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Tehnologii moderne

de mare randament
Metalul-cit mai bine

in exploatările miniere
gospodărit

superior rolul femeii

socială a tării
SARCINI
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PENTRU NOI TOȚI femeilor să se bucure de

accelerează ritmul

genera toa-
LA COMBINATUL

DE PRELUCRARE

A LEMNULUI BIHOR
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Cit costă
un leu ?

nu se găsește piesa aia

Și cea per- condu- pentru in

tot, și prin adrese, și

a stabilit unde orientări și acțiuni

unui șef de serviciu dintr-o 
asistat, fără voie, la

in viata economică, politică
O HOTĂRlRE CU AMPLE SEMNIFICAȚII, CARE 
IMPLICĂ RĂSPUNDERI MAJORE,

La uzina „Electroputere" din Craiova se realizează în acest an aproape 40 de transformatoare «Ie puteri mari. în fotografie : se lucrează la transformatorul de 200 MVA destinat platformei industriale (le la Tirgoviște

DEVA (Corespondentul „Scinteii", Sabin Ionescu). — Acțiunea de mecanizare și modernizare a lucrărilor miniere în bazinul carbonifer al Văii Jiului se desfășoară in ritm intens, lărgindu-și continuu sfera de cuprindere. Această preocupare a dat rezultate încurajatoare și in domeniul mecanizării lucrărilor de săpare a suitorilor, prin utilizarea sondezelor și forezelor. După un prim examen trecut cu succes la exploatarea minieră Petrila, în prezent noua tehnologie de forare mecanizată a suitorilor se află in atenția specialiștilor de la exploatarea minieră Vulcan, fiind pe cale de aplicare ți în zăcămintele de aici.Studiile întreprinse și experiența ciștigată demonstrează oportunitatea utilitatea extinderii acestei meto- avansate de săpare a suitorilor toată Valea Jiului, metodă care, lingă îmbunătățirea condițiilor

ARAD (Corespondentul ..Scânteii", Constantin Simion). — Acționînd cu perseverență in vederea realizării exemplare a obiectivelor propuse in cadrul inițiativei „Fiecare cetățean al județului Arad — un bun proprietar, gospodar și producător socialist". lansată de consiliul județean al Frontului .Unității Socialiste. constructorii de vagoane din Arad au' întreprins, în ultimul timp, ample acțiuni menite să contribuie la reducerea consumurilor specifice de materii prime și, în principal, a consumului de metal. Așa. bunăoară, o serie de repere care se executau din oțel turnat se înlocuiesc acum cu repere de construcție sudată, cu un consum de metal mai redus. Numai în cazul boghiurilor, pe această cale se obține o economie de 600 kg metal la fiecare vagon. Totodată, prin reproiectarea unor repere la vagonul gondolă tip U.I.C. s-a realizat o economie de 170 kg metal pe vagon.

De la „Alfa" laZiarele de ieri au publicat Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 Cu privire la creșterea rolului femeii in viața economică, politică și socială a țării — document care constituie o nouă expresie elocventă severenței preocupărilor cerii partidului nostru sporirea aportului femeilor viața socială și la conducerea societății, pentru Îmbunătățirea condițiilor lor generale de trai. Caracterul sistematic al acestei preocupări a fost ilustrat de faptul că recenta plenară — pornind de la modul in care au fost aplicate prevederile Hotăririi Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 1967 privind îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndul femeilor — a elaborat, în baza unor. ample dezbateri, un program multilateral de măsuri concrete, ansamblu menite să valorifice și mai mult in construcția socialistă acest uriaș potențial de energii constructive, de pricepere, iscusință și devotament. pe care-1 reprezintă tovarășele noastre de muncă și viață.Ceea ce a caracterizat analiza pe care recenta plenară a Comitetului Central a făcut-o asupra modului in care sint transpuse in viață ho- tăririile partidului și statului nostru

cu privire femeii in litică ceea rizeze de ga activitate desfășurată sens, a fost sintetizat cit se poate de sugestiv de ideea cuprinsă in cuvintarea rostită cu acest prilej de tovarășul Nieolae Ceaușescu, potrivit căreia : „A trata problema activității femeilor in societate legat de unele comisii sau de Consiliul Național. înseamnă de fapt a diminua, a subaprecia această activitate. Trebuie să pornim de la necesitatea ca toate organismele noastre să considere și să trateze femeia la fel ca pe oricare cetățean. Așa trebuie să le judecăm, și nit ca pe o categorie de care trebuie să ne ocupăm din cind in cinci".Hotărirea plenarei Comitetului Central configurează un tablou amplu și elocvent al marilor cuceriri obținute de femei în țara noastră •— cuceriri specifice unei societăți socialiste. Se relevă, astfel, milioanele de că, mame, — adică

creșterea rolului economică. po- a țării, și să caracte- înainte intrea- în acest

că de mun- sau fiice din întreaga populație — ocupă in prezent un loc important in societatea noastră .socialistă. Prevederile Codului muncii, și in general legiferarea unui statut social-politic ce

permite drepturi egale cu bărbații, afirmîn- du-și nestinjenit capacitățile și aptitudinile, dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației socialiste — au avut drept urmare firească și necesară creșterea participării acestora la activitatea politică, la dezbaterea și rezolvarea treburilor obștești, la conducerea societății. ~ bună dreptate.Înaltă apreciere care au adus și considerabilă in activitate, munca fiind incorporate în toi ceea ee am înfăptuit și înfăptuim pentru noi și pentru urmașii noștri.Partidul și guvernul, intrea- ga noastră societate înconjoară totodată cu un profund respect pe femei, care Îndeplinesc o misiune de onoare — aceea de a da viață, a crește și educa copiii, viitorii constructori ai comunismului. An de an au sporit fondurile îndreptate spre ocrotirea mamei și copilului, se extinde în permanență rețeaua de maternități, case de naștere, creșe, cămine și grădinițe.Tocmai pentru că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate necesită in mod obiectiv participarea și mai activă, anga-

initiative lăudabile
A»

Pe plenara a dat o muncii femeilor, adue o contribuție toate sectoarele de și creația lor

(Continuare în pag. a IV-a)

secerișului
Cuvîntul de ordine al
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rea grabnică și fără pier
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Aici, la filatura „Dacia" din Capitală, la fel ca in celelalte unități similare din industria ușoară, femeile au cuvintul hoiărîtor in producție. în fotografie : muncitoarea Margareta Ciobotea, în mijlocul unui grup de eleve aflate în practică, împărtășește din bogata ei experiență Foto : S. Cristian

Aflîndu-mă in biroul 
întreprindere importantă, am 
următorul dialog :

— Așa, Popescule, ți zici că 
care s-a fisurat ?

— Nicăieri, am căutat peste 
direct, și cu telefonul... Numai brațul mașinii, întreg, 
l-am găsit la...

— Cit costă piesa ? Cit. ar costa, adică, dac-am găsi-o?
— Vreo citeva sute de lei.
— Și brațul întreg ?
— 8 000 de lei.
Omul dindărătul biroului ridică din umeri :
— N-avem încotro. Fă formele. Cumpărăm agregatul. 
Subalternul a părăsit. încăperea, am. reluat dialogul

cu șeful de serviciu, cind iarăși sîntem intrerupți. De

Totul începe de la... Alfa. Nu de la prima literă a alfabetului elen, ci de la fabrica de mobilă „Alfa", construcție nouă, cu hale modern utilate, situată platforma industria- din vestul Oradei, mai mare dintre fabrice alcătuiesc Combinatul de prelucrare a lemnului Bihor. De altminteri, la drept vorbind. Alfa este aici, intr-un fel. și Alfa și... Omega : in interiorul ei se află inima și creierul întregii fabricații, deoarece aici se găsesc nu numai cea mai importantă unitate productivă. dar și direcția combinatului împreună cu serviciile de concepție, cu aproape toate mecanismele, ce reglează bunul mers al treburilor. Tot aici am vizitat și o sugestivă expoziție de mobilă într-o mare varietate de tipuri, forme și nuanțe coloristice — de la taburetul ..Pelican" la cuierele ..Felix" și ,.Tudor", de la masiva garnitură „Ilva" la confortabila mobilă de hol sau la elegantul dormitor „Dacia". Din toate exponatele — care se află în procesul de fabricație curentă a combinatului — 
se degajă o puternică impresie de 'acuratețe a finisajului. de bun gust și, mai ales, de inventivitate și fantezie. Ceea ce explică, desigur, și faptul că mobila realizată se bucură de o bună apreciere pe piața externă, fiind mult solicitată la export.— Pentru a vă da o imagine cu privire la dezvoltarea fără precedent a combinatului nostru in cursul actualului cincinal — ne spunea directorul Vladimir Oros — trebuie să menționez că anul acesta dăm o producție mai mult decit dublă față de cea a anului 1970. iar pină in 1975 ea aproape se va tripla. încă o cifră pe care noi o socotim semnificativă pentru e- fortul și hotărirea întregului colectiv : dacă angajamentul nostru general este de a înfăptui cincinalul in patru ani și jumătate,

producția destinată exportului planul cincinal va fi realizat, in totalitatea lui, în numai trei ani. două luni și cincisprezece zile.Exactitatea și precizia le-am intîlnit sub cele mai felurite înfățișăride-a lungul vizitei pe care am făcut-o prin secțiile fabricii Alfa. Pretutindeni se. lucrează cu acea încordare și migală care au făcut demult faima meșteșugarilor de pe aceste meleaguri. Iar preocuparea fundamentală, reliefată ou deosebită pregnanță în aceste zile fier-

Mobila a devenit mai suplă. mai ușoară, mai elegantă, bucurindu-se de e- logii din partea clienților externi. Merită subliniat insă că. in afara unei economii de material lemnos de aproape zece la sută, a crescut mult și productivitatea muncii, eliminindti-se un șir întreg de operații la manoperă deoarece furnirul se aplică mult decit; elementele masiv.Idei prețioase, _ re de economii, provin insă nu numai de la cei care, prin însuși locul pe care il ocupă în angrenajul producției, au misiunea să a- corde atenție acestei probleme. Economiile reprezintă un leit-motiv al gindului și faptei tuturor ce lucrează la ..Alfa". Relatăm citeva secvențe din această spectaculoasă bătălie cotidiană.

PICĂTURA DE CERNEALĂ

asti dată intră în cameră un bărbat intre două virste, 
un muncitor. Intră direct in subiect:

— Tovarășe, e păcat să azvîrlim.
o simplă piesă. O lucrăm noi în 
lucru.

— Puteți voi ? s-a minunat șeful
— Eu zic că putem.
Și, ca să nu mai lungesc vorba, am telefonat

atiția bani pentru 
atelier, nu-i

de serviciu.

mare

Și, ca să nu mai. lungesc vorba, am telefonat acolo 
peste trei zile, la întreprinderea în cauză, și omul din
dărătul biroului mi-a declarat entuziast:

— S-a făcut, 
un bănuț.

Am reflectat 
dacă, de fapt, 
in mentalitatea 
de simțul gospodăresc exersat acasă la tine și neexer
sat dincolo, la locul de muncă, ci de cu totul altceva) : 
pentru că acești oameni, cu mentalitatea numită, mai 
sus, socotesc ceea ce ține de domeniul tehnic ca avind 
parcă altă valoare concretă decit, să zicem, ceea ce ține 
de domeniul vestimentar sau de domeniul alimentar. 
la să-i fi spus achizitorul șefului, de serviciu că dife
rența de cost dintre piesa realmente necesară și brațul 
întreg echivalează cit costul a peste 3 000 de sticle de 
lapte sau a peste 3 000 de pîini, ce ochi mari ar mai 
fi făcut, desigur I Sau că. din aceiași bani, s-ar fi 
putut, cumpăra mai multe costume elegante de haine... 
Adică, omul in biroul căruia am fost are — in pro- 
pria-i. mentalitate — „fisura" : de-o parte se află pen
tru el sfera lucrurilor de uz curent, și de cu totul, altă 
parte... sfera tehnicii. Ca și cum un leu nu este și nu rămine. Întotdeauna, fie că il cheltuiești pentru piine sau pentru mașini-unelte, tot UN LEU, demn de a fi strict chibzuit 1

Instalația merge. Nu ne-a costat nici

la cele întimplate și m-am întrebat 
fisura nu se produsese, mai degrabă, 
unora (ceea ce nu fine, pur și simplu,

De ce fumați ?îmi place ; nu știu ; așa m-am obișnuit ; așa vreau ; simt nevoia : mă relaxează ; fumează toți în jurul meu ; nu pot crea altfel ; aș vrea să mă las, dar nu mai pot ; simt că-mi face rău, dar nu mă pot lăsa ; iar începeți cu morala ? și medicul meu fumează : tata fumează ; profesorii mei filmează ; cu ce sîntem noi, fetele, mai rele decit băieții ? TOATA lumea fumează, iar d-ta întrebi...Iată-mă, naiv nefumător căzut de pe altă planetă, printre pămintenii cu minunatele lor . cuceriri ale civilizației, intrebind ce-i cu incendiul ăla mititel pe care atiția și-1 aprind atit de des in dreptul gurii. Răspunsurile, ați văzut.încerc și eu o țigară, chestie de probitate profesională cind vrei să scrii cunoștință de cauză, să potcece.

tutui de oncologie, apoi la Institutul deASCAR, la igienă... Am cu ci ți valumii medicale nești. Evident, i-am ales
ftiziologie, la Institutul de stat de vorbă specialiști ai româ-

stitutului oncologie :,.Printre substanțele toxice din tutun se numără ?i care oase, timp
tutun sestronțiul radioactiv, se cumulează in unde se menține îndelungat și este

tun s-au separat peste 50 de alcaloizi, substanțe nocive foarte puternice, timpul arderii și foița țigară transformată in fum și scrum elimină substanțe cancerigene. în multe ca-
In de fumătorii obișnuiți o incidență de zece ori mai mare declt la nefumători. Iar la fumătorii de 30 țigări și mai multe pe zi este de peste douăzeci de ori mai frecvent. Aproximativ 75

Mihai STOIAN

spune nefumătorilor poziție mă situez și Fumul mă îneacă, să mă scuture o apoi lăcrimez, in
in le pe deîncepe tuse, gură simt ceva amar și că mă arde, iar pe degete persistă un miros urii și greu. Fleacuri, rid de mine cei din jur. Așa a fost la început cu toți, dar pe urmă să vezi... Și m-am dus să văd. Intii la lnsti-

© 0 țigară vă costă cei puțin un minut de viață © 0 relație directă între fumat și 
cancer pulmonar, între fumat și bolile cardiovasculare ® Fumători, vă otrăviți co

piii ! • Oricînd vă puteți lăsa de fumat, dar să n-o faceți cînd... e prea tîrziu

care nu fumea- fumători ii invit pregătească țiga- chibriturile. cu iepe cei ză. Pe să-și rile șicomandarea de a le aprinde după citirea rindurilor ce urmează.Prof. dr. OCTAV COS- TACHEL, directorul ln-

cancerigen. In cele mai mari proporții el se găsește in tutunurile cele mai scumpe. în conul de ardere al țigării, a cărui temperatură ajunge la 600—800 grade, se creează numeroase substanțe cancerigene și toxice; din frunzele de tu-

zuri, tutunul este mucegăit, iar aceste mucegaiuri sintetizează așa-numitele flatoxine (citeva sute), care și ele sint fie cancerigene, fie toxice.Urmarea cea mai gravă a fumatului este cancerul. Cancerul pulmonar 'are la
a- la sută din cei care cancer pulmonar sint mători. Datele statistice internaționale coincid cu observațiile culese de noi la peste trei mii de bolnavi cu cancer pulmonar. (Ciți din ceilalți au stat in atmosfera viciată de fumul

fac fu-

binți de întrecere în cinstea marii sărbători de la 23 August, poartă un nume aparent prozaic, dar de infinită forță sugestivă : economia de material lemnos. Pină la ora actuală, din angajamentul de economii pe anul 1973 s-a realizat peste 70 la sută. Este — cum ne spunea tovarășul loan Tincău, directorul comercial — „o pasionată competiție a oamenilor lemnului, pentru a economisi fiecare centimetru cub. chiar si cea neînsemnată fărîmă lemnul oamenilor".— Nu ne propunem facem economii de economiilor — ne tinărul inginer Emil de la proiectare — mai economii de dragul și in sprijinul calității. Să vă dau un exemplu dintre multe altele ce această îmbinare de preocupări : la de cameră de zi elementele masive, care altădată dădeau mobilei un aspect greoi, au fost înlocuite cu furnire aplicale direct pe tăbliile de PAL.

• Maistrul comunist Avei Măguleanu. de la secția debitări și prelucrări masive, trăia de multă vreme un mare necaz „personal" : vedea cum zilnic ies pe porțile fabricii mari cantități de deșeuri de cherestea, printre care se aflau și bucăți mari de lemn căzute de la prelucrare. Lemn de calitate pentru cenușă ? De la o vreme începuseră să se poarte, la pantofii de femei, tocurile inalte și groase, masiv îmbrăcat : dacă ar încerca să facă din rămășițele de lemn nefolosibile la mobilă asemenea tocuri pentru întreprinderea de încălțăminte „Solidaritatea" ? Cei de la „Solidaritatea" au fost foarte bucuroși de această idee și iată că, pe temeiul inițiativei lui Avei Măguleanu. numai a- nul acesta s-au realizat 60 000 de locuri.
Victor BÎRLADEANU 
Dumitru GAȚĂ

de țigară nu se știe). 1900 și pină azi. paralel cu consumul țigărilor, a crescut de citeva zeci de ori și incidența acestei boli. La femei, care fumează mai puțin, frecvența ei este de peste trei ori mai mică. Un aspect al forme de cancer constă in faptul tirziu, cazurilor avind o bolnavul puțin deRecent s-a făcut și o legătură statistică semnificativă între fumat și cancerul vezicii urinare, boală îndelungată. cu suferințe foarte mari pentru bolnav (și chiar pentru cei din jur), ea fiind totdeauna însoțită și de o infecție urinară gravă, rezistentă la antibiotice. La fumători se intilnesc frecvent și alte cancere — al buzelor, fa-' ringelui, laringelui, esofagului.Prof. dr.STANTIN directorul ftiziologie : Dacă facem abstracție de cancer, bronho- pneumopatia cronică ob- structivă sau bronșita cro-

gravității acesteică se descoperă cind în majoritatea este inoperabll și evoluție rapidă, se stinge în mai un an de zile,

docent COX- ANASTASATU, Institutului de
Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a Il-a)
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DIVERSI Un pește I în undiță 
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în municipiul Drobeta Turnu- 
Severin, la punctul numit „Epa
ve", a avut loc cea de-a 2-a 
ediție a concursului internațio
nal de pescuit staționar 
rești-Belgrad. Ca și in 
denta ediție, pescarii

Bucu-
prece- 
bucu- 

reșteni au fost la înălțime, ocu- 
pind patru din primele cinci 
locuri ale clasamentului. Perfor
mer — Ion Pană, care, cu cei 
416 pești prinși (in numai trei 
ore !), a acumulat 3 176 de punc
te. cu 25 mai multe decit concu
rentul belgrădean Dragan Golu- 
bovici, care îl secondează. Feli- 
citindu-i pentru frumoasa lor 
victorie, le urăm pescarilor ca 
ți in continuare să aibă aceleași 
undițe norocoase.

Cireșe cu
electricitate

Florea Berje din satul Mal, 
comuna Sig (Sălaj), căuta o so
luție pentru a pune la adăpost 
de niște copii un cireș încărcat 
de roade. Și, cum nici un _ alt 
sistem de pază nu i s-a părut 
mai bun, a înfășurat pomul cu 
o sirmă pe care a legat-o apoi 
de... conductorii liniei electrice 
de joasă tensiune. O pază mai 
primejdioasă nici că se putea I 
Intr-una din zile, o consăteancă, 
Maria Berje, care a trecut din 
întîmplare pe sub pomul res
pectiv, a atins sîrma cu pri
cina ți a fost electrocutată.

Epilog 
judiciarLa 2 octombrie 1972, conducă
torul auto Nicolac Aurel, din 
București, strada T. Galvani nr. 
92, circulind pe una din străzile 
principale ale municipiului Me
diaș, a săvîrșit un grav accident. 
Autovehiculul de mare gabarit 
condus de el a intrat intr-o co
loană de elevi, care mergeau 
regulamentar pe partea dreaptă 
a șoselei. In urma acestui fapt, 
patru elevi și-au pierdut viața, 
iar alți 19 au fost răniți grav. 
Deferit instanței de judecată, 
pentru infracțiunea de ucidere 
din culpă, N.A. a fost condam
nat recent la « ani închisoare.

la bătaieRestaurantul „Birsa" din Brașov. Un client, nemulțumit de felul în care a fost 6ervit, a cerut ospătarului Gheorghe Ia- cob condica de sugestii și re- clamații. Dintr-o privire, ospătarul s-a înțeles cu barmanul Gheorghe Florea să-i dea un răspuns... prompt. Și din senin au tăbărit asupra lui, lo- vindu-1. Atitudinea lor huliganică și-a primit replica cuvenită. Cei doi bătăuși au fost obligați, fiecare, la plata unei a- menzi de 2 000 lei.
Risipă de
mare tonajZilele trecute, lucrătorii serviciului de circulație al liției județului Iași au tuat un control asupra tovehiculelor care plecau veneau în oraș. Foarte i — după cum arătau parcurs — se aflau „in interes de serviciu". Dar, de fapt, nu puține dintre acestea făceau drumurile respective în gol. Autocamionul 31-IȘ-3247 al întreprinderii de reparații auto plecase fără nici o încărcătură la Suceava, pentru a aduce de acolo citeva piese de schimb. De asemenea, autovehiculul l-IȘ-2031, de la I.TCOOP, fuse
se trimis să aducă mărfuri din alte județe, dar nimeni nu se gîndise că, în drumul său, ar putea transporta diverse alte produse așteptate de cooperativele sătești din județ. In astfel , de situații s-au găsit și u- nele mașini de la trustul de construcții industriale, de la combinatul industrial de moră- rit și panificație, și de la alte întreprinderi din Iași. Cine suportă asemenea curse in Au cuvintul conducerile pectivălor întreprinderi.

Mi- efec- au- i sau multe foile de

gol ?res-
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Rubrică redactată de 
Dumitru TîRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Seîrtteii

„Valorile morale 
ale omului în socie
tatea socialistă" se intitulează ciclul dc dezbateri organizat din inițiativa secției de propagandă a comitetului județean de partid, in unități industriale și agricole din județul Ialomița. Dezbaterile care au avut loc la Combinatul de celuloză și hirtie, întreprinderea de prefabricate din beton și Fabrica de confecții din Călărași, Filatura de bumbac și Fabrica de ulei din Slobozia, Fabrica de conserve din Fetești au scos in evidență necesitatea intensificării acțiunilor pentru cultivarea unei atitudini înaintate, comuniste față de muncă, a conștiinței profesionale, responsabilității revoluționare față de sarcinile încredințate, a combativității față de chiul, superficialitate și indisciplină. Dezbaterile organizate la șantierul din Lehliu cu țăranii cooperatori din Gimbășani au avut ca teme „Atitudinea socialistă față de muncă", „Comportarea comuniștilor la locul de muncă și in familie".
Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scînteii*

Normele vieții și 
muncii comuniștilor,

ale eticii și echității 
socialiste constituie obiectul unor cursuri speciale create la toate universitățile populare din o- rașele și satele județului Timiș. In acest cadru au fost abordate temele : „Principiile eticii socia-

socialistă au fost ființate în satele județului Gorj. Ele și-au alcătuit un program de acțiuni pentru popularizarea politicii interne și externe a partidului și statului, mobilizarea mai intensă a țăranilor cooperatori la realizarea sarcinilor economice, la

te, și comunele Săbăoani, Borlești, Botești, Zănești, Girov etc., pe de altă parte. unde locuiesc mai mult de jumătate dintre tinerii care lucrează in unitățile respective, a început un amplu „dialog educativ : u- zină-sat".. Conceput ca o acțiune de masă și perma-
• INFORMAȚII —i.

%

din activitatea organizațiilor de partid
liste", „Etica profesională", „Familia și societatea". Au participat peste 4 000 de muncitori, funcționari, țărani cooperatori, gospodine. La indicația biroului comitetului județean de partid, la casele de cultură, căminele culturale din numeroase orașe și sate s-au organizat simpozioane, expuneri, jurnale vorbite a- vind ca temă probleme de etică.

Cpzar IOANA
corespondentul „Scînteii"

400 de cercuri de 
cultură și educație

dezvoltarea activităților cultural-educative.
Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii"

„Dialog educativ: 
uzină-sat". Din ini‘ia' tiva secției de propagandă a Comitetului județean de partid Neamț, intre colectivele unor mari unități economice, cum ar fi Uzina de fire și fibre chimice Săvi- nești, întreprinderea de țevi Roman, Combinatul de îngrășăminte azotoase Roz- nov și altele, pe de o par-

nentă. acest dialog, care a debutat cu bune rezultate, iși propune ca, prin intermediul formațiilor artistice in care interpreți sint chiar fiii satelor deveniți muncitori in industrie, prin intîl- niri ale unor conducători de unități economice, secretari ai organizațiilor de partid, muncitori cu experiență, cu bătrînij satelor, părinți ai tinerilor din uzine, să împărtășească satelor cum muncesc fiii lor în producție. La aceste întîlniri sint aduse panouri ale fruntașilor in întrecerea socialistă, precum și ediții speciale ale gazetelor satirice pri

vind anumite fapte ale tinerilor din uzine care locuiesc în satele județului, mostre de produse de bună calitate dar și rebuturile purtind numele realizatorilor lor. La rîndul lor, părinții tinerilor sint invitați în uzine pentru a-i vedea pe fiii lor la muncă.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

Munca politico- 
educativă în sluj
ba dezvoltării con
științei maselor3 fast obieotul unui studiu efectuat, timp de 10 zile, de către cursanții școlii inter- județene de partid Iași — locțiitori ai secretarilor comitetelor comunale de partid — in comuna Marginea, județul Suceava. Aici, sub îndrumarea cadrelor didactice ale școlii, cursanții au studiat diferite aspecte concrete ale muncii politico- educative. in scopul educării socialiste a oamenilor muncii de la sate. Prezența la Marginea a cursanților școlii de partid din Iași a constituit pentru ei un prilej de cunoaștere a metodelor și formelor folosite de organizația de partid de aici în munca politică de masă, dar in același timp

un prilej de schimb de experiență pentru organizația de partid din această comună.
Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

„Carnetul agitato
rului" editat recent de secția de propagandă a Comitetului județean de partid Vilcea, inserează articole referitoare la experiența organelor și organizațiilor de partid privind activitatea agitatorilor, opinii in legătură cu formele și metodele de muncă folosite. de aceștia etc. Un capitol este consacrat muncii agitatorilor din cadrul Grupului de șantiere T.C.I. Govora și F.T.I.C. Drăgă- șani pentru susținerea și extinderea inițiativelor privind mai buna gospodărire a materialelor, darea la timp in funcțiune a noilor obiective. „Carnetul agitatorului" maj cuprinde, de asemenea, rubrica de răspunsuri la întrebările oamenilor muncii din unitățile economice ale județului, precum și recomandări bibliografice date agitatorilor din întreprinderile industriale și unitățile agricole ale județului.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii"

ÎN JUDEȚUL ALBA

In ultimii ani rețeaua comercială din orașele județului Alba 
a cunoscut o puternică dezvoltare. prin construirea și darea in folosință a unui număr mare de unități de desfacere. în municipiul Alba Iulia, în modemul microraion de blocuri din cartierul „Cetate", a luat ființă un nou vad comercial care cuprinde in prezent 8 magazine și unități de alimentație publică. Tot aici sînt în construcție alte 7 magazine pentru legume și fructe, confecții-gaianterie. parfumerie, librărie etc. Asemenea realizări există și in celelalte orașe ale județului. Astfel, in orașul Zlatna s-au construit în acest an un magazin alimentar cu autoservire și un restaurant, in orașul Blaj — un complex de 5 magazine, in Ocna Mureș — o piață comercială etc. Un modern depozit de produse alimentare cu o suprafață utilă de 4 200 mp se află in stadiu final de execuție în Alba Iulia.— în cadrul preocupărilor noastre, un loc important il ocupă și modernizarea rețelei comerciale existente — ne spune tovarășul Ion Voina. directorul direcției comerciale județene. Numai în Alba Iulia au fost reamenajate în acest an unități cu o suprafață de 850 mp. Prin integrarea în rețeaua comercială a unor spații care au avut altă destinație, in orașul reședință de județ s-a deschis un magazin automoto, un magazin de jucării, dc bijuterii și alte unități. în cartierul „Cetate" s-a amenajat un modem restaurant. Sint in curs de modernizare alte unități in Alba Iulia și orașul Blaj.

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scînteii”
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;
• IALOMIȚA. — In comuna Lehliu a fost inaugurat un nou spital cu 150 de locuri, în cadrul căruia funcționează secțiile de boli interne, chirurgie, pediatrie, obste- trică-ginecologie, anestezie-reani- mare, precum și un serviciu de radiologie. — Ansamblul folcloric „Ialomița" din Slobozia a plecat in Belgia pentru a participa la al V-lea Festival mondial al artei populare de la Shoten • SATU- 

MARE. — Colectivul uzinei „Unio" Satu-Mare a realizat în primul semestru al anului o producție globală și marfă peste plan în valoare de 14 100 000 lei și, respectiv, 10 200 000 lei. • MUREȘ. — In acest an au fost construite sau modernizate peste 70 de unități comerciale sătești. Alte spații comerciale cu o suprafață de 3 000 mp sînt în curs de execuție. Unitățile modernizate vor fi înzestrate eu instalații frigorifice, carmangerii, laboratoare, hale și ateliere pentru producție și prestații • TI
MIȘ. — în primele șase luni ale anului, colectivele unităților industriale din județul Timiș au realizat o producție-marfă peste prevederile planului in valoare de 231 milioane lei. — Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Reuniunii române de lectură din Timișoara, în localitate a avut loc o sesiune de comunicări și referate cu tema „Lectura — act de cultură" ; a fost organizată și expoziție intitulată „Tiparul, cartea, lectura — in trecut și astăzi în județul Timiș", s-a constituit un cerc de bibliofilie • BOTO
ȘANI. — In comuna Flăminzi a fost pus la dispoziția localnicilor

un cabinet stomatologic. Este a 26-a unitate de acest fel inaugurată in ultimul timp in județ. La toamnă vor mai fi înființate încă 15 cabinete stomatologice rurale. 
• GOR.I. — Patru grupuri artistice de copii și tineri din S.U.A. au fost oaspeții scenelor gorjene in cadrul schimburilor culturale bilaterale dintre România și S.U.A. Totodată, oaspeții au asistat la un spectacol susținut de ansamblul artistic „Doina Gorjului" din Tg. Jiu, au vizitat monumentele lui Brăncuși e BRAlLA. — Peste 2 000 de familii din municipiul Brăila se vor muta anul acesta in locuințe noi construite cu fonduri de la stat. Au fost recepționate pină acum 600 apartamente și au început lucrările la un nou ansamblu de locuințe din cartierul Obor, care se va compune în final din 14 blocuri însumînd peste 1 000 de apartamente • VASLUI. — La Fabrica de confecții din Vaslui s-au creat aproape 1 000 de noi locuri de muncă prin valorificarea superioară a suprafețelor și capacităților de producție și perfecționarea tehnologiilor de fabricație, în primele 6 luni ale anului, colectivul de aici și-a depășit angajamentul anual cu 3 milioane lei, iar în cinstea zilei de 23 August și-a suplimentat angajamentul cu incă 5 milioane lei o NEAMȚ. — La Piatra Neamț a luat ființă un centru teritorial de calcul electronic • ALBA. — în orașul Sebeș, pe șoseaua națională E 15. la ieșirea către Sibiu, a fost dată în folosință o modernă stație PECO.

Noul complex comercial „Colentina" din Capitală Foto : S. Cristian
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

și 8 iulie. în țară : Vremea va fi în 
general instabilă, mai o ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale care 
vor avea și caracter de aversă. mai 
frecvente în zona de deal și de munte. 
Vîiîtul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar maximele 
intre 20 și 30 de grade. In București : 
Cerul va fi temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

Bunul plac pe banca acuzării

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)nică însoțită de emfizem pulmonar este cea mai răspindită boală a fumătorilor, care invalidează un număr mare de persoane in plină perioadă de maturitate, anihi- lindu-le capacitatea de muncă și de creație. Dificultatea de a face publicul să înțeleagă nocivitatea fumatului constă in faptul că efectele apar tardiv, după 20—25 de ani, iar oamenii nu se sperie de viitor, ci numai de riscuri imediate. Cercetări efectuate in numeroase țări, pe grupe mari de populație, anchete confirmate și la clinica noastră. arată că bronșita cronică este de cel puțin 30-40 ori mai frecventă la fumători decit Ia nefumători. între 70 și 80 la sută din cei care fumează douăzeci, treizeci sau mai multe țigări pe zi ajung să facă bronșită cronică cu emfizem pulmonar, cu tulburări funcționale respiratorii, iar după un timp, frecvent apar și complicații cardiace (cord pulmonar) și bolnavii devin invalizi. în majoritatea cazurilor, invaliditățile contractate sînt ireversibile. Condiția ameliorării stării generale este numai lăsatul de fumat.In cazul îmbolnăvirilor de tuberculoză pulmonară, fumatul joacă un rol agravant indirect : fumul de tutun duce la alterarea mecanismelor de epurare, de eliminare a impurităților din plămîni, sporește riscul de infecție cu agenții altor afecțiuni ale căilor respiratorii. El joacă un rol negativ și în tratamentul bolilor pulmonare, deoarece, determl- nînd bronșite tabagice, ce se manifestă prin tuse, aceasta are urmări traumatizante pentru leziunile din plămini și împiedică vindecarea. în plus, tușea, expectorarea (spută încărcată cu baccili) ridică gradul de contagiune pentru cei din jur. In S.U.A. și în alte țări, ipotezele privind relația fumat-cancer sau fu- rnat-bronhopneumopatia cronică obstructive sint considerate Verificate, nu mai sint puse la îndoială și, ca urmare, in ultimii ani peste 60 mii de medici s-au lăsat de fumat.

Dr. IOAN OKHA, ASCAR : Numărul fumătorilor și al țigărilor fumate crește în permanență. Avem de-a face cu o adevărată epidemie socială, ce se transmite de la o societate la alta, de la o cultură la alta, de la o generație la alta, de la un individ la altul. în 1945, consumul mediu al țigărilor pe locuitor a lost de 300—400

(s-au avut în vedere țările dezvoltate care au pus la dispoziție datele), in 1970 se ajunsese la 1 500— 1 800. Numai în ultimul deceniu, consumul a crescut cu 45 la sută. O literatură medicală foarte bogată a demonstrat de mult relația directă intre fumat și morbiditatea și mortalitatea prin boli cardiovasculare.Frecvența infarctului miocardic sau trombozei coronariene este de peste trei ori mai mare la fumători decit la nefumători. Același lucru este valabil și pentru alte manifestări ale aterosclerozei, pentru accidentele vasculare cerebrale, pentru hipertensiunea arterială. Datele statistice a- rată că efectul negativ al fumatului este cu atit mai evident, cu cit obișnuința de a fuma se instalează la o virstă mai fragedă, in raport cu numărul de țigări fumate, cu intervalul de timp de cînd persoana fumează și cu asocierea fumatului cu alți factori de risc pentru bolile cardiovasculare — colesterol crescut în singe, tensiune arterială mărită, su- praalimentație. supragreutate corporală. supraincordare nervoasă, sedentarism. Trebuie subliniat însă că e- fectul fumatului, deși agravat în cazul asocierii cu alți factori, este și independent extrem de nociv pentru funcționarea aparatului cardiovascular. Fumatul duce la mărirea secreției de hormoni suprarenali (adrenalină, noradin), ce biciuiesc funcțiile inimii și duc la creșterea rezistenței periferice, respectiv, a tensiunii arteriale, la creșterea considerabilă a carboxihemoglobinei, reducind gradul de oxigenare â singelții, la creșterea procentului de lipidb sanguine, a a- pafiției unor plăci ateromatoase ce pot duce la tromboze și accidente vasculare — infarct miocardic, hemoragii cerebrale, embolii etc.Despre consecințele dezastruoase ale fumatului vorbesc și unele statistici străine, rezultate ale unor ample și repetate cercetări, ce dovedesc că fumatul a cinci țigări zilnic, înce- pînd de la 25 de ani, reduce speranța de viață (virsta medie la care poate ajunge o persoană) cu 4’/j ani, iar fumatul a peste 30 de țigări o reduce cu 9—10 ani.Sînt, de asemenea, semnificative unele elemente suplimentare, oferite de interlocutorii de mai sus, precum și de alții, neamintiți in acest articol :Atenție, femei și mame 1 Aerul viciat. de fumul de tutun este foarte nociv pentru nefumători și în special pentru copii. După o prezență de numai cinci minute intr-un aer astfel viciat, se pot descoperi urme de nicotină în urina de copil. Viața celor

mici în atmosferă viciată de fumul de tutun poate fi afectată de deficiențe de creștere și dezvoltare intelectuală. Tulburările de sarcină sint de 3—4 ori mai frecvente la fumătoare.Foarte des, la fumători, nicotină și alte substanțe nocive atacă diferiți centri nervoși. Drept urmare, se reduce rapiditatea reflexelor, sint influențate negativ memoria, inteligenta, se resimt dureri de cap la nivelul ochilor, pot apărea atrofierea nervilor auditivi și deci surditatea, nevrita optică (cu tulburări de vedere). Mării fumători sint dc obicei și bolnavi de Stomac, iar tutunul are un rol favorizant în producerea și a- gravarea bolii ulceroase. Prin acțiunea sa iritantă asupra nervilor și vaselor, el produce spasme la nivelul arterelor membrelor, favorizind și a- gravind arteritele șl gangrena diabetică.Ce-i de făcut pentru a combate obiceiul fumatului ?Mai importantă decit renunțarea la tutun este acțiunea împotriva învățării de a fuma — ni s-a spus. Dacă pe teritoriul unor combinate petrochimice, al unor secții de colo- ranți și solvenți ușor inflamabili. în mine de cărbuni se poate aplica „fumatul interzis", cu atit mai mult a- cest lucru se impune în școli : nu poate avea autoritate morală și să combată fumaful profesorul care ieșind din clasă iși aprinde pe coridor țigara, interzicind acest lucru elevilor. Educația sanitară, predarea igienei trebuie astfel orientate incit să destrame toate miturile despre maturitate. bărbăție, bravadă ale tinerilor care fumează, imitind oamenii mari. Ei trebuie făcuți să Înțeleagă că imită doar niște obiceiuri proaste și dăunătoare.Interzicerea fumatului in birouri, ateliere, la ședințe, adunări, cofetării, cantine — unde fumătorii stau împreună cu nefumătorii — ar trebui să fie alt pas in vederea ingrădirii acestei manii.în încheiere, să nu uităm : fiecare țigară fumată reduce viața eu unu pînă la zece minute. De asemenea, există certe dovezi că omul se poate lăsa de fumat. Cu rare excepții, a- proape toți bolnavii, ajunși la grave afecțiuni : canceroase, pulmonare, cardiovasculare — ne-au spus interlocutorii noștri — la recomandarea medicilor s-au lăsat definitiv de fumat. Din păcate, de multe ori prea tirziu. De ce să se aștepte ivirea unor astfel de situătii-limită ?Iaf acum, după ce ați citit. ați aflat, aprindeți-vă țigările și fumați cu plăcere. Poate vor fi ultimele 1

„Legea e clară, concepută în spiritul echității socialiste. Iată de ce l-am întrebat direct pe prim- vicepreședintele Teodor Ni- chifor :— De ce ați făcut abuzuri în repartizarea fondului locativ ?Răspunsul a fost de-a dreptul stupefiant :— Am încălcat legea, dar n-am făcilt abuzuri.— Cum explicați asemenea fapte ?A urmat o clipă de a- devăr :— în ce mă privește, pot spune că am comis unele greșeli. Poate că trebuia să controlez mai atent activitatea spațiului locativ.— Firește, trebuia, dar dumneavoastră personal de ce ați atribuit și încă de urgență apartamente pe bază de... bilețele unor persoane fără familie" ? (Cele de mai sus sînt spicuiri din articolul „Cînd bunul plac are spațiu la discreție...", publicat in „Scînteia" din 10 aprilie 1971).
Atunci, erau supuse a- tențiel și oprobriului opiniei publice un șir de ilegalități comise de unele cadre de la Consiliul popular al municipiului Pitești in ceea ce privește repartizarea locuințelor proprietate de stat. Procedînd contrar tuturor normelor in vigoare, aceștia au nedreptățit pe unii și au favorizat pe alții, înlocuind prevederile legii cu aprecieri personale, bilețelele emise de ei devenind... literă de lege....19 iunie 1973. Casa de cultură a sindicatelor din Pitești. Pe scenă — completul de judecată. Pe banca acuzaților doi indivizi îmbrăcați în uniforma necinstei. Sala — arhiplină. „După cum se vede — spune președintele completului de judecată — nu a- slstațl la un proces literar. Chiar dacă se desfășoară într-o casă de cultură este vorba de un proces ale cărui personaje sînt doi infractori care, sfidînd munca cinstită, normele eticii și echității socialiste încetățenite în țara noastră, s-au dedat la acte de căpătuială”.Acuzarea derulează fapte, mărturii, probe. Rezultă că, în același mod ilegal ca și in urmă cu doi ani, a fost atribuit un apartament cu 3 camere (în cartierul Trivale. bloc 77, etaj II, ap. 11) lui Constantin Floricel, certat cu munca și cu legea, liber profesionist... Fără a intra in detaliile și culisele acestei a- faceri vom arăta că, după ce timp de 9 luni acesta nu a primit nici un răspuns la o cerere a sa pentru locuință, atunci cînd au intrat în joc relațiile, intervențiile și banii, toate for

malitățile — începînj cu cererea și aprobarea ei, e- miterea repartiției și încredințarea cheii apartamentului amintit — s-au făcut în mai puțin de o lună. Omul din boxa acuzaților — privit cu indignare de participanții la proces — pe numele lui : Smaranda Corneliu Constantin, fost sef contabil la administrația piețelor (care n-aVca nimic comun cu gospodărirea și repartizarea spațiului locativ de stat) — devine un intermediar interesat si activ al celui care, deși liber profesionist, fără a avea dreptul conform legii la locuință din fondul de stat, caută să obțină pe căi necinstite un aparta-

Din sală sute de priviri de reprobare il țintuiesc pe acuzat. L-am căutat, în sală, in mulțimea de oameni, pe cel care a favorizat comiterea actului de necinste la care ne-am referit. Lipsea. După doi ani de la publicarea articolului în „Scînteia", cînd multor nereguli li s-au spus pe nume, am fi vrut să-i punem din nou întrebarea : „De ce ați repetat abuzurile in repartizarea fondului locativ ?“ Ne-ar fi răspuns oare, cu aceeași insolență, „Am încălcat legea dar n-am făcut abuzuri" ?...In condițiile create de climatul de concesii față de încălcarea grosolană a legilor — în cazul de față a
DUPĂ DOI ANI, UN PROCES PUBLIC 

JUDECAT LA PITEȘTI READUCE ÎN ACTUA

LITATE ARTICOLUL „CÎND BUNUL PLAC 

ARE SPAȚIU LA DISCREȚIE..."

ment din fondul locativ al statului. Șeful contabil al administrației piețelor a scris cererea lui C. I'lori- cel. l-a însoțit <je Citeva ori în audiență la primul vicepreședinte T. Niehifor, a făcut tot ce i-a stat in putință pentru a pune mina pe apartament. Și a reușit !... Ca și cînd ar fi fost vorba de un om indispensabil municipiului, de o situație cu totul specială, obstrucționînd rezoluțiile legale ale vicepreședintelui de reSort al consiliului popular municipal, Valeriu Nicolescu — care a refuzat pe bună dreptate acordarea spațiului locativ cu pricina — abuzind de prerogativele funcției, primul vicepreședinte a pus pe cerere o rezoluție favorabilă.Așa cum a rezultat din probele aflate Ia dosar, din desfășurarea procesului, zelul lui Smaranda C. Constantin nu era pe gratis : drept mulțumire pentru „serviciile" făcute, el a primit 4 000 de lei. Asemenea aoucătllri de a agonisi venituri pe căi necinstite, de a recurge la traficul de influență, de a negocia și trafica avutul obștesc ca și cînd acesta s-ar afla la discreția oricui — sînt în flagrantă contradicție cu munca vrednică, cinstită a zecilor de mii de argeșeni Încadrați în eforturile întregii țări pentru creșterea a- vuțlei naționale și prosperitatea generală a poporului.Ascultăm rechizitoriul.

legislației referitoare la repartizarea fondului locativ proprietate de stat — a dezordine! existente în administrarea și gospodărirea acestuia, lui Aurel Scărlătescu, fost controlor prestări la centrul nr. 3 Pitești al întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă Argeș, nu i-a fost deloc greu să apară pe banca acuzaților. Pus pe căpătuială, a fost prins și el că a scos la mezat un apartament din cele construite eu importante eforturi materiale și financiare de către slat. Definind un post de funcționar care îl obliga să asigure controlul stării de întreținere a apartamentelor proprietatea statului, să semnaleze operativ spațiile locative devenite disponibile pentru a fi repartizate Celor care au dreptul să lc ocupe, sus-numitul, in schimbul luării do mită, transformă slujba, atribuțiile într-un mijloc dc afaceri veroase, reprobabile.Asistența a aflat din procesul public cum muncitorului electrician Nieo'ae Cîrstolu, de la întreprinderea de transporturi Pitești, In loc Să 1 se rezolve in timp util formalitățile pentru ocuparea unui apartament oferit de unitatea unde lucrează, a fost mereu aminat cu intenția vădită de rt-1 determina să „onoreze" așa-zisele „servicii" la care, de fapt, a- vea dreptul fără nici o intervenție sau favoare. Tn schimb, A. Scărlătescu,

pentru o „atenție” de 2 000 lei, a oferit, ca un precu- peț, fără ordin de repartiție, un apartament liber în blocul 47, scara A, din cartierul Trivale. Denunțat și surprins i,n flagrant delict, el a făcut un drum scurt de la faptă pînă in sala de judecată...Față în față cu aceste abuzuri și ilegalități intrate sub incidența legii, ce valoare mai poate avea răspunsul primit acum doi ani, un răspuns „autocritic" de... conjunctură : „In ce mă prii ește pot spune că am comis unele greșeli. Poate că trebuia să controlez mai atent activitatea spațiului locativ" ?Stăpinlți de un sentiment de îndreptățită indignare și dezaprobare, 800 de oameni au ascultat și urmărit desfășurarea procesului public din Pitești. între ei, mulți funcționari publici. Actele de necinste săvîrșite de cei doi indivizi, fizionomia spirituală și mentalitatea lor alterată sint repudiate cu fermitate de lucrătorii dip organele locale de stat. Activitatea corectă, conștiincioasă a acestora, desfășurată sub semnul respectării cu scrupu- lozitate a legalității, respinge ca pe un corp străin comportamente reprobabile de genul celor relatate, incompatibile cu responsabilitatea și ținuta morală a funcționarului public. Pe a- ceste temeiuri, completul de judecată a pronunțat sentințele : pentru săvîr- șirea infracțiunii de trafic de influență, Smaranda Corneliu Constantin a fost condamnat la 4 ani închisoare cOrecțiohală, cu drept de recurs ; pentru infracțiunea de luare de mită. Scărlătescu Aurel a fost condamnat la 6 ani închisoare corecțională, cu drept de recurs.P.S. La încheierea dezbaterilor procesului public, organele locale de stat ne-au informat că, pentru falsificarea unei repartiții de locuință și infracțiunea de luare de mită, Corneliu Lemnaru, cu atribuții in administrarea și gospodărirea fondului locativ de stat, este cercetat sub stare de arest preventiv. $i incă o precizare : întrucît în timpul desfășurării procesului ca și după încheierea dezbaterilor numeroși cetățeni și-au exprimat opinia că încă nu toți cei vinoVați de abuzuri și ilegalități și-au primit sancțiunea meritată, ziarul nostru va informa la timp opinia publică despre măsurile pe care le vor lua. in acest sens, forurile in drept.
Gh. CJRSTEA 
C. MORARU
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La Combinatul chimic 
din orașul Victoria

Statiunea pentru mecanizarea a- griculturii Circea, județul Dolj, este o unitate bine cunoscută pentru succesele deosebite obținute an de an în campaniile agricole. Și de a- ceastă dată, mecanizatorii de aici nu se dezmint. în vederea scurtării termenului de execuție a lucrărilor, toți cei 106 mecanizatori, care lucrează la recoltat, balotat, arat și în- sămîntat, la transportat si întreținerea mașinilor, sint antrenați in întrecerea socialistă desfășurată sub genericul : „Cine a fost astăzi cel mai bun ?“. Pentru a răsplăti cum se cuvine pe cei ce depășesc normele zilnice de lucru, pe fiecare secție de mecanizare se tine o e- vldentă precisă a lucrărilor și de care răspunde cite un tovarăș din conducerea S.M.A. în fiecare seară, după calcularea rezultatelor, celor care au depășit normele si se încadrează în prevederile instrucțiunilor elaborate de centrata de specialitate din cadrul Ministerului Agri-
în Lunca Dunării, lanurile de griu din soiurile timpurii au ajuns la maturitate. Secerișul a fort declanșat la momentul optim. în tarlaua nr. 3 a cooperativei agricole Izbiceni, acolo unde combinele au intrat în lanul de griu. era o mare forfotă. Cele 16 autocamioane încărcau neîntrerupt griu din noua recoltă. ..Am concentrat aici întreaga forță mecanică — ne spunea inginerul-șe-f al cooperativei. Ion Bordei. în a- cest fel, lucrările pot fi supravegheate mai bine, iar intervențiile sint mai operative". Intr-adevăr, cele 8 combine înaintau cu repeziciune prin lanuri. Cu toate că suprafața cultivată cu griu este mai mare decit în anul trecut cu aproape 400 de hectare, se apreciază că, printr-o temeinică organizare a muncii, secerișul se va încheia în maximum 13 zile bune de lucru. La Izbiceni. se lucrează in flux continuu. După cele 8 combine, urmau 7 prese pentru balotat paie care erau echipate cu sănii pătul toare zl săpentru 10 traatoare s-au stabilit 2 schimburi, dar celelalte lucrează in schimburi prelungite. în timp ce din combina „Gloria" se descărca recol-

culturii, li se înminează premii In raport cu volumul depășirilor de plan.Primii fruntași ai zilei au fost mecanizatorii Marin Mertoiu si Constantin Ceailicu de la secția de mecanizare ce servește cooperativa
gricolă din Coșoveni. Depășind, ziua de 1 tu'lie. planul la recoltatul orzului cu 21 la sută, fiecare a primit drept premiu cite 100 de lei. Exemplul lor a fost urmat și de alț-i mecanizatori. Pe 2 iulie, celor 2 fruntași li s-au adăugat șl mecanizatorii Ion Dan de la Teasc, Radu Marin de la Secui și Ioniță Udrică de la Malu-Mare, care, depășind norma la recoltatul griului cu 22—24 la sută, au Încasat și ei cite o primă zilnică de cite o sută de led.
ta strinsă in buncăr, discut cu mecanizatorul Ion Barbu. „Nu numai am auzit de întrecere, dar am început să spune el.35 tone pe zi. Este al treilea de cind am In primire a- combină, și sînt obișnuit cu

seceriș. Vreau ca. în anul acesta, în fiecare zi să recoltez cel puțin 35 tone. Cum am să procedez ? Foarte simplu. Am să lucrez de dimineața pină noaptea tirziu. La griu voi secera continuu pină cind umiditatea lanului va permite. Am stabilit ca și în perioada cind servesc masa combina să nu stea. Pentru aceasta mecanicul de întreținere sau șeful de secție îmi tin locul. Vreau să fiu printre cei mal buni mecanizatori în întrecere".Prima zi la secerișul griului a însemnat pentru mecanizatorii Gheor- ghe Barbu si Alexandru Mușuroi de pe combinele ..Gloria" si depășirea

Ca urmare a unei temeinice ganizări a muncii, bunei întrețineri a mașinilor, folosirii din plin a timpului bun de lucru, mecanizatorii de la Circea au terminat de recoltat orzul în numai trei zile și au început din plin secerișul griului. în numai două zile, din cele 3 795 hectare eu griu au și recoltat 700 de hectare. ..Am convingerea că in loc de 12 zile, cît am planificat pentru recoltarea griului, vom termina a- ceastă lucrare in numai 10 zile — ne spunea tov. Ion Delcea. directorul S.M.A. De asemenea, celelalte lucrări vor fi executate în termenele și la datele stabilite în grafice. Primele rezultate ne dau ția că mecanizatorii noștri respecta angajamentul luat ceputul campaniei".
Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii

normei zilnice. Gheorghe Barbu, exemplu, a recoltat, așa cum rezultă din carnetul de treier. 52 300 kg griu, depășind planul cu 17 300 kilograme. El a lucrat de la 8 de dimineață pînă la ora 23.Și pe ogoarele cooperativei agricole „Voința" Corabia a început secerișul griului.Stelian Beșcucă discuție _______mecanizatori. „în Cu mecanizatorul abordăm aceeași întrecerea dintre ceea ce mă privește. ne spune el. vreau să fiu primul si nu printre primii. Știu o să fie greu. Dar voi munci, voi strădui să nu se piardă nici bob in timpul secerișului". Am flat că anul trecut. Stelian Bescucă. dintre toți mecanizatorii de ta S.M.A. Corabia, a recoltat cea mal mare cantitate de cereale. Nici ceilalți mecanizatori de aici — Nicolae Băl- teanu. Gheorghe Velica. Marin La.s- cu etc. — ca și alții de la Izbiceni nu se vor lăsa mai pe jos in Întrecere. Și din această întrecere va cistiga economia națională, griul fiind recoltat mai repede si fără pierderi, vor ciștiga fiecare unitate agricolă, fiecare mecanizator.

Două lucrări care trebuie exe
cutate în flux continuu : recol
tarea cerealelor și semănaiul 
culturilor duble pe terenul e- 
liberat. Imagini surprinse la 
cooperativa agricolă Slătioara 
(fotografia de sus) și la cea 
din Piatra-Sat, din județul Oii 

(fotografia de jos)Foto : E. Dichiseanu
IALOMIȚA : întreprinderile agricole de stat din județul Ialomița au terminat recoltatul orzului de pe întreaga suprafață planificată. Toate unitățile au depășit producția prevăzută, tn frunte se situează I.A.S. Ciocănești, care a recoltat cite 4 027 kg orz la hectar pe 190 de hectare.VASLUI : De cîteva zile, în cooperativele agricole din județul Vaslui se recoltează intens orzul de pe cele 3 500 hectare. De altfel, citeva cooperative agricole situate in Lunca Prutului — Fălciu, Cîrja, Rînzești, Murgeni, Stănilești etc. — au și încheiat recoltarea orzului. Pînă ieri, 4 iulie, în jurul orei 14, se recoltaseră circa 1 000 de hectare.SUCEAVA : Cei aproape 1 700 mecanizatori suceveni sînt gata să intre in lanuri. în toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județ, reparațiile s-au încheiat încă in urmă cu o săptămină, acum desfășurîndu-se ultimele suprarecepții. Au ‘ fost luate măsuri ca o parte însemnată a utilajelor de recoltat să fie concentrate în raza consiliilor intercooperatiste Bosanci, Verești. Salcea, Zvoristea, situate în zona de șes a județului, acolo unde, peste puțin timp, va începe secerișul.SATU-MARE : Constructorii au predat I.V.C. Satu-Mare un maro și modern depozit celular pentru cereale, care va intra in funcțiune odată cu începerea recoltării griului. Depozitul, împreună cu alte amenajări cu o capacitate de 7 000 tone, disponibile în cooperativele agricole, S.M.A. ele., acoperă, in cca mai mare parte, deficitul de spațiu pentru depozitarea cerealelor.

BRAȘOV (Corespondentul Scînteii", Nicolae Mocanu). — Colectivul Combinatului chimic din orașul Victoria a obținut rezultate bune în valorificarea superioară a gazului metan, prin utilizarea lui ca materie primă în vederea obținerii unor produse utile economiei naționale. Primele produse obținute aici, prin chimizarea gazului metan, au fost amoniacul, acidul azotic, azotatul de amoniu și ureea. Cadrele de cercetători și specialiști ai combinatului au adincit în continuare cercetările, au stabilit noi tehnologii pentru obținerea unor produse și mai valoroase. Astăzi, în instalațiile acestui important oombinat se realizează nu mai puțin de 15 produse, toate avind ca bază de plecare gazul metan. Mai bine de 46 la sută din volumul producției combinatului il formează produsele obținute prin chimizarea gazului metan. Au fost introduse in fabricație produse cu o valoare ridicată ca formolul. rășinile sintetice, formaldehida. Valoarea medie a produselor obținute din gaz metan este astăzi de două ori mai mare decit in urmă cu cîțiva ani. La creșterea valorii medii a produselor a contribuit și o mai bună optimizare a proceselor tehnologice. Un exemplu ■: un studiu întocmit recent de cadrele combinatului și aflat in fază de transpunere în practică, vizind optimizarea fabricației de metanol la primele două fabrici, va avea ca efect obținerea unei producții suplimentare de pină la 15 ia sută din aceeași cantitate de gaz metan.
In fabricație la „Metalul 

Roșu" din Cluj

NOI TIPURI DE MAȘINI 
PENTRU INDUSTRIA

Este cunoscută sarcina stabilită la Conferința Națională a partidului din iulie 1972 privind sporirea mai accentuată a productivității muncii in construcții. Pentru acest an, planul prevede o creștere de 7 ta sută, față de anul trecut, la acest indicator esențial al activității pe șantiere — superioară ritmurilor inițiale din planul cincinal. în vederea îndeplinirii unei asemenea sarcini majore, constructorii pun accentul pe extinderea mecanizării și industrializării proceselor de muncă, perfecționarea tehnologiilor de execuție, îmbunătățirea organizării lucrărilor ș.a. De mare utili- taț.j s-a dovedit și se dovedește a fi, în contextul acestor măsuri, aplicarea acordului global, ca una dintre modalitățile de stimulare a constructorilor pentru obținerea unor rezultate mai bune în sporirea susținută a productivității muncii.Analizele arată că, incă din anul 1970, unele unități de construcții- montaj au înregistrat certe succese prin aplicarea experimentală a acordului global. Printre acestea se pot număra anumite trusturi din Iași, Cluj, București, Pitești, Craiova ș.a. Astfel, la Trustul de construcții Pitești, productivitatea muncii anuale realizată de un muncitor care a lucrat în acord global a fost cu 14,3 la sută, 24,9 la sută și 25,8 Ia sută mal maro în anii 1970, 1971 și 1972, comparativ cu muncitorii încadrați în acord simplu sau regie. în mod asemănător se prezintă situația 1a întreprinderea de construcții prefabricate din beton din București, unde ritmul de creștere a productivității muncii, în aceeași perioadă, a fost de 13 Ia sută, 18,8 Ia sută și 18,9 la sută. Realizări demne de remarcat s-au consemnat și în a- cest an. La Trustul de construcții al Consiliului popular județean Cluj, de pildă, procentul de mărire a productivității muncii în cazul muncitorilor cuprinși în acord global față de cel ce lucrează în acord simplu și regie a fost, în primul trimestru, cu 35 la sută mai mare.Ca efeot economic imediat al creșterii productivității muncii notăm realizarea intr-un timp mai scurt a obiectivelor de investiții planificate. Semnificativ este în acest sens e- xemplul aceluiași trust de construcții din Cluj, pe șantierele căruia, ca ur-
r

DROBETA TURNU-SEVERIN (Corespondentul „Scînteii", Virgil Tătarii). — A început să producă noua și moderna fabrică de confecții din Drobeta Turnu- Severin. Hotărîți să devanseze tot mai mult obiectivele actualului cincinal, constructorii din cadrul șantierului I.S.C.M. și-au concentrat eforturile pentru a termina Înainte de termen noul obiectiv.

mare a extinderii acordului global șl a altor măsuri tehnico-organizatorice, au fost predate beneficiarilor 870 de apartamente cu un avans de 40—50 zile fiecare. Rezultate asemănătoare Intilnim și tn alte unități, cum ar fi atelierul electric din cadrul Combinatului chimic Craiova — cu termen de punere in funcțiune 30 iunie a.c., dar care a fost dat în exploatare cu 60 de zile mai devreme ; sau ne referim la hala de electroliză de la TJ- zina de aluminiu din Slatina, care va fi terminată cu aproximativ 30 înainte de termen, comparativ prevederile din grafic.Bineînțeles, acest ritm diferit creștere a productivității muncii

130 000 lei (650 000 lei : 5) la 162 500 lei (650 000 lei : 4). în această ordine de idei, iată rezultatele obținute de formația condusă de Radu Mircea, din cadrul Trustului de instalații pentru industria chimică București : potrivit contractului, durata de execuție a unei lucrări a fost de 150 zile, cu o manoperă aferentă în valoare de 51 000 lei. Execuția lucrării in 120 zile a dus la creșterea productivității muncii cu 1 800 lei, iar ciștigul realizat de membrii formației cu calificare medie s-a situat intre 2 100—2 900 lei lunar.Dar superioritatea aplicării acordului global se reflectă și asupra calității lucrărilor de construcții-mon-
Comparații și argumente în favoarea extinderii 

unei modalități stimulative de salarizare

reflectat și asupra clștlgului mediu al celor cuprinși în forma de salarizare în acord global. La I.C.P.B. București, cîștigul mediu a sporit la această categorie de muncitori, în 1972, cu 12,20 la sută față de cei ne- cuprinși în această formă de salarizare ; la trusturile din Cluj și Craiova cu 16 la sută și, respectiv, 10—15 la sută. Trebuie precizat că în toate aceste unități de construcții, atît creșterea productivității muncii, cit și a salariului mediu lunar au avut loc în condițiile respectării riguroase a corelațiilor de bază dintre principalii indicatori ai planului de muncă și salarii. Așa este drept — subliniază conducerea partidului. Creșterea producției fizice, a productivității muncii are ca rezultat obținerea de venituri superioare ; in acest fel se stimulează cei mai valoroși muncitori, capacitatea lor creatoare, în folosul lor și al economiei naționale. Bunăoară, dacă manopera cuvenită unei formații de lucru pentru o lucrare cu o durată de execuție de 5 luni este de 650 000 lei, terminarea acesteia în 4 luni va determina un spor al veniturilor, pe întreaga formație, de Ia

amplasat pe cea mai mare platformă industrială a municipiului, unde, alături de combinatul de prelucrare a lemnului, se înalță in prezent un mare gigant : combinatul de celuloză și hirtie — cel mai mare și modern obiectiv de acest fel din țară. Fabrica de confecții va realiza pină la finele anului o producție in valoare de aproape 40 milioane lei.

taj. Aceasta, deoarece în condițiile acordului simplu de salarizare, plata se face în general pe baza cantității muncii depuse, ceea ce determină ca defecțiunile constatate cu prilejul recepției lucrărilor să fie din nou normate ; de aici, consecința — acestea se execută, în marea majoritate a cazurilor, de alți muncitori decit cei ce le-au realizat inițial, apărînd plăți suplimentare cu manopera. Efectuarea lucrărilor în acord global contribuie în mod direct la întărirea răspunderii morale și materiale a muncitorilor, in sensul că in contractele încheiate nu sînt incluse operațiile neexecutate sau prost executate, exis- tînd în același timp obligativitatea realizării remedierilor fără a se plăti nimic în plus. Procedindu-se așa, la I.C.P.B. București, din anul introducerii acordului global (1970), cheltuielile cu remedierile și refacerile au scăzut treptat, pină la completa lor dispariție. La această situație pozitivă a contribuit și condiția de calitate stipulată în metodologia global, care prevede garanții de 10—20 la mele cuvenite pînă lucrării, prevedere de rească și mai mult muncitorilor față de calitatea lucrărilor executate.Avantajele incontestabile, atit pentru economia națională, cit și pentru oamenii muncii din construcții au determinat ca — în ultimul timp — numeroase trusturi din țară să-și însușească metodologia acordului global și să întreprindă măsuri pentru extinderea lui. Se remarcă in acest sens faptul că. la investiții mari, ponderea aplicării acordului global a ajuns la 75—85 la sută — și aceasta la T.M.U.Ch. București. T.I.M. Iași, T.C.I. Cluj, T.C.L. Bihor, T.C.I. Constanța. De fapt, în trimestrul I a.c. în unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale s-a ajuns la o extindere a acordului global în proporție de 57,4 Ia sută. Și, totuși, nu in toate

de acord reținerea unei sută din sula terminarea natură să spo- răspunderea

unitățile există o preocupare majoră, stăruitoare, pentru extinderea dului global. Cazuri concrete : Gh. Gheorghiu-Dej (32 la T.C.I. Brașov (43,3 ta sută), Ploiești (45,1 la sută).Reținerile față de aplicarea și extinderea acordului global in construcții au, în marea lor majoritate, un caracter subiectiv ; ele se explică fie prin slaba preocupare a unor conduceri de unități de a încadra corespunzător cu specialiști compartimentele de salarizare, fie prin comoditate din partea acestora în asigurarea tuturor condițiilor tehnico-organizatorice și de aprovizionare, absolut necesare aplicării cu rezultate bune a acordului global. Mai mult, există tendința de a pune pe seama formațiilor de lucru unele lipsuri tehnico-organizatorice. De asemenea, numărul de cadre tehnice cuprinse in sistemul acordului global (șefi de Iot, maiștri), deci al celor cu mari posibilități in asigurarea unei organizări corespunzătoare a producției și muncii, a aprovizionării, este foarte mie. La șantierul nr. 2 U.E.P.C. și 4 Vlă- deni (T.C.I. Craiova), bunăoară, in sistemul acordului global nu este cuprins nici un maistru, contractele fiind încheiate cu șefii de echipă, ceea ce dăunează organizării lucrărilor și mai ales asigurării unei a- provizionări ritmice și corespunzătoare cu materiale.In afară de corelarea ce trebuie permanent să existe între ritmul de execuție a lucrărilor și aprovizionarea tehnico-materială. în aplicarea acordului global, o sincronizare perfectă este necesar să se asigure și intre ritmul de execuție a lucrărilor de construcții și a celor de montaj. Insistăm asupra acestui aspect, deoarece proporția care reflectă gradul de realizare a lucrărilor de construcții- montaj ascunde, de multe ori, efectuarea cu preponderență a lucrărilor de construcții și, în mai mică măsură, a celor de montaj. Or, se știe că punerea în funcțiune a unui obiectiv industrial este determinată. în egală măsură, de realizarea corespunzătoare. atit a construcției, cit și a montajului, în acest cadru, folosirea e- lastică, judicioasă a metodologiei a- cordului global la nivelul unităților de construcții și în cele de montaj, corelată cu o aprovizionare rațională și la termen, constituie un mijloc in plus de stimulare a constructorilor în execuția cît mai bună și în totalitate a investițiilor.Cu aceste cîteva observații, experiența demonstrează că aplicarea a- cordului global la lucrările de con- strucții-montaj reprezintă o pîrghie importantă pentru sporirea productivității muncii. îmbunătățirea calității, scurtarea termenelor de dare în exploatare a obiectivelor. Este în interesul economiei, al tuturor constructorilor să se accelereze extinderea Iui în mod diferențiat, cu grijă și fermitate pe șantiere, în așa fel îneît să se amplifice continuu eficiența muncii, utilizării fondurilor de investiții.

ALBA : O lucrare la ordinea zilei pentru toate unitățile agricole din județ o constituie recoltarea și depozitarea furajelor. Prima coasă este aproape inchciată pe cele 10 000 hectare cu lucerna și trifoi. Cooperativele agricole din Jidvei. Bălcaciu și Veseuș au depozitat pină in prezent peste 500 tone furaje și au cosit 200 hectare cu finețe naturale. Ieri, un mare număr de cooperatori și atelaje participau la execuția acestor lucrări.

BRAȘOVENEAproape 1 700 produse noi au fost puse anul acesta în fabricația de serie de întreprinderile industriale din județul Brașov. Printre acestea figurează noul tip de autobasculantă de 17 tone, prevăzută cu motor Diesel, tractorul de 55 CP, noi tipo- dimensiuni de pompe antiacide, instalații și agregate pentru industria chimică, aparataje electrice de bord pentru autovehicule, pentru autovehicule, tă de rulmenți din constructive. Pentru Uzinele de utilaj chimic din
carburatoare o gamă diverse prima

(Urmare din pag. I)partid, s-a ocupat, cam în acelhși răstimp, de fișiile de PAL care cad la diagrama de croire. Sint niște fișii lunguiețe și subțiri cărora părea să nu li se găsească nici o întrebuințare cît de cît utilă. Nici lui Toth Arpad nu i-a dat pace gîn- dul că bunătate de lemn se duce așa, pe apa sim- betei. A rămas cîteva săptămîni în atelier după orele de producție ca să experimenteze un procedeu care i se părea lui că ar putea da bune rezultate. Pină la urmă a demonstrat că procedeul Iui se justifică întru totul : prin lipirea fișiilor la presă cu un clei special conținînd urelit — clei care asigura așa-nu- mita „priză la rece" — s-au obținut noi panouri folosibile la diferite tipuri de mobilă. Astăzi „panourile lui Toth" sint privite ca niște componente firești ale unor procese de producție a- vind un numitor comun : economia de lemn.

varia- grupe dată, Făgă-

raș au înscris în o gamă largă de luri inoxidabile, realizarea valutare, industriei largă de rezistenți o bogată saturi și bunuri de larg consum se prezintă și unitățile din industria ușoară, care au asimilat în producție peste 500 asemenea produse.

nomenclatorul lor armături din oțe- care au dus la unor însemnate economiiîn același timp, sectorul chimice a realizat o gamă rășini sintetice, coloranți la lumină și la spălat. Cu paletă de modele de țe- tricotaje, încălțăminte și

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan). — Cei mai buni meseriași și specialiști de la întreprinderea „Metalul Roșu" din Cluj au reușit să execute o mașină de încleiat urzeli din fire de bumbac, mătase, lină, fire artificiale. Mașina — de mare complexitate tehnică, a- vind mii de repere și un mare număr de mecanisme automate pentru comandă și reglare — a fost realizată in mai multe tipo- dimensiuni. Este vorba, mai degrabă, de un sistem de mașini care execută mai multe operații, intre care apretarea și uscarea stratului de apret pe fire, precum și înfășurarea urzelii pe sulurile de la războaie.— Grupul nostru de specialiști, cărora li s-a încredințat realizarea acestui utilaj — ne spunea tovarășul inginer Gheor- ghe Chiorean, șeful atelierului de proiectare — dintre care aș aminti pe șefii de echipă Alexandru Bacui și Ștefan Gyor- kbs, precum și pe maistrul Alexandru Timaru, sprijiniți de tehnologi și proiectanți, au depus un efort, aș spune, eroic, făcîndu-și un titlu de cinste din „a-și pune semnătura" pe un . utilaj de o asemenea complexitate. Mașina a trecut cu bine faza omologării, în prezent aflin- du-se în rodaj la Fabrica de stofe de mobilă din Gheorgheni.La „Metalul Roșu" din Cluj — uzină constructoare de mașini pentru industria ușoară — se mai află in probe tehnologice alte 3 prototipuri : un vapori- zator pentru fire de lină cu ciclu de producție complet automat, o instalație de vopsit sub presiune. care execută operații de pregătire, vopsire, vacuumare și uscare, precum și o mașină de canetat fire de mătase. Toate cele 3 utilaje vor intra în producția de serie în semestrul al doilea, întrucit s-au și primit un mare număr de comenzi de la diferiți beneficiari. în fază de prototip este în prezent o instalație de fiert vată, iar pe planșeta proiectanților prinde contur o mașină automată de vopsit și un nou tip îmbunătățit de mașină de tricotat. în studiu avansat se află asimilarea unei mașini de imprimat cu șabloane. Toate acestea vor duce la diversificarea gamei de mașini pentru industria ușoară, la creșterea continuă a caracteristicilor lor tehnico-funcționale.
• Uneori, mare nasc așa-zis intîmplare". în timplarea e și tă de marile inovatoare ale

soluții ingeniozitate„din fapt, ea dirija- strădanii colectivu-
mai zboare vintul. Văzînd că nici un mijloc utilizat nu-i este de folos, a recurs la următoarea soluție : a pus afișul pe o scindură și a turnat deasupra un lac poliesteric. în cîteva clipe lacul s-a întărit și afișul s-a făcutintim-

văzînd că procesul se repetă, a desenat modele speciale pe o hirtie fină, cu grijă aleasă ; multipli- cind aceste modele, le-a aplicat pe mobilă cu respectivul lac poliesteric și, în felul acesta, a obținut superbe efecte decorative, pe care unii specialiști cu îndelungată experiență în materie le-au crezut obținute prin procedee clasice de prelucrare a lemnului. Datorită ingeniozității
plare" este și cca care a condus pentru mobilă rice —ciale prin imitații de intarsii din... hirtie și mase plastice. Cum s-a la acest muncitor în grupa protecțiavrut să lipească un afiș fel încit să nu-1

una cu lemnul părind o... incrustație în însăși țesătura lemnului. Auzind de această „ciudată" intim- plare, un arhitect, Toth Ștefan, care colaborează cu fabrica la proiectarea mobilei, a făcut felurite încercări de a realiza a- semenea intarsii pe lemn pornind mai întîi de la niște... șervețele luate de la restaurantul brașovean Șura Dacilor. Pe urmă,

acestui procedeu sporește considerabil gama ornamentării mobilelor și, îndeosebi, se obțin mari economii la prețul de cost.— La urma urmelor — ne spunea secretarul comitetului de al combinatului, Drăgan — „Alfa" seamnă in colectivul nostru, mai presus de orice, dăruire : aici e rădăcina strădaniilor. în asta constă cheia de boltă a capacității noastre de a depăși greutățile și de a spori nivelul producției de trei ori intr-un singur cincinal.
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ZIUA PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI ALGERIEI SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 VENEZUELEI

Excelenței Sale
Domnul HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare„N-aveți cumva un text de brigadă ?“ Chiar așa se intitulează un program recent întocmit și prezentat de formația din comuna Cernești, județul Dîmbovița. Alegind acest pretext, autorii și interpreții. demonstrează pină Ia final, făcînd o trecere in revistă a realităților de ultimă oră ale satului lor. că... Dar să le dăm cuvînitul : „N-ai ce vorbi ! Dacă nu știi / Ce-i nou în sat. / Și pe câmpii. / Să spui : „n-am text" / E foarte rău / Ci nd peste tot / La noi în sat / Aspecte vezi, / Te minunezi / De multe cite / Ai aflat !“Dincolo de o formulă de program, este relevată aici nevoia de a aduce in fața publicului actualitatea locală, ceea ce pretinde inițiativă și originalitate, găsirea și punerea în acțiune a unor resorturi de natură să dea programelor o identitate proprie, valabilă intr-un anumit timp și intr-un anumit spațiu, maximă operativitate și eficiență, ceput ca gen de artă bizuie pe „de import", înjghebate „din birou", la mare distanță de clocotul viu al activității locale, de curentele de opinie ce animă obștea căreia respectivele programe 1 se adresează.Dezideratul este recunoscut pretutindeni. Nu a- celași consens întrunește insă ideea că programele nu numai că trebuie, ci și că pot fi elaborate pe plan local. Sînt invocate, cu anumite prilejuri, diferite obstacole, începînd cu „lipsa de talent" a concetățenilor și pină la riscul de a supăra, pe unii sau pe alții, în calitate de „textier local".Constatările pe care am avut ocazia să le facem in ultima vreme in multe localități din țară infirmă a- ceste rezerve. De altfel, și în articolul precedent din suita dedicată brigăzilor artistice de agitație („Scînteia", 29 mai a.c.) a fost descrisă, între altele, o interesantă formulă găsită de una dintre formațiile de acest gen din comuna Macea. județul Arad : un spectacol scurt, conceput in cadrul pauzei de prînz. în ambianța familiară a locului de muncă al unei echipe de lente nu sînt mai decât în orice altă birea, față de alte programele de brigadă apar mai rar decît meteoriții și sint compuse cu... hârtia de indigo, după „texte- rnodel", 'constă in aceea că, acolo, acestui gen i-a fost conferită funcția ce-i este proprie, în spiritul democratic real care face ca programul de brigadă să fie nu contemplat, ci redactat de obștea însăși.Sint: multe — și deloc izolate — dovezile ce pot fi aduse. Mărturie stă, de pildă, in chiar județul Arad, volumul semnificativ intitulat : „Pro- ___ _ ___prietar, gospodar, producă tor", care . ' ț.isțfc’ă .--i înmănunchează programe de brigadă, în majoritatea lor extrem de concrete, imposibil de imitat sau de transplantat artificial. La vecinii orădeni se pot constate progrese similare pe acestCuc, mare cării

Ca atare, este de necon- acestsă se „——texte

agitație, al căror număr a crescut la 200, se datorește accentului pus pe elaborarea locală a textelor, renunțării la circulația unor texte generale din oare să se „înfrupte" autori. grăbiți, lipsiți de pasiunea căutării ineditului local — singura rațiune de a fi a unui asemenea gen de artă. Concursurile județene „Cu degetul pe rană" și „Drept la țintă" au avut darul să stimuleze creația de masă in acest domeniu, pentru care există forțe nu mai mici decit în materie de muzică sau ooregra- fie.Spusele Iși găsesc îndreptățirea în bogata recoltă de programe locale ale brigăzilor bihorene, unele de o deosebită originalitate, și care pot fi date ca exemplu de expresie degajată și spirituală. Astfel de programe nu seamănă cu nici un model, nici de la o comună la alta, nici în aceeași comună de la un spectacol la altul. La Vadu Otâșului, șoa-

siv a persoanelor oe merită aprecierea sau reproșul consătenilor lor. în schimb.evocări ale parafrazări zică ușoară, dețul Arad, bine îndrumată regizoral tează un text scris de un autor arădean. parcă pentru a prezenta Și- mandul unor turiști, iar nu pentru ca locuitorii să vadă mai clar ce se petrece in comuna lor, să muncească și să se comporte mai bine.Firește, trebuie găsite și propuse căi pentru a înlesni dezvoltarea activității brigăzilor artistice pe baza unor programe proprii, originale, curajoase. Asemenea căi ni le semnalează fie practica de pină acum, fie proiectele în curs de înfăptuire ale unor foruri culturale locale.— A spune că nu are cine să scrie programe de brigadă înseamnă a susține că au

programul abundă in brazilor ți soarelui, în ale unor texte de mu- In comuna Șimand, ju- brigada — altminteri debi-
Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Zilei independenței Republicii Algeriene Democratice și Populare, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, cit și pentru progresul și prosperitatea poporului algerian prieten.Succesele realizate în colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Populară în spiritul întâlnirilor și convorbirilor pe care le-am avut împreună anul trecut, cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o în țara dumneavoastră, îmi întăresc convingerea că relațiile bilaterale de prietenie și conlucrare se vor dezvolta și consolida continuu, în interesul reciproc al popoarelor noastre, în folosul întăririi tuturor forțelor progresiste, anti imperialiste, al asigurării păcii, libertății și progresului în întreaga lume.Cu înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului RAFAED CALDERA

Președintele Republicii Venezuela CARACASAniversarea proclamării independenței de stat — Ziua națională a Republicii Venezuela — îmi oferă plăcuta ocazie de a transmite Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și al poporului ro-mân, precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări de fericire personală și prosperitate pentru poporul verie- zuelean prieten.Îmi exprim convingerea că vizita ce urmează să o efectuez în curînd în frumoasa dumneavoastră țară, legăturile personale pe care le vom stabili și convorbirile pe care le vom purta vor contribui la dezvoltarea bunelor relații statornicite între țările și popoarele noastre.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

N-AVETI UN TEXT IN PLUS?“U
o Întrebare anacronică
„TEXTELE
O PRACTICĂ CONTESTATĂ

DIN BIROU"

cooperatori. Tăinuite Ia Macea comună. Deose- locuri, în care

drum. Iată ce ne relata Mihai directorul Centrului de a creației populare și artistice de masă dinBihor :— Revirimentul din ultimii 
al brigăzilor noastre artistice de

îndru- a miș- județuldoi ani

recii disoută despre, cei care „rod“ la temelia averii obștești ; la Sin- nicolau Român, programul închipuie un proces al ■ • - însăți, pentru < unele lipsuri, minalizate ; la transformă în gistrare a recoltei la livadă, unde cifrele sînt uneori micșorate, spre beneficii personale : la Urviș, brigada artistică utilizează formuia teatrului de păpuși, „piesa" avînd, desigur, un conținut iarăși foarte concret ; la Boian se aplică descântece celor ce preferă căldurii de pe cîmp activitatea „călduță" din birouri. Practic, sursele de inspirație ale autorilor locali se dovedesc a fi nesecate, iar exemplele — luate aici dintr-un singur județ — dovedesc că, la scara întregii țări, brigăzile artistice se pot exprima intr-o varietate artistică inepuizabilă. Cu atit mai anacronic apare defetismul unor organizatori culturali, care continuă să mizeze pe „modele de la centru".— Am socotit o contrafacere turneul întreprins in urină cu citva timp prin țară de brigăzi artistice de la București, pentru a prezenta programe bune „oricând și oriunde" — remarca prof. Ernest Gavrilovici, vicepreședinte al Comitetului de cultură. și educație socialistă al județului^ Bacău. Asemenea brigăzi nu există ca atare. Deși se știe ce trebuie să fie o adevărată brigadă ar- . ■țictfc* ș-4- învestită cu atribute de-1 mobilitate, operativitate etc. — practic, în unele locuri, continuă să fie recomandate drept etalon texte rupte de realitățile colectivelor de muncă, surogate estradistice.Am citit de curînd un program elaborat în comuna Grințieș, județul Neamț (in josul căruia era precizat: : „text coordonat de...“, formulă de la sine grăitoare), program lipsit de orice repere locale de natură să atragă atenția asupra unor realizări sau lipsuri concrete, inclu-

I brigăzii artistice că trece cu vederea foarte concret no- Ceica, brigada se comisie de înre-

dispărut vorba de duh, strigâtura, cântecul satiric popular, toată gama creației folclorice (Mihai Cuc).— Brigada să-și alieze cei mai buni observatori ai vieții satului, pe care să-i folosească în documentare și în elaborarea programelor, cum îl a- vem noi pe bătrî- nul Alexandru Dacea. adevărat glas al opiniei publice (prof. Traian Oancea, instructorul brigăzii artistice din Birsa — Arad).— Autorii programelor de brigadă trebuie selecționați, renunțindu-se la prejudecata că sint buni pentru a- oeastă treabă doar profesorii de limba română. Reuniți la studioul artistului amator, pe zone geografice restrinse, acești autori, de preferință ei înșiși făuritori de bunuri materiale. să fie puși în contact cu realizările cele mai instructive ale „confraților" lor, să fie familiarizați cu anumite procedee de expresie scenică, iar nu să li se dea texte generale, care — oferite drept model — duc totdeauna la imitație (Tibe- riu Uță, metodist de Piatra Neamț).— Pentru ca autorii de brigadă să reflecte die. fără nici o reținere, realitățile locale, să cunoască preocupările majore ale comunei, ar fi bine ca brigăzile să ceeași autoritate pe care pildă, gazeta cetățenească Stelian, locțiitor al miletului comunal Țintești — Buzău).Sint. desigur, și Insistența cu care brigada artistică — au co ns i deraț i ile in t erlocu lorilor tri expresii ca î „interpreți-agitetori1 „gazetă cetățenească prezentanți ai opiniei conduce la ideea că formație artistică are pacitatea de a pune convingeri și îndemnuri nu în false dirijate ca ve, al creației artistice, a cărei tentă nu poate fi concepută in afara colectivității umane căreia i se adresează.

specialitate,programelor cit mai veri-
a-are, defie investite cu o (Grigore secretarului Code pariid dinposibilități. referitor ia a.părut în noș-vorbită", „republice" etc. acest gen de dreptul și ca- în circulație transpuseliteraturizări, în texte • circularele administrației în cadrul inimitabilului grai artistice, a cărei exis-

Teodor GHEORGHIU

(Urinare clin pag. I)jarea și mai hotărită a femeilor la conducerea treburilor societății, Ia întreaga viață socială — în momentul actual trebuie să gîndim și să acționăm astfel incit să sporească și mai accentuat contribuția pe care peste jumătate din populația țării poate și trebuie s-o aducă Ia îndeplinirea cincinalului înainte de termen, la rezolvarea tuturor problemelor vieții social-politice și e- eonomice pe care le ridică realizarea complexului program elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului. In a- cest sens, hotărirea publicată ieri reprezintă un atotcuprinzător îndreptar de acțiuni și măsuri practice.Potrivit hotărîrii adoptate de plenară. organele și organizațiile de partid, organele de stat și organizațiile de masă și obștești trebuie să asigure toate condițiile pentru sporirea contribuției femeii la dezvoltarea economiei, științei și culturii, la viața politică și socială a țării, pentru manifestarea multilaterală a forțelor ei creatoare. Antrenarea mai largă a femeilor în producție, în ramurile cu specific adecvat reprezintă o problemă de cea mai mare însemnătate pentru folosirea rațională, pentru asigurarea unei structuri armonioase a întregii forțe de muncă de care dispune societatea noastră. In același timp, prin atragerea mai activă a femeii în viața productivă se amplifică posibilitățile de creștere a venitului național, a bunăstării întregului popor. Cuprinderea femeilor într-o gamă mai largă de activități productive, care nu cer un efort fizic mare, potrivit particularităților lor, perfecționarea formelor specifice de pregătire și calificare profesio

nală, promovarea în munci de răspundere pe linie de partid și de-stat a unui număr mai mare de femei cu pregătire politică și profesională corespunzătoare, îmbunătățirea muncii politico-ideologice pentru creșterea ponderii femeilor în rindurile partidului prin primirea celor mai înaintate muncitoare, țărănci și intelectuale, sporiyea numărului femeilor care să urmeze institutele și cursurile de perfecționare a pregătirii cadrelor de partid și din organizațiile de masă — iată câteva din direcțiile principale în care trebuie concentrate eforturile pentru o mai intensă participare a femeilor la construcția economică și social-cultu- rală. la conducerea vieții social- politice.în lumina programului de educație socialistă a maselor, hotărirea plenarei indică organizațiilor de partid, sindicatelor, organizațiilor de tineret, comitetelor și comisiilor femeilor, instituțiilor de învățămînt, cultură și artă să-și intensifice eforturile spre îmbunătățirea activității politico-educative desfășurate în rîndul femeilor — pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, al grijii față de proprietatea obștească, al respectării disciplinei în muncă și obligațiilor profesionale, pentru consolidarea familiei și cultivarea răspunderii tuturor cetățenilor față de creșterea și educarea copiilor.în paralel, și în strinsă legătură cu aceste indicații. Comitetul Central a hotărât o serie do măsuri menite să îmbine armonios rolul femeii de participantă activă Ia eforturile poporului pentru progresul rapid și necontenit al patriei eu rolul ce-i revine oa mamă și soție.

In lumina hotărîrii plenarei, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților economice au datoria să se îngrijească neîntir- ziat de asigurarea unor condiții optime de muncă, astfel încit femeile să-și poată consacra un timp tot mai mare creșterii și educării copiilor. In acest sens. Ministerul Muncii, celelalte ministere, UCECOM, Centrocoop trebuie să grăbească extinderea muncii la domiciliu, lărgirea posibilităților ca mamele să poată efectua munci sezoniere sau cu jumătate de normă, ca și crearea unor condiții mai favorabile de pensionare a femeilor care au dat viață și au crescut mai mult de 3 sau 4 copii. Un loc de seamă în ansamblul celor hotărite pentru ușurarea muncii și vieții femeii-mame îl constituie măsurile privind dezvoltarea rețelei așezămintelor pentru copii, conducerile unităților economice, organizațiile de partid și sindicale avind obligația de a acorda cea mai ntare atenție construirii de creșe și grădinițe. Un întreg ansamblu de măsuri — de la producerea unui sortiment mai bogat de aparate de uz casnic și pină la lărgirea considerabilă a prestărilor de servicii, de la extinderea spațiilor comerciale și pină la diversificarea mai accentuată a formelor de alimentație publică — vine să ilustreze preocuparea pentru ușurarea muncii femeilor în gospodărie și asigurarea timpului necesar, pe de o parte, lărgirii necontenite a propriului lor orizont profesional și cultural, iar, pe de altă parte, educării copiilor.îndeplinirea întocmai a acestor măsuri, și a altora pe care viata le va impune, nu trebuie să constituie obiect de campanie, la realizarea căreia ar fi chemate doar anumite

teatre
sunet și lumini „Poezia florilor"
— 20,30 : 21.15.
9 Ansamblul artistic Rapsodia 
Română*4 : Meleaguri fermecate
— 18,30.
• Circul „București?4 î Arena ”78
— 19,30.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Comedia a Teatrului National 
i,I. L. Caragiale'*) : Hotelul aste
nicilor — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) I Jos pălăria ! — 19,30.
• Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului Bucu
rești prezintă la „Expoflora** din 
parcul Herăstrău .: Spectacol de

t V
Programul I

9,00 Curs de limbă franceză. Re
capitulare (1).

Astăzi, poporul algerian sărbătorește împlinirea a 11 ani de la proclamarea independenței țării, cucerită prin grele jertfe. după ani de lupte eroice împotriva forțelor coloniale.Odată cu trecerea la stadiul dezvoltării de sine stătătoare, poporul algerian a început o altă bătălie, aceea pentru înlăturarea urmărilor îndelungatei dominații străine și ale războiului de eliberare națională, pentru progres economic și social. Măsurile întreprinse de guvernul algerian, in vederea întăririi suveranității naționale, recuperării și folosirii în interesul propriu a bogățiilor solului și subsolului s-au împletit cu cele destinate stimulării activității productive. în cadrul actualului plan cvadrie- nal (1970—1973), ale cărui sarcini principale sînt, în linii mari, îndeplinite, eforturile au fost îndreptate spre dezvoltarea bazei tehnico-materiale a țării. Volumul investițiilor în acest scop va atinge, la sfirșitul anului, circa 32 miliarde dinari față de 26 miliarde cit era prevăzut inițial.Peisajul industrial al Algeriei s-a îmbogățit. in această perioadă cu noi obiective destinate prelucrării marilor bogății naturale de care dispune țara. Chiar luna trecută, importantul complex petrochimic de la Ârzew, pe coasta mediteraneană, a fost întregit cu o nouă rafinărie de petrol, avînd o capacitate anuală de 2,5 milioane de tone. Tot aici a început construcția unei noi uzine de lichefiere a gazului metan, care face parte dintr-un complex de asemenea u-

nități, considerat printre cele mai importante din lume.In ce privește agricultura, care rămine ramura de bază a e- conomiei, in urma măsurilor aplicate în cadrul celei de-a doua faze a revoluției a- grare, producția va înregistra la sfirșitul acestui cvadrienal un spor de 15 la sută, ceea ce asigură acoperirea necesităților interne. Trecerea din anul acesta la desființarea marilor proprietăți funciare creează condițiile eliminării definitive a exploatării la sate.Accesul larg la învățătură și cultură, alt deziderat major al poporului algerian, se materializează prin dezvoltarea rețelei școlilor de toate gradele. Pentru învățământ, statul algerian alocă anual 25 la sută din bugetul țării.Următorul plan cvadrienal (1974—1977), care se definitivează in prezent, deschide noi perspective dezvoltării armonioase a țării, alocîndu-se, în acest scop, un volum dublu de investiții. Continuarea industrializării. modernizarea agriculturii, creșterea venitului național pe cap de locuitor sint sarcinile lui prioritare.Poporul român, care și-a manifestat profunda solidaritate internationalists cu lupta pentru neatîrnare a poporului algerian și care a recunoscut din primul moment statul independent nou creat, urmărește cu satisfacție și bucurie transformările înnoitoare înregistrate de Algeria în acești ani. Sentimentele de prietenie și stimă reciprocă statornicite între cele două popoare, pe care le apropie năzuințele comune ale luptei antiimperialiste, pen

tru pace ți progres, iși găsesc expresie in legături de colaborare tot mai ample, cunoscând un curs continuu ascendent pe cele mai diferite planuri — politie. economic, tehni- eo-științific, cultural.Un moment de cea mai mare însemnătate pentru evoluția raporturilor dintre cele două țări prietene l-a constituit vizita oficială făcută anul trecut in Algeria de tovarășul NicolaeCeaușescu. întîlnirile și convorbirile cu președintele Consiliului revoluției și guvernului algerian, Houari Boumediene, au deschis noi ți rodnice perspective pentru ridicarea pe o treaptă superioară a relațiilor român o-al- geriene. Protocolul încheiat pe anul în curs cu privire la schimburile comerciale între cele două țări prevede un spor de 20 la sută făță de prevederile inițiale înscrise în a- cordul comercial pe termen lung. A crescut, în acest an și numărul specialiștilor români care, alături de colegii lor algerieni, lucrează în Sahara, în ținutul muntos Hoggar, pentru prospectarea și valorificarea bogățiilor subterane, ca și în diferite zone industriale ale Algeriei, unde se construiesc obiective economice de mare importanță pentru progresul țării.In această zi da sărbătoare a poporului algerian prieten, poporul român ii a- dresează calde urări de prosperitate și înflorire a patriei, de împlinire cu succes a țelurilor pe care și le-a propus pe calea dezvoltării economice ți sociale.
Mircea S. 
IONESCU

Venezuela îșî datorează numele grațioasei salbe de golfuri de-a lungul litoralului dinspre Marea Caraibilor, care au sugerat descoperitorilor europeni ai acestui pă- mint asemănarea cu Veneția. De la ei s-a păstrat denumirea de „Mica Veneție" (Venezuela), deși... țara are o suprafață de te ei ori mai mare ea a Italiei. Capitala Caracas, in schimb, și-a moștenit numele de la un trib de indieni dispărut.De la peisajul ,,Venetian" al litoralului la panorama muntoasă a Caracasului, trecerea e destul de bruscă i doar un sfert de oră de drum pe serpentinele unei moderne autostrăzi desparte căldura umedă din portul ,,La Guai- ra“ de relativa răcoare a capitalei, a- flatâ la aproape 1900 de metri altitudine, in strîmtoarea Anzilor. Cuprins de febra modernizării, Caracasul iși modifică fizionomia într-un ritm vertiginos, înlocuind cu edificii din beton și sticlă vechile case în stil colonial sau căsuțele periferice. Renovarea urbană avansează peste tot, cu excepția unui perimetru central, unde se păstrează intacte vestigii de seamă ale trecutului. In mijlocul acestei zone denumite sugestiv „El Silen- cio“ (Tăcerea) se distinge mausoleul • Ini Bolivar, eroul național al Venezuelei și al altor țări latino-ame- ricane, care a condus lupta de eliberare de sub jugul colonial-’spaniol. Alături de mausoleu se înalță clădirea vechii universități, astăzi Palatul A- cademiilor, unde a- cum 162 de ani Congresul național a proclamat independența de stat a Venezuelei.Dacă de la golfuri se trage numele țării, tot ele — îndeosebi cel mai mare, Mara

caibo — i-au determinat specificul e- conontic. Perspectivele de progres ale țării sint intim legate de pădurea de sonde de pe lacul Maracaibo — și din alte părți — unde se află principala bogăție a Venezuelei, petrolul. Dar de pe urma marilor ei zăcăminte de țiței concesionat» trusturilor străine, Venezuela s-a ales multă vreme doar cu un procentaj redus de re- devențe. Treptat, rede vențele plătite au sporit, dar trusturilor le revine în Continuare o mare parte din valoarea țițeiului extras. De aceea, recuperarea integrală a bogățiilor petrolifere a devenit u-n important obiectiv politie al întregii țări. Legea „reversiunii petroliere", aprobată de Congresul național șî sancționată de președintele Rafael Caldera, stabilește să n-J se mai acorde noi concesiuni firmelor străine, urmînd ca la expirarea actualelor concesiuni, în 1983, terenurile petrolifere, întregul echipament și bunurile aparținlnd companiilor străine să treacă sub controlul statului venezuelean. Recent, statul venezuelean a hotărlt să preia controlul asupra comercializării produselor petroliere pe pia(a internă. O altă lege. adoptată anul trecut, prevede naționalizarea zăcămintelor de gaze. Beneficiile obținute prin recuperarea bogățiilor naționale urmează să fie folosite in vederea consolidării și diversificării economiei. De pe acum, a fost creat un complex siderurgic eu o capacitate de 800 000 tone pe an, care în curînd va ajunge ia 1.5 milioane de tone. Preocupări similare există și în domeniul petrochimiei, al construcțiilor de mașini și utilaje, ca și in ce

privește dezvoltarea a- gricullurii.Pe plan extern, Venezuela promovează o politică de Înțelegere și colaborare cu toate țările lumii, indiferent de onnduirea lor social-politică. Țara noastră, care, așa cum se știe, iși manifestă solidaritatea activă cu lupta popoarelor din America Latină pentru a pune capăt domintw ției străine și a de-r veni pe deplin stăpîne pe bogățiile naționale, urmărește, cu simpatie activitatea poporului venezuelean îndreptată spre construirea unei economii de sine stătătoare, spre înfăptuirea unor transformări înnoitoare în viața politică și socială a țării, spre a- firmarea sa suverană pe arena internațională. în acest spirit, intre România și Venezuela s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare pe multiple planuri, relații bazate pe respectul și stima reciprocă. Ambele țări se pronunță pentru lărgirea și diversificarea acestor relații in interesul reciproc, cit și al cauzei înțelegerii și conlucrării rodnice intre popoare. Nu încape îndoială că vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu urmează să o facă in Venezuela, la invitația președintelui Rafael Caldera, va aduce o contribuție de cea mai mare importanță la ridicarea pe o treaptă superioară a relațiilor dintr,e cele două țări, va pune bazele unei colaborări mai intense, In domenii de interes comun.Aniversarea proclamării independenței Venezuelei oferă poporului nostru prilejul de a adresa poporului acestei țări calde felicitări, urări de prosperitate .și progres.
V. OROS

A
■ ■

socială a tării
ministere sau organisme centrale, ci o preocupare permanentă, zilnică, a tuturor. Critica pe caretovarășul Nicolae Ceaușescu aadresal-o în nistere, unor le și unor plenară unor mi- organisme. cențra- comitete județenede partid trebuie să constituie un puternic imbold spre o activitate sistematică și permanentă pentru atragerea și mobilizarea concetățe- nelor noastre la rezolvarea tuturorproblemelor cu care sintem confruntați, pentru Îndeplinirea întocmai a hotărârilor partidului și statului referitoare la creșterea participării femeilor în conducerea societății, în conducerea organizațiilor de partid și a organizațiilor de masă, la îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și viață. A- ceasta este, de fapt, o sarcină a fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist.Așa cum preciza secretarul general al partidului, in acest sens trebuie să acționăm în viitor spre a putea obține posibilele și necesarele îmbunătățiri în promovarea femeilor, în asigurarea participării lor Ia conducerea tuturor sectoarelor de activitate din societateanoastră.In viața unei societăți puternice, la temelia căreia se află principiile umanismului și democrației, acordarea reală, în fapt, a unor largi și pe deplin meritate drepturi femeilor, asigurarea participării lor egale la întreaga viață economică, social-politică și spirituală a țârii este o nobilă îndatorire, subliniată cu claritate in plenara recentă a partidului. In spiritul hotărîrii și orientărilor sale trebuie să acționeze cu consecvență, cu răspundere politică, organizațiile de partid și toți comuniștii, întreaga noastră societate.

cinema
• Parașutiștiî : CAPITOL — 9.30; 
11,45; 14: 16,15; 18,30; 21» la gră
dina — 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Un om în sălbăticie : PATRIA
— 9: 11,30; 14; 16.30; 19; 21,15.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8.30: 11: 13,30: 16; 
18,30: 21. la grădină — 20,30,
BUCUREȘTI — 8,30: 10.30; 12.45; 
34,45: 17; 19,15; 21.15, la grădină
— 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Coarnele de aur : DOINA — >1;
33,15; 15.30: 17.45: 20.
• Sălbăticia albă : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete -r- 
4841) ; 20,15 (seria de bilete 
4642).

• Monte Carlo 5 FAVORIT — 10; 
12,30: 15,30; ia; 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.
• Rond de noapte : LUMINA —
9: 31,15: 13,30; 36 : 18,30: 20.45,
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
A Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9.30: 13; 16.15; 19.30, FESTIVAL
— 9: 12,30: 16 : 3 9.30, 3a grădină
— 20,30, GRADINA DINAMO —
20.30.
• Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 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 grădi
nă — 20,30.
A Lupul mărilor ; Răzbunarea î 
TIMPURI NOI — 10—19 în conti
nuare.
• Simon Templar intervine : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15;
20.30, la grădină — 20,15, AURORA

— 9: n.15; 13.30; 15,45: 1&; 20.15» 
la grădină — 20.30, TOMIS1- 8,30;
11; 13.30; 18; 18,30; 21, Ia grădină
— 20,30.
• Becket (ambele serii) 1 10; 13, 
Tu ești de-a pururi in inima mea
— 16,30; CINEMATECA (sala 
Union).
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE — 15,30: 19.
e Fluturii sînt liberi c MELODIA
— 9: 11.15; 13,30; ]6; 18,30; 29145, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30.
a Salcîmul liliachiu : COTRO- 
CENI — 15.30: 18 : 20.16.
• Pe aripile vintului : BUCEGI 4.
— 9,30; 14,30; 19,15, la grădină — 
20,15.
A Semnale : PACEA — 16; 18; 20.
• Lumea se distrează : MIORI
ȚA — 9: 11: 13: 15; 17.15; 19,30, 
GRĂDINA SELECT — 20,15.
o Cind legendele mor : UNIREA
— 13,30: 18; 20,15, la grădină — 
20,30, POPULAR — 15,30; 18; 20,15,

ț „ROMÂNIA-FILM" — prezintă: J

i „LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI" j

’ Producție a studiourilor engleze. Ecranizarea romanului omonim de Emily Bronte. 1 
' Regia : Robert Fuest. Cu : Anna Calder-Marshall, Timothy Dalton, Harry Andrews, ** 
’ Pamela Browne, Judy Cornwall ’’_____________ _______ _____ _____ __ .__ __ _ _ j

9,30 Prietenii . lui Așchiuță a ,«Lo
cul 1 rezervat lui Așchiuță44 
— film de Tatiana Siretea- 
nu și Floricel Nicolae. In
terpretează copiii de la gră
dinița Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare 
și Apelor. Prezintă Daniela 
și Așchiuță.

10,00 Telex.
10,05 Amintirile catedrei — repor

taj TV.
10,25 Pagini din operete.
10,55 Bucureștiul necunoscut :

Bucureștiul lui Mihai Emi- 
nescu.

11,15 Telecinemateca. Ciclul ,,Zbig
niew Cybulski. „Cu toată 
viteza, înainte

12,40 Teleobiectiv.

13,00 Telejurnal.
15,00 Tenis de cîmp : Prima se

mifinală a probei de simplu 
bărbați din cadrul turneu
lui de la Wimbledon. Trans
misiune directă.

17.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 Telex.
18.35 Publicitate.
18,40 Omul și muzica lui î Nic- 

colo Paganini. în program : 
Capriciul nr. 1 și 5 ; Trei 
piese pentru chitară ; frag
ment din Concertul nr. 1 în 
Re major pentru vioară. își 
dă concursul Ion Voicu, Ar
tist al Poporului.

19,20 1001 de seri.

19,30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Sînt 
student și brigadier44 de Te- 
mistocle Popa. Text Mircea 
Block. Interpretează Ion Bă
nică.

Seară pentru tineret.
20,05 Brigăzile de muncă patrioti

că au împlinit vîrsta genera
ției noastre — reportaj do
cumentar realizat de Timotei 
Ursu.

20.32 Moment poetic.
20,44 „Dosarul Postică Achirei4? — 

anchetă de Timotei Ursu,
21,10 Ateneul tineretului.

21,18 Noi și codul eticii comuniste. 
21,35 Ritmuri tinerești.
22,00 Imagini din Venezuela — 

Caracas — cetatea veșnicei 
primăveri.

22,15 24 de ore « Din țările so
cialiste.

22,45 Tenis de cîmp 1 A doua se
mifinală a probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului 
de la Wimbledon («elecțiuni 
înregistrate).

Programul H
17.30 Agenda.
17,40 Ansambluri folclorice 1 Cîn- 

tece și jocuri populare in
terpretate de ansamblul Uzi
nei metalurgice „Timpuri 
Noi4? — București.

1*8,-10 Municipalitatea răspunde
bucureșteanului.

18.30 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului44. Episo
dul XIII — Vrăjitorul Mer
lin.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Ciclul „Marile nume ale mu
zicii universale-4 : Wolfgang 
Amadeus Mozart.

22,00 Roman foileton : „Noile a- 
venturi ale mușchetarilor/4 
— ecranizare a romanului 
„După 20 de ani“ de Al. 
Dumas. Episodul III — „Pe
ricolul*4.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
PRIMIRI IA PREȘEDINTELE CONSILIULUI

1Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului român frate un salut cordial și cele mai bune urări de succes in construcția socialistă.
NIKOLAI PODGORNÎI

Președintele • 
Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți, Excelență, expresia recunoștinței mele celei mai profunde pentru amabilitatea dumneavoastră față de delegația Cambod- giei, pentru primirea foarte călduroasă, precum și pentru ospitalitatea generoasă, minunată și perfectă din toate punctele de vedere pe care Republica Socialistă România a binevoit să ne-o acorde în tot timpul șederii noastre de neuitat în glorioasa și atit de frumoasa dumneavoastră țară.Sîntem foarte emoționați de multiplele semne de prietenie și stimă primite din partea Excelenței Voastre, a guvernului dumneavoastră și a eroicului popor român, precum și de mărturiile încurajatoare ale sprijinului dumneavoastră fără rezerve acordat luptei de eliberare națională a poporului cambodgian.Sin tem foarte entuziasmați de n fi avut prilejul să admirăm noile succese grandioase ale Republicii Socialiste România obținute sub conducerea patriotică, dinamică și clarvăzătoare a Excelenței Voastre, lider foarte prestigios al marii națiuni române, succesele realizate în toate domeniile edificării socialiste și pe plan internațional.De asemenea, sîntem foarte entuziasmați de minunata dezvoltare a prieteniei, solidarității și cooperării dintre țările, guvernele și popoarele noastre.Soția mea adresează salutul cel mai afectuos și recunoscător doamnei Elena Ceaușescu, la care adaug omagiile mele cele mai respectuoase.Rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea considerației mele celei n.yii înalte și cordiale.
SIANUK

Șeful Statului Cambodgia 
Președintele F.U.N.C.

Convorbiri intre delegațiile Consiliilor Centrale ale Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România 

si Mișcării Sindicale Revoluționare din CehoslovaciaMiercuri dimineață, la sediul Consiliului Central al U.G.S.R. au avut loc convorbiri intre delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Mihai Dalea. membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului Central al U.G.S.R,, șl delegația Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare din Cehoslovacia (R.O.H.), condusă de tovarășul Karel Hoffmann, membru al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Consiliului Contrai 
al R.O.H.

în cursul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă prietenească, a fost efectuat un larg schimb de informații și experiență privind preocupările șl sarcinile cc revin sindicatelor din cele două țări in etapa actuală, contribuția lor la construcția socialismului. Delegațiile au abordat, de asemenea, stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a legăturilor de prietenie și colaborare intre cele două centrale sindicale, precum și unele probleme ale mișcării sindicale internaționale.A fost prezent Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.
Semnarea Programului de schimburi culturale 

si științifice între România si Maroc
• • • 1

La 4 iulie a avut loc la București semnarea Programului de schimburi culturale și științifice pe anii 1973— 1974 între România și Maroc. Programul prevede, printre altele, acordarea reciprocă de burse pentru studii și specializare, schimburi de vizite ale unor oameni de cultură și știință, de expoziții, cărți, filme, organizarea de seri culturale consacrate celor două țări.

Documentul a fost semnat de Va- sile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de Mohamed Bouamoud, subsecretar de stat pentru invățămîntul primar și secundar.La ceremonia semnării au asistat Vasile Alcxandrescu, adjunct al ministrului educației și invăț.ămîntului, precum și Maati Jorio, ambasadorul Marocului. (Agerpres)
Cronica zileiCu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a zilei independenței Republicii Algeriene Democratice și Populare, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului algerian al afacerilor externe. Abdelaziz Bouteflika.

★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al acestei țări, Aristides Calvanl.
★în zilele de 2—4 iulie a făcut o vizită in București, la invitația conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Raif Dizdarevici, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia. Cu a- cest prilej, oaspetele a avut o întrevedere cu Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, în cadrul căreia au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave, precum 

și unele aspecte actuale ale vieții internaționale.
★Miercuri la amiază a sosit in Capitală o delegație a Uniunii oamenilor muncii din agricultura R. P. D. Coreene, condusă de Kim I Houn, președintele Comitetului Central al uniunii, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Aldea Militaru, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, și de Constantin Herescu, președintele Uniunii sindicatelor din agricultură și industria alimentară.Au fost prezenți Li Min Su, ambasadorul R. P. D. Coreene la București, și membri ai ambasadei.
★Miercuri a părăsit Capitală Libia de Moya. secretara Federației femeilor cubaneze, și Idalia Gonzales, membră a Comisiei de telații externe a organizației, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor, âu făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în țară'noastră.

Numirea noului ambasador 
al României in ArgentinaPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Mihai Bălănescu a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar ăl Republicii Socialiste România în Republica Argentina, în locul tovarășului Victor Cornel Florescu, care a fost rechemat in centrala Ministerului Afacerilor Externa.

Oaspeții au avut convorbiri la Consiliul Național ai Femeilor, Ia Comitetul județean de partid Neamț, s-au întilnit cu membre ale comitetelor femeilor din municipiul București și din județele Constanța, Bacău, Neamț și Brașov, au viziiat unele unități economice și social- culturale.La plecare, delegația a fost condusă de reprezentante ale Consiliului Național al Femeilor.A fost de față Nicolas Rodriguez. Astiazarain, ambasadorul Republicii Cuba la București.
★Banca anglo-română, Înființată recent la Londra, și-a Început activitatea la 2 iulie 1973.După cum s-a anunțat, această instituție a fost creată de către Banca Română de Comerț Exterior, care deține 50 la sută din capitalul subscris. împreună cu banca engleză Barclays Bank International și banca americană Manufacturers Hanover International Banking Corporation, care dețin 30 la sută și, respectiv, 20 la sută din capital.
★Miercuri dimineața au Început în Capitală lucrările celui de-al VI-lea Congres național de farmacie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale. La această prestigioasă manifestare științifică participă mai mult de 500 specialiști de diferite profiluri — farmaciști, medici, biologi, ehimiști, ingineri — din țara noastră și din alte 16 țări ale lumii.Lucrările congresului, care durează trei zile, se vor desfășura pe secții și anume : de tehnică farmaceutică ; sinteza medicamentelor ; controlul medicamentelor ; control biologic și secția de plante medicinale și medicamente de origine vegetală. în cadrul fiecărei secții vor fi prezentate lucrări teoretice, rezultate ale cercetărilor experimentale. aspecte actuale ce decurg din cadrul studiilor efectuate de specialiști.
★O delegație a Uniunii medicale balcanice, formată din prof. M. Po- pescu-Buzeu, președinte de onoare și secretar general, și prof. dr. C. Di- nlitriu. secretar general al secției române, s-a înapoiat din Italia, unde a avut loc sesiunea de lucru a comitetului de conducere al Uniunii medicale a Mediteranei latine.S-a Stabilit cu acest prilej intensificarea participării la manifestările științifice comune și lărgirea cadrului de colaborare cu celelalte organizații internaționale din zonă mediteraneană.în același timp. S-a stabilit că al X-lea Curs internațional de perfecționare „Actualități in stomatolo- gie“, care se organizează In colaborare cu diviziunea de stomatologie a Uniunii medicale balcanice, să aibă loc la Roma intra 4—6 octombrie 1973. (Agerpres)

DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER
Ministrul planificării din IndiaPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, miercuri după-amiază, pe D. P. Dhar, ministrul planificării din India, care face o vizită in țara noastră la invitația Comitetului de Stat al Planificării.în timpul convorbirii au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare româno-indiene in diferite domenii de activitate, precum și unele aspecte ale vieții internaționale.La întrevedere, desfășurată tntr-o atmosferă cordială, au participat Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al

AmbasadorulPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, miercuri la amiază, în vizită protocolară de prezentare pe Yochanan Cohen, am

viața internațională______

Consiliului dc- Miniștri, Manea Mă- nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.Au luat parte Petre Tănăsie, ambasadorul României in India, precum și V. K. Ahuja, smbasadorul Indiei la București.
★în cursul aceleiași zile, ministrul Indian a fost primit de Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. ministru! comerțului exterior, a avut întrevederi la Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Energiei Electrice și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele.(Agerpres)

? Republicii Socialiste 
România și a Republicii 

Volta Superioară publicată 
ca document oficial al

Vizita lui N. Podgornîi 
in R .P. Bulgaria

Israeluluibasadorul extraordinar și plenipotențiar al Israelului in țara noastră.La primire, desfășurată intr-o atmosferă cordială, a luat parte Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe.

Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost publicată. ca document oficial al Adunării Generale, Declarația solemnă a Republicii Socialiste România și a Republicii Volta Superioară, semnată la București cu prilejul vizitei in România a generalului Sangoule La- mizana, președintele Republicii Volta Superioară, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Declarația a fost difuzată in legătură cu punctul de pe ordinea de zi a celei de-a 28-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., intitulat „Aplicarea declarației asupra întăririi securității internaționale”.

SOFIA 4 (Agerpres). — La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. Consiliului de Stat și guvernului bulgar, miercuri a sosit la Sofia, intr-o vizită oficială de prietenie, Nikolai Podgornîi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice.

MITING CD PRILETUL
ANIVERSĂRII P. C.

SRI LANKACOLOMBO 4 (Agerpres). La Colombo a fost organizat un miting cu prilejul aniversării a 30 dc ani de la înființarea P.C. din Sri Lanka. Secretarul general al partidului, S. A. Wikremasinghe. a subliniat hotărirea comuniștilor din Sri Lanka de a lupta pentru ridicarea bunăstării poporului, realizarea independenței economice și înfăptuirea de transformări social-economice în țară, pentru unitatea mișcării comuniste internaționale.
a s f iugoslavia Sărbătorirea „Zilei luptătorului"

Întîlniri la C. C. al P. C. R.Tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a Întilnit miercuri cu tovarășul Jakob Lechleiter, secretar central al Partidului Elvețian al Muncii, 
■irMiercuri la amiază, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe Raif Dizdarevici, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugosla-

care și-a petrecut concediul de odihnă in țara noastră.în cadrul întilnirii, desfășurată în- tr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească. s-a efectuat un schimb de opinii în probleme de interes comun pentru cele două partide.
*via, care se află intr-o scurtă vizită de prietenie în țara noastră.A fost de față ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Iso Njegovan.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.ÎNTREVEDERE IA CONSILIUL DE MINIȘTRITovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. ministrul educației și invăță- mlntului. a primit, miercuri după-amiază, pe Mohamed Bouamoud. subsecretar de stat pentru învățămîn- tul primar și secundar al Regatului Maroc.Cu acest prilej au fost discutate

probleme privind colaborarea dintre România și Maroc in domeniile în- vățămintului. științei și culturii.La întrevedere, desfășurată intr-o atmosferă cordială, a luat parte Vasile Alexandroscu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, precum și Maati Jorio, ambasadorul Marocului in România.
VIZITELE DELEGAȚIEI MIȘCĂRII RADICALILOR DE STINGĂ

1 ’

DIN FRANȚA
Vîn cursul zilei de miercuri, delegația Mișcării radicalilor de stingă din Franța, compusă din Robert Fabre, președinte, deputat, Michel Crepeau, membru al Biroului Național, deputat, șt FranțoiS LonCle, membru al Biroului Național, secretar nation,ii al mișcării, care face o vizită în țara noastră, a avut convorbiri la sediui C.C. al P.C.R. cu tovarășii MirOn Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R. Cu acest prilej s-a procedat la o informare reciprocă cu privire la situația din cele două țări și s-a făcut un schimb da

păreri cu privire la principalele probleme ale situației internaționale.Discuțiile s-au desfășurat într-o ambianță de cordialitate.
★în aceeași zi, delegația Mișcării radicalilor de stînga a fost primită de tovarășul Ștefan Voitec, membru ai Comitetului Executiv ăl C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale.Oaspeții francezi au vizitat, de asemenea, cartiere noi din Capitală, edificii arhitectonice și cultural-isto- rice. precum și Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

Recepție oferită de ambasadorul S.U.A.

DIN ACTIVITATEA 
ORGANISAAELOR 
INTERNAȚIONALE 
Intervenții ale reprezentanților 

româniNEW YORK 4 (Agerpres). — La New York se desfășoară lucrările Comitetului O.N.U. pentru folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic.Luînd cuvîntul, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Ion Datcu, vicepreședinte al comitetului, a subliniat necesitatea dezvoltării cooperării internaționale multilaterale, astfel Incit cuceririle spațiului cosmic și aplicațiile practice ale acestora să fie puse in slujba întregii omeniri.Subliniind vocația de universalitate a aplicațiilor spațiale, vorbitorul a arătat că fiecare' țară, fie ea industrializată sau în curs de dezvoltare, are dreptul și este interesată să aibă acces la utilizările tehnicilor spațiale și să beneficieze de rezultatele acestora. Reprezentantul țării noastre s-a pronunțat pentru începerea lucrărilor de elaborare a principiilor reglementării emisiunilor de televiziune directă prin sateliți și activităților de prospectare a resurselor terestre cu mijloace plasate pe sateliți artificiali, care să garanteze respectarea suveranității statelor, neamestecul in treburile lor interne, liberul acces al tuturor țărilor la avantajele pe care le prezintă aceste, noi tehnici.
★GENEVA 4 (Agerpres). — La Geneva Se desfășoară sesiunea finală a Comitetului de pregătire a negocierilor comerciale multilaterale, ce vor începe in cursul acestei toamne la Tokio. Luînd cuvîntul, în cadrul lucrărilor comitetului, reprezentantul României. Mircea Petrescu, ministru consilier la Geneva, a arătat că negocierile multilaterale trebuie să faciliteze dezvoltarea și diversificarea comerțului exterior al țărilor in curs de dezvoltare. Negocierile trebuie să asigure acestor țări avantaje suplimentare nete, contribuind la stabilirea unei noi diviziuni internaționale a muncii mai echitabile. Acestor țări trebuie să li se asigure un tratament preferențial, nereciproc și nediscriminatoriu, șanse egale în cadrul viitoarelor relații comerciale internaționale.

Festivitățile de la TientisteBELGRAD 4 (Corespondență de Ia S. Morcovescu). în întreaga Iugoslavie au fost sărbătorite, la 4 iulie, „Ziua luptătorului" și cea de-a 30-a aniversare a bătăliei de pe riul Sutieska, eveniment care, cu trei decenii in urmă, a marcat o cotitură in evoluția războiului de eliberare națională a Iugoslaviei.în localitatea Tientiste — teatrul de luptă din mai—iunie 1943 — a avut loc miercuri sărbătorirea victoriei unităților Armatei de eliberare națională asupra dușmanilor fasciști. La această sărbătoare au fost prezenți peste 6 600 de participanți la luptele de pe Sutieska. zeci de mii de cetățeni, din toate regiunile țării, reprezentanți ai tuturor organizațiilor politice și obștești.împreună cu președintele Iosip Broz Tito, la mitingul popular au fost prezenți Edvard Kardeli, Mialko Todorovici, Gemal Biedici, alți conducători de partid și de stat, membrii delegațiilor din toate republicile și provinciile iugoslave.După ce au fost depuse coroane de flori in fața monumentului ridicat in memoria celor căzuți la Sutieska,

în prezența președintelui Titopreședintele Tito a trecut in revistă brigăzile foștilor combatanți, participanți la această bătălie.Deschizînd mitingul, Marian Tvet- kovici. președintele Uniunii asociațiilor do combatanți din războiul de eliberare națională, a amintit pe scurt semnificația acestui eveniment, în continuare, de la tribuna oficială a luat cuvintul președintele Tito, care a evocat însemnătatea istorică a bătăliei de pe Sutieska.Marți seara, participant^ la aceste festivități au vizionat filmul „Sutieska", considerat cea mai mare realizare a cinematografiei iugoslave, care dă viață epopeii de acum 30 de ani.„Ziua luptătorului" a fost sărbătorită in Întreaga țară de către colectivele de muncă și organizațiile politice și obștești. Recent, la Muzeul revoluției popoarelor Iugoslaviei, din Belgrad, a fost deschisă expoziția „Vremea Sutieskăi". care prezintă numeroase documente, obiecte și fotografii infățișind cea mai importantă luptă din războiul de eliberare națională a Iugoslaviei.
CHILE

încetarea stării de urgențăSANTIAGO DE CHILE 4 (Agerpres). — La Santiago de Chile, subsecretarul de stat la Ministerul de Interne, Daniel Vergara, a anunțat, miercuri, că starea de urgență, instituită în țară ca urmare a încercării de atentat împotriva generalului Carlos Prats si a tentativei de lovitură de stat, a fost ridicată. Daniel Vergara a precizat că ridicarea stării de urgență a devenit

posibilă intrucit ordinea și ealmul au fost restabilite.Agențiile internaționale de presă Informează, de asemenea, că Intr-un comunicat difuzat de postul de radio chilian, președintele Salvador Allende a declarat că va forma un nou guvern care va avea ca principală sarcină elaborarea unui „plan de urgență", menit să soluționeze problemele etapei actuale.
Evoluția situației din Uruguay

Cu prilejul Zilei independenței Statelor Unite ale Americii, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Robert J. Martens, a oferit miercuri după-amiază o recepție.Au participat Miron Constantinescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi

nistrul transporturilor șl telecomunicațiilor, miniștri, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Plecarea la Belgrad a ministrului comerțului exteriorMiercuri după-amiază a plecat Ia Belgrad Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, în vederea semnării Acordului între Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia, privitor la livrările suplimenta

re de mărfuri p4 perioadă 1973—1975.La plecare au fost prezenți Constantin Băbălău, ministrul energiei electrice, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, precum și Iso Njegovan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.(Agerpres)

0 nouă reuniune In cadrul 
consultărilor celor două 

părți sud-vietnamezePARIS 4 (Agerpres). — în suburbia pariziană La Celle Saint Cloud a avut loc, miercuri, o nouă reuniune, în cadrul consultărilor celor două părți sud-vietnameze, In conformitate cu prevederile Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii in Vietnam.Șeful delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Van Hieu. a declarat că, după semnarea comunicatului comun cu privire la îndeplinirea Acordului de la Paris, administrația salgoneză continuă politica de subminare a unei reglementări pașnice.
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MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — La Montevideo, autoritățile militare uruguayene au lansat un apel Ia calm către populație, in cadrul încercărilor întreprinse in vederea restabilirii ordinii in țară, după evenimentele de săptămina trecută — informează agenția France Presse.La rlndul său, guvernul a anunțat, în mod oficial, hotărirea sa de a acorda o creștere a salariilor, cu 31,5 la sută, în scopul de a-i determina pe oamenii muncii să pună capăt grevei generale. Această mărire a salariilor a fost însoțită insă de o altă decizie guvernamentală, privind creșterea prețurilor la o serie de articole dc primă necesitate, precum și a tarifelor la electricitate. apă și gaz.în pofida repetatelor încercări ale autorităților de restabilire â calmului, greva generală — declanșată

la apelul Confederației Naționale a oamenilor muncii — continuă, muncitorii reocupind, in cursul zilei de marți, întreprinderi evacuate anterior in urma intervenției armatei.Pe de altă parte, agențiile Reuter și United Press International anunță că alți doi miniștri — Angel Ser- vetti, ministrul lucrărilor publice, și Jorgc Presno, ministrul industriei și comerțului — și-au prezentat demisia. După cum s-a anunțat anterior, cu o săptămina in urmă au mai demisionat ministrul lucrărilor publice și ministrul educației.Totodată, din Montevideo se anunță că. in prezent, Confederația Națională a oamenilor muncii (C.N.T.) — interzisă de autorități ca urmare a recentelor evenimente — continuă să-și desfășoare activitate în ilegalitate.
Creșteri de prețuri inBONN 4 (Agerpres). — In ultimele 12 luni. în R. F. Germania prețurile la produsele alimentare au crescut cu 10.4 la sută. Ministerul Agriculturii al R.F.G., care a furnizat a- ceste precizări, menționează că numai in ultimele luni indicele prețurilor produselor alimentare a crescut cu aproximativ 2 la sută. Cele mai mari majorări de prețuri «-au înregistrat la produsele sezoniere,

R. F. Germania și Franțacare au sporit tn această perioadă cu 22,3 la sută.
★PARIS 4 (Agerpres). — Tn ultimele luni, In Franța s-a înregistrat o creștere lunară de 0,9 la sută la prețul îmbrăcămintei șl 1.4 la sută lă încălțăminte.în decurs de un an, din aprilie 1972 pîtiă in mai 1973, sporirea prețurilor la aceste categorii de obiecte de larg consum a fost de 7,3 șl. respectiv, 12.3 la sută.

Convorbiri economice ro- 
mâno-pakistaneze. Nicola<!M. Nicolae, ministru-secretar de stat Ia Ministerul Comerțului Exterior, care se află in vizită in Pakistan, a avut întrevederi cu Mubashir Hasan, ministrul finanțelor, planificării și dezvoltării, și Q. Rahim, ministrul producției, atacărilor prezidențiale și comerțului exterior. Cu acest prilej s-au discutat unele probleme privind relațiile economice între ceie două țări, precum și probleme privind cooperarea tehnico-științlflcă dintre România și Pakistan.

Fostul ministru colum
bian de externe, Alfonso Lo" pez Michelsen, a fost desemnat de Convenția Națională â Partidului Liberal candidat al acestui partid pentru alegerile prezidențiale din anul 1974.

La Festivalul de folclor 
al popoarelor din Balcani, care â început in localitatea iugoslavă Ohrid, participă grupuri de folclor și formații cultural-artistice din România, Ungaria, Austria, Italia, Albania, Bulgaria, Turcia și Iugoslavia. în cadrul festivalului vor avea loc două simpozioane internaționale la care vor participa folcloriști, etnologi, istorici și scriitori din mai multe țări europerie.

Populația orașului Osaka, al doilea ca mărime in Japonia, a depășit in cursul acestui an cifra de opt milioane.

agențiile de presa transmit:
Delegația Consiliului Po

litic Superior al Armatei Re
publicii Socialiste România, condusă de generalul maior Constantin Opriță, adjunct al ministrului apărării naționale ’și secretar al Consiliului Politic Superior, care face o vizită oficială de prietenie in Bulgaria, a fost primită de generalul colonel Kiril Kosev, șeful Direcției Superioare Politice a Armatei populare bulgare. Cu acest prilej a avut loc O convorbire caldă, tovărășească. Delegația română a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.

Un grup de 23 de membri 
ai Congresului S.U.ffi., in frunte cu Warren Magnusson, președintele Comitetului pentru comerț al Senatului, și Thomas Morgan, președintele Comitetului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților, a sosit la Pekin pentru o vizită in China, Ia invitația Institutului pentru afaceri externe — transmite agenția China Nouă.
La Tananarive MU luat sflrfit lucrările Conferinței Internaționale pe tema „Africa împotriva rasismului și colonialismului, pentru independență națională și dezvoltare'1, organizată de către Consiliul Mondial al Păcii (C.M.P.).

Ministrul informațiilor 
senegalez, Daouda Sow’a anun_ țat că Senegalul a hotărit să recunoască Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și să stabilească cu el relații diplomatice la nivel de ambasadă.

Delegația U.G.S.R.,condu,a de tovarășul Ion Alexandru — membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., și-a încheiat vizita in Republica Irlanda. Tn timpul vizitei, membrii delegației au avut o serie de întîlniri și au purtat convorbiri cu S. McGough, președintele Congresului Sindicatelor din Irlanda, cu alți lideri sindicali 
și politici.

Reuniunea specială a gu
vernului egiptean. Președintele Egiptului, Anwar Sadat, și șeful statului libian, Moâmer Geddafi, au asistat, in cursul zilei dc miercuri, la reuniunea specială a guvernului egiptean — informează agenția M.E.N. Lucrările reuniunii Consiliului de Miniștri au fost consacrate examinării unor probleme de ordin politic, legislativ și instituțional, privind proiectata uniune dintre Egipt și Libia. Potrivit sursei menționate, cei doi șefi de stat vor avea, joi, o ultimă rundă de consul
tări.

Pavilionul României la Tir- 
gul International din Malta a 
lost vizitat de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Anton 
Buttigieg, și de președintele 
tirgului. Luke Gauci, Oaspeții 
au apreciat prezența țării noas
tre la această manifestare in
ternațională, la care participă 12 țări, șt au elogiat posibili
tățile industriei românești de a 
fabrica și exporta o gamă vari
ată de produse.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Li Sien-nien. a primit misiunea e- conomică iugoslavă, condusă de Bo- risav Jovici, membru al Consiliului Executiv Federal, director general al Institutului Federal de Planificare Socială al R.S.F. Iugoslavia, cu care » avut o convorbire prietenească.

Caniculă în R.F.G. 111 ult>- mele zile, în numeroase zone din R. F. Germania au fost înregistrate, la umbră, temperaturi de peste 30 de grade Celsius.
MISIUNEA „SKYLAB“

Al doilea echipaj va fi lansat la 28 iulie
HOUSTON 4 (Ager

pres). — Lansarea ce
lui de-al doilea echi
pa) al programului 
„Skylab" va avea loc 
la 28 iulie, la ora 
11,08 GMT, s-a a- 
nunțat marți, la Cen
trul spațial de la 
Houston. După ce vor 
rămine 56 de zile pe 
o orbită CircumtereS- 
tră. la bordul labo

ratorului spațial, cei 
trei membri ai echi
pajului vor ameriza în 
Oceanul Pacific, la 
22 septembrie. ora 
23,38 GMT.

Alan Bean — 39 de 
ani — Căpitan de ma
rină Și comandantul 
echipajului, are deja 
la activul său o de
barcare pe Lună, in 
cadrul misiunii „Apol-

lo-12". Owen Garriot, 
in virstă de 41 de ani, 
este civil, doctor in 
științe. Al treilea 
membru al echipaju
lui, Jack Loustna, are 
35 de ani ; el are gra
dul de comandant in 
corpul de pușcași ma
rini și, ca și „coechi
pierul" său Gar
riot, se află la pri
mul zbor in spațiu.
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HELSINKI 4 (Agerpres). — 
Miercuri, in cea de-a doua zi a 
dezbaterilor generale ale Conferin
ței pentru securitate și cooperare 
in Europa, a luat cuvintul minis
trul afacerilor externe al României, 
George Macovescu.

în cursul aceleiași zile au mai 
luat cuvintul miniștrii, de externe 
ai R.D.G. ■— Otto Winzer, R.F. Ger
mania — Walter Scheel, Luxem
burgului — Gaston Thorn, Norve

Cuvintarea ministrului afacerilor externe al României
Domnule președinte,Din însărcinarea guvernului Republicii Socialiste România, doresc să exprim deosebita satisfacție prilejuită de începerea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa — eveniment politic de importanță istorică, chemat să marcheze un moment de răscruce in viața și destinele continentului nostru, ale întregii lumi. însemnătatea excepțională a întîlnirii politice la care participăm rezidă în faptul că, pentru prima oară după război, se află reuniți aici miniștrii afacerilor externe din 35 de state cu orînduiri sociale diferite, aparținînd sau neaparținînd unor alianțe militare, de mărime sau grad de dezvoltare economică deosebite, cu scopul de a acționa pentru crearea temeliilor unei Europe noi.Pe deplin îndreptățite sint interesul și speranța cu care opinia publică de pe continent, popoarele de pretutindeni iși ațintesc privirile a- supra conferinței noastre, căreia ii revine inalta misiune de a așeza pe baze noi, durabile, calitativ superioare, relațiile intereuropene. Europa iși caută drumul spre destindere, securitate, cooperare. Aceasta va influența nu numai evoluția statelor de pe continent, ci și întregul proces al vieții internaționale. De realizările noastre vor beneficia atit națiunile europene, cît și statele și popoarele lumii întregi.Ne sint bine cunoscute ponderea și influența pe care Europa le-a avut și le are în viața lumii, potențialul ei apreciabil pe plan material și spiritual, resursele și capacitățile considerabile de care dispune pe tărîm economic, tehnico-științific, cultural și în multe alte domenii. Dacă însă continentul nostru și-a cî.știgat meritul de a fi îmbogățit patrimoniul omenirii cu excepționale valori de civilizație și progres, el a purtat, în fața istoriei, și răspunderea pentru declanșarea a două conflagrații mondiale. Tocmai pornind de la aceste considerente, credem că Europa poate juca în epoca noastră un rol însemnat, atit în promovarea progresului și civilizației pe glob, cit și în asigurarea unui climat de destindere. încredere și colaborare, în dezvoltarea unui curs nou în relațiile dintre state, în soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea contemporană. Iată de ce considerăm că- opera pe care o avem de înfăptuit pe acest continent este nu numai in interesul nostru, al europenilor. ci și în interesul întregii umanități care aspiră spre o lume mai dreaptă și mai bună.
Domnule președinte,Tn ultimii ani, în Europa s-au dezvoltat importante procese pozitive ; s-au amplificat, între toate statele continentului, fără deosebire de orîn- duire socială, legăturile pe diverse planuri ; a avut loc o intensificare a contactelor, intilnirilor. schimburilor de opinii, tratativelor între conducători de state și de guverne, intre alți oameni politici proemi- nenți, între delegații oficiale la diferite niveluri. Toate acestea au permis să se realizeze o mai mare apropiere a punctelor de vedere în problemele securității europene, să se contureze modalități și soluții concrete și să se cristalizeze principiile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem de relații in Europa.în Declarația de la București din 1966, țările socialiste au lansat ideea convocării conferinței pentru securitate și colaborare și de atunci au militat cu perseverență pentru realizarea ei și pentru promovarea ideii că relațiile dintre statele continentului nostru trebuie să fie întemeiata pe noi principii.în acest cadru, România și-a adus o contribuție proprie, activă. Pornind de la interesele fundamentale ale poporului român, ale colaborării și progresului pe continent, țara noastră a acționat fără întrerupere pentru înfăptuirea securității in Europa, considerind aceasta ca un obiectiv de prim ordin al politicii sale externe. „Trăind în Europa — arăta președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu — acordăm o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu țările europene, înfăptuirii securității pe continent. Dorim să se realizeze in Europa asemenea raporturi care să excludă posibilitatea unor noi războaie, să deschidă perspectivele unei largi cooperări în toate domeniile de activitate, să asigure independența și securitatea tuturor statelor și, totodată, să ofere posibilitatea dezvoltării de relații de colaborare, pe baze noi, ou celelalte țări ale lumii, contribuind astfel la cauza generală a cooperării și păcii între popoare-.în acest spirit, țara noastră a militat pentru normalizarea și dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor cu statele europene, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza respectului independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, a avantajului reciproc.Aplicarea concretă a acestor principii va da un conținut nou vieții internaționale, relațiilor dintre popoare, dintre state, după cum va duce in mod ferm și ia întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, chemată să mențină pacea și securitatea internațională.în ultimii ani, conducerea de stat 

a României a avut numeroase contacte, schimburi de vederi, tratative 
eu șefi de state și de guverne, cu li
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giei — Dagfinn Vaarvik, Franței — 
Michel Jobert, Spaniei — Laureano 
Lopez Rodo, Suediei — Krister 
Wickman, Canadei — Mitchell 
Sharp. Bulgariei — Petăr Mlade- 
nov, Portugaliei — Rui Patricio, 
Cehoslovaciei — Bohuslav Chnou- 
pek.

Ședințele de dimineață și de 
după-amiază au fost prezidate, po
trivit. principiului rotației, de Pe
tăr Mladenov. ministrul de exter
ne al Bulgariei, și, respectiv, Ste

deri ai partidelor politice, cu diferiți reprezentanți ai opiniei publice din aproape toate țările europene — acțiuni care au condus la dezvoltarea relațiilor bilaterale, la intensificarea conlucrării pentru promovarea securității pe continent. Declarațiile solemne, ca și alte documente comune semnate de România cu un șir de state europene, promovînd principiile noi, democratice de relații interstatale, aduc o contribuție reală la consacrarea lor ca norme de bază, generale, ale raporturilor intereuropene și pe plan mondial.în acest cadru se înscriu și eforturile României, alături de ale altor state, pentru încheierea cu succes a consultărilor multilaterale de la Helsinki, pentru depășirea unor dificultăți și elaborarea soluțiilor, pe baza consensului participanților. in spiritul deplinei egalități in drepturi și suveranități a statelor, așa cum a- eestea și-au găsit expresia în recomandările finale. Guvernul Republicii Socialiste România a dat o apre ciere pozitivă rezultatelor obținute la consultările pregătitoare, considerind că in acest fel s-au creat con
După opinia guvernului român, securitatea europeană trebuie concepută 

ca un sistem de angajamente liber consimțite, clare și precise din partea 

tuturor statelor, însoțite de măsuri concrete, de natură să ofere 

tuturor țărilor garanții depline că se află la adăpost de orice act de 

agresiune, că se pot dezvolta liber, in concordanță cu interesele și 

voința lor, colaborind între ele pe temeiul principiilor fundamentale 

ale dreptului internațional.

diții pentru o bună reușită * conferinței.
Domnule președinte,Guvernul român apreciază că elementele pozitive intervenite pină a- cum in evoluția relațiilor dintre state. a climatului politic pe continentul nostru reprezintă doar un început, au valoarea unor primi pași pe calea făuririi edificiului unei securități trainice în Europa. Popoarele așteaptă de la noi măsuri efective, concrete, care să conducă in mod practic la realizarea acestui obiectiv.Este adevărat și deosebit, de îmbucurător faptul că. de aproape trei decenii, popoarele Europei trăiesc in pace, că in această perioadă pe continentul nostru nu a mai fost război. Dar tot atit de adevărat este că reziduurile ultimei conflagrații mondiale și ale perioadei războiului rece, care i-a urmat, n-au fost lichidate cu desăvîrșire. continentul nostru continuînd a fi confruntat cu probleme acute care își așteaptă soluționarea. Divizarea Europei in blocuri militare opuse, acumularea uriașă de armament in arsenalele statelor, prezența trupelor și bazelor militare străine, practicile discriminatorii și barierele artificiale ridicate în calea conlucrării fructuoase între popoare sint incompatibile cu securitatea europeană, constituie tot atiția factori generatori de lensiune, suspiciuni și neîncredere, surse potențiale de noi conflicte. A sosit timpul ca împreună să punem capăt acestei situații.De aceea, după părerea guvernului român, sarcina de prim ordin care ne stă în față este tocmai aceea de a ne concentra eforturile spre măsuri efective și eficace care să ducă la lichidarea urmărilor celui de-al doilea război mondial și ale războiului rece, spre normalizarea raporturilor pe continent. Trebuie adoptate măsuri hotărîte pentru abolirea blocurilor militare și a grupărilor economice închise, pentru înlăturarea oricăror surse de divizare, tensiune și instabilitate. Europa trebuie privită ca o entitate geografică, economică și politică unitară, ca o comunitate de state cu tradiții comune de civilizație și cultură și a căror experiență istorică se interferează. Deși pe teritoriul Europei există țări cu orînduire socială diferită, popoarele ce o populează au interese de viitor identice pe planul asigurării securității. consolidării păcii și dezvoltării colaborării reciproce, al progresului și civilizației, al făuririi unei lumi mai bune, mai drepte. După opinia guvernului român, securitatea europeană trebuie concepută ca un sistem de angajamente liber consimțite, clare și precise, din partea tuturor statelor, însoțite de măsuri concrete, de natură să ofere tuturor țărilor garanții depline că se află la adăpost de orice act de agresiune, că se pot dezvolta liber, in concordanță cu interesele și voința lor. colaborînd între ele pe temeiul principiilor fundamentale ale dreptului internațional.Garanția înfăptuirii cu succes a procesului de edificare a securității europene rezidă în crearea condițiilor pentru ca toate țările — indiferent de orînduire, mărime sau potențial — să participe direct și neîngrădit, pe baza deplinei egalități în drepturi, la dezbaterea și soluționarea multiplelor probleme care confruntă Eu- 

fan Olszowski, ministrul de ex
terne al Poloniei.

în cadrul conferinței a fost con
stituit un grup de lucru care iși 
desfășoară activitatea paralel cu 
dezbaterile generale, grup in care 
sint reprezentate toate statele par
ticipante. Acest organism, însăr
cinat cu discutarea unor aspecte 
de ordin organizatoric, a hiat in 
discuție propunerile privind posi
bilitatea ca o sene de țări din ba

ropa. Dorim să subliniem, in acest context, necesitatea ca în toate e- tapele negocierilor să se țină seama de interesele legitime ale tuturor popoarelor, să se manifeste respectul și înțelegerea cuvenite față de voința și aspirațiile fiecărui stat.Promovarea procesului destinderii, înfăptuirea securității pe continent presupun așezarea raporturilor dintre țări pe principii noi : egalitatea in drepturi a tuturor statelor, indiferent de orînduire socială, mărime. situație geografică, apartenență sau neapartenență la alianțele militare ; respectarea dreptului fiecărui stat la existență liberă, la independență și suveranitate ; neamestecul, sub nici o formă și sub nici un pretext, în nici o circumstanță, în treburile interne ale statelor ; inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială ; excluderea definitivă din raporturile interstatale a forței sau amenințării cu forța, a presiunilor și metodelor de intimidare : reglementarea diferendelor exclusiv pe calea tratativelor pentru găsirea de soluții politice, pașnice, în toate împrejurările j avantajul re

ciproc al statelor în colaborarea lor pe diverse planuri, ținîndu-se totodată seama de necesitatea sprijinirii eforturilor țărilor in curs de dezvoltare. în opinia noastră, aceste principii trebuie să facă obiectul, sub formă de declarații solemne, a- corduri, tratate, al unor angajamente ale tuturor statelor participante, prin care să se statueze și să se garanteze aplicarea lor. Toate statele participante trebuie să-și ia angajamente ferme în această privință. A- ceste documente solemne să fie înregistrate la O.N.U.în aceeași ordine de idei, se Impune adoptarea unui document privind măsuri menite să facă efectivă nerecurgerea Ia forță sau la amenințarea cu forța.Subliniem că aceste principii fundamentale ale relațiilor interstatale formează un tot unitar, indisolubil, nici unul dintre ele neputînd fi exclus sau ignorat. Orice încălcare din partea unui stat a acestor norme constituie o violare a dreptului internațional. un atentat la cauza păcii și colaborării în lume. De aceea, trebuie să fie găsite căi și mijloace adecvate pentru ca orice abatere de la aceste principii și norme să fie împiedicate. Dacă ea se produce, autorii să fie condamnați și supuși oprobriului public, in timp ce statele victime ale încălcării să fie apărate.Organic legat de aceasta, se impune dreptul inalienabil al fiecărui stat — prevăzut și în Carta Națiunilor Unite — de a-și apăra independența prin orice mijloace, inclusiv forța armată. împotriva oricărei a- gresiuni, de a opune rezistență oricărui act de imixtiune, presiune sau alt fel de încălcare a suveranității sale.
Domnule președinte,Este evident că nu se poate vorbi de securitate în adevăratul sens al cuvîntului fără a se aborda cu toată responsabilitatea problemele dezangajării militare și dezarmării în Europa, ca parte integrantă a dezarmării generale. Guvernul român a- preciază că în tratarea acestor probleme trebuie să se pornească de la o concepție unitară, de la necesitatea elaborării unui program complex de măsuri care să fie înfăptuit treptat și să vizeze atit întregul continent, cit și diferite zone ale sale. După părerea noastră, acest program ar putea cuprinde asemenea măsuri ca : reducerea și, în cele din urmă, retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriile altor state in limitele frontierelor lor naționale : lichidarea bazelor militare aflate pe teritoriile altor state ; renunțarea la manevre militare, la demonstrații de forță, la concentrarea de trupe la frontierele altor state : reducerea bugetelor militare, începîndu-se cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate, și încetarea cursei înarmărilor : trecerea treptată la reducerea trupelor și armamentelor aflate în dotarea armatelor naționale ; crearea de zone de- nuclearizate în diferite părți ale Europei și asumarea de către puterile posesoare de arme nucleare a obligației de a nu folosi aceste arme împotriva statelor care nu le dețin și nu le produc : pregătirea condițiilor pentru desființarea blocurilor militare și. în ultimă instanță, lichidarea acestora. Desigur, este firesc ca în acest sens să. fie luate 

zinul mediteranean — se au în 
vedere Algeria și Tunisia — să-și 
poată face cunoscute in fața con
ferinței punctele de vedere asupra 
problematicii ordinii de zi. Se află 
in dezbatere propuneri, în acest 
sens, ale Maltei și Spaniei. Pe masa 
de lucru a grupului figurează, tot
odată, și chestiunea stabilirii datei 
pentru a doua etapă a conferinței, 
ce urmează a avea loc la nivelul 
comisiilor de experți, la Geneva.

în considerare orice măsuri parțiale, tranzitorii de natură să contribuie la dezangajarea militară, la dezarmarea pe continent.Paralel cu elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri de dezangajare militară și dezarmare, se impune trecerea cu fermitate la interzicerea armelor nucleare și a tuturor celorlalte arme de distrugere în masă, la încetarea producției, reducerea stocurilor existente și eliminarea întregului arsenal de mijloace de nimicire în țnasă : nucleare, chimice, bacteriologice și de alt tip. la înfăptuirea obiectivului final al dezarmării generale.România sprijină inițiative și acțiuni pentru înfăptuirea unor măsuri de slăbire a încordării militare și de dezvoltare a relațiilor de colaborare. bună vecinătate și pace în diferite zone.în această ordine de idei apreciem că, în cadrul negocierilor pentru reducerea forțelor armate și armamentelor in Europa centrală, trebuie să fie ascultate părerile tuturor statelor europene, deoarece măsurile de reducere a trupelor și armelor 

în orice zonă a Europei interesează, deopotrivă, toate popoarele continentului. De asemenea, trebuie avut in vedere ca reducerea trupelor din anumite țări sau dintr-o zonă a Europei să nu ducă la deplasarea acestora in alte zone sau in alte state — ci să ducă la diminuarea reală, electivă a acestora.Așa cum este cunoscut, România acordă o mare atenție instaurării unui climat de pace, bună vecinătate și colaborare in Balcani, desfășurînd eforturi susținute în acest sens. Subliniem cu satisfacție că țara noastră întreține relații bune cu toate statele din această zonă. Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a conviețuirii pașnice, lipsită de arme nucleare. fără trupe străine și fără baze militare. Considerăm că ar fi util să se treacă la pregătirea unor întîlniri între reprezentanții țărilor balcanice, care să discute căile și mijloacele concrete în vederea înfăptuirii acestor obiective și să ducă la realizarea unei înțelegeri cu privire la bazele colaborării economice, politice și cultural- științifice între țările acestei regiuni. Sintem convinși că realizarea unor astfel de acțiuni ar corespunde întru totul intereselor securității europene, cauzei generale a colaborării și păcii. Pornind de aici, apreciem că la aceste discuții pot participa și alte țâri interesate.
Domnule președinte,

O ■ componentă esențială a conceptului de securitate este intensificarea colaborării economice, politice, culturale și de altă natură între statele europene.Cerințele dezvoltării fiecărei țări, ca și ale progresului general, necesitatea apropierii și sporirii încrederii între națiuni impun intensificarea continuă a colaborării și cooperării economice între toate statele continentului, fără deosebire de orînduire socială. De însemnătate esențială sint, în acest sens, înlăturarea oricăror restricții, discriminări și bariere din calea schimbului liber, reciproc avantajos, de bunuri materiale, eliminarea divizării continentului în grupări economice închise, care impietează asupra desfășurării normale a schimburilor economice internaționale. Tara noastră consideră că măsurile ce urmează a fi elaborate în scopul extinderii colaborării trebuie să răspundă cerințelor dezvoltării potențialului fiecăruia dintre popoarele Europei, să stimuleze, în cadrul progresului general, creșterea accelerată și armonioasă a economiei țărilor mai puțin dezvoltate de pe continent, reducerea și lichidarea decalajelor ce le despart de statele avansate, egalizarea nivelurilor de dezvoltare. O mare Importanță pentru progresul popoarelor europene în ansamblu ar avea realizarea unor proiecte și obiective comune în domenii esențiale cum sint : valorificarea resurselor energetice, dezvoltarea transportului și comunicațiilor, protejarea mediului înconjurător, dezvoltarea turismului și altele.De asemenea, ținînd seama de rolul imens pe care știința și tehnica ÎI au în făurirea economiei moderne, de potențialul de care dispun în acest sens țările europene, este necesar să se asigure o colaborare si cooperare cit mai strînse a savanți-

în această problemă există o pro
punere a țării-gazdă, Elveția.

★
Paralel cu lucrările conferinței, 

la Helsinki au loc convorbiri intre 
conducătorii unor delegații partici
pante. Sint abordate atit aspecte 
ale problematicii conferinței pen
tru securitate și cooperare, cit și 
alte chestiuni ale actualității inter
naționale, evoluția relațiilor bilate
rale intre statele respective.

lor. cercetătorilor și altor specialiști, astfel incit toate statele să poată beneficia, în condiții egale, de noile descoperiri și realizări în aceste domenii de mare însemnătate pentru viața omului, pentru civilizație și progres. Considerăm că toate aceste acțiuni, contribuind la propășirea continuă a națiunilor, vor exercita, în același timp, o puternică influență pozitivă asupra climatului politic pe continent, stimulînd cursul spre destindere, spre apropiere și înțelegere între popoare.Totodată, este convingerea guvernului român, că rolul pe care îl joacă cultura, educația, informația in dezvoltarea societății contemporane conferă colaborării în aceste dome-nii și contactelor dintre pondere în eforturile consolidării în Europa. oamenl opăcii și Intensifi-importantă consacrate securității carea circulației valorilor spirituale ale popoarelor, considerăm că trebuie să se facă într-un climat care să permită fiecărei națiuni să-șî poată dezvolta în mod plenar geniul creator, sporindu-și propriul patrimoniu al culturii naționale ți. prin aceasta, îmbogățind civilizației europene și Creațiile spirituale ale ca și colaborarea lor pe trebuie sâ servească cultivării
tezaurul universale, popoarelor, acest plan, înconștiința oamenilor, mai ales în rindurile tineretului, a idealurilor umanismului, progresului și păcii. Un asemenea curs presupune, totodată, inițierea de acțiuni concertate din partea statelor pentru repudierea și combaterea ideilor militarismului ți violenței, concepțiilor șoviniste și rasiste, a oricăror manifestări potrivnice păcii și destinderii, progresului uman.

Domnule președinte.înfăptuirea securității europene și statornicirea noilor relații pe continent reclamă din partea noastră, a tuturor, eforturi susținute și perseverente de-a lungul întregului proces în care obiectivul ce ni-1 propunem va fi atins. Ne exprimăm convingerea că această conferință va rezolva sarcinile importante ce stau în fața statelor europene, dar vor continua să rămînă, fără îndoială, o serie de alte probleme pe care va trebui să Ie soluționăm ulterior. Aceasta implică. în mod necesar. asigurarea cadrului adecvat pentru continuarea discuțiilor și schimburilor de vederi. In acest scop, guvernul român apreciază ca oportună instituirea unui organism de consultări, cu participarea. pe baza deplinei egalități. a tuluror statelor europene, a S.U.A. ți Canadei — menit să urmărească modul de îndeplinire a hotăririlor și recomandărilor primei conferințe, să continue consultările și schimburile de vederi, să organizeze noi întil- niri și conferințe. După părerea noastră, acest organism, care — evident nu ar avea un caracter supranational — ar urma să funcționeze potrivit principiului rotației și să a- dopte soluții sau recomandări pe bază de consens.
Domnule președinte,Este momentul să dau expresie mulțumirilor guvernului român pentru ospitalitatea guvernului și poporului Finlandei, care au asigurat condiții optime pentru desfășurarea consultărilor pregătitoare și a primei faze a conferinței. Sint acestea o expresie a eforturilor pe care trebuie să le facem în înfăptuirea sarcinilor deosebite care ne stau în față.Soluționarea problemelor complexe aflate pe agenda conferinței noastre, adoptarea unor măsuri practice pentru înfăptuirea securității vor avea, fără îndoială, o importanță excepțională pentru destinele Europei, vor determina o cotitură radicală in raporturile dintre țările continentului,, contribuind, totodată, în mod substanțial la înseninarea orizontului politic pe toate meridianele lumii.Nouă, ca reprezentanți ai statelor Europei, ne revine îndatorirea de înaltă răspundere în fața istoriei de a asigura conferinței un debut pe măsura misiunii ce o are de îndeplinit, de a așeza piatra de temelie a edificiului securității.In ceea ce-1 privește, guvernul român. exprimînd voința și aspirațiile fundamentale de pace ale poporului nostru, își reafirmă hotărîrea de a desfășura toate eforturile, alături de celelalte guverne reprezentate aici, pentru asigurarea bunului mers al conferinței și obținerea unor rezultate rodnice în toate etapele ei, de a acționa, și în acest cadru, în sprijinul înfăptuirii înaltelor idealuri de destindere, securitate și progres pe care le nutresc popoarele noastre, Întreaga umanitate.îmi exprim speranța că rezultatele primei faze a conferinței, precum și lucrările care se vor desfășura în celelalte două faze, vor demonstra voința politică a statelor participante de a conlucra în mod eficient la înfăptuirea obiectivelor care ne stau In față. „Interesele omenirii, sublinia președintele Consiliului de Stat al României. Nicolae Ceaușescu, cer ca Europa să-și pună forțele nu in slu.iba unei politici de război, ci in slujba progresului, să-și valorifice Imensul său potențial pentru dezvoltarea științei, * producției de bunuri materiale, a culturii, pentru a contribui la progresul tuturor statelor și al tuturor continentelor".

Din cuvîntările miniștrilor de externe 
ai statelor participante

Securitatea reclamă

angajamente ferme privind

respectarea legalității

internaționaleEa încheierea dezbaterilor ședințe! din după-amiaza zilei de marți a Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, a luat cuvintul ministrul afacerilor externe al Poloniei, Ștefan Olszowski. care a exprimat satisfacția profundă a guvernului său în legătură cu începerea lucrărilor conferinței. Sintem convinși, a spus ministrul polonez, că această conferință este o șansă istorică pentru săvîrșirea unei cotituri radicale în istoria Europei, pentru crearea în viitor a unui sistem colectiv de securitate și colaborare pe acest continent. Procesul progresiv al destinderii și al creării securității trainice în Europa necesită eforturi active din partea tuturor statelor, indiferent de mărimea și potențialul lor. Considerăm că fiecare popor poate și trebuie să-și a- ducă contribuția la cauza creării unor relații noi în Europa. Așteptăm — a spus vorbitorul — ca la conferință să fie adoptate angajamente reciproce privind respectarea întocmai a principiilor relațiilor dintre state.Considerăm că este important pentru a întări și mai mult securitatea în Europa ca destinderea politică să fie urmată de o diminuare a încordării militare. Succesul conferinței noastre va fi favorabil unor progrese în destinderea militară. în frînarea și limitarea cursei înarmărilor. In ce privește securitatea militară și dezarmarea. Stefan Olszowski a spus că guvernul polonez se pronunță pentru folosirea tuturor căilor oportune și a tuturor căilor de negociere.Pronunțîndu-se, în continuare, în favoarea unei largi colaborări economice ,și tehnico-științifice între statele continentului nostru, ministrul polonez a spus : Conferința privind securitatea și cooperarea este o mare ocazie de manifestare a voinței noastre politice de a lansa cooperarea economică, tehnică și științifică in Europa, și ea va trebui să definească, mai ales, principiile potrivit cărora cooperarea se va desfășura și să traseze, de asemenea. liniile dezvoltării sale. In acest context, vorbitorul a semnalat inițiativa Poloniei pentru convocarea unei conferințe a tuturor statelor riverane Balticii, privind pescuitul și protejarea resurselor din Marea Baltică.Reiese din aceste sarcini, din necesitatea realizării lor. — a spus ministrul polonez — că va trebui să se asigure continuitatea eforturilor pe care le începem acum. Considerăm că este necesar să se creeze un mecanism adecvat al consultărilor multilaterale, cu participarea tuturor statelor reprezentate la această conferință.Hotărîrile luate de conferința noastră — a spus în încheiere Stefan Olszowski — vor defini direcția dezvoltării relațiilor intre statele din această parte a lumii. Iată de ce considerăm, ca întru totul întemeiată propunerea, pe care o sprijinim deplin, ca etapa finală a conferinței noastre să aibă loc la nivelul cel mai înalt.
In relațiile internaționale, 

nu există problemă 

nesoluționabilă pașnicRepublica Democrată Germană consideră convocarea acestei conferințe ca un mare succes al eforturilor comune ale popoarelor europene și ale tuturor forțelor lumii dornice de pace și securitate, a a- rătat, în cuvintarea sa, ministrul de externe al R.D.G.. Otto Winzer.Misiunea conferinței, care poate fi considerată un eveniment istoric, a spus vorbitorul, va fi determinată de interesele comune și dreptul tuturor popoarelor la o viață pașnică și la o bunăstare crescîndă, și nu de alianțele și pactele de un anume fel sau de grupările de puteri sau influența lor asupra uneia sau alteia din părțile Europei.In context, el și-a exprimat convingerea că iminenta admitere a R. D. Germane și a R. F. Germania la O.N.U. va contribui în mod sensibil la stabilizarea situației în Europa centrală și la destinderea în Europa și in lume.Ca unul din statele succesoare ale fostului Reich german. R.D.G. consideră ca o sarcină istorică deosebită de a veghea ca frontierele și teritoriile unui stat european să nu mai fie amenințate de pe teritoriul german. Conștientă de această sarcină istorică, R.D.G. a recunoscut, fără rezerve, frontiera Oder-Neisse și a condamnat acordul de la Miin- chen.Examinarea situației din Europa denotă un larg spirit de realism, o- biectivitate și rațiune, iar conferința poate deschide o nouă eră în e- voluția relațiilor de coexistență pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite. Recomandările finale ale consultărilor multilaterale ne încurajează să apreciem că astăzi, în relațiile dintre state, nu există problemă care să nu poată fi rezolvată pe cale pașnică. Atribuind o importanță deosebită garantării continuității cooperării politice multilaterale, R. D. Germană se pronunță pentru crearea unei comisii consultative permanente privind problemele securității și cooperării în Europa. De asemenea, R. D. Germană se pronunță pentru măsuri susceptibile să întărească încrederea, cum sint notificarea prealabilă a manevrelor militare de anvergură și schimbul de observatori.Intrucit garantarea securității constituie în același timp condiția fundamentală a dezvoltării și extinderii cooperării pașnice intre toate statele europene. R. D.' Germană este gata să participe la o cooperare întemeiată pe egalitatea în drepturi 

și avantaj reciproc cu statele participante la conferință, in toate domeniile. în prima etapă, ea va prezenta împreună cu R. P. Ungară proiectul unei declarații a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa în ce privește dezvoltarea cooperării în domeniul economiei, comerțului, științele și tehnicii, precum și pe planul protecției mediului înconjurător.R. D. Germană, a spus, în încheierea intervenției sale, Otto Winzer, se va strădui să colaboreze la elaborarea de soluții constructive, astfel îneît conferința să-și îndeplinească misiunea.
Din sfera cancelariilor

diplomatice

la acțiunea popoarelorApreciind faptul că, pentru prim» dată, miniștrii afacerilor externe s-au reunit pentru a dezbar? împreună problemele securită/iî șl cooperării în Europa, ministrul afacerilor externe al R. F. Germania, Waller Scheel, a relevat că această conferință constituie un fenomen cu totul nou în Europa, o negociere la care participă nu numai reprezentanți ai celor două alianțe, ci, de asemenea. miniștrii de externe ai statelor neangajate. Acest lucru este mai mult decît un aspect pur formal. Acest lucru arală că. pentru prima dală, toate țările iau parte în mod activ la politica de destindere — a spus el.Renunțarea la forță, a arătat vorbitorul. nu este decît un element al relațiilor dintre state. Egalitatea suverană. dreptul popoarelor la autodeterminare și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. fac, de asemenea, parte din ele. Diferendele internaționale trebuie reglementate exclusiv prin mijloace pașnice. Ar fi de dorit să se pună la punct în cadrul conferinței o metodă corespunzătoare în acest scop.Conferința trebuie să dea impuls destinderii. Ea trebuie să creeze un dinamism propriu, un dinamism care să scoată politica de destindere dih birouri și cancelarii, un dinamism care sâ înglobeze oamenii. Nu intim}- plăior întilnirea noastră se numește conferința pentru securitate și cooperare.în continuare, ministrul de exterj ne vest-german a arătat că, pentru prima dată, sisteme economice dife-j rite se întîlnesc în cadrul unui dia-ț log t economia țărilor socialiste și e- conomia țărilor occidentale. Relațiile dintre cele două sisteme, a spus elj ar trebui să comporte reducerea obstacolelor de orice natură din calea comerțului, o mai bună informare șl1, contacte de afaceri. Problemele tehnologice de viitor, problemele mediului ambiant ne privesc pe toți : aici, nici o divergență de ideologie nu se opune cooperării, deosebirile dintre sisteme nu formează un obstacol.Cooperarea nu trebuie să se limiteze la guverne, ea ar trebui aprofundată la toate eșaloanele : între guverne si întreprinderi, între instituții și organizații și, în sfîrșit, între cadre de conducere, tehnicieni șl specialiști din Est și din Vest.Ar trebui să preconizăm elaborarea unei noi forme de cooperare și a unor înlesniri practice. Desigur, cooperarea în producție între cele două sisteme economice reprezintă încă un lucru nou.Astfel de orientări ar fl Importante. de asemenea, pentru marile proiecte de interes comun. Dar nu se poate rămîne Ia faza ameliorării cooperării. Va trebui totodată să trezim și să promovăm interesul popoarelor noastre pentru destindere.Relevînd că o mai bună înțelegere între popoare constituie un element important al destinderii, Walter Scheel s-a pronunțat pentru promovarea cunoașterii reciproce.
Nu numai recunoașterea

verbală a principiilor,

ci și transpunerea lor

în practicăExpunind poziția guvernului său asupra problematicii securității și cooperării în Europa, ministrul afacerilor externe al Luxemburgului. Gaston Thorn, a apreciat că succesul primei faze a conferinței depinde de hotă- rîrea fiecărei țări participante de a contribui la „redefinirea" raporturilor dintre statele continentului, in sensul întronării unor relații noi, bazate pe respectul principiilor dreptului internațional.Referindu-se la însemnătatea de prim ordin a fixării principiilor chemate să guverneze relațiile dintre statele europene — obiectiv major al conferinței — vorbitorul a precizat 5 „Experții noștri sînt însărcinați să elaboreze decalogul principiilor care vor trebui să se aplice între statele Europei. Dacă există loc pentru inovație în domeniul principiilor, aceasta nu se referă la enunțul lor, nici la crearea unor noi principii, ci mai degrabă la asumarea unor angajamente privind aplicarea lor în toate împrejurările, fără nici o excepție, de către toți participanții".„Dacă la sfirșitul acestei conferința vom reuși să găsim un limbaj comun pentru stabilirea principiilor relațiilor politice dintre statele noastre, să ne dăm reciproc garanții în privința voinței de a aplica aceste norme în toate circumstanțele, să găsim mijloace pentru soluționarea pașnică a diferendelor, să stabilim un cadru și priorități pentru cooperarea noastră economică, să liberalizăm, pe cît va fi posibil, contactele între oameni și difuzarea ideilor și informațiilor, dacă în toate aceste domenii vom reuși să facem progrese concrete și nu să producem doar noi declarații solemne și vagi — noi vom putea să ne felicităm că am contribuit la înfăptuirea unei cotituri istorice în evoluția Europei" — a spus în încheiere ministrul de externe al Luxemburgului.


