
cretar al Comitetului județean Tul- 
cea al P.C.R., care a făcut o vizită 
în R.P. Chineză.

★
Seara culturală, organizată luni do 

Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, a fost dedi
cată Zilei naționale a Republicii Ve
nezuela — 5 iulie, zi în care poporul 
acestei tari sărbătorește aniversarea 
proclamării independentei.

Prof. dr. Paul Alexandru Geor
gescu a prezentat publicului ..în-, 
semnări despre Venezuela", ilustrate 
cu o serie de diapozitive color des
pre această tară.

La manifestare au asistat loan 
Botar. secretar general al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură si artă, un numeros public.

basadoru.l Republicii Venezuela 
București, Juan Usflar Pietri.

★
Delegația Conferinței Federale 

Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, condusă de Aii 
Sukria. secretar al Conferinței Fe
derale a U.S.P.M.I.. și-a încheiat vi
zita de prietenie și schimb de ex
periență in tara noastră, făcută 
invitația Consiliului Național 
Frontului Unității Socialiste.

Delegația a purtat convorbiri 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste și la Consiliul mu
nicipal București al F.U.S.. a vizitat 
obiective industriale, agricole si so- 
cial-culturale în București. în jude
țele Argeș și Olt. s-a întâlnit si a 
avut discuții cu reprezentanți ai con
siliilor locale ale F.U.S. asupra ac
tivității in diferite domenii.

Vizita delegației Conferinței Fede- 
a constituit un 

întărire a relațiilor 
două 
fruc-

la 
al
la
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fotbal , A doua finală a „Cupei României"
wns

va fi... și ultima?
® Astă.-seară, toi pe stadionul „23 August", Chimia 
Rîmnicu Vîlcea-Conskuctorul Galați, din nou față 
în față ® Ce prevede regulamentul dacă scorul va 

fi iarăși egal

...Așadar, ediția din acest an a 
..Cupei României" la fotbal — una 
dintre edițiile cele mai sbuciuma- 
te și pline de surprize din istoria 
competiției — a înregistrat și în 
ultimul moment un lucru mai puțin 
prevăzut : terminindu-se la egalita
te și după prelungiri, finala se va 
rejuca ! Cele două protagoniste ale 
popularei întreceri — Chimia Rim- 
ni.cu Vilcea și Constructorul Galați 
— au dominat pe rind cite o re
priză, marcind cite un gol (1—0 
pentru vîlceni in min. 39, datorită 
golului lui Șutru, apoi 1—1, prin 
golul lui Cernega). în prelungiri, 
scorul s-a menținut neschimbat, 
deși parcă ocaziile de gol ale gălă- 
țenilor au fost ceva mai’ numeroase 
și mai mari.

în asemenea situații, regulamen
tul prevede rejucarea finalei în cel 
mult 48 de ore, pe același teren. 
Astăzi, deci, pe stadionul „23 Au
gust" (de la ora 19,30). echipele 
Chimia Rîmnicu Vilcea și Construc
torul Galați, ambele de pe a.cum 
veritabile vedete și performere ale 
„Cupei României", se Vor afla din 
nou față în față. Lupta snortivă nu 
poate decit să capete valențe supli-

mentare, în privința dirzeniei, am
biției, dăruirii pentru succesul cu
lorilor echipei, spre satisfacția su
porterilor. Și cum am văzut cu 
toții, duminică seara, finala a co
respuns din toate aceste puncte de 
vedere, Sînt motive să se spere că 
din nou fotbaliștii celor două for
mații vor fi in măsură să cores
pundă tuturor așteptărilor. Este po
sibil — in fond sintem la fotbal... 
— ca meciul să se încheie iarăși 
cu un rezultat nedecis. Finalistele 
ar urma să se mai întilnească o da
tă, și încă o dată, pină ce, în fine, 
una va ciștiga. N-ar fi unicul caz 
(în 1939/40 Rapid a cîștigat finala 
cu Venus de abia a patra oară !). 
Probabil că nu este deloc in inten
ția finalistelor de azi să doboare un 
asemenea „record"...

Partida va fi arbitrată la centru 
de N, Petriceanu. ajutat la tușă de 
C. Nlculescu șl C. Dinulescu.

♦
Federația Română de Fotbal a re- 

programat pentru ziua de 8 iulie 
meciurile restanță din seria I a 
campionatului diviziei B : Chimia 
Rm. Vilcea — Politehnica Iași și 
Ș. N. Oltenița — Metalul București.

• PE STADIONUL KARAISKAKIS 
DIN ATENA s-au încheiat întrece
rile grupei I preliminare pentru 
„Cupa Europei" la atletism, concurs 
la oare au participat selecționatele 
masculine ale României, Bulgariei și 
Greciei. Pe primul loc s-a situat se
lecționata României, cu 42 puncte, 
urmată de Bulgaria (38,5 p) si Grecia
— (36,5 p). Primele două clasate 
s-au calificat pentru grupa semifina
lă de la Nișa (4—5 august). în ziua 
a doua de concurs, atletul român 
Gheorghe Cefan, clasat pe locul doi 
in proba de 3 000 m obstacole, a sta
bilit un nou record național cu 
timpul de 8’26”2/10. Primul clasat, 
grecul Kotessoros, a corectat, dea- 
semenea, recordul tării sale, in 8’25” 
6/10. Proba de ștafetă 4x400 m a 
revenit echipei României, cu timpul 
de 3’09”4/10 — nou record național. 
Dintre reprezentanții tării noastre au 
mai obținut victorii Șerban Ciochină 
(16,43 m la triplu salt) și Dezideriu 
Szilaghi (77,54 m la aruncarea suli
ței). Iată învingătorii celorlalte pro
be : 200 m — Doicev (Bulgaria) 
21”4/10 ; 800 , m — Mermigis (Gre
cia) l’53”9/10 ; 5 000 m — Zaharo- 
poulos (Grecia) 14’10” ; 400 m gar
duri — 
Săritura 
(Grecia)
— Velev

• în cea de-a doua zi a „REGATEI 
BELGRAD", la caiac-canoe. sporti
vii români au cîștigat 4 probe : Ion 
Sevastian (la canoe simplu 10 000 m
— 51’16”). Ion Irimia (Ia caiac sim
plu 10000 m — 46’16”6/10). Markov 
și Nichitov (la canoe dublu 10 000 m
— 53’41”l/10) și Zabara-Sidorenco 
da caiac dublu 10 000 m — 42'13”).

Giorgis (Grecia) 50''9/10. 
cu prăjina — Papanicolau 
5,30 m ; aruncarea discului 
(Bulgaria) 59.08 m.

în clasamentul final pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de R._F. Ger
mania (92 p). urmată de
(62 p). Iugoslavia (29 p), Finlanda 
(19 P) etc.

• Cea de-a 13-a ediție a 
nalei competiții 
handbal 
desfășurată in orașul Bitolia cu par
ticiparea a sase dintre cele mal re
dutabile echipe din lume (România, 
U.R.S.S., R. D. Germană. Ungaria. 
Suedia și Iugoslavia), s-a încheiat, 
cum s-a mai anunțat, cu victoria 
handbalistilor români, clasați pe pri
mul loc cu 8 puncte (golaveraj 
99—80). Pe locurile următoare S-au 
situat formațiile Iugoslaviei (7 p), 
Ungariei (6 o). U.R.S.S. (5 p), R. D. 
Germane (3 p) și Suediei (1 p). în 
partida decisivă, la care au asistat 
circa 7 000 de spectatori, echipa noas
tră a terminat învingătoare cu scorul 
de 13—12 (8—8). 
partide ale ultimei zile s- 
trat# rezultatele : Ungaria 
24—19, R. D. Germană
19—16. în clasamentul golgeterilor, 
pe locul intii s-a situat handbalistul 
român Gabriel Kicsid. care a înscris 
27 de goluri, urmat de Maksimov 
(U.R.S.S.) — 25 goluri si Vass (Un
garia) — 23 goluri.

Comentind finala „Trofeului Iugo
slavia", Ziarul „Novosti" subliniază că 
echipa României, deținătoarea titlu
lui mondial, s-a dovedit de astă-dată 
cu o clasă superioară echipei Iugo
slaviei.. campioană olimpică. ..Zona 
românilor a fost ca o fortăreață, 
unde stiloul de rezistentă l-a consti
tuit portarul Penu. acesta avind me
rite deosebite în obținerea victo
riei".

rale a U.S.P.M.I. 
nou prilej de 
prietenești existente intre cele 
organizații, de realizare a unui 

jtuos schimb de experiență.
★

Luni a’ avut loc, la Oradea, o 
mire de .lucru intre o delegație 
Ministerului Comerțului Exterior 
Republicii Socialiste România, 

■dusă de Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și o 
delegație a Ministerului Comerțului 
Exterior al Republicii Populare Un
gare, condusă de Jeno Tordai și Pe
tec Veres,- adjuncți ai ministrului 
comerțului exterior.

Au fost abordate probleme privind 
schimbul 
România 
următori, 
impun a 
relațiilor 
țări vecine și prietene, 
abordate au fost cuprinse 
protocol ce a fost semnat cu 
prilej.

Intil- 
a 
al 

con-

raciproc de mărfuri dintre 
și Ungaria pe 1973 și anii 
precum și măsurile ce se 

fi luate in vederea lărgirii 
comerciale dintre cele două 

Problemele 
într-un 

acest

România

tradițio-
..... internaționale de

.TROFEUL IUGOSLAVIA",

în celelalte două 
i-au înregis- 

— U.R.S.S.
— Suedia

din 
bv li

Premiera filmului 
„Parașuîiștii"

La cinematograful ..Patria" 
Capitală a fost prezentat, luni
ra. în premiată, filmul ..Parasutislii". 
producție a Studioului cinematogra
fic București, in regia lui Dinu Co
cea. Eroul principal 
pretat de Florin Piersic, 
lelalte ■ roluri apar 
Silviu Stănculescu.
Emanoil Petruț. Nineta Guști. Gen 
Costiniu. Gheorghe Naghl. Scenariul 
aparține lui Gheorghe Bejancu. La- 
dislau Tarco si Mihai Opriș : ima
ginea este semnată de George Voicu, 
iar muzica de Richard Oschanitzky.

(Agerpres)

este in.ter- 
în ce- 

Da.na Comnea, 
Valeria Seciu,

Au începui campionatele
(le scrimă

Aseară, in sala „Scandlnavium" din 
Stockholm au început Campionatele 
mondiale de scrimă. Prima probă — 
floretă masculin (93 de concurenți din 
25 de țări). Citeva surprize, cum ar 
fi eliminarea polonezilor Dabrowski 
și Kozlejowski, din echipa campioa
nă olimpică, au marcat prima etapă 
a competiției. Dar marea surpriză a 
zilei s-a produs in turul trei, cind a 
fost eliminat deținătorul titlului 
mondial, sovieticul V. Stankovici. 
Dintre floretiștli români pentru tu
rul trei s-a calificat doar Mihai Țiu. 
Terminind pe primul loc in grupa 
D, înaintea campionului olimpic V. 
Woyda (Polonia), M. Țiu va evolua 
astăzi în grupele semifinale.

R. P. BULGARIA:

0 fereastră spre mare
Constructorii bul

gari au marcat re
cent un eveniment 
deosebit. La Devnia. 
in apropiere de Var
na. a fost dată in ex
ploatare dana unui nou 
port, denumit Varna- 
Vest. Odată cu a- 
ceasta a fost inaugu
rat si canalul mari
tim ..Varna — Dev
nia" — care leagă por
tul cu Marea Nea
gră. Cu același prilej 
a avut loc si o mică 
ceremonie prilejuită de 
sosirea primului me
sager al mării — va
sul „Oboriste" — care 
a descărcat la Varna- 
Vest materii prime 
pentru combinatul de 
îngrășăminte de la 
Devnia.

Prin darea în ex
ploatare a noii dane 
si inaugurarea cana
lului maritim s-a în
cheiat prima parte a 
unui important pro
iect elaborat de spe
cialiștii bulgari. Pro
iectul prevede, in a- 
fara celor amintite, 
construirea unui al 
doilea canal, paralel 
cu primul. Spre sfir- 
șitul anului 1975. cind 
va intra în funcțiune 
ultima dană — a 21-a, 
Varna-Vest va fi cel 
mai mare port al 
Bulgariei la Marea 
Neagră. Aici vor a- 
costa vapoarele încăr
cate cu materii prime 
și combustibil necesa
re numeroaselor în

treprinderi : care se 
construiesc sau se 
vor construi la Dev
nia și in depresiunea 
cu același nume. Și 
tot de aici vor pleca 
vapoarele încărcate 
cu îngrășăminte chi
mice. sodă calcinată, 
mașini etc. Cu alte 
cuvinte, activitatea 
portuară de la Varna- 
Vest va asigura „res
pirația" normală a u- 
neia din cele mal 
prospere regiuni in
dustriale ale Bulga
riei.

Pe șantierul noului 
port lucrează mii de 
oameni de . cele mai 
diferite profesii — de 
la geologi si topome
tri pînă la . scafandri, 
constructori si chiar 
cooperatori din satele 
limitrofe. Pentru să
parea primului canal 
au trebuit să fie dis
locați 20 milioane 
metri cubi de pămint 
— un adevărat mun
te. Draglinele au a- 
dîncit cu un metru si 
jumătate albiile celor 
două lacuri, Varna si 
Beloslav. pentru a le 
face accesibile navelor 
de mare tonaj. Linia 
de cale ferată Sofia— 
Varna a fost deplasa
tă de la locul ei. iar 
satele Strasimirov si 
Dobreva Cinka au 
fost strămutate. Nu a 
fost deloc ușor să se 
execute pe terenul 
mlăștinos, acoperit de 
trestii, din apropierea

lacului Beloslav, pre
tențioasele fundații 
pentru uriașele maca
rale portuare sau 
pentru chesoanele de 
zeci de tone ale che
lului. Constructorii au 
avut de înfruntat. în 
afara unor dificultăți 
de ordin tehnic, și ca
priciile naturii. Visco
lul și zăpada au în
cetinit, de multe ori, 
lucrările. Pentru a se 
recupera timpul pier
dut datorită intempe
riilor. s-au organizat 
trei schimburi de 
muncă. în ajutorul 
constructorilor de la 
Devnia au sosit mun
citori de pe alte șan
tiere ale tării. Nu s-a 
precupețit nici un e- 
fort pentru ca lucră
rile să fie încheiate 
cît mai devreme.

Acum. în port con
tinuă construirea da
nelor si a depozite
lor. într-un viitor a- 
propiat. aci vor putea 
acosta simultan peste 
20 de vase. Specia
liștii bulgari aprecia
ză că la Varna-Vest 
se vor descărca si În
cărca mai multe 
mărfuri decit în por
turile Varna. Burgas 
Si Russe luate Ia un 
loc.

La Varna-Vest, Bul
garia isi deschide o 
nouă ..fereastră" spre 
mare.

C. AMAR1ȚE1



Succes Conferinței pentru securitate 
si cooperare in Europa 

EVENIMENT DE IMPORTANTA fSTOBICft!
NICOLAE CEAUȘESCU: „Conferința europeană stă astăzi în atenția 

întregii lumi, iar rezultatele ei vor putea marca un moment de însem
nătate istorică nu numai în viata continentului european, ci în viata 
întregii lumi. Ceea ce se va face la această conferință general-europeană 
va putea avea o influentă puternică pentru decenii asupra destinelor 
întregii lumi. De aceea, sîntem hotărîți să facem totul pentru triumful 

noii politici de pace și colaborare în Europa, în întreaga lume“.

CONTEMPORANE ESTE ESENȚIALA"
Dezbaterile de la Lima din cadrul comisiei speciale

„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
a fost urmărită cu prietenie,

Popoarele continentului nostru 
salută astăzi deschiderea Confe
rinței general-euro.pene pentru 
securitate si cooperare. In mod 
incontestabil, aceasta reprezintă un 
fapt de însemnătate istorică, un 
eveniment major în viața politică 
a continentului. Convocarea confe
rinței general-europene este o ex
presie vie a cursului spre destin
dere care se afirmă cu putere, ca 
un proces cu caracter necesar- 
obieotiv. în viata internațională 
contemporană. Tocmai ca rezultat 
al dezvoltării acestui proces s-a a- 
juns acum ca reprezentanții state
lor europene, împreună cu cei ai 
S.U.A. și Canadei, într-o participare 
fără preoedent, să ia loc în 
jurul aceleiași mese, pentru dezba
terea măsurilor de natură să sta
tornicească un climat trainic de li
niște, pace și colaborare pe conti
nentul nostru.

Inaugurarea conferinței general- 
europene propriu-zise. care se des
cinde acum la nivelul miniștrilor 
de externe, vine să confirme rea
lismul programului propus în cu
noscuta Declarație de la București 
din iulie 1966, în cadrul căreia sta
tele socialiste europene relevau 
necesitatea înfăptuirii securității 
pe continent și emiteau, pentru 
prima oară, ideea unei conferințe 
generale consacrate acestui obiec
tiv. Timp de șapte ani, această 
propunere, susținută de statele 
socialiste și îmbrățișată și de alte 
etate iubitoare de pace, 'și-a ilustrat 
vitalitatea și forța de atracție, a 
străbătut cu succes terenurile ostile 
ale scepticismului, a dovedit că răs
punde imperativului mersului îna? 
inte al societății umane, al istoriei, 
bticurtndu-se de sprijinul ampiu al 
popoarelor — factorul hotăriitor 
care a determinat ca această pro
blemă să se situeze tot mai mult 
în centrul dialogului intereuropean.

După cum se știe, România so
cialistă, parti'cipînd aotiv la viața 
internațională, a adus o contribuție 
marcantă la desfășurarea acestui 
proces. Pe bună dreptate, în Hotă- 
rirea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., care se publică în ziarul 
de astăzi, subliniindu-se justețea 
întregii orientări a politicii externe 
a României, se exprimă înalta și 
unanima apreciere a activității des
fășurate de conducerea partidului și 
statului, a contribuției hotărîtoare 
pe oare a adus-o și o aduce tovară
șul Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
acestei politici, la traducerea în via
ță a hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale a P.C.R. 
In mod permanent, România 
a considerat securitatea euro
peană ca o problemă de prim plan, 
acordindu-i o deosebită atenție și 
însemnătate. In acest sens, s-au 
bucurat de o largă apreciere efor
turile neobosite depuse de partidul 
și statul nostru, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu. care 
și-au găsit ilustrare în acțiunile 
îndreptate spre normalizarea rela
țiilor cu statele Europei, în pro
movarea largă a contactelor și 
întâlnirilor la nivel înalt și la alte 
niveluri, în relevarea însemnătății

fundamentale a securității europe
ne și înscrierea principiilor noi 
care să guverneze relațiile intersta
tale în documentele comune sem
nate cu numeroase state, acțiunile 
practice pe linia dezvoltării cola
borării economice, culturale, tehni- 
co-științifice — toate acestea oglin
dind o prodigioasă activitate, în
dreptată spre crearea celor mai fa
vorabile condiții în vederea înfăp
tuirii securității europene.

In același spirit constructiv Româ
nia a participat la desfășurarea 
consultărilor pregătitoare multilate
rale — încheiate cu succes prin 
adoptarea, cu consensul tuturor 
participanților, a unor importante 
documente de lucru. Astăzi confe
rința europeană se deschide sub 
auspiciile favorabile ale recoman
dărilor reuniunii preliminare care 
au consacrat ca principii și nor
me de bază ale eticii și legalității 
internaționale : egalitatea suverană 
și respectul suveranității statelor ; 
nerecurgerea la folosirea forței sau 
la amenințarea cu forța ; inviolabi
litatea frontierelor ; integritatea te
ritorială ; reglementarea pașnică a 
diferendelor ; neamestecul în trebu
rile interne ; respectarea drepturilor 
omului și libertăților fundamentale; 
egalitatea în drepturi a popoarelor 
și dreptul lor de a dispune de ele 
însele ; cooperarea între state ; în
deplinirea obligațiilor asumate con
form dreptului internațional.

Consemnarea acestor principii, 
care se bucură de o tot mai largă 
recunoaștere în documentele poli
tice internaționale, constituie o stră
lucită confirmare a justeței poziției 
și orientărilor țării noastre; mili
tantă neobosită pentru instaurarea 
urior raporturi noi, democratice, în
tre toate statele lumii, ca necesitate 
absolută a dezvoltării sociale con
temporane.

Se poate aprecia că, în urma pro
fundelor mutații și schimbări în di
recția destinderii și colaborării pe
trecute în lume, conferința euro
peană debutează in condiții noi, 
care pot fi și trebuie valorificate cu 
succes.

în fața conferinței general-euro- 
pene stau ca obiective fundamentale 
chezâșuirea efectivă a dreptului 
imprescriptibil al fiecărui stat de 
a-și hotărî de sine stătător desti
nele, fără nici un amestec din 
afară, recunoașterea efectivă și 
aplicarea in întreaga activitate ex
ternă a principiilor și normelor e- 
ticii și legalității internaționale, 
consacrarea acestor principii in
tr-un angajament solemn al sta
telor. Potrivit cerințelor popoare
lor, conferința europeană are me
nirea de a inaugura o epocă nouă, 
a triumfului dreptului asupra po
liticii de forță, dominație și dictat, 
o epocă a colaborării largi, egale 
în drepturi, fără nici un fel de 
restricții sau discriminări, în cele 
mai • diverse domenii — economic, 
tehnico-științific. cultural — a în
crederii și înțelegerii reciproce. 
Apare limpede sub acest raport 
legătura strînsă între aspectele 
politice și cele militare ale Secu

rității europene, necesitatea unor 
măsuri efective de dezarmare și 
dezangajare militară.

Conferinței europene îi revine 
sarcina de a duce. mai departe re
zultatele pozitive obținute în' ca
drul reuniunii pregătitoare, ast
fel ca să se înregistreze noi pași 
înainte pe calea înseninării cli
matului politic european, transpu
nerii efective în viață a prin
cipiilor care să stea la teme
lia relațiilor dintre state. Tocmai 
în măsura in care va răspunde a- 
cestor deziderate, în care va ascul
ta glasul sutelor de milioane de 
oameni care trăiesc pe continen
tul nostru, conferința se va în
scrie ca un moment de răspîntie 
în viața Europei. Pentru realizarea 
obiectivelor conferinței, foarte im
portant este să se respecte cu stric
tețe principiul egalității suverane a 
tuturor statelor, să se dea în conti
nuare dovadă de același spirit de 
conlucrare, de înțelegere și recep
tivitate care a asigurat progresele 
de pînă acum.

In succesul conferinței un rol ho- 
tărîtor revine maselor populare, 
popoarelor europene, tuturor for
țelor social-politice, democratice 
șj progresiste ale continentului, o- 
piniei publice internaționale. 
Popoarele sînt cele mai direct in
teresate în statornicirea unor re
lații noi, de încredere și cooperare 
pe continent, lor trebuie să le fie 
cunoscută îndeaproape întreaga des
fășurare a lucrărilor conferinței, 
ele sînt chemate să se manifeste 
activ pentru succesul acesteia, să-și 
facă auzit glasul cu și mai multă 
tărie, să-și intensifice eforturile 
pentru a determina evoluția confe
rinței în concordanță cu intere
sele lor. Mai mult ca oricind in 
zilele noastre, numai cu sprijinul 
activ al maselor, numai prin parti
ciparea popoarelor se poate che- 
zășui soluționarea problemelor fun
damentale ale vieții internaționale 
în deplină conformitate cu cerin
țele păcii și destinderii în lumea 
întreagă. •

în ce o privește, România socialis
tă își manifestă hotărîrea fermă de a 
face tot ce depinde de ea pentru 
reușita dezbaterilor marelui forum 
european. Așa cum se arată în Ho- 
tărirea adoptată, Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. „aprobă mandatul 
delegației române care participă la 
conferința miniștrilor de externe de 
la Helsinki și trasează sarcina de a 
se acționa cu consecvență pentru 
creșterea aportului țării noastre la 
desfășurarea cu succes a lucrărilor 
conferinței, la obținerea unor rezul
tate maxime în soluționarea proble
melor vitale ale continentului, în 
întărirea cursului spre destindere, 
colaborare și pace în Europa și în 
lumea întreagă". România își va o- 
mora, în același spirit de conlucrare 
și animată de aceeași dorință de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
împlinirea năzuințelor celor mai 
scumpe ale popoarelor europene, 
voința neclintită de a contribui la 
transformarea ideii securității și 
cooperării într-un monument dura
bil închinat generațiilor viitoare.

LIMA 2 (Agerpres). — La Lima au 
luat sfîrșit dezbaterile plenare din 
cadrul Comisiei speciale a Organiza
ției Statelor Americane privind re
structurarea sistemului de relații 
interamericane. Majoritatea repre
zentanților țărilor latino-americane 
au subliniat necesitatea adaptării re
lațiilor interamericane la realitățile 
continentului și a realizării unor pro
funde reforme care să reorienteze 
activitatea O.S.A. și a organismelor 
sale.

Șeful delegației argentinene, Jorge 
Alberto Vasquez, a declarat că. „acum 
mai mult ca niciodată s-a putut 
dovedi că imperialismul este cel 
mai mare și cel mai serios obstacol 
în înaintarea țărilor în curs de dez
voltare pe calea progresului". De- 
nunțînd activitatea monopolurilor 
străine în aceste țări, ca pe o nouă 
formă de colonialism economic, 
Jorge Alberto Vasquez a exprimat 
solidaritatea cu Republica Chile și 
alte state latino-americane care au 
fost ținta acțiunilor monopolurilor 
străine și a subliniat că „țările la
tino-americane trebuie să fie unite în 
apărarea intereselor lor specifice".

Reprezentantul Mexicului, Rafael 
de la Colina, s-a pronunțat pentru

reașezarea sistemului interamerican 
pe baza respectării ferme a princi
piilor neamestecului in treburile in
terne ale altor state și dezvoltării 
cooperării între țările latino-ameri
cane.

La rîndul său, delegatul Ecuado
rian, Galo Leoro, a reafirmat teza 
privind extinderea apelor teritoriale 
la 200 mile marine, pe baza dreptului 
tuturor țărilor de a trăi și de a-și 
explora resursele naturale în avanta
jul propriilor popoare.

Julio Adalberto Rivera, reprezen
tantul Salvadorului, a respins, in 
alocuțiunea sa. practicile privind în
călcarea principiului egalității între 
state, arătînd că pentru existenta 
O.S.A. este esențială adaptarea sa la 
realitățile lumii contemporane.

în acest cadru, reprezentanții mai 
multor țări latino-americane și-au 
exprimat opoziția față de politica de 
izolare a Cubei, denunțînd Tratatul 
interamerican de asistentă mutuală 
de la Rio de Janeiro (T.I.A.R.) ca 
pe. un instrument de amestec in tre
burile interne ale statelor latino- 
americane.

Reuniunea de la Lima își continuă 
lucrările în cadrul discuțiilor din 
subcomitetele pe probleme.

interes și satisfacție**
REVISTA PRESEI DIN R. F. GERMANIA

BONN 2 — (Corespondență de la 
N. S. Stănescu). Presa vest-germa
nă acordă în •ontinuare spații largi 
rezultatelor vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Republi- 

România, Nicolae 
a tovarășei Elena 
Republica Federală

Încheierea vizitei premierului guvernului
R. 0. Vietnam in R. P. 0. Coreeană

PHENIAN 2 (Agerpres). — ] 
Van Dong, membru al Biroului 
litic al C.C. al Partidului celor 
Muncesc din Vietnam, premier 
guvernului R. D. Vietnam, șj-a 
cheiat vizita oficială în R.P.D. 
reeană. în comunicatul comun, 
publicității în urma convorbirilor 
dintre Fam Van Dong și membri ai 
conducerii superioare de partid și de 
stat a R.P.D. Coreene, se arată că 
cele două părți au efectuat un 
schimb de păreri asupra dezvoltării 
viitoare a relațiilor bilaterale, pre
cum și asupra altor probleme de 
interes comun.

Partea coreeană, se spune în co
municat, a salutat marea victorie a 
poporului vietnamez în războiul dus 
împotriva agresiunii americane și 
semnarea Acordului privind înceta-

Fam
Po- 

ce 
al 

l în-
Co- 

, dat

rea războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam, precum și semnarea co
municatului comun din 13 iunie 
1973, de la Paris. Partea coreeană 
afirmă că va continua să sprijine 
activ lupta justă a poporului vietna
mez. Partea vietnameză își exprimă 
solidaritatea fermă față de lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru 
reunificarea pașnică a țării pe baza 
propunerilor rezonabile ale guvernu
lui R.P.D. Coreene.

Președintele Nixon despre

CONGRESUL C.G.I.I.
laROMA 2 (Corespondentă de 

Radu Bogdan). — La Bari S-au des
chis lucrările celui de-al 8-lea Con
gres al Confederației Generale Ita- 
lieaie a Muncii (C.G.I.L.), la care iau 
papțe, peșțe 16Q0 de delegați, repre
zentanți ăi c'âbr 3,6 milioane de 
membri ai C.G.I.L., precum și jju- 
merosi invitați din partea principa
lelor partide si a altor organizații 
sindicale din Italia. La lucrările con
gresului sînt prezente peste 30 de
legații sindicale străine, printre care 
si o delegație a U.G.S.R. condusă 
de Gheorghe Petrescu, vicepreședin
te al Consiliului Central al U.G.S.R.

Secretarul general al C.G.I.L.. Lu
ciano Lama, a prezentat raportul in
titulat ..Propunerea politică a mun
citorilor pentru promovarea demo
crației, victoria unității sindicale și 
afirmarea unui nou curs economic și 
social".

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
într-un discurs radiodifuzat, consa
crat unor aspecte ale economiei 
americane, președintele Richard 
Nixon a relevat că hotărîrea privind 
înghețarea prețurilor și controlul 
asupra exporturilor, instituită la 
13 iunie ca mijloc de combatere a 
inflației, va fi menținută un timp cît 
mat scurt posibil. Președintele a pre
cizat că această hotărîre a fost luată 
în scopul cîștigării timpului necesar 
pentru pregătirea altor măsuri 
„realiste și complete", în cadrul celei

Sesiunea Marelui 
Hural Popular

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — La 
Ulan Bator s-au deschis lucrările 
primei sesiuni a celei de-a 8-a legis
laturi a Marelui Hural Popular, în 
prezența lui Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și a altor conducători de partid și de 
stat ai R. P. Mongole. Sesiunea l-a 
ales pe N. Luvsanciultem in funcția 
de președinte al Marelui Hural 
Popular.

vizitei 
de 

cii Socialiste 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu în 
Germania.

„FRANKFURTER RUNDSCHAU", 
cotidian de largă circulație, publi
că un amplu editorial intitulat : 
„Parteneri cu România" în care se 
subliniază conținutul relațiilor eco
nomice și politice dintre cele două 
țări, scoțind în relief faptul că 
România militează în mod consec
vent pentru egalitatea tuturor țări
lor, pentru dreptul lor suveran Ia 
independenta națională, pentru a- 
vantajul i 
Arătînd că 
dintre cele 
deosebirile 
mie, ca și' 
dintre ele, 
modul în care sînt concepute coope
rarea economică și înființarea de 
societăți mixte „creează șanse pen
tru o prietenie durabilă intre Repu
blica Federală Germania și Româ
nia socialistă".

Aceeași idee este reliefată și de 
către „NEUE RHEIN ZEITUNG" 
într-un comentariu intitulat „Expe
riența românească", în care se re
levă faptul că „la sfirșitui vizitei 
președintelui român Ceaușescu s-au 
creat premise pentru o puternică 
dezvoltare a relațiilor dintre 
blica Federală Germania și 
nia".

Referindu-se la relațiile 
întreprinderile socialiste românești 
și firmele occidentale, în genere, și 
cu cele vest-germane în special, în 
articol se opinează că „experimen
tul economic românesc merită să

reciproc al partenerilor. 
. relațiile de partener 

două țări au în vedere 
de sistem social-econo- 
deosebirile ideologice 

articolul precizează că

Repu- 
Româ-

dintre

fie urmărit cu atenție de către 
toată lumea..."

La rindul său „STUTTGARTER 
ZEITUNG", care prezintă cititori
lor conținutul documentelor comu
ne semnate la sfirșitui vizitei, re
levă că „Bonnul si Bucureștiul vor 
să-și adîncească relațiile în toate 
domeniile", mențioiiind că acordu
rile semnate creează o bază 
realizarea acestei năzuinți 
beior state.

Publicația „INDUSTRIE 
HANDELS-REVUE" dedică 
tregime României numărul 
iunie. Articolul de fond, semnat de 
redactorul-șef al acestei reviste, 
Giinter Werner Sorge, aprecia
ză că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinată cu 
prietenie, interes și satisfacție. Tot
odată, articolul apreciază că „în 
cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice vest-germane este cunoșcut 
punctul de vedere pentru i^e 
președintele României militează in 
mod consecvent și anume că pacea 
și progresul pot fi asigurate numai 
prin respectarea independentei și 
suveranității naționale și prin ne
amestecul în treburile interne ale 
altor state. Aceste principii au în
lesnit nu numai stabilirea relațiilor 
diplomatice în anul 1967 între Re
publica Federală Germania și Re
publica Socialistă România, dar 
s-au dovedit foarte trainice pentru 
ca an de an cooperarea tehnico- 
științifică dintre cei doi parteneri 
să se dezvolte tot mai strîns".

Revista publică, de asemenea, ar
ticole care analizează dezvoltarea 
economiei românești, precum și mo
dul în care s-au dezvoltat pînă 
acum relațiile economice și politice 
dintre cele două țări, perspectivele 
lor de dezvoltare în viitor, în avan
tajul reciproc.

pen tini 
a am-

UND 
î n în- 
său pe

FRANKFURT PE MAIN

de-a patra faze a programului antiin- 
flaționist al administrației.

Referindu-se la instituirea contro
lului asupra exporturilor și recenta 
interzicere a vînzărilor de soia și se
mințe de bumbac în Japonia, pre
ședintele Nixon a făcut cunoscut că 
măsurile respective vor avea efect 
numai pînă în toamna acestui an.

în încheierea discursului său, șeful 
executivului american a subliniat că 
rigurozitatea bugetară rămine unul 
din elementele esențiale ale progra
mului antiinfflaționist.

Deschiderea reprezentanței 
băncii române de comerț

1

exterior

SITUAȚIA DIN URUGUAY
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SPRIJINUL

BONN 2 (Corespondență de 
N. S. Stănescu). — La Frankfurt 
Main, puternic centru 'economic 
Republicii Federale Germania, .. 
deschis reprezentanța Băncii româ
ne de comerț exterior. în cuvintul 
lor, Vasile Voloseniuc, președintele 
Băncii române de comerț exterior, 
și H. Karry, ministrul economiei și 
tehnicii din landul Hessen, au sub
liniat rolul acestei reprezentante \ în 
contextul perspectivelor de extinde
re a relațiilor economice româno— 
vest-germane, create de recenta vi
zită a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în R.F. Ger
mania.

la 
pe
al 

s-a

SINDICATELOR
MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 

Deși autoritățile au dispus dizolva
rea > Convenției Naționale a Munci
torilor din Uruguay (C.N.T.), cea 
mai mare centrală sindicală din 
țară, care numără în rîndurile sale 
peste 500 000 de membri reprezen- 
tind o cincime din întreaga popu
lație a țării, greva generală conti
nuă, pentru a șasea zi consecutiv, 
în cea mai mare parte a sectoarelor 
de activitate. Muncitorii și studen
ții, relatează agenția France Pres- 
se, au început să reocupe uzinele 
și facultățile evacuate simbătă de 
forțele armate.

Partidele opoziției de stingă, gru
pate în Frontul Unit al Forțelor 
Populare — Frente Arnplio — pre

cum și partidul Blanco, de aseme
nea, de opoziție, au anunțat într-un 
comunicat comun „solidaritatea și 
sprijinul" lor pentru rezistența sin
dicatelor față de noile măsuri ale 
președintelui Bordaberry. Este pen
tru prima dată, notează agenția 
France -'Presse, cind în Uruguay se 
formează o asemenea alianță care 
reprezintă larg majoritatea politică 
a țării.

Totodată, Frente Amplio, împre
ună cu partidul Blanco și cu fracți
uni ale partidului Colorado — de 
guvernămînt — a creat, după cum 
relatează agenția Reuter, un comi
tet comun care a primit sarcina să 
acționeze pentru găsirea unei solu
ții politice a situației actuale.

VIENA Convorbiri 
sovieto-austriece
VIENA 2 (Agerpres). — La Vie

na au început. luni, convorbirile 
dintre Bruno Kreisky. cancelarul fe
deral al Austriei, și Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, aflat într-o vi
zită oficială in Austria. După cum 
menționează agenția T.A.S.S.. au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea relațiilor celor două țări, pre
cum si unele probleme inte^r'^to- 
nale. inrteresînd cele două păru.
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Atmosferă 
în capitala

Marți, cînd acele ceasorni
celor vor indica ora 11,30, _ la 
Helsinki își va începe lucrările 
conferința europeană. Devenită 
polul de atracție al atenției in
ternaționale. sala „Finlandia" . 
își oferă azi tribuna miniștrilor 
de externe ai celor 35 de țări 
participante.

Ziarele, posturile de radio fi 
televiziune înregistrează, in 
succesiunea lor rapidă, secven
țele inedite dinaintea deschi
derii conferinței. Pină luni 
seara, in capitala Finlandei so
siseră cea mai mare parte a 
miniștrilor de externe. Ziariștii, 
al căror număr a sporit simți
tor in ultimele 24 de ore, au și 
pus „stăpinire'l pe telexurile^ și 
mașinile de scris, transmițind 
primele comentarii despre sem
nificația acestui eveniment.

Luni seara a sosit la Helsinki 
ministrul de externe al Româ
niei, George Macovescu, șeful 
delegației țării noastre la lucră
rile Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa. La 
sosire, George Macovescu a fost 
întâmpinat de ministrul afaceri
lor externe al Finlandei, Ahti 
Karjalainen, precum și de 
funcționari superiori din M.A.E. 
al Finlandei. Au fost de față am
basadorul României la Helsinki, 
Constantin Vlad, membri ai 
ambasadei române.

La rugămintea reprezentanți
lor presei finlandeze, ministrul 
de externe al României a de
clarat că guvernul român salută 
deschiderea Conferinței pentru 
securitate și cooperare, conside- 
rind-o ca un eveniment deosebit 
de important în viața popoare- 

optimistă 
Finlandei

lor și statelor din Europa și nu 
numai din Europa. „îmi exprim 
speranța — a spus el — că lu
crările conferinței vor duce la 
rezolvarea multiplelor probleme 
care stau astăzi in fața popoare
lor și statelor din Europa, vor 
crea condițiile pentru ca rela
țiile dintre popoarele și statele 
de pe continent să fie așezate 
ferm pe baza unor principii care 
să asigure fiecărui popor depli
na sa dezvoltare, in conformi
tate cu dorințele și interesele 
sale legitime“.

Potrivit programului, cuvintul 
de deschidere va fi rostit de 
președintele primei ședințe, mi
nistrul afacerilor externe al ță
rii gazdă, Ahti Karjalainen. 
Apoi, conferința va fi salutată 
de președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, și de secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
invitat de onoare. Pentru în
ceput, așa cum s-a mai anun
țat, vor fi adoptate regulile de 
desfășurare a conferinței, in 
toate cele trei faze ale sale, 
precum și recomandările în an
samblu ale consultărilor multi
laterale care au precedat-o

In cercurile politice de aici, 
ca și in cercurile observatorilor 
și ale presei, domnește o at
mosferă optimistă, exprimîn- 
du-se speranța că rezultatele 
întâlnirii miniștrilor de externe 
vor îndreptăți așteptările po
poarelor europene, deschizîn- 
du-se astfel o nouă pagină in 
istoria Europei.

Dumitru ȚINU
Helsinki, 2 iulie 1973,

DECLARAȚII ALE UNOR 
PERSONĂLITÂII POLITICE
Conferința general-europeanâ pen

tru securitate și cooperare constituie 
■un eveniment major în istoria post
belică a Europei, a declarat ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice, Andrei Gromiko, la sosirea în 
capitala Finlandei. Sperăm că 
panticipantii la conferință vor da 
dovadă de bunăvoință, .jde realism, 
de dorința de a căuta, de pe 
poziții constructive, soluții accep
tabile pentru toată lumea. în ce o 
privește, a ’ subliniat A. Gromiko, 
Uhiunea Sovietică este gata să facă 
tot ce depinde de ea pentru aceasta.

într-o declarație făoută presei la 
plecarea spre Helsinki, Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, și-a 
exprimat optimismul în legătură cu 
conferința genertal-europeaină. Man
datul si dorința noastră, a precizatei, 
constă în a contribui ca la confe
rința de securitate și cooperare — 
fără precedent in istoria Europei — 
să înceapă o eră nouă de conviețui
re pașnică, de cooperare creatoare a 
tuturor statelor europene.

Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, și-a exprimat speranța 
că reuniunea pan-europeană va 
contribui lâ reducerea tensiu
nii în Europa și în lume, va a- 
răta clar că suveranitatea și indepen
dența fiecărui stat trebuie să fie res
pectate și protejate de către toate ce
lelalte state și va permite extinderea 
contactelor intre popoarele Europei.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, R. Kirchschlăger, a subli
niat. într-un interviu, importanta deo
sebită a aspectelor militare ale secu
rității în Europa, apreciind că între 
conferința general-europeană și ne
gocierile de la Viena privind redu
cerea reciprocă a trupelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală există o 
legătură foarte strînsă.

agențiile de presa transmit:
La Palatul Națiunilor din 

GsnCVa s_a deschis reuniunea 
Comitetului O.N.U. pentru utilizarea 
teritoriilor submarine în scopuri paș
nice, avînd drept scop pregătirea ce
lei de-a treia Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru dreptul maritim. Româ
nia este reprezentată de o delegație 
condusă de ambasadorul Constantin 
Ene, șeful misiunii permanente a 
țării noastre pe lingă Oficiul Națiu
nilor Unite de la Geneva.

Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare și_a tncheiat dez- 
bater-ile generale asupra problemei 
Namibiei. Reprezentantă Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Nora Appolus, prezentă 
la lucrările comitetului în calitate de 
observator, a declarat că dezbaterile 
au evidențiat schimbările importante 
intervenite în ultima vreme în Na
mibia. în po-fida represaliilor, poporul 
namibian — a subliniat ea — este 
ferm hotărît să lupte pînă la victoria 
finală, pentru a elibera țara de sub 
ocupația regimului din Republica 
Sud-Africană.

Convorbiri privind rela
țiile dintre O. Germana și 
Berlinul occidental. Agenția 
A.D.N. informează că Joachim Mit- 
dank, șef de secție în M.A.E. al 
R.D.G., și Gerhard Kunze, consilier 
senatorial al Senatului Berlinului oc
cidental, au avut, luni, la Berlin, o 
întîlnire în cursul căreia au exami
nat probleme ale îndeplinirii preve
derilor Convenției cu privire Ia că
lătorii și la vizitele cetățenilor vest- 

berlinezi în R.D.G., precum și alte 
probleme legate de relațiile dintre 
R.D.G. și Berlinul occidental.

Primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, luind cuvintul în fața 
participanților la oea de-a doua con
sfătuire națională a sindicatului mun
citorilor cubanezi din industria za
hărului, a relevat importanta meca
nizării recoltării trestiei de zahăr, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și sporirea productivității.

Statele Unite au hotărît 
să sporească numărul rai
durilor aeriene deasupra 
teritoriului Cambodgiei - 3 
anunțat purtătorul de cuvint al De
partamentului de Stat, citat de a- 
genția Associated Press. El a pre
cizat că numărul raidurilor, a căror, 
medie era, pînă la sfirșitui săptămi- 
nii trecute, de 150 pe zi, a fost mărit 
la circa 200.

Președintele Camerunu
lui, Ahmadou Ahidjo, a anunțat 
retragerea tării sale din Organizația 
Comună Africană. Malgașă si Mauri- 
ciană (O.C.A.M.M.). El a precizat că 
Leopold Sedar Senghor. șeful sta
tului senegalez si președinte in exer
cițiu al O.C.A.M.M.. a fost încu- 
noștințat de hotărîrea luată. Po
trivit agenției France Presse. retra
gerea anunțată va deveni efectivă, 
conform statutului organizației, după 
expirarea termenului de un an. 
După cum se știe, capitala Cameru
nului, Yaounde, găzduiește sediul 
genera] al O.C.A.M.M.

La invitația C.C. ai P.C.U.S. 
și a guvernului U.R.S.S., ° 
delegație a Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, condusă- de Le 
Duan. prim-secretar al C.C. al 
P.M.V., și Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.V., 
urmează să facă. în prima jumătate 
a lunii iulie, o vizită oficială in 
U.R.S.S.

Campania de colectare a 
fondurilor pentru presa co
munistă italiană se
cu succes. Pînă în prezent, în fon
dul pentru susținerea ziarului 
„rUnită" au fost colectate peste un 
miliard de lire italiene.

Asasinarea ministrului 
irakian al apărării. Un c°- 
munioat comun al conducerii Parti
dului Renașterii Socialiste Arabe 
(Baas) din Irak și al Consiliului 
Comandamentului Revoluției Ira
kiene, dat publicității la Bagdad și 
transmis de agenția M.E.N., anunță 
că Hamad Shehab, ministrul irakian 
al apărării și membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, a fost 
asasinat, iar generalul Saadun Gai- 
dan, ministrul de interne și membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, a fost rănit, în cursul unei 
acțiuni complotiste puse la. cale de 
„dușmani ai poporului și ai revolu
ției". Se preoizează că organizatorul 
complotului este Nazem Kezar. fos
tul șef al Siguranței publice, care 
a și fost arestat.

Complex expozițional 

consacrat României'

LONDRA 2 (Corespondență 
de la N. Plopeanu). — Luni, în 
sala Norwood Library din ca
pitala Angliei, s-a deschis un 
complex expozițional consacrat 
țării _ noastre. Printr-un mare 
număr de imagini fotografice, 
prin cărți și publicații de spe
cialitate, expoziția reliefează 
importantele realizări obținute 
de poporul nostru in anii de 
după eliberare. Sînt prezentate 

’ cele mai noi lucrări editoriale, 
pe prim plan situindu-se 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și volumele 
apărute nu de mult, in Anglia, 
consacrate României socialiste 
și conducătorului său. Sînt ex
puse, de asemenea, numeroase 
obiecte de artizanat — mărturie 
a talentului și măiestriei crea
torilor din țara noastră.

Cei trei astronauți ame
ricani, 031-6 au evoluat timp de 28 
de zile la bordul laboratorului spa
țial „Skylab", au declarat cu prile
jul unui interviu televizat că vii
toarele echipaje vor putea rămine, 
fără dificultate. în spațiu o perioa
dă dublă și chiar triplă de timp. 
Conrad. Kerwin si Weitz au sugerat 
ca succesorii lor la bordul lui „Sky
lab" să aibă zilnic două sedipțe 
de gimnastică, să absoarbă mai mul
te vitamine I și să mănince mai va
riat. Astronaut» consideră că mem
brii celui de-al treilea si ultimul 
echipaj Ia bordul lui „Skylab", pre
văzut pentru iarna viitoare, ar putea 
evolua in spațiu timp de 90 zile.
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