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GRÎUL COPT SĂ NU SE 
RISIPEASCĂ ÎN LAN!

Recoltarea grabnică sporește avuția poporului
Sîntem în plină desfășurare a 

lucrărilor de recoltare a cerealelor 
tăioase, lucrări care, în zilele ur
mătoare, se vor intensifica foarte 
mult în aproape toată țara, întru- 
cit, datorită evoluției vremii, gri- 
nele ajung să se coacă concomitent 
pe mari suprafețe. Aceasta .pre
supune o temeinică organizare a 
muncii care să permită utilizarea, 
zi de zi, oră de oră, a capacității 
de lucru a combinelor și a celor
lalte utilaje agricole. Pentru înce
put, se cuvin făcute cîteva preci
zări în legătură cu evoluția timpu
lui și starea de vegetație a lanu
rilor. La Institutul de meteorologie 
și hidrologie se apreciază că pre
cipitațiile care au căzut în ulti
mele 10 zile au refăcut umiditatea 
solului în Cîmpia de x vest a țării, 
în Transilvania, în zona subcarpa- 
ților sudici, în cîmpia Teleorma
nului și in cea a lalomiței. Au 
fost create astfel' condiții ex
cepționale pentru reușita cul
turilor duble, deoarece se asi
gură o bună pregătire a , tere
nului și germinarea semințelor, 
însă ploile din ultima perioadă au 
amînat coacerea griului și a celor
lalte cereale păioase. Se apreciază 
că această evoluție a vremii a fost 
totuși favorabilă umplerii boabe
lor și maturării lor,, precum și pen
tru evitarea apariției fenomenului 
de șiștăvire. Este adevărat că, în 
multe zone, ploile au determinat 
căderea unor lanuri de secară și 
orz, ceea ce va necesita un efort 
suplimentar la seceriș; Meteorolo
gii sînt de părere că în decurs de 
două zile vremea se va ameliora 
și va căpăta aspectul specific aces
tei luni. Temperaturile ridicate vor 
grăbi coacerea cerealelor și, ceea 
ce. este mai important de reținut, 
mari suprafețe cultivate cu griu.
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vor fi apte pentru recoltat în ace
lași timp. Ne așteaptă, așadar, zile 
de muncă încordată, zile în care 
se va cere un efort maxim pentru 
strîngerea recoltei.

Din datele centralizate în cursul 
zilei de ieri la Ministerul Agricul
turii rezultă că orzul a fost strîns 
de pe 167 500 ha, ceea ce reprezintă 
85 la sută din suprafețele cultivate 
în întreprinderile agricole de stat 
și 66 la sută în cooperativele agri

hectare. Ceea ce este mai impor
tant însă, este că griul va 
ajunge aproape în același timp 
la maturitate, necesitînd a fi 
recoltat într-un timp extrem de 
scurt. în fiecare unitate agri
colă au fost întocmite programe 
de. măsuri prin care se prevede ca 
recoltarea să se încheie în 10—12 
zile. Aceste programe trebuie res
pectate cu rigurozitate.

Grăbirea secerișului este hotărî-

© Maturarea simultană pe mari suprafețe impune 
concentrarea tuturor forțelor la seceriș ©Com
binele în lan — la momentul optim și bine reglate

cole. în unitățile agricole din ju
dețele Constanța, Tulcea, Mehe
dinți, Ilfov și Dolj s-a încheiat 
recoltatul orzului, lucrările fiind 
avansate și în alte județe. Merită 
reliefat faptul că, in cele mai 
multe unități agricole, specialiștii 
au urmărit ca recoltarea orzului 
să se facă la umiditatea optimă, 
element de cea mai mare însem
nătate pentru păstrarea însușirilor 
calitative ale boabelor, iar la ba
zele de recepție au continuat lu
crările de condiționare a partizilor 
cu umezeală mai multă. Se poate 
deci afirma că mare parte din 
producția de orz a fost pusă la 
adăpost. Din această săptămînă in 
județele din sudul țării a început 
și recoltatul griului din soiurile 
mai timpurii. Pină ieri, această 
.lucrare s-a făcut doar pe 18 000

tă în cea mai mare măsură de uti
lizarea cu randament maxim a 
combinelor, de organizarea trans
portului întregii cantități de cereale 
care se recoltează in cursul unei 
zile. La orz s-a putut verifica mo
dul cum au fost reparate combi
nele și, pe această bază, s-au exe
cutat remedierile necesare. De a- 
semenea, au fost create unele 
stocuri de piese de rezervă, incit 
există certitudinea că toate utila
jele vor putea lucra fără întreru
pere. Succesul este hotărît de res
pectarea cu strictețe a măsurilor 
stabilite dinainte : limitarea cu 
precizie a tarlalei care se va re
colta a doua zi ; gruparea combi
nelor pe tarlaua respectivă ; tăierea 
în lanuri a drumurilor de acces 
pentru combine și pentru mijloa
cele de transport ; mutarea opera
tivă a utilajelor dintr-un loc în

altul, operație care trebuie făcu
tă de regulă noaptea pentru a se 
cîștiga timp. în zonele din sudul 
țării au fost aduse numeroase com
bine din județele care încep mai 
tirziu recoltatul. Aceste utilaje 
constituie un valoros sprijin pen
tru grăbirea lucrărilor. întrucît me
canizatorii veniți din alte părți nu 
cunosc particularitățile terenului, 
este necesar ca aceste combine să 
fie repartizate să lucreze pe cele 
mai bune lanuri și, -totodată, să 
li se asigure asistența tehnică ne
cesară pentru a putea recolta 
fără întrerupere, de dimineața și 
pină seara. Cu deplasarea utilaje
lor respective s-au cheltuit sume 
mari de bani care trebuie recu
perate prin recoltarea unor canti
tăți cît mai mari de cereale. Nu 
trebuie uitat apoi că aceste com
bine vor trebui expediate, în scurtă 
vreme și în perfectă stare de func
ționare, în unitățile de unde au 
venit, pentru că și acolo cerealele 
dau în copt și vor trebui recolta
te neîntirziat.

Una din sarcinile importante ale 
organelor și organizațiilor de 
partid, ale consiliilor populare, aie 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură o constituie organizarea în 
așa fel a muncii incit la recolta
re să nu se piardă nici un bob, 
aceasta reprezentînd o problemă 
de interes național. Prin progra
mele de măsuri s-a stabilit ca 
specialiștii să urmărească îndea
proape starea de vegetație a cul
turilor, astfel ca recoltatul să în
ceapă in momentul optim, să nu 
depășească numărul de zile stabi
lit pentru, unitatea respectivă. în 
mod deosebit s-a prevăzut să se 
acorde cea mai mare atenție re-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Mișcării radicalilor de stingă din Franța
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ÎN INT1MPINAREA „ZILEI 
CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI"

Luî Eminescu

Miine, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din fabrici și uzine, clasa muncitoare, între
gul nostru popor vor sărbători Ziua con
structorilor de mașini.

Activitatea rodnică, creatoare a constructo
rilor de mașini are o binecunoscută însem
nătate ; prin traducerea în viață a politicii 
partidului și statului nostru, de industriali
zare socialistă a țării, construcția de mașini 
a devenit principalul exponent al progresu
lui tehnic, ramură determinantă pentru dez
voltarea susținută și modernizarea infrerii 
economii naționale. Succesele obținute lună de

lună și trimestru de trimestru în înfăptuirea 
planului și angajamentelor pe 1973, de uni
tățile constructoare de mașini, constituie un 
suport sigur pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen de către întreaga noastră 
industrie socialistă.

Fiecare zi aduce noi vești despre munca 
harnică a acestui detașament de frunte al 
clasei noastre muncitoare, despre rezultatele 
obținute în cinstea Zilei constructorilor de 
mașini. în cele ce urmează prezentăm unele 
aspecte din activitatea colectivului întreprin
derii constructoare de mașini din Reșița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit vineri după-amia- 
ză, în stațiunea Neptun, delegația 
Mișcării radicalilor de stînga din 
Franța, condusă de președintele Ro
bert Fabre, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră. Din delegație mai fac parte 
Michel Crepeau, membru al Birou
lui Național, și Franțois Loncle, 
membru al Biroului Național, secre
tar național al Mișcării radicalilor de 
stingă.

La întrevedere au participat tova
rășii Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela- Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

în numele delegației și al condu
cerii Mișcării radicalilor de stingă 
din Franța, președintele Robert Fa
bre a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii Partidului Co
munist Român un cordial mesaj de 
salut și a exprimat gratitudinea pen
tru invitația de a efectua această vi
zită în Republica Socialistă România, 
care, de“ altfel," este primul contact 
extern al formațiunii politice a ra
dicalilor de stînga din Franța.

Cu prilejul întrevederii, președin
tele Robert Fabre, membrii’ delega
ției au prezentat un expozeu asu
pra situației politice din Franța și, 
în acest context, activitatea desfășu
rată de Mișcarea radicalilor de stîn
ga, obiectivele acestei formațiuni po
litice.

în cadrul convorbirilor ce au avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
principalele preocupări ale Partidului 
Comunist Român și ale Mișcării ra
dicalilor'de stînga din Franța, dez
voltarea pe viitor a relațiilor re
ciproce și s-a procedat la un schimb 
de păreri cu privire la unele pro

bleme ale situației internaționale 
actuale, îndeosebi aspecte ale secu
rității și cooperării în Europa.

în timpul schimburilor de păreri 
s-a relevat ca o caracteristică a 
vieții politice contemporane cursul 
spre destindere, spre rezolvarea pe 
cale pașnică a problemelor interna
ționale litigioase. S-au evidențiat 
activizarea politică a unor largi ca
tegorii sociale și, totodată, necesita
tea participării tot mai intense a 
tuturor popoarelor, mari sau mici, la 
soluționarea problemelor internațio
nale, la așezarea raporturilor inter
statale pe baze noi, principiale.

în context s-a subliniat impor
tanța deosebită pe care o are, în ac
tivitatea consacrată cauzei păcii și 
progresului social, destinderii și 
securității internaționale, dezvolta
rea relațiilor de colaborare între 
forțele de stînga, democratice și pro
gresiste, între toate forțele antiim- 
perialiste, atît pe plan național, cît și | 
internațional, pe deasupra deosebiri
lor ideologice ce există intre ele.

Referitor Ta situația din Europa, 
cele două părți au salutat cu satis
facție deschiderea la 3 iulie a Con
ferinței general-europene și s-a ex
primat speranța că lucrările confe
rinței vor duce la afirmarea puter
nică a principiilor noi în relațiile 
dintre toate statele continentului — 
egalitatea în drepturi, independența 
și suveranitatea națională, neames
tecul în treburile interne și avanta
jul reciproc, nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu folosirea forței — 
și la măsuri corespunzătoare pentru 
respectarea acestora, la garantarea 
securității fiecărei națiuni europene, 
la rezolvarea tuturor problemelor li
tigioase1 pe calea tratativelor. S-a 
exprimat dorința ca această confe
rință să deschidă calea unei ample 
colaborări economice, tehnico-șțiinți- 
fice, fără nici un fel de discriminări 
sau îngrădiri, între toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială, să

contribuie la promovarea schimbu
rilor cultural-artistice, în domeniul 
invățămîntului, ca mijloc de facili
tare a cunoașterii reciproce, de a- 
propiere între națiuni.

S-a subliniat că securitatea euro
peană reală implică realizarea de 
către toate părțile interesate a u- 
nui program cuprinzător de măsuri 
de dezangajare militară, reducerea 
și retragerea trupelor străine, des
ființarea bazelor militare aflate pe 
teritoriile altor state, reducerea tru
pelor naționale, dizolvarea simulta
nă a blocurilor militare și alte mă
suri în direcția destinderii și păcii 
— vizînd atît diferite zone ale Eu
ropei, cît și întregul continent.

în cursul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații 
politice, economice, tehnico-științifi- 
ce, culturale și în alte domenii, e- 
xistente între Republica Socialistă 
România și Franța, și a fost expri
mată hotărirea comună de a acțio
na pentru dezvoltarea continuă a 
tradiționalelor raporturi româno- 
ffanceze, potrivit intereselor celor 
două popoare,, ale cauzei păcii și 
colaborării în Europa și în întreaga 
lume.

Vizita în România a delegației 
Mișcării radicalilor de stînga din 
Franța, convorbirile și întîlnirile a- 
vute cu acest prilej au contribuit la 
cunoașterea reciprocă, Ia dezvoltarea 
pe viitor a raporturilor bilaterale in 
interesul celor două formațiuni po
litice, al popoarelor din' cele două 
țări, în interesul oamenilor muncii, 
democrației, al cauzei păcii și înțe
legerii între popoare.

La încheierea întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, conducerea Miș
cării radicalilor de stînga a adresat 
Partidului Comunist Român invi
tația de a trimite o delegație la vii
torul congres al acestei formațiuni 
politice. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Directorul Agenției de presă și informații a S. U. A.

S-au împlinit 90 de ani de la tipărirea — deci naș
terea — „Luceafărului" eminescian și 90 de ani de cind 
Eminescu-Luceafărul a încetat să mai scrie, lunecat 
in noaptea ce avea, curind, să-l soarbă cu totul.

Aniversarea mă găsește aplecat peste manuscrisul 
unei cărți despre adolescentul Eminescu, student la 
Viena. S-a împlinit de curind un veac de la întîiul 
an „vienez" al poetului. Steaua lui Eminescu arde, 
enigmatic, iluminînd spiritul românesc și despre via
ța poetului știm poate la fel de puțin cit știm, des
pre zeița Selene — Luna — pe care pașii „pământe
nilor s-a întimplat s-o cunoască. Multiplicăm pină 
la absurd imaginea (și ea selenică) a Poetului-Zbu- 
rător cu negre plete, ne împodobim lavițele cu me
reu mai elegante tomuri, îl căutăm pe Eminescu în 
marmură ori gresie, dar monumentele, oricite tulpini 
de piatră ar înălța în fantaste păduri, nu-l pot închi
pui așa cum trebuie că a fost.

Eminescu rămîne ecuatoriala împărăție silvestră 
care 'avem imense spații de defrișat, el ne apare

în 
cu
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mereu alt chip și judecățile pe care ni le facem des
pre poezia lui nu trebuie să poarte pecetea doar a 
unei adorații romantice. Să încercăm să înălțăm dra
gostea noastră pentru Eminescu pină la dimensiuni
le unui adevărat cult, foc nobil întreținut cu tot ce 
e mai bun în ființa noastră. Nu-l știm îndeajuns pe 
Eminescu postumelor și vai, nici pină acum litera
tura sa politică n-a apărut intr-o ediție completă. 
Este insuficientă și exegeza eminesciană.

La 15 ianuarie al fiecărui an ar trebui să mergem 
la Ipoteștii Botoșanilor pentru a ne întîlni cu teii co
pilului Eminescu și ar fi această zi Ziua Poeziei, săr
bătoare patetică a românilor îndrăgostiți de vers. Dar 
adevăratul monument eminescian îl poate ridica nu
mai sobra cunoaștere a operei sale. Vigoarea cuvintelor 
sale ne poate însufleți in drumul nostru ascendent, drep
tatea ideilor sale a fost probată în aproape un veac 
de istorie. Asemeni lui Mihai al spadei, al vitejiilor, 

■Mihai al slovelor a unit „țările" limbii românești in
tr-o matcă definitivă, făcîndu-le să vibreze de voci 
colosale și ne e dat să ne regăsim în Mihai Eminescu 
numai' atunci cind sintem demni de pământul țării 
și de aspirațiile ei.

Dar, mă întreb, unde e — în Bucureștii în care a 
trăit și s-a stins — Muzeul Eminescu ?

N-ar trebui să ne împodobim cu un lăcaș în stare 
să-l evoce ? N-ar trebui să aducem „la vedere" ma
nuscrisele rămase de la el ? N-ar trebui să imaginăm 
un loc care să cuprindă puținele urme ale trecerii lui 
printre oameni ?

Gheorghe TOMOZEI

Așa se naște Dieselul 
românesc

Eram vreo cinci-șase și 
coboram împreună de la 
Diesel (întreprinderea 
constructoare de mașini 
reșițeană). Intrasem pe 
una dintre străduțele 
din „Reșița veche" și, 
privindu-i, simțeam că 
întrebările îi ocolesc, 
că trec prin ei fără 
să-i atingă. Intuiam că ar 
dori să-mi spună ceva și 
nu știau cum să înceapă. 
Pină cind am ajuns în 
fața unui restaurant. A- 
tunci s-au hotărît :

— Uite ce este, tova
rășe reporter. Noi ne 
luăm azi rămas bun de 
la nea Pavel Kutlik. O- 
mul a muncit alături de 
noi 39 de ani. Nu-i vor
bă, o să mai vină el în 
secție, dar asta-i alta. O- 
ficial, e ultima lui zi de 
lucru și-1 sărbătorim. 
Ne-am tot codit, știți, o- 
mul la un pahar spune 
multe... Dar, indiferent 
ce veți auzi, să știți că 
noi rămînem tot ceea ce 
sîntem : o familie.

Nu mi-am stricat, n-am 
avut motive să-mi stric 
„impresia". Dimpotrivă. 
Am surprins acolo ceea 
ce-mi scăpase atenției in 
ateliere. Căci dieseliștii 
sînt nu numai muncitori 
serioși, talentați și har
nici, ci și oameni de 
spirit. După discursurile 
nelipsite .în astfel de o- 
cazii și după ce, cu chiu 
și vai, bătrînul Kutlik s-a 
desprins din îmbrățișă
rile foștilor tovarăși de 
muncă — întreaga secție 
Diesel parcă ar fi fost a- 
colo, de la ucenic la... 
pensionar — l-am între

bat cum se face că este 
atît de sănătos (mi se 
spusese că ridică singur 
o chiulasă, n-ar avea ne
voie de macara, că, zil
nic, a făcut naveta la 
Măureni și in 39 de ani a 
„absentat medical" doar 
23 de zile). Ce credeți că 
mi-a răspuns, glumeț ?

— Cind se transmitea 
la radio „sfatul medicu
lui" eu mă aflam în u- 
zină sau pe tren și... 
n-auzeam !

Nu aș vrea să rămîneți 
cu impresia că dieseliștii 
reșițeni sînt petrecăreți 
incorigibili, deși atunci, 
în după-amiaza aceea, 
așa păreau. Dar vorba 
cuiva : „cine muncește 
bine și petrece bine". Do
minanta reșițeanului este 
munca ; totuși, dieseliștii 
ău față de concetățenii 
lor o notă în plus : sînt 
„aleși" de la primul pînă 
la ultimul om — în sen
sul propriu al cuvîntului. 
Nu oricine poate pătrun
de în intimitatea creației 
lor, dar o dată intrat „a- 
lesul" se poate considera 
om adevărat, întreg. Se
lecția a început acum 
vreo 14—15 ani, pe vre
mea cînd secretar al co
mitetului de partid era 
maistrul Traian Zimbran, 
iar șef de secție — ingi
nerul Tiberiu Micușca. Ei 
au lansat expresia :

— Dieselul fără „fu- 
șeri !“

„Sita" a fost deasă : 
„mulți veniți, puțini..." 
Printre ei : actualul Erou 
al Muncii Socialiste, 
strungarul Mihai Birțu, 
lăcătușii Mihai Fiat, Pa

vel Suru, Nicolae Isfan, 
Gheorghe Radu, strun
garii Iosif Sandt și Her
man Gali, rectificatorul 
Gheorghe Gașpar. în to
tal vreo sută și cincizeci 
de oameni, cei „de bază". 
Și așa au rămas. Actualul 
secretar al comitetului de 
partid pe secție, Ion Fila 
Damaschin, îmi spune :

— Tovarășe, Zimbran și 
Micușca verificau oame
nii de parcă aveau de 
gînd să-i facă miniștri...

— Care-i justificarea ? 
l-am întrebat pe actualul 
șef al secției, inginerul 
Ion Tudora.

— Una singură : se de
partajează competențele. 
Nu zîmbiți : una e .să te 
numești calificat și cu to
tul altceva să te și pri
cepi. Vreau să spun că 
om calificat nu înseam
nă neapărat și om pri
ceput. Asta — și-mi indi
case cu mina un grafic 
agățat pe unul din pe
reții biroului — ne obli
gă să procedăm cu atîta 
rigurozitate. Precum no
blețea...

Un grafic obișnuit : pe 
ordonată — mii cai-pu- 
tere ; în abscisă — anii. 
Citesc : 1973 — 12 000
CP ; 1974 — 32 000 și
24 000 CP („tracțiune" și 
respectiv „naval") ; 1975
— 60 000 și 100 000 CP (a- 
ceeași semnificație). Ceea 
ce nu consemnează gra
ficul : Reșița va livra 
țării noi tipuri de mo
toare — familia R-251.

Mircea BUNEA

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, vineri după-amiază, în stațiunea 
Neptun, pe James Keogh, directorul 
Agenției de presă și informații a 
S.U.A. — U.S.I.A.

La întrevedere a participat Vasile 
Gliga, adjunct al rriinistrului aface
rilor externe.

A fost de față Robert J. Martens, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București.

Oaspetele a arătat că-i revine plă
cuta însărcinare de a înmîna pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea președintelui State
lor Unite ale. Americii, Richard 
Nixon, cu prilejul încheierii cu suc
ces .a programului „Apollo",' între
prins de S.U.A. pentru explorarea 
suprafeței Lunii.

împreună cu mesajul, oaspetele a 
înminat drapelul țării noastre, care, 
a fost depus pe suprafața Lunii și 
readus pe Pămînt odată cu cele
lalte fanioane ale statelor membre 
ale Națiunilor Unite, precum și un 
fragment de rocă selenară, extrasă în 
timpul ultimei misiuni din cadrul 
programului „Apollo", oferite de pre
ședintele Richard Nixon poporului 
român, din partea poporului ameri
can.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru mesajul 
președintelui Richard Nixon — o ex
presie a bunelor relații dintre Re
publica Socialistă România și Statele 
Unite — precum și pentru darul ofe
rit, pe care l-a apreciat ca un simbol 
al succeselor oamenilor de știință 
americani, ale poporului american.

în cursul convorbirii cordiale pe 
care au avut-o, președintele. Nicolae

Ceaușescu și directorul Agenției de 
presă și; informații a S.U.A. au re
marcat 'cu satisfacție cursul favorabil 
al relațiilor româno-americane, apre
ciind că evoluția pozitivă a acestor 
raporturi corespunde pe deplin in
tereselor ambelor țări și popoare, 
cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Schimbul de vederi a evidențiat, 
în același timp, convingerea comună 
că există largi domenii in fața dez
voltării mai accentuate a relațiilor 
bilaterale pe multiple planuri, pre
cum și a conlucrării dintre România 
și. S.U.A, în principalele probleme ale 
vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete ca la înapoierea in 
patrie să transmită președintelui 
Richard Nixon un mesaj de priete
nie, împreună cu cele mai bune urări 
pentru poporul american.

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

în întrecerea 

pe țară 

TOATE COMUNELE 
AU AVUT DE CÎȘTIGAT 

Decorarea 
a 40 de comune fruntașe 

în pagina a Vil-a

încheierea dezbateri

lor generale la prima 

fază a lucrărilor 

Conferinței pentru 

securitate și coo

perare în Europa 
în pagina a Vlil-a

Tovarășului JUMJAAGH1IN ȚEDENBAT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole :

Tovarășului SONOMIN LUVSAN
Prim-vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Ne este plăcut să vă adresă'm, în numele Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, precum și al nos
tru personal, calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înal
tele funcții de președinte al Consiliului de Miniștri și prim-vicepre- 
ședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular ale Republicii Populare 
Mongole.

Exprimîndu-vă sincere urări de succese însemnate în îndeplinirea 
misiunii dumneavoastră, sîntem încredințați că legăturile de prietenie 
și colaborare dintre statele și popoarele noastre se vor dezvolta con
tinuu, în interesul păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general al Președintele

Partidului Comunist Român, Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
al Republicii Socialiste România
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plante
medicinale

Importanta acțiune de strîn- 
gere a plantelor medicinale se 
află în obiectivul forurilor de 
resort. Stă mărturie și inițiati
va salutară lansată de Centro- 
coop in colaborare cu Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor. Grație acestei inițiative, 
peste 5 000 de pionieri își vor 
petrece vacanța în 20 de tabere, 
unde, pe lîngă activitățile spe
cifice pionierești, vor strînge și 
plante medicinale. De pe acum 
se anunță un triplu avantaj : 
resursele medicinale ale plan
telor vor fi mai bine valorifi
cate, copiii își vor petrece 
mod recreativ vacanța și,
plus, vor dobîndi utile cunoș
tințe pentru orele de științe 
turale.

în 
în

na-

Profilaxie
rutieră

UN ADEVĂR PE CARE VIAȚA ÎL CONFIRMĂ COTIDIAN
V

Ziua internațională
■ • •

I
I
I

De mai multă vreme, pe 
selele județului Dîmbovița, 
mai multe accidente erau înre
gistrate în zilele de sîmbătă și 
luni. De ce ? Simbăta trecută, 
organele die miliție au efectuat 
un control riguros pentru a afla 
răspunsul. Cu acest prilej au 
fost identificate 131 de autoca
mioane, autobuze, tractoare (cu 
și fără remorcă) și autobascu
lante parcate la domiciliile con
ducătorilor auto. Proprietarii a- 
cestora ? întreprinderi și insti
tuții cu sediul la sute de km : 
Energoconstrucția și Telecon- 
strucția — București, Fabrica de 
conserve Buftea, autobazele 2 și 
3 Giulești, I.T.A.U.-Ploiești, 
C.F.R. Brașov, O.C.L. Pitești. De 
data aceasta, 65 de șoferi au 
fost amendați, 7 și-au pierdut 
carnetul de conducere, iar altor 
9, ale căror autovehicule pre
zentau defecțiuni tehnice grave, 
li s-au reținut certificatele de 
înmatriculare. A fost un con
trol mai mult decit binevenit : 
în ziua următoare curba acci
dentelor a scăzut simțitor. Un 
control care deci va mai fi re
petat. Dincolo de aceasta insă, 
se pune întrebarea : cum și'cine 
justifică oare lipsa mașinilor 
respective din garaje ?

50- cele

I
I
I
I
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I
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Cînd munca politică este concretă,rezultatele în producție sînt substanțiale
— După cum am fost informați — ne-am 

tică Chițimia, prim-secretar al Comitetului 
București —la finele primului semestru din ______ ,
economice din sector au realizat o producție marfă și globală — 
prevederile planului și angajamentului — de 100 milioane lei, res
pectiv 86 milioane lei, importante alte economii la prețul de cost, me
tal, combustibil, energie etc. Ce rol au avut agitatorii, gazetele de 
perete, agitația vizuală, brigăzile artistice, stațiile de amplificare în 
dobindirea acestui succes ?

adresat tovarășului Cos-
de partid al sectorului 6 
acest an, întreprinderile 

...................î — peste

a cooperației

— Cred că, îndeosebi în ultimele 
luni, un rol foarte important. Mai 
exact, de atunci cind, în urma 
unor critici justificate, biroul comi
tetului de partid a luat măsuri pen
tru intensificarea muncii politice de 
masă consacrate dezvoltării conști
inței socialiste, cultivării unei atitu
dini comuniste, revoluționare față de 
muncă și bunul mers al producției. 
Există însă și acum numeroase nea
junsuri în munca de agitație, în ac
tivitatea gazetelor de perete, a sta
țiilor de radioamplificare etc., de
terminate in principal de anumite 
manifestări de formalism. Bunăoară, 
unii tovarăși din birourile unor or
ganizații de bază au impresia că a- 
numite articole de la gazeta de pe
rete nu se citesc pentru că panoul 
pe care este afișat atrage prea pu
țin atenția. De fapt, explicația e cu 
totul alta : articolul care nu se ci
tește este general, nu abordează 
concis, concret, convingător proble
me de larg interes pentru cei cărora 
li se adresează, a fost afișat numai 
așa, ca să fie. în ultimul timp s-au 
creat colective formate din activiști 
de partid și obștești, specialiști, ca
dre de conducere, care se deplasează 
in unități și controlează, îndrumă 
toată gama acțiunilor politice de 
masă. Constatînd o seamă de lipsuri 
în ce privește calitatea produselor, 
folosirea timpului de lucru, a ma
șinilor și a capacităților de produc
ție, fenomene de risipă, colectivele 
care s-au deplasat la uzinele „Vul
can", „Electromagnetica", U.C.R. au 
stabilit operativ măsuri : au organizat 
adunări de partid deschise în care 
s-a dezbătut, în spirit critic și 
autocritic, activitatea comuniștilor 
orientată spre combaterea acestor 
fenomene, au instruit agitatorii și 
i-au îndrumat să țină convorbiri la 
locul lor de muncă, la stațiile de 
radioamplificare, au organizat dis
cuții, mese rotunde, consacrate căi
lor concrete de înlăturare a risipei, 
a

problemele majore ale producției. în 
luna iunie, de pildă, toate organiza
țiile de bază de la uzina „Vulcan" au 
analizat preocuparea comuniștilor 
față de dezvoltarea avuției socialis
te și îmbunătățirea calității produse
lor ; la „Inox", „Electromagnetica", 
fabrica de ventilatoare a fost pusă 
în discuție preocuparea comuniștilor 
pentru creșterea productivității mun
cii și combaterea risipei de mate-

schimb de experiență avind ca temă 
„Agitatorul — factor mobilizator, di
namizator al conștiințelor, promotor 
al metodelor înaintate in muncă". 
Va trebui să acționăm în conti
nuare pentru a determina ca fiecare 
comunist — și in primul rind secre
tarii, membrii birourilor 
(iilor de bază 
prin exemplul lor in 
mobilizeze colectivul la 
sarcinilor, Ia 
tului asumat

organiza- 
să fie agitatori care, 

muncă, să 
realizarea 

înfăptuirea angajamen- 
în întrecerea socialistă.
arsenalul mijloacelor— în

muncii politice de masă, agita
ția vizuală ocupă un loc impor
tant. Fără a generaliza, există, 
totuși, in sector, locuri unde lo
zinca, panoul au, adesea..., o 
funcție pur ornamentală. Ce in-

■

VI AȚA P E PARTID
riale. Pe baza hotărîrilor adoptate 
în adunările generale, sint instruiți, 
bunăoară, agitatorii, al căror număr 
se ridică in sectorul nostru la peste 
3 500. Ei aduc o contribuție însem
nată la popularizarea și explicarea 
politicii partidului și statului nos
tru, la antrenarea oamenilor în în
trecerea socialistă, precum și la 
combaterea unor atitudini de risipă, 
indisciplină etc.

— Există locuri unde listele de 
agitatori sint artificial „umfla
te" sau, unde, dimpotrivă, fi
gurează un număr mic de to
varăși, a căror activitate nu 
este orientată spre problemele 
concrete, esențiale de la fiecare 
loc de muncă ?

manifestărilor retrograde etc.
— Cum se asigură caracterul 

concret, mobilizator al muncii 
politice de masă 1 Care este 
izvorul de informare al agitato
rilor, colectivelor gazetelor 
perete etc. ?

— în primul rind, dezbaterile 
adunările de partid cu privire

de

din 
la

— întîlnim, din păcate, și aseme
nea cazuri. Un control efectuat în 
organizațiile de partid de la între
prinderile „Tehnica Nouă", „Inox", 
fabrica de ventilatoare, pe ale că
ror liste de agitatori erau 
între 40—60 de comuniști, a 
că mulți dintre aceștia nu 
teau principalele obiective ale 
trecerii din propria întreprindere, 
situația disciplinei la locul lor de 
muncă, ...ba chiar nici faptul că sint 
agitatori. Pornind de la această si
tuație, am întocmit tematici orien
tative, diferențiate, cuprinzînd prin
cipalele sarcini ce reveneau co
lectivului. Am făcut apoi o in
struire model, la care am invi
tat toți agitatorii din sector, și 
am continuat prin organizarea unui

înscriși 
dovedit 
cunoș- 

i-n-

treprindeți pentru a combate 
asemenea practică ?

o

— Desigur, și pentru agitația vi
zuală, esențial este conținutul con
cret, mobilizator, operativitatea in 
popularizarea unui succes sau a 
unei inițiative, in combaterea unor 
neajunsuri. Așa se procedează de 
exemplu la „Tricotajul roșu", „Tînă- 
ra Gardă", „Tricodava" ș. a. La secția 
a V-a cazane industriale de la „Vul
can" există un panou scris cu creta, 
pe cit de simplu, pe atît de concret și 
eficient. Redau textul : „La raporta
rea decadei a doua, echipele condu
se de cazangiii Ion Dobre și Ion Pe
tre se află cu 3 zile în avans față de 
plan ; în schimb, echipa lăcătușului 
Tudor Miu are două zile rămînere 
în urmă față de grafic". Concret 
deci, simplu și mobilizator. La „Tri
cotajul roșu" un panou la fel de 
simplu, „plimbat" zilnic pe benzilej 
de lucru, prezintă ritmicitatea pla
nului, calitatea produselor, discipli
na în producție. La întreprinderile 
de ventilatoare, „Iuta" și înalte locuri 
există panouri intitulate „Plimbă
reții săptăminii". „Ei nu ne fac 
ci.nste", pe care se înscriu nume de 
oameni care poartă răspunderea unor 
fapte, atitudini negative și se ia pozi
ție împotriva lor. O orientare simi
lară au foile volante apărute la „Tri
codava" și „Aurora", filmele de 
scurt-metraj realizate de cineclubu- 
rile de la „Vulcan" și „Tehnometa- 
lica".

gazete satirice, colțul fruntașilor, al 
inovatorilor. Ele evidențiază, con
cret, agitatoric, cele mai variate as
pecte din viața colectivelor respec
tive, popularizind experiența bună 
și criticind neajunsurile existente • 
în producție, in comportamentul 
unor oameni. Un schimb de experi
ență și un concurs al gazetelor de 
perete organizat pe sector a contri
buit la cunoașterea acestei experi
ențe, la promovarea 'uhei activități 
cu adresă precisă, mobilizatoare.

Spre obiective precise, concrete 
orientăm și activitatea celor 20 de 
brigăzi artistice de agitație drn sec
tor, precum și- a stațiilor de radio
amplificare. De pildă, stațiile de ra
dioamplificare de la „Vulcan" și „E- 
lectromagnetica" transmit zilnic. in
terviuri cu fruntașii în producție, e- 
misiuni intitulate „La microfon agi
tatorii", „Stop risipei", „Are cuvîntul 
calitatea", „Rebutul acuză" etc. Ceea 
ce nu se întîmplă la „Victoria Chi
mică", Baza telecomunicații, unde se 
difuzează îndeosebi muzică.

în ce privește activitatea brigăzi
lor artistice de agitație, s-au făcut 
pași — pe drumul cărora va trebui 
să perseverăm — în vederea elimi
nării din programe a umorului „pur 
distractiv", ieftin și vulgar, contrar 
principiilor noastre educative, pen
tru asigurarea unor programe care 
să vină în sprijinul realizării sar
cinilor de producție. Va trebui să 
asigurăm, de asemenea, ca în pro
gramele formațiilor culturale de a- 
matori să se promoveze mai con
secvent cîntecul revoluționar, poezia 
și literatura politică, militantă, fol
clorul muncitoresc, dansul tematic 
izvorît din realitățile noastre socia
liste.

ca acest 
de orga- 
întreaga 
luna iu- 
cea de-a 
dată, ea 
coopera- 
demon-

— Cum acționează comitetul 
de ^partid al sectorului pentru 
generalizarea experienței înain
tate și perfecționarea activității 
politico-educative ?

— Ce se întreprinde pentru a 
se asigura un caracter similar 
gazetelor de perete, emisiunilor 
stațiilor de radioamplificare și 
programelor brigăzilor artistice 
de agitație ?

60 de

I
I Cine poate

bătaie lungă

felicitări

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînloii

IMAGINI DIN BUHUSI

I

„Trofeul" cu

Mihai Barasz," Martin Kordos 
și Gheorghe Evald " 
toți 
trei 
s-au 
spre 
raza 
ghiar (Timiș). La scurt 
după ce .au descins dintr-o mo
tocicletă cu ataș, le-a ieșit un - 
țap în cale. Și, cu toate că se
zonul era interzis, au pus arme
le la ochi. După citeva minute, 
așezau „trofeul" în motocicletă 
și porneau înapoi spre casă. Pe 
drum insă, doi lucrători de mi
liție i-au oprit, din pură curio
zitate, să-i întrebe ce-au vînat. 
Dumnealor au început să se 
laude cu., tolba goală, dar po
veștile lor vînătorești au fost 
dezmințite prompt de „trofeul" 
din ataș. Drept pentru care, 
deocamdată, toți trei au rămas 
fără arme. Acum urmează să 
se convingă că „trofeul" lor are 
bătaie și mai lungă.

__ J ~ ’1 Beissmann, 
trei “din Timișoara și toți, 
discipoli ai zeiței Diana,” 
îndreptat într-una din zile 
fondul de vînătoare de pe 
comunei Sînmartinul Ma- 

timp

într-una din zilele lui iunie, 
manipulantul Ion Vieru, de la 
fabrica de panificație și morărit 
din Galați, a suferit un grav ac
cident de muncă. Avea nevoie 
de s mare cantitate de singe 
B3 RH negativ. Grupă destul de 
rară. Apelul a străbătut imediat 
întreaga întreprindere. In citeva 
minute, nu mai puțin de 60 de 
tovarăși de muncă s-au oferit 
să dea sîngele salvator. Un gest 
a cărui semnificație se cheamă 
înaltă solidaritate umană. 60 de 
donatori, și tot atitea sincere 
felicitări.

I da relații?
I
I
I
I
I
I
I
I

. In ziua de 21 iunie a.c., 
autobuzul de călători 31—IȘ— 
2046, care circula pe ruta Iași- 
Botoșani, a fost abandonat un 
copil în vîrstă de trei ani. Pînă 
în prezent, cu toate investiga
țiile întreprinse, părinții lui nu 
au fost identificați. Copilul, 
aflat acum la centrul de primi
re a minorilor din Botoșani, are 
ochi albaștri, păr blond, scurt, 
poartă pantaloni albaștri, jache
tă din fiș de culoare cărămizie 
și o pălărioară albă cu ancoră. 
Cine poate da relații este rugat 
să se adreseze Inspectoratului 
județean Botoșani al Ministeru
lui de Interne, tel. 112 23 
1 20 88.

• 8;. . <1

Conducerea întreprinderii econo
mice județene a cooperației de con
sum se preocupă permanent de ex
tinderea și modernizarea formelor 
de desfacere a mărfurilor în ma
gazinele sătești. După cum ne-a in
format tovarășul Ion Olteanu, șeful 
biroului comercial, s-au luat măsuri/ 
pentru cuprinderea în sistemul co
merțului cooperației de consum a 
tuturor localităților, îndeosebi cele 
rurale, cu aproape toate satele din 
componența lor. Prin această mă
sură se ușurează mult procurarea 
produselor, este mărit simțitor rit
mul de desfacere a rpărfurilor, 
crește rentabilitatea unităților. La 
ora actuală există 990 magazine 
alimentare și industriale, din care 
foarte multe sînt noi, moderne, re
alizate din fondurile întreprinderii 
și ale membrilor cooperatori,\pre- 
cum și prin munca patriotică a a- 
cestora.

Cine vizitează complexele comer
ciale din Stilpeni, Rucăr, Topolo- 
veni, Dîdea sau Costești se con
vinge atît de construcțiile noi, mo
derne, cit și de promptitudinea ser
viciilor. La Costești, de pildă, 
punctul alimentar vechi și neîncă-

pător a fost transformat cu chel
tuieli minime într-un magazin as- 
pectuos, cu o suprafață comercia
lă dublă, dotat cu mobilier adecvat 
și aprovizionat cu mărfurile ceru
te de populație. De asemenea, și 
magazinul universal de aici a fost 
modernizat, devenind supermaga- 
zin dotat cu mobilier ce permite o 
expunere a mărfurilor — confecții, 
articole de menaj și chimicale — 
atît pe verticală, cit și pe orizon
tală.

Concomitent cu execuția unor 
astfel de lucrări, colectivul între
prinderii amintite urmărește și în
făptuirea programului de reamc- 
najare a unităților, pentru a per
mite extinderea metodelor de ex
punere deschisă a produselor, de 
procurare a lor prin autoservire, 
în semestrul I a.c. au fost moder
nizate (lărgiri de spații! dotări cu 
mobilier, reamplasârea fondului de 

. marfă etc) 184 unități din cadrul 
unor cooperative cum sint : Bas- 
cov, Cetățeni, Cotmeana, Stolnici, 
Bradu, Morărești. Pentru 63 din a- 
ceste unități s-a confecționat mo
bilier comercial lîn valoare de 
2 406 000 lei. Pentru expunerea și

... 1 f : ■ •' ■■ *'<■ < ■
— Experiența unor organizații de 

partid, cum Sînt bele de la „Tricoda’- 
va“, „Tricotajul roșu", mi se pare in
teresantă. Aici s-au creat așa-zise 
„combine" ale muncii politice de 
masă, care cuprind gazete de perete,

— Am organizat expoziția „For
mele și mijloacele muncii politice 
de masă în sprijinul realizării cin
cinalului în 4 ani și jumătate", la 
care au participat organizații de 
partid din 25 de întreprinderi și insti
tuții, o expo-ziție și un concurs al 
gazetelor de perete, mai multe 
schimburi de experiență, o consfă
tuire vizî-nd „Căile de înrîurire a 
conștiinței socialiste de către agi
tatori".

Avem un plan de perspectivă în 
care s-au inclus, cu precădere, ac
țiuni politico-educative în spiritul 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971. De altfel, în a- 
ceste zile, organizațiile de partid 
din sector dezbat modul în care se 
realizează propriile lor planuri de 
activitate cu privire la dezvoltarea 
conștiinței socialiste, încetățenirea 
principiilor eticii -și echității socia
liste, Concluziile acestor dezbateri 
vor face obiectuȚrilnei analize " în 
plenara comițetului, de partid' pe 
sector.

Convorbire consemnată de
loan V1ANGA

Alianța Cooperatistă Internațională 
(A.C.I.) a instituit Ziua internațio
nală a cooperației ca — după cum 
se arată în prima Declarație a A.C.I. 
din iunie 1923 — „un festival a- 
nual de sărbătorire și propagandă, 
care să demonstreze întregii lumi 
solidaritatea cooperatorilor' și efi
ciența organizațiilor lor ca mijloace 
de emancipare economică și garan
ție a păcii în lume".

A devenit o tradiție 
eveniment să fie sărbătorit 
nizațiile cooperatiste din 
lume in prima sîmbătă din 
lie, anul acesta mareîndu-se 
,51-a aniversare. De fiecare 
constituie un prilej pentru 
torii de pretutindeni de a
stra solidaritatea lor internațională 
și de a trece în revistă realizările și 
sarcinile de viitor. Tot mai 
evidențiază, în acest context, 
forță socială progresistă al 
cooperatiste.

Astfel, după cum se știe, 
care an, Alianța Cooperatistă 
ternațională dă publicității o 
clarație, în care sint scoase în 
dență principalele sarcini ce revin 
Alianței și organizațiilor sale mem
bre în perioada următoare. în acest 
an, Declarația A.C.I., după ce salută 
încetarea focului în Vietnam, se a- 
dresează tuturor organizațiilor afi
liate, cuprinzînd peste 280 milioane 
cooperatori din 63 țări, cu apelul de 
a depune toate eforturile pentru re
construcția acestei regiuni a lumii, 
care a avut atit de mult de sufe
rit. De asemenea, cere membrilor 
săi să influențeze guvernele țărilor 
respective în vederea sprijinirii Or
ganizației Națiunilor Unite și a re
zolvării tuturor problemelor litigioase 
pe calea tratativelor. Invocînd apre
cierea pozitivă a rolului mișcării 
cooperatiste in dezvoltarea econo
mică și socială a popoarelor — apre
ciere reflectată în numeroase rezo
luții adoptate de O.N.U., ECOSOC, 
O.I.M., F.A.O. și alte organisme spe
cializate ale Națiunilor Unite, pre
cum și în declarația secretarului ge
neral al O.N.U., cu prilejul întîlni- 
rii sale din februarie 1973 cu mem
brii Comitetului Executiv al A.C.I. 
— Alianța apelează din nou la toate 
organizațiile afiliate în vederea' con
tinuării eforturilor pe linia sprijini
rii mișcării cooperatiste, în special 
din țările în curs de dezvoltare, în 
cadrul programului Deceniului dez
voltării cooperatiste, proclamat în 
contextul celui de-al doilea Deceniu 
de dezvoltare al Națiunilor Unite 
(1970—1979).

Cele trei organizații cooperatiste 
din țara noastră, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție (UNCAP), Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum 
(CENTROCOOP) și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugărești 
(UCECOM) — membre ale Alianței 
Cooperatiste Internaționale — par
ticipă activ la manifestările și acțiu
nile pe care le întreprinde A.C.I. și 
sprijină activitatea acesteia îndrep
tată spre înfăptuirea idealurilor de 
pace, progres economic și social, 
spre promovarea principiilor și me
todelor cooperatiste, a spiritului de 
întrajutorare și avantaj reciproc.

De curind s-au încheiat la Si
naia lucrările celei de-a II-a Con
ferințe -internaționale a tineretului 
cooperatist organizată sub egida 
A.C.I. -- de către cele trei uniuni 

' centrale cooperatiste din țara noas
tră. Această manifestare — la care 
au participat 61 tineri din 19 țări și 
la care au fost prezenți și repre
zentanți ai unor organizații interna-

mult se 
rolul de 
mișcării
în fie-

In-
De- 
evi-

ționale, ca A.C.I., O.I.M., UNESCO 
— a constituit o nouă contribuție la 
opera de educare a tineretului în 
spiritul generoaselor idei ale păcii, 
prieteniei între popoare și colaboră
rii internaționale, politică promovată 
cu consecvență de țara noastră.

Manifestîndu-și sentimentele de 
solidaritate cu cooperatorii din în
treaga lume, mișcarea cooperatistă 
din România aniversează Ziua in
ternațională a cooperației cu reali
zări însemnate, aducînd, prin înfăp
tuirea politicii partidului, o contribu
ție tot mai mare la dezvoltarea eco
nomică a țării noastre, la satisfa
cerea cerințelor mereu crescînde ale 
populației prin diverse prestări de 
servicii și bunuri de larg consum.

Cooperativele agricole de produc
ție depun eforturi susținute pentru 
sporirea și valorificarea superioară a 
producției agricole — vegetale și 
animale — în vederea asigurării unor 
cantități tot mai mari de mărfuri 
agroalimentare pentru aproviziona
rea populației și de materii prime 
pentru industrie. Consolidindu-și 
continuu baza economico-financiară. 
cooperativele agricole de producție 
contribuie din plin la ridicarea nive
lului de viață, material și cultural, 
al țărănimii.

Organizațiile cooperatiste din țara 
noastră au. organizat o largă rețea 
de unități comerciale și de ateliere 
pentru lucrări după comandă și re
parații, satisfăcind astfel o serie de 
cerințe ale populației de la orașe și 
de la sate. Cooperația de consum 
desface circa o treime din volumul 
mărfurilor vîndute prin comerțul so.- 
cialist șl valorifică importante can
tități de produse agricole din sur
plusul realizat în gospodăriile țără
nești. Cooperația meșteșugărească, 
în afara prestărilor de servicii, con
tribuie la îmbogățirea sortimentului 
de mărfuri, producînd un volum în
semnat de articole de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, mobilă și altele, exe
cutate în mică serie. Produsele coo
perativelor, ca, de pildă, covoarele, 
țesăturile și broderiile folclorice sînt 
din ce în ce mai solicitate și pe 
piața externă, în prezent cooperația 
din țara noastră întreținînd relații 
comerciale cu organizații coopera
tiste și firme din numeroase țări.

în vederea întăririi bazei tehnico- 
materiale a cooperativelor și pentru 

.„a activității lor, statul 
socialist a investit și in- 
în continuare fonduri în- 
cu care au fost construite 

de producție, complexe de 
stații auto-service, spălătorii

dezvoltarea 
nostru 
vestește 
semnate 
ateliere 
servire, 
și curățătorii chimice, magazine și 
supermagazine, depozite, restaurante, 
hanuri turistice, moteluri și campin
guri, construcții'pentru producția a- 
gricolă și numeroase alte obiective.

Pe lîngă activitatea economică, 
mișcarea cooperatistă, ca largă orga
nizație de masă, desfășoară în rîn- 
dul membrilor săi și o importantă 
activitate sportivă și cultural-educa- 
tivă, precum și de pregătire a ca
drelor necesare de specialiști.

însușindu-și întru totul programul- 
stabilit de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din Iu
lie 1972, membrii organizațiilor coo
peratiste din țara noastră, alături de 
toți oamenii muncii, de întregul 
popor, își concentrează eforturile 
spre realizarea cincinalului înainte 
de termen — largă acțiune ce se va 
reflecta direct în condiții mereu mai 
bune de aprovizionare și servire a 
întregii populații.

Iile ALEXE 
vicepreședinte al UCECOM

In satele județului Dej 
rețeaua* 

alimentației publice 
Rețeaua de alimentație 

blică a cooperației de consum 
din județul Dolj se află în pli
nă acțiune de dezvoltare 
modernizare.. Pentru ca și 
unitățile de alimentație publică 
de la sate să crească ponderea 
producției proprii de mîncăruri 
și a semipreparatelor, s-a tre
cut la reprofilarea bufetelor și 
bodegilor în birturi. Ca rezul
tat al acțiunii întreprinse, 
la începutul 
prezent au 
in birturi 50 
degi. Printre 
seamă din 
consemnăm și punerea în func
țiune a unui laborator de co
fetărie la Sogarcea și a unui 
laborator de carmangerie la 
Bechet. în urma măsurilor în
treprinse, de la începutul anu
lui pină în prezent producția 
proprie vîndută prin unitățile 
de alimentație publică ale co
operației de consum din județ 
a crescut față de perioada co
respunzătoare a anului trecut 
cu peste 40 la sută.

Și 
în

de 
anului și pină în 
fost transformate 

de bufete și bo- 
realizările mai de 
această 1 perioadă

prezentarea confecțiilor sînt 
siți montanții metalici, stelajele 
cu expunere pe unul și două, ni
veluri și stelajele rotative. Totodată, 
s-au confecționat rafturi metalice 
cu brațe suport și gondole, cu ex
punere dublă pentru încălțăminte, 
și rafturi cu bare suporți pentru 
expunerea deschisă a cămășilor. In 
vederea folosirii intensive ă spa
țiilor existente au fost integrate 
in circuitul comercial un șir de 
săli anexe în suprafață de 600 me
tri pătrați. De asemenea, la Pi
tești și Cimpulung au fost des
chise magazine speciale pentru 
desfacerea produselor de artizanat, 
realizate de meseriașii întreprin
derii. Alte acțiuni ce se desfășoa
ră In prezent se referă la- prospec
tarea cerințelor populației pentru 
bunurile de folosință îndelungată 
prin intermediul cărților poștale, 
precum și deschiderea de noi ma
gazine pentru desfacerea mobilei 
și vînzarea cărților și rechizitelor 
școlare.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii

A

împotriva pnUor

nu paate judecată dreaptă

Justiția înlătură arbitrariul în aplicarea

După cum se știe, pentru 
combaterea tendințelor de 
înavuțire, de acumulare de 
bunuri prin alte mijloace 
decît prin muncă cinstită, 
a fost adoptată — în spi
ritul normelor și principii
lor eticii și echității socia
liste — Legea privind con
trolul provenienței unor 
bunuri ale persoanelor fi- 
zips care nu au fost do
bîndite in mod licit. Po
trivit prevederilor acestei 
legi, este supusă controlu
lui proveniența averii ori
cărei persoane fizice, dacă 
sînt date sau indicii că 
există o vădită dispropor
ție între veniturile sale și 
valoarea bunurilor și nu 
se justifică dobîndirca li
cită a acestora. Deci, scopul 
legii este limpede : de a 
bara calea spre căpătuială 
a celor preocupați de ob
ținerea unor ciștiguri fără 
muncă, —‘-~
dicție 
noastre

Practica, rezultatele obți
nute in aplicarea acestei 
legi au dovedit necesitatea, 
rolul ei important în întări
rea principiilor de echitate 
socială. Organele de stat 
învestite cu transpunerea 
în viață a dispozițiilor le
gii au dovedit competentă 
și răspundere, au urmărit 
ca legea să-și atingă sco
pul prin aplicarea corectă, 
respectînd spiritul și lite
ra ei. ' /
justă a zecilor de 
ajunse in fața lor — 
din ele reflectate în 
nele ziarului — s-a 
ripostă hotărîtă, pe 
ra exigențelor eticii 
tre, oricăror tendințe 
căpătuială.

Este însă inadmisibil, 
contrar scopului legii și 
principiilor noastre de 
drept, ca oameni care au 
realizat, de-a lungul ani- 

venituri șl economii 
au dobindlt bunuri 
muncă cinstită, să fie 
pînă la judecată pen- 
justifica proveniența 

Un asemenea caz

în flagrantă contra- 
cu normele vieții 
sociale.

Prin soluționarea 
cazuri 
multe 
coloa- 
dat o 
măsu- 
noas- 

de

aduși 
tru a 
acestora.
ne-a relatat, recent, mun
citorul loan Ghenov, din 
orașul Urziceni, județul Il
fov. „M-am adresai redac
ției nu pentru a solicita

vreun 
nează

restabilește adevărul
sprijin — mențio- 

semnatarul scrisorii 
— deoarece pînă la urmă 
mi s-a făcut dreptate. Nu 
pot să-mi explic . însă de 
ce comisia de cercetare, 
Judecătoria Urziceni și Tri
bunalul județean Ilfov au 
considerat că eu, muncitor 
cinstit, aș fi realizat veni
turi fără muncă, pe căi ili
cite, aducîndu-mă trei ani 
prin judecăți".

Acest om lucrează de 21 
de ani în aceeași uni
tate (este șofer de cursă 
lungă la I.T.A. Galați, au
tobaza nr. 1) ; cu autoca
mionul, luat în primire a-

schimb, o sumă de 34 641 
lei încasată legal de la în
treprindere pentru munca 
depusă, dovedită cu acte 
în regulă, n-a fpst luată 
în calculul veniturilor rea
lizate de acesta, 
menea procedee 
comisia a ajuns 
zia că I. G. nu 
proveniența licită ’ a unei 
sume de 120 877 lei și a 
înaintat dosarul Judecăto
riei Urziceni. Era de aș
teptat ca aici să se facă o 
justă apreciere a probelor, 
să se stabilească adevărul, 
să se înlăture abaterea 
de la spiritul și litera legii.

Prin ase- 
arbitrare, 

la conclu- 
justlfică

BHîWWKSaflEE

ANCHETĂ PE URMELE 
UNOR SCRISORI

cum 12 ani, a parcurs pînă 
in prezent aproape 900 000 
nm, angajîndu-se să depă
șească milionul ; pentru 
merite deosebite în muncă 
a fost decorat cu Ordinul 
Muncii, cu medalii și dis
tincții ; pentru munca și e- 
forturile sale depuse 
drul întreprinderii a 
o remunerație legală 
stanțială.

Cum s-a ajuns, 
ca I. G. să fie cercetat și 
trimis în judecată pentru 
controlul provenienței unor 
bunuri ale sale ? Pe baza 
unei sesizări primite de la 
organele de miliție, fără o 
verificare temeinică, mem
brii comisiei de cercetare 
au înlăturat cu o inadmisi
bilă superficialitate (ca să 
nu o numim altfel) probe
le invocate de cetățean. De 
pildă, au calculat că 29 bu
căți de țeavă metalică — 
achiziționate de I. G. de la 
fier vechi cu suma de 
1 027 lei, pentru care a pre
zentat bonurile respective. 
— au o valoare de 56 200 
lei. Sau, cheltuielile făcu
te de I. G, cu pavatul 
curții și repararea casei au 
fost „apreciate" de comisie 
la suma de 11 000 lei, în 
timp ce prin expertiză teh
nică s-a constatat că nu 
depășesc 1 300 ș.a.m.d. In

în ca- 
primit 

sub-
totuși,

Dar și Judecătoria Urziceni, 
și Tribunalul județean Il
fov, ca instanță de recurs, 
reținînd că I.G. nu justifică 
suma de 31 100 lei, au per
sistat în greșeală și au în
lăturat-, în mod nejustifi
cat, din veniturile primite 
legal de acesta la locul de 
muncă, suma de 34 641 lei. 
A fost necesară, pină la 
urmă, intervenția procuro
rului general și a Tribu
nalului Suprem, care au ad
mis recursul extraordinar 
și au soluționat cauza prin 
închiderea dosarului.

Este limpede pentru ori
cine că membrii comisiilor 
și instanțele judecătorești, 
investite cu soluționarea 
unor astfel de cauze, au o- 
bllgația morală și legală 
de a asigura o corectă anli- 
care a legii, de a acționa 
într-o asemenea manieră 
încît să se evite orice ar
bitrar, pentru că, altmin
teri, finalitatea legii se 
transformă în contrariul ei.

— într-adevăr — ne spu
nea tovarășul Victor Sche
rer, procuror șef de direc
ție în Procuratura Genera
lă — declanșarea procedu
rii controlului provenienței 
unor bunuri ale persoane
lor fizice, dobîndite prin 
alte mijloace decit cele ad
mise de lege, are caracte-

rul unui fapt grav, putînd 
avea repercusiuni asupra 
onoarei persoanei respecti
ve. In vederea preintîmpi- 
nării posibilităților oricăror 
forme de șicane, legea con
ține dispoziții clare. Astfel, 
pentru a preveni sesizări
le' neîntemeiate și a apă
ra onoarea, demnitatea și 
proprietatea personală, s-a 
instituit o procedură clară 
în ce privește organizarea 
controlului. Acesta poate 
începe numai pe baza u- 
nei sesizări scrise și sem
nate și numai după ce, din 
relatările obținute de la
semnatar și organele de
stat și obștești, rezultă da
te certe că între valoarea 
bunurilor persoanei in cau
ză și veniturile acesteia 
există o disproporție vă
dită. Or, în cazul pe care 
îl discutăm, această proce
dură n-a fost respectată 
întocmai. In practică am 
întîlnlt și următorul caz : 
Judecătoria 
săud, prin 
1173/1972, a stabilit că nu
mitul L.C., trimis în fața 
sa de către comisia de cer
cetare, nu justifică prove
niența licită a sumei de...
294 lei. Evident, o aseme
nea soluție este contrară 
spiritului legii. In urma re
cursului procuraturii, tri
bunalul județean a dispus 
încetarea procesului.

Ușurința și superficiali
tatea ce se manifestă în 
activitatea unor comisii ex
plică, in bună măsură, de 
ce ajung în fața instanțe
lor și oameni cinstiți, care 
și-au obținut veniturile 
prin, muncă și cărora nu 
1" sînt aplicabile dispozi
țiile legii privind controlul 
provenienței unor bunuri. 
Se impune ca membrii co
misiilor de cercetare, jude
cătorii să-și îndeplinească 
cu cea mai mare răspun
dere sarcinile ce le au in 
această privință, să proce
deze cu mult discernămint 
în aprecierea probelor; 
pentru a se evita și înlă
tura eventualele greșeli în 
aplicarea legii.

Bistrița-Nă- 
sentința nr.

Gheorghe PÎRVAN 
Alexandru BOGHIU
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Griul copt să nu se
® ® w B Brisipească in lan!

ILFOV

în aceste zile, în unitățile agri
cole din județul Ilfov se depun 
eforturi 
gerea la timp și fără pierderi a 
cerealelor păioase. Un prim succes 
al mecanizatorilor și cooperatorilor 
îl reprezintă terminarea recoltării 
orzului pe întreaga suprafață de 
12 000 ha. Concomitent cu recolta
tul, mecanizatorii desfășoară o in
tensă activitate pentru eliberarea și 

ț pregătirea terenului în vederea în- 
sămințării culturilor succesive. De 
altfel, în cuprinsul județului s-au 
întreprins măsuri energice pentru 
ca între seceriș și eliberarea tere
nului să nu existe nici un decalaj, 
în acest scop, după combine ur
mează imediat presele de balotat 
paie, iar'în urma acestora intră 
plugurile și semănătorile. Pină în 
prezent, eliberarea terenului s-a 
făcut pe aproape 10 000 ha. Au fost 
pregătite și însămînțate cu culturi 
succesive 8 000 ha, din care 2 300 
ha cu porumb boabe, 2 060 ha cu 
legume, iar restul cu porumb pen
tru siloz și masă verde. Cele mai 
mari suprafețe cu culturi succesive 
au fost însămînțate în cooperati
vele agricole Ulmeni, Mănăstirea, 
Spanțov, Aprozi și altele.

în prezent, mecanizatorii au in
trat cu combinele în lanurile de 
grîu, acolo unde1 specialiștii au 
constatat că plantele au ajuns la 
maturitate. A început, deci, o nouă 
etapă a campaniei agricole de vară: 
strîngerea, pînă la ultimul bob, a 
recoltei de grîu pe o suprafață de 
peste 130 000 ha. Unitățile agricole 
s-au pregătit temeinic și din timp 
pentru această' importantă lucrare 
de vîrf, care nu suferă nici o amî- 
nare. De exemplu, cele două coope-

stăruitoare pentru strîn-

rative agricole din comuna Ulmeni 
au terminat de recoltat orzul și de 
două zile au inceput secerișul griu
lui. Pentru a folosi din plin fie
care oră bună de lucru, înainte cu 
3—4 zile de începerea recoltatului, 
toate combinele, presele de balotat, 
tractoarele cu pluguri erau aliniate 
la capătul tarlalelor. După apre
cierea consiliilor de conducere și a 
specialiștilor din cele două unități, 
în cel mult 8—10 zile producția de 
grîu va fi strînsă și pusă la adă
post. Concomitent cu recoltatul se 
lucrează la eliberarea terenului, se 
ară și se însămînțează culturile 
succesive.

Recoltatul griului a început și în 
cooperativele agricole din Budești, 
Fierbinți, Mitreni și multe altele. 
Pînă în prezent, 
agricole 
griului. Vremea instabilă, cu pre
cipitații zilnice, pune la încercare 
chibziiința agricultorilor, capacita
tea lor de organizare a muncii. A- 
cum, fiecare oră bună de lucru în 
cîmp trebuie folosită din plin pen
tru urgentarea recoltatului, elibera
rea și pregătirea 
mințarea imediată 
cesive. Strîngerea cît mai repede 
și fără pierderi a 
de grîu, înlăturarea oricărei risipe 
de boabe, de paie și pleavă, ca și 
însămînțarea rapidă a porumbului 
și a celorlalte culturi succesive ne
cesită o și mai mare concentrare de 
forțe și mijloace 
canice, corelarea 
turor lucrărilor.

lucrează
peste 40 unități 

la strîngerea

terenului, însă- 
a culturilor suc-

actualei recolte

manuale și me- 
judicioasă a tu-

CEAUȘESCU
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coltării loturilor semincere, pentru 
a se asigura integral semințele din 
soiurile intensive de grîu necesare 
la toamnă, lucrare care, conform 
recomandărilor ministerului de re
sort, trebuie să se execute la coa
cerea deplină. în vederea evitării 
pierderilor în condițiile acestui an 
cu timp instabil, trebuie acordată 
mai multă atenție reglării combine
lor. Este o operație de mare în
semnătate de care răspund, deopo
trivă, atît mecanizatorii, cît și spe
cialiștii din agricultură, care, în 
aceste zile, n-au voie să 
sească lanurile.

Pentru strîngerea la timp 
pierderi a recoltei, pentru 
tarea celorlalte lucrări agricole de 
vară •— eliberarea terenului de paie 
și semănatul culturilor duble — se

pără-
și fără 
execu-

cere ca organele și organizațiile de 
partid să antreneze la muncă pe 
toți lucrătorii din întreprinderile a- 
gricole de stat și din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii, pe 
toți membrii cooperativelor agrico
le. Sînt zile care cer eforturi ma
xime, dăruire totală pentru a se 
putea strînge întreaga recoltă. A- 
ceste eforturi vor fi răsplătite din 
plin prin obținerea unor cantități 
mai mari de produse — ceea ce 
este în interesul fiecărui lucrător 
din agricultură și al statului. Acum, 
esențial este ca toți activiștii de 
partid, specialiștii din cadrul orga
nelor agricole să ajute efectiv or
ganele de partid și conducerile u- 
nităților agricole în organizarea 
temeinică a muncii, în folosirea 
fiecărei ore bune de lucru, pentru 
ca recoltatul să se încheie în tim
pul cel mai scurt,

La recoltatul griului — în lanurile cooperativei agricole din Coșoveni, 
județul Dolj Foto : E. Diehiseanu

Florea
corespondentul „Scînteii

A

Săptămîna aceasta, 
atenția mecanizatori
lor, cooperatorilor și 
specialiștilor, a tutu
ror lucrătorilor de pe 
ogoarele județului 
Tulcea s-a îndreptat 
cu insistență, putem 
spune chiar cu o anu
mită nerăbdare, 
lanurile 1' 
Sarinasuf, 
Dorobanțu, 
Cerna, Traianu, 
tutindeni unde 
fost, oamenii 
neau de cîteva ori pe 
zi pe parcelele cu 
grîu din soiurile tim
purii, luau cîteva spi
ce, le frecau ușor în 
mîini, apoi încercau 
tăria boabelor. Apa
ratele pentru măsura
rea umidității griului 
indicau intrarea com
binelor pe o solă sau 
alta. O activitate per
manentă de sondare, 
care căuta răspuns la 
o singură întrebare : 
unde poate începe 
coltarea

Primii 
trat cu 
lanurile

către 
de grîu. La 

Mahmudia, 
Dunavăț, 

pre- 
am 

reve-

griului ? 
care au 

combinele 
de grîu

re-

in- 
în 
au

fost mecanizatorii din 
Sarinasuf și Mahmu- 
dia. Apoi i-au urmat 
cei din Murighiol, 
N. Bălcescu, Jurilovca 
și alții. La baza de 
recepție din Pece- 
neaga, primele tone

primat în cîteva date 
și cifre care conturea
ză precis întreaga ac
tivitate. Luni, 2 iulie, 
toate cooperativele a- 
gricole au terminat 
recoltarea orzului. O 
primă victorie cîștiga-

tuturor combinelor în 
condiții de lucru, îna
inte de începerea 
strîngerii griului. S-a 
făcut deci o ultimă și 
concludentă verifi
care a lor în lan, o 
așa-numită probă

culoarea aurului. Era 
cu totul altul. Me
reu fără astîmpăr, 
își lăsa frazele neter
minate pentru a mai 
spune ceva unui me
canizator. Era prima 
zi de recoltare a grîu-

TOATE COMBINELE SlNT IN LANURI
de grîu le-au a- 
dus lucrătorii fermei 
nr. 3 de la I.A.S. Tra
ianu. Am asistat, în 
aceste zile, la o ade
vărată întrecere a' oa
menilor cu timpul și 
cu propriile lor forțe. 
Firesc, acum,' cînd 
griul a ajuns în pra
gul coacerii depline, 
fiecare oră a devenit 

, prețioasă și trebuie 
folosită judicios.

Tulcenii și-au făclii 
un calcul al lor ex-

tă, cum spun mecani
zatorii din această 
parte a Dobrogei. Dar 
adevărata bătălie abia 
începe. , într-adevăr, 
recoltarea celor a- 
proape 5 000 ha cu orz 
reprezintă numai un 
preludiu față de su
prafața de 57 000 ha 
cu grîu în care ur
mează să intre combi
nele. Iată de ce se
cerișul orzului a fost 
astfel organizat incit 
să asigure verificarea

cald". Defecțiunile a- 
părute au fost imediat 
remediate.

In aceste zile, cîm- 
pul oferă imaginea u-' 
nei activități febrile, 
neîntrerupte, Pe Con
stantin David, 
nerul-șef al 
rativei agricole 
Zebil, 
anul 
mințarea griului, 
cum, 
la marginea unei par
cele cu grîu înalt, de

ingi- 
coope- 

din 
l-am cunoscut 

trecut la însă- 
A- 

1-am reintîlnit

lui. O combină „Glo
ria" împărțise parcela 
în trei sole, pe care 
lucrau grupat cite trei 
combine CI și C3. în 
urma lor veneau 4 
prese de balotat paie. 
Pe un teren alăturat 
se lucra la însămînța
rea culturilor duble. 
Asist la o primă deci
zie operativă de la în
ceperea recoltării. Di
rectorul stațiunii pen
tru mecanizarea agri
culturii din Babadag,

Matei Constantin, se 
sfătuiește cu ingine- 
rul-șef al cooperativei 
agricole. Deoarece în 
unitățile învecinate 
grîul încă nu se 
recolta, hotărăsc 
mai aducă aici 
două combine.

Pe terenul coopera
tivei 
Dunavăț 
cu remorcă se alătură 
imediat combinei care 
nu se oprește din 
mers. Operațiunea de 
descărcare durează 10 
minute. Se ia o probă 
de grîu și se măsoară 
umiditatea: 16 la sută. 
Remorca pleacă ime
diat Ia baza de recep
ție din Mahmudia.

în aceste zile, cîm- 
purile cu pante do- 
moale din județul Tul- 
cea își schimbă cu ra
piditate înfățișarea. în 
locul unduirii galbene 
a lanurilor de griu a- 
pare tot mai mult cu
loarea neagră a braz
delor trase de pluguri. 
S-a copt grîul. Combi
nele sînt în lanuri.

poate 
să se ■

încă

agricole din 
un tractor

Ion TEODOR

ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI"

DIN ACTIVITATEA HARNICULUI DETAȘAMENT AL FĂURITORILOR IE!
1 w

pM Cu sprijinul biroului Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
colectivul întreprinderii de autoturisme din Pi

tești a reu?it să învingă greutățile primelor luni ale anului și să 
încheie semestrul- I ... —- 
o producție record : 5 000 autoturisme „Dacia 1 300“, față de 4 400 cît 
era planificat. Ritmul zilnic de fabricație este acum de o limuzină la 
5,05 minute, comparativ cu 7 minute, cît prevede proiectul. Producții 
record s-au obținut și la diferite repere de bază. De exemplu, la cu
tiile de viteză „Estafette", care se livrează și firmei „Renault", au 
fost fabricate în plus 1 500 bucăți. De asemenea s-au livrat supli
mentar- însemnate cantități de piese de schimb necesare mașinilor 
agricole, autocamioanelor și autobuzelor. Ieri, în cinstea „Zilei con
structorilor de mașini" a fost asimilat și introdus în fabricație cel 
de-al 475-lea reper, din cele 500 prevăzute în planul anual.

g Colectivul 'întreprinderii „Electromotor" d8H Timî- 
SOOraa real‘zat PÎnă *n Prezent aproape două treimi din an

gajamentul anual la producția globală, care se cifrează la 50 milioane 
lei. La obținerea acestui succes âu contribuit mai mulți factori, prin
tre care creșterea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte de la 85 
la sută la 87,8 la sută. Sporurile de producție s-au înregistrat în 
condițiile înnoirii și modernizării produselor,- fiind introduse în fa
bricația de serie 10 tipuri de motoare în construcție optimizată și 14 
tipuri de motoare monofazate pentru export. Concomitent, prin au- 
toutilare s-a executat și pus în funcțiune, pentru prima oară în țară, 
un stand cu medie frecvență necesar verificării complexe a bobina- 
jului la motoarele electrice din gabaritul 71-100, ceea ce a influențat 
pozitiv ridicarea calității produselor.

ssa Modernizarea și asimilarea , de produse noi
bS> din principalele preocupări ale colectivului [fttj'gpj'jTjde- 

rii de utilaj petrolier din Tîrgovișîe.In prima iumătate a 
actualului cincinal aici s-au asimilat 85 de instalații, armături indus
triale și alte agregate aferente activității de prospectare geofizică, de 
explorare și exploatare a țițeiului, iar în planul tehnic pe perioada 
care a rămas pină la finele cincinalului s-a prevăzut asimilarea a 
încă 55 de utilaje.

Concomitent, s-a trecut la modernizarea, prin reproiectare, a în
tregii game de utilaje existente în fabricația unității. A fost reali
zată, astfel, instalația FG-5, care poate prospecta în orice straturi 
geologice și condiții de climă la' adincimea de 500 metri, și cea de 
foraj structural FG-1. în atenția specialiștilor dîmbovițeni se află 
acum realizarea, după proiecte originale, a unor instalații complexe 
de investigare cu înalt-grad de complexitate destinate forajului la 
adîncimi pînă la 800 metri și pentru carotaj sonic și radioactiv.

cu realizări remarcabile. în luna iunie a realizat

gajamentul anual la producția globală, care se cifrează

constituie două Bunul renume al produselor pe care le realizează harnicul co
lectiv al întreprinderii „Electromagnetica" din Capitală a de
pășit de mult granițele țării. De altfel, în șase luni din acest 
an, planul la producția globală a fost depășit cu 18 milioane 
lei, în vreme ce la export a fost livrată o producție cu 70 la 
sută peste prevederi, lată patru dintre muncitorii acestui pres
tigios colectiv care prin succesele obținute la locurile lor de 
muncă onorează „Ziua constructorilor de mașini" : Ioana Co- 
mănici, asamblatoare, Dumitru Popa, frezor, Livia Negre, mon- 

tor, Alexandru Firică, testor
Foto : S. Cristian

se naște Dieselul românesc
(Urmare din pag. I)

în unsprezece secunde noul mo
tor va atinge puteri între 1 500— 
4 500 CP, spița de neam mergînd 
chiar pină la 6 000 CP ! Față de 
actualul produs de bază — motorul 
de 2 100 CP — noul produs este o 
adevărată mașină-minune. în plus, 
economisește circa cinci tone de 
metal per bucată. Evident, asta nu 
este la îndemîna oricui...

— Selecția — a continuat ingi
nerul Tudora — mai are un avan
taj. Funcția este mai mare decît 
disfuncția : joacă un puternic, rol 
educativ.

Și-mi povestește. A venit în fa
brică în 1960, repartizat direct de 
Politehnica timișoreană. Venise cu 
gîndul să... plece : „stau o lună- 
două pînă obțin „negația" ; în cel 
mai nefericit caz „iernez" aici. 
Apoi plec". Poate că așa s-ar fi in- 
tîmplat dacă Micușca și Zimbran 
nu lansau acel ....fără fușeri". Di
eselul avea puterea de seducție a 
fructului oprit, iar reacția — pen
tru cel care-și iubește meseria — 
a fost cea scontată : „Ce, adică eu 
nu-s capabil să intru în „casta" 
diesăliștilor" ?

Fostul stagiar a rămas, este șef 
de secție și n-ar mai pleca din

Reșița pentru nimic in lume. Acum, 
împreună cu organizația de partid, 
procedează și el cum a fost în
vățat, pentru puritatea morală a 
colectivului.

Dieseliștii reșițeni asimilează a- 
cum un produs nou. Este — cum 
ne-am obișnuit să afirmăm — com
petitiv, la nivelul cel mai înalt al 
exigențelor. în astfel de cazuri 
nici nu-ți dai seama prea bine : 
cine pe cine asimilează — oamenii 
— produsul, ori produsul pe oa
meni ? Este un permanent dialog 
om-mașină a cărei rezultantă im
plică'1 creșteri și ridicări valorice 
ale amîndurora. Nu-i ușor, mai 
ales că nu-s iertați de obligațiile 
obișnuite : planul rămîne plan — 
zeci de motoare pe lună, de 2100 
și 1 250 CP, plus zeci de mii de 
cuzineți, amortizoare hidraulice, 
reductoare inversoare...

Timpul ? Atît cît este. Restul — 
pentru învățătură. Dieseliștii învață 
și se învață unii pe alții cu o te
nacitate de invidiat. Dacă vreun 
ucenic ori un „priceput" mai tînăr 
ar vrea să se tragă mai la o parte 
nu reușește : este chemată „fami
lia" în ajutor, sînt mobilizați co
muniștii, organizația de tineret. Și 
tinărul se „aliniază". De două ori 
pe săptămînă noul produs „este

predat" — explicat funcțional și 
constructiv. Mai mult : oamenii 
sînt îndrumați către școlile de cul
tură generală, licee, la „subingi- 
neri", La Diesel există 156 astfel 
de muncitori-elevi.

...Fiat Mihai, șef de echipă la 
„distribuție", conduce 27 de oameni 
și califică patru. Este foarte mul
țumit de evoluția suceveanului 
Mihai Livădarii și a olteanului Au
rel Delcea. „Vor deveni pricepuți".

Fiecare om considerat „de bază" 
are încredințați spre a-i ajuta doi- 
trei tineri și există o adevărată 
întrecere pentru ca învățăceii să 
se dezvolte și chiar să-și depă
șească „profesorii". Să-1 vedeți pe 
lăcătușul Gheorghe Radu ce mîn- 
dru spune : „I-am ajutat și din 
echipa noastră au ieșit trei ingi
neri : Rusalim Gîrban, Francisc 
Wilkeck și Dumitru Tabarcea".

„I-am ajutat" înseamnă că le-am 
creat condiții cît mai bune de stu
diu. „Protejații" — cum sînt nu
miți mai în glumă, mai în serios 
— se dovedesc oameni de nădejde. 
Unul dintre ei : maistrul Ion Far- 
caș — „adaptează" pentru noul 
motor șase oameni, după ce la 
rîndu-i, a fost „adaptat" de alții.

Și fenomenul de adopțiune creș
te, se dezvoltă. Exact ca în fami
lie. Și tot ca acolo, pînă se ajunge

ca omul să fie taxat „de bază", 
principala responsabilitate pentru 
toate acțiunile tinerilor o poartă 
îndrumătorii, muncitorii vîrstnici. 
Aparent paradoxal : pentru gre
șeala unui tînăr, în primul rînd 
este judecat cel cu experiență.

— Tu ce-ai păzit, unde erai ?
Pentru cazuri mai complicate in

tervine întregul colectiv. Lui Ște
fan Demetrovici, deși n-are decît 
25 de ani, începuse să-i placă „ră- 
chia" în mod deosebit. N-a fost zi 
în care cineva să nu-1 fi întrebat : 
„Cum stăm cu «problema»

— Tot pe mine mă luați ?
— Tot, că nu-i altul...
S-a îndreptat ; n-a avut încotro.
L-am întrebat pe inginerul Fran

cisc Drăghina, șef secție de schimb:
— Cum vă explicați grija, afec

țiunea pe care le manifestă „pri- 
cepuții" față de „calificați" ?

— Sînt „interesați" ; cu cît nu
mărul pricepuților devine mai 
mare, cu atît lucrurile merg rhai 
bine. Reșițenii respectă tradițiile ; 
detașamentul muncitoresc de aici 
a dat economiei naționale specia
liști dintre cei mai buni. Iar noi, 
dieseliștii, avem un motiv în plus 
să acționăm astfel. Doar de la noi 
s-a răspindit expresia „fără fu
șeri !“.

VEȘTI BUNE 
DE PE OGOARE

Buzău. — Supraveghind, con
tinuu starea de vegetație a gri
ului, specialiștii cooperativelor 
agricole buzoiene au apreciat 
că recoltarea poate începe. Ast
fel, vineri, 6 iulie, combinele 
au intrat în lanuri într-o serie 
de unități. Pînă la încheierea 
zilei de lucru se recoltaseră 
50 ha în cooperativa agricolă 
de producție Vîlcelele, cite 
20 ha la Vadu Sorești și Băile, 
7 ha la Boldu. Pe suprafețe 
mai mici au secerat grîul și 
cooperativele agricole de pro
ducție Vispești și Smeeni.

Dolj. Folosind din plin timpul 
bun de lufru și întreaga capa
citate a tractoarelor și mașini
lor agricole, lucrătorii de pe o- 
goarele Doljului au terminat de 
recoltat suprafața de 16 852 ha 
ocupată cu orz. în prezent, în 
județ se lucrează intens la 
recoltatul griului și se insămîn- 
țează culturi duble pe suprafe
țele care au fost eliberate de 
păioase.

Botoșani. în mai multe coope
rative agricole de producție din 
județul Botoșani a început re
coltatul orzului. La cooperativa 
agricolă Crasneleuca, de pildă, 
s-a recoltat cu combinele în
treaga suprafață cultivată. Pe 
terenul eliberat a început să se 
însămînțeze porumb masă 
verde.

Bihor. în majoritatea unități
lor agricole din județ secerișul 
orzului este ■ în plină desfășu
rare cu această cultură. Nu însă 
peste tot mijloacele mecanice 
funcționează „ca ceasul". Din 
lipsă de control, la cooperativa 
agricolă Valea lui Mihai, la cele 
11 combine, cind să se intre in 
lan, s-a constatat că apărătoa
rele de la axul cardanic nu erau 
montate. S-a pierdut timp pre
țios cu montarea lor. La coope
rativa agricolă Simian, deși sint 
multe paie pe cîmp, 5 prese de 
balotat se „odihneau" în secție.

Alba. Recoltarea cerealelor 
păioase a fost declanșată și în 
județul Alba. Pe terenurile 
cooperativelor. agricole Cut, 
Sebeș, Crăciunelu-de Jos, Bu- 
cerdea Grînoasă primele combi
ne au intrat în lanurile de orz. 
Pe terenurile cu exces de umi
ditate, .cooperatorii din Șona au 
început secerișul manual al or
zului.

4.

O NOUĂ ȘI PRESTIGIOASĂ REALIZARE

A CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE DIN BRAȘOV:

U-550, LA NIVELUL
PARAMETRILOR MONDIALI

Gama tractoarelor românești s-a îmbogățit în ul
tima vreme cu o nouă „familie" : tractoarele de 55 
cai putere, concepute și proiectate de colectivul In
stitutului de cercetări și proiectări pentru autove
hicule și tractoare Brașov. Noile tractoare ne sînt 
prezentate de inginerul Ion Iliescu, constructor-șef 
al uzinei de tractoare, și 
rou în cadrul serviciului

Tractorul Universal-550, 
tractorul de bază al în
tregii familii, se inca- 
drează in categoria trac
toarelor cu puteri mijlo
cii și este destinat, in 
primul rînd, mecanizării 
lucrărilor în agricultură, 
pe soluri ușoare și medii 
— arat, semănat, . prășit, 
administrat 
te chimice, 
dăunătorilor, 
greblat furaje — precum 
și pentru transporturi. El 
are o greutate specifică 
redusă : 33 kg/CP, situî’n- 
du-se, din acest punct de 
vedere, la nivelul celor 
mai reușite tractoare din 
clasa respectivă, fabrica
te în străinătate. U-550 
este echipat cu un motor 
modern, cu patru cilindri, 
cu injecție directă, cu ră
cire cu apă, avind o pu
tere de 55 cai putere
2 400 turații pe minut 
un consum specific 
combustibil' redus.

Tractorul este dotat 
o cutie de viteză, care 
are 8 trepte -înainte și 
două înapoi, cu posibili
tatea de sporire a aces
tora pînă la 12 înainte și
3 înapoi, fapt ce îi per
mite să fie utilizat la o

îngrășămin- 
combaterea 

cosit și

la
Și 

de

cu

2 de remorcare

Ovidiu Theban, șef ‘‘de bi- 
respectiv.
gamă 
Este 
frina 
frină 
dentă. Scaunul tractoris
tului reprezintă și el o 
variantă îmbunătățită, 
comparativ cu celelalte 
tipuri, in sensul că asi
gură tractoristului con
fort, avind, totodată, un 
sistem eficient de amor
tizare. în plus, pe aripa 
stingă se poate monta, 
eventual, un scaun supli
mentar pentru însoțitor. 
Totodată, tractorul poate 
fi echipat cu o cabină re
zistentă la răsturnare, cu 
o instalație de încălzire 
interioară pe timp frigu
ros și dispune de posibi
lități multiple de aerisire 
prin acoperiș, avind gea
muri laterale și în spate. 
Este dotat cu un ridică
tor hidraulic cu control 
automat al adîncimii de 
lucru și al forței de trac
țiune. Robustețea acestui 
dispozitiv permite sus
pendarea unor mașini a- 
gricole de o largă varie
tate, forța sa de ridicare 
fiind de 1 400 kg. U-550 
poate fi echipat și cu dis
pozitive de tractare (6 va
riante de remorcare în

largă de lucrări, 
echipat, pe lingă 
de picior, și- cu o 

de mină indepen-

spate și 
in față).

Avind 
balonaj sporit, U-550 se 
caracterizează printr-o 
bună aderență la sol, pu
țind fi utilizat și pe so
luri cu portanță redusă, 
în același timp poate fi 
folosit și ca tractor in
dustrial, întrucît oferă 
condiții de a fi echipat cu 
încărcător frontal sau in- 
versor.

Dispunînd de o putere 
sporită, de o largă gamă 
de viteze și posibilități 
multiple de echipare cu 
mecanisme și dispozitive, 
U-550 realizează, bineîn
țeles, o productivitate de 
lucru superioară. Și încă 
un fapt demn de reținut : 
odată cu U-550, uzina din 
Brașov a introdus în fa
bricație o nouă linie este
tică a tractoarelor U.T.B., 
prin folosirea 
model de 
prezintă și 
facilitează 
întreținere.

U-550, realizat într-un 
termen scurt, este primul 
membru al „familiei". El 
a fost produs în două va
riante și anume : U-550 
d.t. cu roți motoare și 
U-550 d.t.e. cu roți mo
toare egale, destinat lu
crărilor grele din agri
cultură și pomicultură din 
zonele de deal. Poate fi 
utilizat și ca tractor in
dustrial. în cursul aces
tui an, din tractorul de 
bază au mai fost realiza

anvelope cu un

unui nou 
capotaj care 
avantajul că 
operațiile de

te U-550 1, destinat me
canizării lucrărilor în le- 
gumicultură, și U-550 v, 
pentru viticultură. Un alt 
tip este U-550 h c cu lu
mina mărită, utilizat în 
special la lucrările viti
cole în zonele de șes, ca 
și la recoltarea tutunului, 
la întreținerea pepiniere
lor pomicole, 'viticole, sil
vice. Pornind de la trac
torul de bază U-550, uzi
na și-a mai propus să 
realizeze încă două ti
puri : un tractor motosti- 
vuitor și unul mototrans- 
portor, destinate activită
ților industriale.

Datorită caracteristicilor 
tehnico-economice și func
ționale îmbunătățite, ca
lității execuției, largilor 
posibilități de utilizare, 
tractoarele de 55 cai pu
tere sînt foarte solicitate 
la export. Primul lot rea
lizat de uzină a fost li
vrat, de altfel, direct la 
export. Același lucru s-a 
întimplat și cu celelalte 
vlăstare ale „familiei" de 
tractoare realizate în a- 
cest an. Pînă acum, trac
toarele de 55 cai putere 
au fost expediate pentru 
export în 15 țări. Un 
„amănunt" : cererile ex
terne de tractoare de 55 
cai putere, pentru anul 
viitor, existente la. aceas
tă oră, totalizează peste 
4 000 tractoare.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

J

I

L )
I
I

I

J



PAGINA 4 SCINTEIA - simbătă 7 Iulie 1973

La tehnica modernă
principii moderne

de calificare a muncitorilor
Două sînt premisele de la care, 

pornind. îmi propun să abordez pro
blema pusă în discuție. Prima — vi
zează baza tehnică materială tot 
mai complexă, procesele si proce
deele tehnologice de inaltă tehnici
tate. înglobînd cuceriri de ultimă oră 
ale științei și tehnicii moderne, care 
constituie parametrii fundamentali 
pentru activitatea fabricilor și uzi
nelor noastre, penrt.ru toate noile o- 
biective de producție care intră in 
funcțiune. Cea de-a doua — se re
feră la numărul si calitatea pregă
tirii forței de muncă, a muncitori
lor și tehnicienilor care vor utiliza 
această tehnică. între aceste premi
se trebuie să existe o strinsă legă
tură. o interdependentă continuă, 
dacă vrem ca fiecare Unitate de pro
ducție să fie utilizată la randamen
tul său economic maxim.

Necesitatea concordantei între 
pregătirea cadrelor și nivelul teh
nic al instalațiilor și utilajelor cu 
care acestea vor lucra în producție 
a fost subliniată cu pregnantă. în 
repetate rînduri, de conducerea 
partidului și statului nostru. Ea figu
rează ca recomandare esențială 
pentru toate forurile de resort 
in documentele recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. Așa cum men
ționa tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită "—*
prilej, cu privire la 
rea și perfecționarea învățămîntu- 
lui, școlile profesionale trebuie să 
dea tinerilor o pregătire multilate
rală, evitîndu-se fărîmițarea exage
rată a meseriilor, să creeze munci
tori de înaltă calificare, de care e 
nevoie peste tot.

Cum sânt aplicate aoeste principii 
în practică, în sistemul de pregătire 
a forței de muncă din țara noastră ? 
Pentru a răspunde la întrebare mă 
voi referi, în principal, la experien
ța fabricii noastre.

întreprinderea de mașini-unelte 
Bacău este concepută ca o unitate 
producătoare de mașini-unelte gre
le de așchiat metale, complexe, de 
înaltă tehnicitate. Bunul .mers al ac
tivității unei asemenea unități in
dustriale, pregătirea fabricației în 
așa fel 
reze în 
asigure 
nic al

a în timp 
lorii

gajații tineri. în primul an de ac
tivitate. iar la personalul tehnic și 
ingineresc (deși avem oameni destul 
de bine pregătiți), multi nu au o 
experiență îndelungată în fabricația 
de mașini-unelte. în asemenea con
diții. pentru ca tehnica modernă din 
întreprindere, în care au fost inves
tite importante fonduri din bugetul 
statului, să fie utilizată, de la în
ceput, cu eficiența maximă, pentru 
a se atinge rapid calitatea produc
ției la parametrii proiectat! vor fi 
necesare eforturi suplimentare deo
sebite. Cum s-ar putea evita ase
menea neajunsuri în pregătirea for
ței de muncă pentru noile unități

Învățămîntul și
cerințele de cadre

ale economiei

cu' acest 
dezvolta-

ca producția să 
condiții normale, 

calitatea și 
produselor, 

cit mai

dema- 
să se 

nivelul teh- 
să se atingă 
scurt indica- 

proiectați sint de neconceput 
fără o preocupare temeinică pentru 
asigurarea cadrelor necesare. Ceea 
ce am și făcut. Acum, cu puțin timp 
înainte de punerea în funcțiune, pu
tem spune că am reușit să formăm 
un nucleu de bază din muncitori 
cu calificare ridicată, care pot e- 
xecuta în întreprinderea noastră pri
mul tip de mașină de alezat și fre
zat orizontal AF-85 cu care înce
pem fabricația. De asemenea, am 
recrutat numărul de tineri necesari 
pentru școlarizare prin școli profe
sionale. ucenicie la locul de mun
că. cursuri de calificare de scurtă 
durată pentru absolvenți de liceu. 
Este asigurat și personalul tehnic 
ingineresc necesar pentru pregătirea 
fabricației și începerea producției. 
Un mare număr de ingineri ne-au 
fost repartizați din promoțiile 1971 
și 1972, avînd posibilitatea de a e- 
fectua stagiatura la Fabrica de ma-' 
sini-unelte și agregate din București, 
unitate de la care noi preluăm fa
bricația primelor produse.

Menționînd că beneficiem de ex
periența acestei mari și moderne în
treprinderi bucureștene. avînd posi
bilitatea de a specializa aici un nu
măr de muncitori si maiștri, de in
gineri și tehnicieni, aș vrea să sub
liniez importanta pe care o are pre
gătirea unor cadre cu inaltă califi
care pentru noile obiective economi
ce Ia școala celor mai moderne uni
tăți de profil din ramura respectivă 
(si nu la întreprinderi oarecare, 
cum se mai întâmplă în prezent). In 
felul acesta, noii muncitori și. teh
nicieni deprind de la început me
seria sub auspicii teoretice si prac
tice moderne. în condiții de produc
ție apropiate sau chiar identice cu 
cele pe care le vor întâlni în uzina 
în care vor lucra.

Din analiza structurii personalu
lui pe care l-am angajat la între
prinderea noastră și-1 putem asigu
ra în continuare, comparativ cu 
complexitatea produselor și catego
ria medie destul de ridicată a lu
crărilor ce se vor executa, se des
prind însă și unele concluzii mai 
puțin mulțumitoare. Bunăoară, la 
categoria muncitori predomină

economice ? Personal aș considera 
util ca fiecare asemenea unitate să 
fie tutelată de o întreprindere cu 
profil similar, care să ajute noua uni
tate în organizarea lucrărilor de in
vestiții, formarea colectivului si, mai 
ales. în recrutarea și școlarizarea 
muncitorilor, calificarea și speciali
zarea personalului tehnic-ingineresc. 
De asemenea, ar fi necesar să de
tașeze o parte din cadrele sale ca
lificate la unitatea nouă pentru 
crearea nucleului de bază.

Avînd în vedere creșterea în con
tinuare într-un ritm ridicat a vo
lumului producției, mai ales în in
dustria constructoare de mașini-u
nelte. crearea de noi întreprinderi 
și extinderea celor existente, nece
sarul de cadre calificate se menține 
la un nivel crescut. De aceea, și 
sistemul de pregătire a acestor mun
citori, cred eu, trebuie să 
același ritm ascendent, sub 
calitativ. Mi-aș permite. în 
direcție, unele observații.

De multe ori. atunci cind __ .... 
oe la crearea de noi întreprinderi, 
mai întîi se realizează investițiile și 
abia apoi se pregătesc cadrele. Or, 
eu cred că ar trebui să se proce
deze invers : pregătirea cadrelor să 
preceadă realizării investiției. în care 
scop centrala industrială respectivă 
ar trebui să organizeze din timp re
crutarea si școlarizarea muncitorilor, 
în mod deosebit prin scoli profesio-

urmeze 
raport 

această

se tre-

nale. De asemenea, consider că nici 
măsura de a se trasa întreprinde
rilor noi sarcini de calificare a mun
citorilor, mai ales prin forma uce
niciei la locul de muncă, nu este 
o soluție destul de ■ eficientă. Ne- 
avînd încă secții de producție, 
aceasta nu are 
creț pregătirea muncitorilor, 
nica 
mc
cursuri de specializare a unor mun
citori de categorie înaltă pe profi
lul produselor pe care urmează să 
le execute, școlarizarea prin licee in
dustriale, prin școli profesionale etc. 
Pe lingă marile întreprinderi ar pu
tea fi organizate asemenea forme, 
unde cursurile și demonstrațiile să 
fie ținute de specialiști si ingineri.

Pe de altă parte., aș considera ne
cesar ca noile obiective să fie pre
văzute, chiar prin proiect, cu ate- 
liere-școală. Investiția făcută în a- 
ceste ateliere se justifică cu priso
sință. Aici se pot organiza de
monstrații . practice pentru meseriile 
specifice din unitatea respectivă. De 
asemenea, se poarte asigura in
struirea muncitorilor care se cali
fică prin cursuri de scurtă durată, 
practica în producție pentru elevii 
liceelor de cultură generală sau cla
sele mari din scoli generale. în a- 
cest fel se va asigura și o mai bună 
recrutare a muncitorilor necesari 
din împrejurimile noii fabrici, sti- 
mulînd calificarea la locul de mun
că a tinerilor absolvenți de liceu. 
Personal, nu sînt adeptul detașărilor. 
Mi se pare mai eficientă recrutarea 
de cadre din localitățile unde se 
află unitatea nouă sau din împre
jurimi și școlarizarea acestora în u- 
nităti cu profil similar, în timpul e- 
xecutării investiției. Reveniți în în
treprindere. aceștia vor prezenta o 
mai mare stabilitate, fiind mai le
gați de meleagurile natale. Tot ast
fel, o mai largă popularizare a noi
lor obiective economice aflate în 
construcție sau preconizate a fi în
ființate ar atrage spre ele și alți 
muncitori si specialiști din întreaga 
tară, dornici să se întoarcă în loca
litățile natale.

Desigur, căile de realizare a de
zideratului pe care-1 analizăm sînt 
multiple. Important este ca toți fac
torii interesați 
de răspundere 
tind creator 
realizarea unor 
înaltă tehnicitate, cu pregătirea ca
drelor capabile să stăpînească si ,să 
fructifice rodnic tehnica modernă de 
care dispune economia noastră.

Ing. Vasile TAIPĂ 
directorul întreprinderii 
de mașini-unelte Bacău

de 
cum realiza

modernă 
eficiente

ne impune 
de calificare

con-
Teh-
for-

să manifeste spirit 
și inițiativă. împle- 
preocuparea pentru 
unități economice de

LA CÎMPULUNG

MOLDOVENESC

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
JUBILIARĂ

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Parascan). — 
Vineri, la Stațiunea experimen
tală de cultură a molidului din 
Cîmpulung Moldovenesc au 
avut loc lucrările sesiunii știin
țifice jubiliare cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de cercetare 
forestieră în România. Au luat 
parte reprezentanți ai ministe
rului de resort, personalități de 
frunte ale științelor silvice din 
țara noastră, cadre didactice 
universitare, cercetători în do
meniul forestier, numeroși spe
cialiști. în cele 15 comunicări 
științifice prezentate cu acest 
prilej au fost abordate aspecte 
multiple ale contribuției cerce
tării științifice și proiectării la 
gospodărirea șuperibară a pădu
rilor din țara noastră, la spori
rea resurselor de masă lemnoa
să și ocrotirea florii și faunei 
din păduri, obiective prioritare 
de mare actualitate pentru eco
nomia forestieră din țara noas
tră.

Spectacol de versuri

și cîntece patriotice• A o

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu). — Sub 
genericul „Cu tot ce am apar
țin acestui pămînt", studioul 
de radio Craiova a organizat, în 
sala Teatrului Național din Cra
iova, un spectacol de cîntece și 
versuri patriotice. Programul a 
cuprins poezii de Eminescu, Va- 
sile Alecsandri, Tudor Arghezi, 
Nicolae Labiș, Mihu Dragomir, 
Nicolae Tăutu, Mihai Beniuc, 
Victor Tulbure și alții, precum 
și arii din cele mai cunoscute 
creații muzicale românești apar- 
ținînd lui Ciprian Porumbescu, 
George Enescu, Ion Hartulari 
Darclăe, Mircea Neagu, Radu 
Palladi, Dinu Stelian și alții. 
La reușita spectacolului și-au 
dat concursul corul și orchestra 
filarmonicii „Oltenia" și actori 
ai Naționalului craiovean. Sce
nariul spectacolului a fost sem
nat de Vintilă Turcu, iar regia 
de Valentina Balogh.

unei tinere luptătoareI

Emoționanta biografie a

ROMÂNIA-FILM prezintă

ȘI SALUTĂ R1NDUNELELE

din rezistență. In rolul

principal: Magda VaSă

ryovă. Regia: Jaromil

Jires. Producție a stu 

diourilor cehoslovace

Un mare
Programul Imuzician patriot

La începutul verii lui 1883, în acel 
colț de țară intrat in istorie și le
gendă, la Stupea, se încheia drumul, 
incredibil de scurt pentru bogăția e- 
venimentelor de largă rezonanță pe 
care le-a turnat în conștiința nea
mului, al vieții lui Ciprian Porum
bescu.

Avea numai 29 de ani și devenise, 
alături de marii săi contemporani 
care transformaseră in acțiune aspi
rațiile seculare ale poporului nostru 
spre libertate, progres social și elibe
rare națională? o personalitate ale 
cărei dimensiuni s-au oferit și se o- 
feră și astăzi — mai cu seamă as
tăzi — ca definitorii pentru ceea ce 
numim o exis
tență exemplară 
prin umanismul 
său, prin forța și 
valoarea deose
bită a talentului, 
prin patriotismul 
înflăcărat, prin 
dîrzenia și dărui
rea cu care a 
luptat — cu ar
mele sale, cum 
ar fi spus Enescu 
— pentru propă
șirea românilor. 
Numele lui Ci
prian Porumbes
cu, activitatea sa se identifică 
cu unele dintre cele mai valo
roase idei care au călăuzit is
toria poporului nostru în a doua 
jumătate a veacului trecut. Cele două 
coordonate fundamentale ale acestei 
Istorii, desăvîrșirea unității naționale 

-și lupta permanentă pentru neatir- 
nare, își găsesc expresii emoționante 
în creațiile pe cit de simple pe atit 
de înălțătoare prin mesajul lor pa
triotic și uman, ale compozitorului. 
Căci, ce ar putea reprezenta acele 
veritabile capodopere ale clasicis
mului nostru muzical — „Tricolorul", 
„Pe-al nostru steag", „Imnul primă
verii", „Serenada", „Altarul Mînăsti- 
rii Putna", acea nostalgică și adine 
expresivă „Baladă pentru vioară", 
sau opereta „Crai Nou" — pentru a 
nu cita decît lucrările răsărite parcă 
din însăși respirația muzicală a is
toriei românești — dacă nu mărturii 
ale unei sensibilități incandescente 
izvorite din sensibilitatea, aspirațiile 
și tradițiile de spiritualitate ale po
porului.

Slobozit din ■ vibrația pămîntului 
românesc, Ciprian Porumbescu a 
purtat cu sine virtuțile creative ale 
acestui pămînt și popor cărora, prin 
acuitatea și adîncimea talentului său 
le-a dat relief și forță de explozie. 
„Am cîntat în fața întregii Dacii", 
avea1 să exclame el, cu un nemărgi
nit entuziasm, în 1871, cind, în pre
zența lui Mihai Eminescu, a lui Ion 
Slavici și a Iui Mihail Kogălniceanu, 
a condus, din mijlocul unei îrjtinse 
hore, cu vioara vestitului lăutar 
Grigore Vindireu, o grandioasă ma
nifestare patriotică închinată memo
riei lui Ștefan cel Mare cu prilejul

90 de ani 

de la moartea lui 

Ciprian Porumbescu

sărbătoririi a 400 de ani de Ia ctito
ria Mînăstirii Putna.

în anii studenției, în fruntea aso
ciației „Arboroasa" — grupare de ti
neret înființată în 1875, a cărei acti
vitate era îndreptată împotriva asu
pririi naționale și sociale — apoi ca 
membru al asociației „România 
jună" — în timpul studiilor din ca
pitala Austriei, Ciprian Porumbescu 
s-a afirmat ca un strălucit animator 
al vieții cultural-artistice și sociale. 
Activitatea sa patriotică avea să-l 
confrunte și cu rigorile închisorilor 
austro-ungare. „Din închisoare a 
adus cu sine germenul morții", mîăr- 
turisea, cu durere, tatăl său, Iraclie 

Porumbescu și el 
unul dintre emi- 
nențil precursori 
ai luptei pen
tru afirmarea și 
consolidarea fiin
ței noastre națio
nale.

Contribuția Iul 
Ciprian Porum
bescu la îmbogă
țirea patrimoniu
lui muzical ro
mânesc este re
marcabilă in pri
mul rînd datori
tă mesajului pa

triotic al lucrărilor sale. Trăsătura 
esențială a atitudinii sale estetice a 
fost legătura cu muzica populară, pe 
care o considera componistul de la 
care a învățat totul.

Aici, în acest crez estetic și patrio
tic, își află sorgintea creațiile sale 
ale căror trăsături, în ansamblu, sînt 
tocmai simplitatea, sinceritatea ex
presiei, caracterul militant, plastici
tatea și frumusețea melodiilor. Ca
racteristică pentru stilul muzicii lui 
Ciprian Porumbescu este îmbinarea 
elementelor populare cu anumite 
forme componistice consacrate. Cin- 
tecul bătrînesc, doina haiducească, 
romanța de dragoste, un complex de 
fire toarse din sufletul poporului, 
apar, cu pregnanță, în creația sa și 
mai cu seamă în opereta sa „Crai 
Nou". i

Compozitorul a scris, desigur, în 
diverse genuri muzicale. Cele mal 
răspîndite insă continuă să fie co
rurile, impunătoare prin cursivitatea 
melodiilor, prin structura lor armo
nică, suplă și clară, prin scriitura lor 
foarte cantabilă.

Anii au trecut. Astăzi, Ciprian Po
rumbescu, asemenea tuturor marilor 
fii ai poporului nostru, se bucură de 
prețuirea pe care o merită. Numele 
său consacră o pildă de demnitate, 
abnegație și eroism, o 'torță a ader 
vărului prin care scrutăm, întotdea
una cu emoție, fapte impresionante 
din istoria neamului.

Omagierea Iul Ciprian Porumbescu, 
a activității și personalității sale, ni 
se pare a fi, în acest caz. sinonimă 
cu omagierea însăși a ideii de luptă 
pentru libertate și dreptate socială — 
cu care s-a identificat intr-una din
tre cele mai frămîntate perioade din 
istoria României moderne.

Vasile DONOSE

9,00 Curs de limba germană. Re
capitulare (1).

9,30 A fost odată ca niciodată... 
,,O zi cu Pluto" — produc
ție Walt Disney.

10,00 Telex.
10,05 Ansambluri folclorice.
10.35 De vorbă cu gospodinele.
10.55 Avanpremieră.
11,00 Pămlnt In statui — emisiu

ne de versuri.
11.15 Gala maeștrilor: Nlcolae 

Florei.
11.45 Roman foileton : „Femela In 

alb“. Episodul VI.
12.35 Cărți ți idei. 
13,00 Telejurnal.
15,00 Tenis de cîmp : Finala pro

bei de simplu bărbați din 
cadrul turneului de la Wim
bledon. Transmisie directă.

17.30 Emisiunea In limba germană.
18.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

30,00 CIntecul săptămînli : s,Sînt 
student șl brigadier" de 
Temistocle Popa. Text — 
Mircea Block. Interpretează 
Nlcolae Suciu.

30,05 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămini. Investiții înainte de 
termen pentru devansarea 
cincinalului. Inițiativa pe 
care v-o prezentăm astăzi nu 
aparține, ca de obicei, unei 
Blngure unități economice, ci 
unei Întregi organizații jude
țene de partid. Reportaj fil
mat In județul Vllcea.

30,13 Teleenciclopedia
20.55 Publicitate.
21,00 Film serial 1 (.Mannix".
21,50 „ZI de vară... In studio". E- 

mlsiune de muzică ușoară.
32.30 Telejurnal.
32,30 Tenis de cîmp. Finala pro

bei de dublu bărbați din 
cadrul turneului de la Wim
bledon. (Selecțluni înregis
trate).
Programul II

15,00 Agenda.
16,10 Avanpremieră.
16.15 Bijuterii muzicale • „Ricer- 

carl“ de Orlando dl Lasso, 
prelucrare șl prezentare de 
Anatol Vleru • „Don Qul- 
jotte" de Teleman. Coregra
fia : Gelu Matei.

16.45 Desene animate : s,Poveste
fără cuvinte" șl „A fost 
cîridva un oraș" — produc
ție a studiourilor bulgare.

17,00 Film serial : Daktarl. Epi
sodul : „Ultima vinătoare a 
lut Daktarl" (II).

17.35 Reporterii noștri peste ho
tare « „Castelul Dvorak" — 
reportaj la Casa memorlală 
Antonin Dvorak de la Vlsoka 
din R.S. Cehoslovacă. Re
dactor : Iile Nedelcu • Fău
rari de frumuseți — (repor
taj despre meșteșugarii al
banezi). Redactor ; Rodlca 
Rarâu.

17.45 Travelling peste timp. Maga
zin bilunar de cultură cine
matografică.

cinema

Șezătoare literară cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la apariția revistei „Igaz Sz6“

TÎRGU-MUREȘ (Corespondentul 
„Scînteii", Deaki Lorand). Cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de la 
apariția revistei „Igaz Sz6“ din 
Tirgu-Mureș, organ în limba 
maghiară al Uniunii scriitorilor din 
Republica Socialistă România, a 
avut loc o șezătoare literară la 
care au participat scriitori, repre
zentanți ai revistelor literare din 
întreaga țară.

în ciivîntul de deschidere, Hajdu 
Gyozo, redactorul-șef al revistei, a 
arătat că în cursul celor două de
cenii de existență au avut loc sute 
de asemenea întîlniri cu reprezen
tanți de seamă ai literaturii noas
tre, realizîndu-se un dialog viu 
între scriitorii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Din 
partea biroului Uniunii scriitorilor 
a vorbit Radu Boureanu, redactor- 
șef al revistei „Viața românească", 
care, apreciind activitatea colecti
vului redacțional al revistei „Igaz 
Sz6“, a transmis felicitări și noi suc
cese în munca de creație. în cadrul 
programului, scriitori invitați au pre
zentat în fața publicului fragmente 
din lucrările proprii, cit și traduceri 
din lucrările confraților de alte na
ționalități. în sălile redacției „Igaz 
Sz6“ a fost deschisă o expoziție re
trospectivă cuprinzînd cele mai

semnificative momente din viața 
revistei.

Participanții la șezătoare au tri
mis o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele : „La 
această șezătoare care continuă o 
veche și prețioasă tradiție de co
laborare frățească a revistelor li
terare române și maghiare din 
țară, gîndlrea noastră se îndreaptă 
spre dv., cel mai iubit fiu al po
porului român, conducătorul nostru 
înflăcărat. Permitețl-ne să vă mul
țumim și de astă dată pentru gri
ja ce o manifestați neîntrerupt față 
de dezvoltarea vieții literare din 
patria noastră, să vă mulțumim 
pentru îndrumarea consecventă, 
marxist-leninlstă, profund științifi
că de care ne bucurăm din partea 
C.C. al P.C.R., în frunte cu dv. 
Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că noi, 
scriitorii României socialiste, fără 
deosebire de naționalitate, stăm 
neclintit, cu toate talentele noastre, 
strins uniți în jurul Comitetului 
Central al partidului nostru și nu 
vom precupeți nimic pentru tradu
cerea în viață a politicii interne șl 
externe a Partidului Comunist Ro
mân".

• Parașutiștii : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, la gră
dină — 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Un om In sălbăticie : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30,
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45;
14,45; 17; 19,15; 21,15, la grădină —
20.30.
• Program de desena animate 
pentru copil : DOINA r- 9,45.
• Coarnele de aur i DOINA — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Monte Carlo : FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, ia grădină — 20,30.
• Rond de noapte : LUMINA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 10;
18,15; 20,30.
• Antoniu ți Cleopatra : SCALA
— 0,30; 13; 16,15; 19,30, FESTIVAL
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină —
20.30, GRADINA DINAMO — 20,30. 
a Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19,30.
a Ultimul cartuș î DACIA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
ARTA — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI — 10-19 in conti-
nuare.
• Simon Templar

Un climat fertil pentru producția 
poetică stăruie să se mențină în li
teratura noastră contemporană. Iden
tificarea mai precisă a cauzelor lui 
istoric-sociale și psihologice rămîne 
pe seama sociologilor mișcării lite
rare și criticii. Dar ceea ce interesea
ză in primul rînd sînt șansele de ca- 

, litate, inclusiv exigențele calitative 
'ale acestei producții. Fără îndoială, 
volumul constant al producției poe
tice rămîne un fapt interesant și po
zitiv prin sine însuși, avînd în vedere 
că el izbutește să treacă vămile na
turale firești apariției oricărei cărți 
și oricărei poezii și să fie adus sub 
ochii cititorilor. Cunoscutul critic 
francez Boisdeffre, oaspete nu de 
mult al țării noastre, nota — ca pe o 
caracteristică a vieții literare contem
porane românești — pulsul deosebit 
al poeziei. Continuînd a lua act cu 
satisfacție de această stare de lu
cruri, sporesc cu atît mai mult grija 
și răspunderea pentru orientarea is
torică și estetică a fenomenului aces
ta, așa de îmbucurător. Căci rămîne 
în picioare cel puțin o problemă isto
rică a liricii noastre contemporane, 
înainte de cele strict estetice și fă
când corp cu acestea, oricare ar fi 
ele : problema unei ieșiri din „aven
tura comunicării", adică problema 
unei organizări comunicative a lim
bajului poetic, tocmai spre a face 
față acelei cerințe specifice și deter
minante a epocii noastre, creată de 
ridicarea la cultură, și deci la percep
ția poetică valabilă, a unor largi 
mase de cititori. Acesta este un fapt 
istoric de o semnificație cu totul par
ticulară. El are și un înțeles estetic 
limpede, fiindcă influențează însuși 
procesul de creație poetic și deci efi
ciența emoției lirice, a conținutului 
spiritual al poeziei. Nu numai orga
nizarea comunicării este, deci, o pro
blemă, dar și caracterul conținutului 
spiritual, care nu poate să nu se re
fere la lumea de astăzi, la procesele 
ample, revoluționare ce au loc in

viața poporului nostru angajat în 
realizarea unui destin nou, socialist.

Aceste două puncte de vedere se 
impun statornic printre primele sub 
care urmează să fie examinată pro
ducția noastră poetică contemporană, 
în fazele ei succesive și, deci, și a 
celor mai recente. Avem în față un 
grup destul de numeros de volume

cele două probleme, cea de formă și 
cea de conținut, pe care le-am definit 
la început, fără a mai vorbi de ine
gala lor valoare artistică. Dar, tot 
așa, ne vom grăbi să afirmăm că a- 
ceste volume au meritat în general 
să vadă lumina tiparului și să consti
tuie, deci, un document al fenome
nului liric al actualității. Multe însă

abordează. O bună impresie face și 
lunga suită a volumului Victoriei Ana 
Tăușan, „Restituiri", scris intr-un 
vers. regulat, dens, sustras printr-un 
efort de compoziție demn de laudă 
impurităților instinctuale pe care to
tuși tematica dominant pasională pu
tea , să i-o includă în conținut și for
mă. Și volumele Smarandei Jelescu,

A

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA C1TORVA VOLUME DE VERSURI

lirice apărute în ultimul timp pe care 
voim să le cercetăm sumar, în an
samblu și în parte. Aceste volume 
se datorează, în ordine alfabetică, 
poeților Marta Bărbulescu (Editura 
„Albatros"), Ion Alexandru Durac 
(Litera), Vitalie Cliuc (Cartea Ro
mânească), Smaranda Jelescu (Cartea 
Românească), Ion Larian Postolache 
(Cartea Românească), Dimitrie Ra- 
chici (Eminescu), Traian Reu (Car
tea Românească), Ion Segărceanu 
(Eminescu) și Victoria Ana Tăușan 
(Eminescu).

După cițm se vede, unele din aceste 
volume aparțin unor nume mai cu
noscute și altele unor debutanți. Vom 
spune îndată că în aceste cărți apar 
rezolvate, firește în mod diferențiat,

din volumele amintite suferă de o 
mai mare sau mai mică imprecizie a 
conținutului spiritual raportat la lu
mea contemporană ; deși unele mani
festă caractere de conținut uman 
ferme și substanțiale.

Volumul lui Ion Larian Postolache, 
„Orații", se bizuie pe o structură de 
vers clasică, în cșre| introduce origi
nale cuceriri de sensibilitate și de 
viziune pe teme de patrie, sociale, de 
intimitate și altele, în timp ce acela 
al lui Ion Segărceanu, „Solitarul ci
tadin", pornind de la o experiență 
stilistică modernă, este intere
sant prin dominarea și perceptibili- 
tatea modului său. de. a s§. ex
prima succint, dar limpede, cu son
daje originale în temele pe care le

„Coloană dorică" și cel al Martei 
Bărbulescu, „Dincolo de cercuri", 
care au o materie asemănătoare, se 
disting prin unele reușite de struc
tură și sondaj salutare, care vădesc 
conștiința prețuirii stilului ales, pre
cum și un patetism sufletesc, uneori 
spontan, alteori căutat de dragul unor 
scurte sinteze voite, cu versuri lim
pezi, dar și cu altele nebuloase, chiar 
inexpresive.

Poemele lui Dimitrie Rachici, „Căl
dura pămîntului", dovedesc o deplină 
claritate poetică a unui fond cu nu
meroase oaze de concretism simplu 
și fără complicații.

Volumul lui Vitalie Cliuc, „Am
fore", al lui Traian Reu, „Gravuri", și 
al lui Ion Alexandru Durac, „Trepte

restituite" — autori debutanți — cu
prind, intr-o formulă de expresie cu 
reziduuri fără îndoială anacronice, ale 
simbolismului istoric, o materie une
ori certă, dar care nu se poate de
fini in totalitatea ei, toți găsindu-se 
desigur într-o căutare de sine.

In ce privește valoarea în sine a 
volumelor la care ne referim, văzută 
firește în mod global, vom spune că 
„Restituiri" de Victoria Ana Tăușan 
înregistrează o remarcabilă etapă în 
raport cu restul operei poetei, prin- 
tr-o putere de suflu, care o face să 
ducă pînă la capăt, fără sincope, un 
lung poem-jurnal de 85 de cîntece — 
cucerire dimensională care contrazi
ce fragmentarismul liric contempo
ran. Deși de o anumită răceală con
templativă, proprie în genere acestei 
poete, spiritul înflorit al liricii sale 
se arată a-și fi delimitat suprafețele, 
în favoarea unei anumite intensități 
patetice, care se aliază (depășind de 
data aceasta orice lecție originară a 
lui Blaga) cu sensuri depărtate de 
spiritul de enigmă și direct roman
tice. Consemnăm evoluția versului lui 
Ion Segărceanu din „Solitarul cita
din", care își urmărește cu atenție 
propria sa existență cotidiană, fixată 
in momente lirico-mitologice concise, 
bine închegate, menținute în struc
turi clare. Uneori simetria alcătuirii 
versului poate părea la el prea logică, 
în timp ce ea este ingenioasă, ca în 
poezia „Conviețuire".

într-un metru și un limbaj tradi
ționale, Ion Larian Postolache abor
dează cu dezinvoltură teme sociale, 
asimilate întru totul poeziei, ca în 
versurile dedicate confraților : „O,
frații mei, voi nobili cîntăreți / stă- 
pîni pe timbrul mult ciudatei lire"... 
„Voi stați de pază holdelor alese / pe 
pagini albe semănînd atenți, / lingă 
culoarea Marelui Prezent, / cuvinte 
cu-nțelesuri neculese", continuînd, pe 
cit de simplu, pe atît de surprinzător: 
„Nu aruncați cuvintele ca pleava / nu 
risipiți acest tezaur drag, / în jocuri 
fără noimă, ca firava / alcătuire-a li

nul sfînt beteag". Poezia este mișcă
toare și energică, făcîndu-ne să ne 
gîndim, in adevăr, la cîți „sfinți be- 
tegi" circulă prin sala pașilor pler- 
duți a liricii actuale.

Smaranda Jelescu, în ciclul „Cinci 
ipostaze ale sufletului marin", nă
zuiește o poezie de amploare, fără 
elemente declarative, aproape rea
listă, pe un substrat de neliniște na
tural, cară o impune atenției, mai 
mult decit pinza subțire și transpa
rentă a versurilor sale de debut.

Mostre fragmentare ale unei cău
tări genuine am putea găsi la toți 
ceilalți poeți citați, fără ca ei să fi 
scos din apele proprii periscopul care 
să le dea posibilitatea unei perspec
tive personale, oricit de vagi, asupra 
lumii interioare și exterioare. Doar 
bulbucii de lichid care ies din cind 
în cind la suprafață dovedesc că in 
volumele lor se ascunde la fund miș
carea unei respirații proprii, care 
poate va rămîne acolo sau poate va 
ajunge a pune în agitație mai vizi
bilă valurile încă nestîrnite emoțional 
ale versurilor lor. Aceste versuri pot 
avea pină acum cel mult caracterul 
unor „amintiri de familie", din ace
lea pe care urmașii obișnuiesc să le 
păstreze în casete speciale, la un loc 
cu scrisorile amintitoare ale unui 
timp și ale unei epoci cetind fără în
doială mult mai mult de la cineva 
care pune mina pe condei. De aici, 
și concluzia care se impune, sper, 
de la sine : încurajarea în continuare 
a debuturilor, dublată permanent de 
o exigență pe potrivă, de promovarea 
cu predilecție a autorilor care, atît 
prin calitatea versurilor, prin origi
nalitatea stilului, cit și prin claritatea 
mesajului liric, întind brațul metafo
rei către sensibilitatea cititorului. 
Deci, o mai insistentă activitate edi
torială dedicată promovării unei li
rici autentice a actualității...

Prago* VRÂNCEANU

intervine 1 
13,30; 16;

— 20,15,
AURORA —’9;” 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 20,30, TO
MIS— 0.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20,30.
a Contemporanul tău (ambele 
serii) — 10; 13,30; 17, Tu ești dc-a 
pururi in inima mea — 20,30 ;
CINEMATECA (sala Union).
SAlcl zorile slnt din nou liniș

te : INFRÂTIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 19.
a Fluturii slnt liberi 1 MELODIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
a Salcimul liliachiu î COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
A Pe aripile vintului t BUCEGI — 
9,30; 14,30; 19,15, la grădină — 
20,15.
a Semnale : PACEA — 16; 18; 20. 
a Lumea se distrează : MIORIȚA 
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GRĂ
DINA SELECT — 20,15.
a Cind legendele mor t UNIREA 
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
20,30, POPULAR — 15,30; 18; 20,15. 
a O zi mat lungă declt un an : 
VITAN — 15,30; 18; 20,16, la gră
dină — 20,30.
• Veronica : FLOREASCA — 16; 
18; 20.• Copiii căpitanului Grant t 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15, 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
A Solaris: FERENTARI — 15,30; 19. 
a Acea pisică blestemată : LIRA 
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
20,15.• Aventurile lui Babușcă : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Fată bătrină : VIITORUL — 18; 
18; 20.A Tecumseh t CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
a Ce se Intîmplă, doctore 7 : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15,
a Grăbiți apusul soarelui : MOȘI
LOR — 15,30; 19, la grădină —
a 'ceața s COSMOS — 16; 18; 20. 
a Nici un moment de plictiseală î 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.

BUZEȘTI — 9; 11,15; 
18,15; 20,30, la grădină

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Trei frați 
gemeni venețlenl — 20.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Arenele rpmane) ; 
Iubire pentru Iubire — 20.
• Teatrul Mic (In sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : O opta minune — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnltul meu drag — 19,30, 
(la gradina Boema) : Festival- 
Boema — 20.
a Comitetul pentru cultură șl 
educație socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flori
lor" — 20,30 : 21,15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Circul „București" t Arena 73’ 
— spectacol Internațional — 19,30.

penrt.ru
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Este cunoscut că îndepli
nirea planului de export in 
cele mai bune condiții — 
sarcină de bază a între
prinderilor producătoare și 
a celor de comerț exterior
— nu se încheie odată cu 
livrarea mărfurilor, ci nu
mai după Încasarea inte
grală șl cit mai grabnică a 
contravalorii lor. Numai 
în acest fel se asigură e- 
conomiei fondurile valutare 
necesare realizării preve
derilor din planurile de im
port, a altor obiective eco
nomice majore. De ce adu
cem din nou în discuție a- 
ceastă problemă ? întrucît
— așa cum aprecia tov. Ion 
Tișler, director în Banca 
română de comerț exte
rior, cum se desprinde din 
practică — nu au fost' în
lăturate încă neajunsurile 
în acest domeniu ; și acum, 
datorită unor lipsuri, întîr- 
zie încasarea contravalorii 
mărfurilor exportate pe di
ferite piețe.

înainte de a adinei ana
liza asupra cauzelor unor 
asemenea deficiențe, se 
pune întrebarea : care este 
durata maximă pentru în
casarea contravalorii mărfu
rilor exportate ?

— în mod normal — ne-a 
spus tovarășul director — 
contravaloarea unui export 
care se livrează prin acre
ditiv în țările din Europa

ar trebui să se încaseze In 
maximum 7 zile. Tolerarea 
neregularităților „de for
mă" în perfectarea docu
mentelor duce la întîrzieri 
de 10—15 zile, iar în cazul 
unor lipsuri de fond (ne- 
respectarea condițiilor pri
vind cantitatea, calitatea, 
sortimentele ș.a.), aceste a- 
mînări se ridică chiar la 
30 de zile, uneori la mai 
mult. La 31 mai a.c., de 
pildă, valoarea documente
lor de export, trecute in 
așa-numita „rezervă", dato
rită neregularităților, însu
mau circa 35 milioane lei 
valută. Dintre unitățile cu 
activitate de comerț exte
rior, care au concurat la a- 
pariția unei atari situații, 
aș menționa : „Metalim- 
portexport", „Vitrocim",
„Exportlemn", „Tehnofo- 
restexport", „Fibrex", cen
tralele industriei bumbacu
lui și linei, „Arpimex", 
„Icecoop", „Ilexim", „Prod- 
export" ș.a.

Să vedem de ce se ajun
ge la o atare stare de lu
cruri. Ne aflăm la între
prinderea de comerț exte
rior „Metalimportexport". 
în cei 25 de ani de 
activitate, unitatea aminti
tă a acumulat o bogată ex
periență în domeniul co
merțului. exterior. Din pă
cate însă alături de rezul
tatele bune obținute, an de

an, a consemnat și o serie 
de aspecte negative, a că
ror înlăturare ar asigura 
creștere^ eficienței activi
tății întreprinderii. Așa, de 
pildă, anul acesta, peste

tura nu a indicat data li
vrării mărfii ș.a. Altă 
sumă, de aproape 180 000 
lei valută, s-a încasat și 
ea după mai bine de o 
lună, deoarece punctul „c“

rile noastre de a încasa cit 
mai rapid și integral con
travaloarea mărfurilor ex
portate. Precizez că în lu
nile aprilie și mai a.c. am 
încasat aproape tot ceea ce

turate operativ, printr-un 
telefon între lucrătorii băn
cii și ai noștri. In cele mai 
multe cazuri însă ele se 
datoresc neritmicității li
vrărilor practicate de către

tempo favorizează greșelile 
în întocmirea documentelor. 
Desigur, aceasta nu este 
singura cauză. întocmirea 
necorespunzătoare a unor 
documente, se datorează și

Din nou despre Încasarea operativă
A CONTRAVALORII MĂRFURILOR EXPORTATE

Mentalitatea „nababilor11: „sînt banii statului, nu-i nici o grabă11 

Dar la ridicarea propriului salariu tot așa procedează ?

144 de mii lei valută au 
fost încasați cu întîrzie- 
re de o lună față de ter
menul optim. De ce 1 Pen
tru că documentația expor
turilor nu a cuprins și 
fractul fluvial, „telexul" 
dat clientului extern nu a 
precizat data ajungerii na
vei, certificatul de calitate 
a fost necorespunzător, fac-

din documentul privind 
descrierea mărfii nu a' res
pectat condițiile acrediti
vului,

— Asemenea deficiențe, 
cit și altele de alt gen, nu 
pot fi contestate — ne-a 
spus tov. Vasile Negrescu, 
directorul întreprinderii 
„Metalimportexport". Și a- 
ceasta, cu toate preocupă-

era planificat pentru întreg 
trimestrul doi.

— Sînt lucruri bune ; 
cum se explică totuși exis
tența anomaliilor de formă, 
care au dus la întîrzierile 
atît de mari în încasarea 
contravalorii unor mărfuri 
exportate ?

— Unele din deficiențele 
semnalate ar putea fi înlă-

producători, ceea ce gene
rează o mare aglomerare 
la întocmirea documentelor. 
Conform normelor, terme
nul de elaborare a acestor 
documente este de 5—6 
zile ; „avalanșa" de la 
sfîrșitul fiecărei luni și tri
mestru ne împinge spre li
mita de 1—2 zile, ba chiar 
și 1—2 ore ! Un asemenea

neglijenței, neatenției, su
perficialității unor lucrători. 
Aș mai aminti că, uneori, 
nici producătorii (de exem
plu, Combinatul siderurgic 
Galați) nu livrează marfa 
în loturi conforme datelor 
prevăzute în contracte. Șl 
de aici, evident, alte ne- 
concordanțe formale, între 
documente și realitate.

Răsfoind în continuare 
listele Băncii române de 
comerț exterior, care cu
prind cazuri de încasare cu 
încetinitorul a contravalorii 
unor mărfuri exportate, am 
întîlnit și un alt gen de si
tuații. De pildă, aproape 
94 000 lei valută au fost în
casați de către „Petrolex- 
port" după o lună de Ia ex
pirarea termenului, datorită 
circuitului prelungit și greoi 
urmat de documentele măr
fii expediate,

— Nu este vorba de o 
întîrziere față de normati
ve, altfel, suma trecea la 
credite restante — ne ex
plică ing. Ioan David, di
rectorul I.S.C.E. „Petrolex- 
port".

E adevărat, întîrzierea 
respectivă s-a produs în ra,- 
port cu durata optimă în 
care se pot încasa banii. 
Dar factorii de răspundere 
din întreprindere nu tre
buie oare să țină seama 
totdeauna de acest termen 
optim, de necesitatea ca e- 
conomia să beneficieze cit 
mai grabnic de valută, de 
fondurile de care are ne
voie ? Iată un alt exem
plu. Prin fostul compar
timent de export al Cen
tralei industriei linei s-a 
expediat partenerilor ex
terni un lot de marfă în 
valoare de circa 200 mii 
lei valută. încasarea con

travalorii mărfii n-a avut 
loc nici după 30 de zile. 
De ce ? Exportatorii cen
tralei au livrat marfa în- 
tr-un singur lot și nu în 
două, așa cum prevedea 
acreditivul.

— întîrzierile în încasa
rea contravalorii mărfuri
lor exportate — multe din
tre ele aflate deja în folo
sința clientului extern — 
echivalează cu creditarea 
gratuită a acestuia, aprecia 
tovarășul Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului fi
nanțelor. Aceasta, pe de o 
parte. Pe de altă parte, 
prin intrarea tardivă a 
mijloacelor financiare în 
țară, se apelează la alte 
resurse, mai costisitoare ; 
dimpotrivă, dacă aveam a- 
cestc sume disponibile în 
bancă, se puteau încasa 
dobînzi fmportante. O con
tribuție substanțială la di
minuarea și eliminarea a- 
cestor neajunsuri trebuie 
să aducă Banca română de 
comerț exterior, care are 
datoria de a controla mai 
atent documentele, de a le 
rezolva și expedia cu mai 
multă operativitate, în sco
pul încasării integrale și la 
termen de la clienții din 
străinătate a fondurilor va
lutare necesare economiei.

George POPESCU
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superioară 
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VAMALĂ

Uzina de
Ja roșie" 
fectueazâ 
control de calitate la vagoa
nele cisternă gata de expedie
re beneficiarilor din țară și de 

peste hotare

utilaj chimic „Grivi- 
din București. Se e- 
un ultim și exigent

RA PIEȚELOR EXTERNE
exportatorilor

în eforturile îndreptate spre 
creșterea continuă a eficienței ex
porturilor țării noastre, cunoaște
rea nivelului taxelor vamale la 
care sînt supuse mărfurile expor
tate, ca și a valorii la care se aplică 
aceste taxe are o importanță deo
sebită. Și aceasta, întrucît valoarea 
luată în considerare de autorită
țile vamale din diverse țări la in
trarea unei mărfi pe teritoriul va
mal, denumită în practica comer
cială internațională valoarea vama
lă — valoare asupra căreia se 
aplică nivelul taxei vamale, precum 
și alte impozite și taxe — poate 
să constituie un veritabil obstacol 
în plasarea unei mărfi pe o anu
mită piață. Trebuie subliniat că va
loarea mărfurilor la care se aplică 
taxa vamală nu corespunde sau 
poate să nu corespundă cu prețul 
de facturare al acestora.

în funcție de țara de provenien
ță, evaluarea valorii vamale la 
mărfuri identice este diferită. După 
sistemele de evaluare a valorii va
male, unele țări — care au semnat 
Convenția de la Bruxelles din 1950, 
privind valoarea vamală a mărfu
rilor — iau ca bază de calcul va
loarea C.I.F. (cost, insurance and 
freight, adică, cost-asigurare-trans- 
port) ; altele aplică sistemul de 
evaluare pe baza valorii C.I.F. —• 
dar nu sînt semnatare ale Conven
ției de la Bruxelles și, în sfîrșit, 
există țări care practică sistemul 
de evaluare pe baza valorii F.O.B. 
(free on board, adică, liber pe va
por) sau alte sisteme.

Țările care au pondere în schim
burile comerciale externe ale Ro
mâniei se bazează, la evaluarea 
valorii vamale pe prevederile 
Convenției de la Bruxelles, amin
tită mai înainte. Potrivit acestor 
prevederi, în calculul valorii vama
le se ține seama de scutirile de' 
taxe interne pentru marfa respec
tivă în țara de origine sau de pro
veniență, acestea nefiind incluse 
în valoarea impozabilă. în afara 
cheltuielilor de transport pînă la 
frontiera țării importatoare, la de
terminarea valorii vamale se mai 
adaugă : cheltuielile de asigurare, 
cheltuielile de încărcare și descăr
care, costul ambalajului și cheltu
ielilor cu ambalarea.

în țările care nu aplică Convenția 
de la Bruxelles — între care amin
tim în mod special Statele Unite 
ale Americii — la stabilirea valorii

vamale se are în vedere prețul 
F.O.B., luîndu-se ca elemente de 
calcul valoarea de export, valoarea 
americană sau valoarea calculată, 
o Valoarea de export se stabilește 
în strînsă legătură cu prețurile 
practicate de țara exportatoare la 
exporturi similare pe piețe — așa- 
zis — caracteristice. în cazul cind 
aceasta nu poate fi dedusă, stabili
rea valorii vamale se face pe baza 
sistemului valoarea americană. 
(Esența acestui sistem constă în de
terminarea valorii vamale pe baza 
prețurilor practicate pe piața 
S.U.A., în momentul importului, de 
către producătorii americani • re
prezentativi pentru aceeași marfă 
sau mărfuri similare) o Valoarea 
calculată se folosește atunci cind 
nu poate fi dedusă valoarea ameri
cană și se bazează — în principal 
— pe estimarea costurilor materiale 
și a tuturor cheltuielilor de produc
ție făcute în condiții 
normale.

Referindu-ne strict 
trebuie avute

speciale de determinare, 
(„American Selling Price" 
List"). Valoarea de „gros" 
cantități) a unui produs 
similar, luat ca punct de 
în momentul în care mar-

La București au avut loc recent 
lucrările celei de-a 5-a sesiuni 
nuale de comunicări științifice a 
Institutului pentru studierea con
juncturii economice internaționale. Se 
cuvine subliniat cadrul nou al se
siunii din acest an, organizată, pen
tru prima dată, în colaborare cu Fa
cultatea de comerț exterior a Aca
demiei de Studii Economice, ca o 
modalitate practică de integrare a 
cercetării departamentale cu cerce
tarea desfășurată în învățămîntul 
superior. Tematica generală a dezba
terilor — „Cercetarea conjuncturală 
în sprijinul promovării schimburilor 
comerciale externe ale României" — 
evidențiază preocupările specialiști
lor pentru transpunerea rezultatelor 
studiilor teoretice în 
practică de comerț exterior.

Trecerea în revistă a comunicări
lor prezentate subliniază contribuția 
substanțială pe care cercetarea con
juncturală și de piață, utilizarea teh
nicilor de marketing pot s-o aducă 
la identificarea celor mai 
joase căi, la valorificarea 
a resurselor existente în 
tensificării exporturilor, 
cooperării industriale cu 
creșterii eficienței economice a co
merțului exterior. Astfel, tema „Di
recții de perfecționare a activității 
de promovare a exporturilor româ
nești", abordată de conf. dr. Alexan
dru Puiu, a suscitat un viu interes, 
oferind prin conținutul ei un impor
tant teren de cercetare și de acțiu
ne. Comunicarea a adus în dis
cuție, ca direcție fundamentală, ne
cesitatea specializării producției pen
tru export, chiar din faza de cerce
tare și proiectare. Cu o tematică 
similară, lucrările „Perspective ale 
exportului românesc de produse chi
mice în perioada 1975—1980", de dr. 
Paul Ștefănescu, „Servlce“-ul — fao- 
tor important de promovare a ex-

portului dc autoturisme românești", 
de Petre Constantin, au lansat in 
dezbatere probleme și propuneri de 
utilitate practică.

Bogată în idei ni s-a părut comu
nicarea „Dezvoltarea comerțului 
prin perfecționarea organizării și re
glementării plăților noastre cu străi
nătatea", de dr. Marin Bălan. Au
torul argumentează cîteva propuneri

teoretlcă 
sesiunii, 

vederea
și 

nu 
că 
la

economice

la piața 
în' vedereS.U.A., 

sistemele 
a valorii 
și „Final 
(în mari 
american 
referință
fa de import este supusă vămuirii, 
reprezintă esența sistemului „Ame
rican Selling Price" ; acesta se 
practică la importul de benzenoide, 
anumite sortimente de încălțămin
te, mănuși ș.a. Sistemul „Final 
List" de evaluare a valorii vamale 
este aplicat la cele 1 013 produse cu
prinse în această listă și stabilește 
valoarea impozabilă pe baza valorii 
de export, a valorii internaționale 
sau a prețului intern de consum în 
țara exportatoare, în funcție de 
nivelul de preț cel mai ridicat.

Este evident că cunoașterea de 
către fiecare lucrător din unitățile 
exportatoare din țara noastră a di
feritelor sisteme de evaluare a va
lorii vamale permite să se deter
mine cu precizie șansele produsu
lui exportat de a face față compe
tiției cu alte firme
sau producției indigene de pe 
anume piață.

exportatoare
o

inisterul
Comerțului Exterior

în ultimii ani, schimbu
rile de mărfuri dintre Re
publica Socialistă România 
și Republica Populară Un
gară s-au dezvoltat și di
versificat în mod substan
țial — ne comunică 
Alexandru Matcău, 
Agenției economice a 
mâniei la Budapesta, 
baza acordului 
față de anul 1972, pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal 
volumul livrărilor reciproce 
de mărfuri se va dubla, 
ceea ce reflectă potențialul 
economic în continuă creș
tere al celor două țări, do
rința comună de a dezvolta 
și adinei relațiile economice 
dintre ele.

Țara noastră, cu o indus
trie în plină dezvoltare, tot 
mai modernă și competiti
vă, exportă mărfuri care 
sint tot mai căutate pe pia
ța Ungariei socialiste. Li
vrăm partenerilor de aici 
autocamioane, tractoare, 
vagoane, autoturisme de 
teren „ARO", autoturisme 
„Dacia-1300", mașini-unelte, 
mașini pentru prelucrarea 
lemnului, utilaj pentru in
dustriile alimentară, textilă 
și pfentru construcții, loco
motive Diesel și hidraulice, 
coloranți, mașini de spălat 
rufe și multe alte produse. 
Sint, de asemenea, solici
tate produse ale industriei 
chimice, materiale de con
strucții, elemente de auto
matizare, componente elec
tronice pentru aparate 
de radio și televizoare, u- 
tilaj pentru industria mi
nieră, transportoare cu 
bandă, mașini de încărcat, 
un nou tip de mașini de 
spălat „Alba lux", strepto- 
micină, medicamente, plăci 
agloirierate, parchet, mobi
lă, conserve de legume și 
fructe, numeroase alte bu
nuri de consum.

rîndul ei, Republica 
Populară Ungară exportă 
în România autobuze, tu
buri electronice, ' aparataj 
medical și Roentgen, mașini 
și materiale pentru surse 
de lumină, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalu
lui, mașini și utilaje pen
tru industria siderurgică, a- 
parate și materiale electrice

Un comerț eficient
presupune instrumente

interesante referitoare la efectuarea, 
în contextul crizei sistemului mone
tar occidental, a unor schimburi ex
terne mai eficiente din punct de ve
dere valutar și pregătirea condițiilor 
pentru trecerea valutei noastre na
ționale la liberă convertibilitate.

Un capitol bine reprezentat la se
siunea din acest an a fost cel al 
eficienței activității de comerț ex
terior. Merită aprecieri pozitive, 
pentru spiritul novator și ideile 
furnizate în direcția perfecționării 
activității practice, temele : „Metode 
de determinare a rentabilității in
vestiției în producția destinată ex
portului", de prof. dr. docent Titus 
Cristureanu, „Eficiența exportului 
de produse agroalimentare", de Ga
briel Munteanu. Trebuie remarcat 
faptul că au fost expuse o serie de 
idei noi, originale, care s-ar putea

să constituie o bază solidă de por
nire pentru inițierea unor acțiuni 
de îmbunătățire a indicilor de efi
ciență în acest domeniu.

Subliniind valoarea 
practică a dezbaterilor 
putem însă trece cu
unele comunicări nu s-au ridicat 
nivelul cerut. Teme interesante, ge
neroase, sub multiple aspecte — 
cum au fost, bunăoară, „Rolul cen
tralei industriale în promovarea ex
porturilor românești" sau „Implica
ții ale flexibilității cursurilor de 
schimb asupra comerțului 
— „au murit" pe parcurs, 
le-a lipsit indispensabilul 
al realității.

— în ansamblu, sesiunea 
an — ne spunea tov. Gheorghe Is- 
trate, director general al Institutu
lui pentru studierea conjuncturii 
economice internaționale — a mar
cat, fără 
E suficient 
comunicări 
celor peste 
în institut 
diverșilor beneficiari (ministere, cen
trale și unități industriale, întreprin
deri de comerț exterior ș.a.). Spe
cialiștii Institutului nostru, pe baza 
studiilor conjuncturale efectuate, au 
contribuit în 1972 la fundamentarea, 
din punct de vedere al pieței 
terne, a peste 100 de proiecte de 
vestiții. Colaborarea cu cadrele 
dactice a permis un schimb de 
reri valoros, folositor activității 
st.itutului. Ne gîndim să diversifi
căm această conlucrare într-un ca
dru mai organizat, în forme cum ar 
fi : mese rotunde, simpozioane, par
ticiparea cadrelor didactice la lucră
rile consiliului științific și la avi
zarea studiilor elaborate de cerce
tători ai

PLANUL 
DE EXPORT, 
ÎNDEPLINIT 
Șl DEPĂȘIT

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEH" TRANSMIT:

O n
tovarășul Jă- 
prim-secretar

exterior" 
fiindcă 

„oxigen"

din acest

îndoială, o îmbunătățire, 
să amintesc că multe din 
s-au bazat pe concluziile 
45 de lucrări elaborate 
în anul 1972, la cererea

institutului nostru.

ex- 
in- 
di- 
pă- 
in-

Viorel POPESCU

al P.C.R., și 
nos Kădâr, 
al C.C. al P.M.S.U. Totoda- 
tă, s-a dezvoltat cooperarea 
economică. în prezent se 
desfășoară acțiuni de coo
perare în 
strucțiilor de mașini, între 
constructorii de autocami
oane din Brașov și colecti
vul fabricii „Raba" din

domeniul con-

Ungaria, din alte țări au 
ocazia să cunoască și să 
aprecieze produsele noas
tre, în vederea achiziționă
rii lor. La 
țional care 
primăvara 
Budapesta, 
mânești s-au bucurat de un 
deosebit succes. Președin
tele Consiliului de Miniștri

Tîrgul interna- 
a avut loc 
acestui an 
produsele

în 
la 

ro-

basculante de

PRIN TELEFON DE LA BUDAPESTA

SCHIMBURILE COMERCIALE
ROMÂNO-UNGÂRE

PE UN FĂGAȘ RODNIC
â

BEM

de instalații, mașini de 
prelucrat mase plastice, in
stalații acustice de studio, 
aparatură și mașini de con
trol, medicamente, chimi
cale, materiale refractare, 
semifabricate și laminate 
de aluminiu, piele . artifi
cială ș.a.

Relațiile comerciale din
tre cele două țări vecine și 
prietene s-au intensificat 
considerabil după întîlnirea 
de la București între dele
gațiile de partid 
de tovarășul
Ceaușescu, secretar general

conduse
Nicolae

Gyor, în industria ușoară_și 
industria alimentară, 
asemenea; sînt în 
perfectare și alte 
de cooperare în 
constructoare de 
chimică și mai cu 
medicamentelor, în alte do
menii ale activității 
mice.

Anual, mărfurile 
nești sînt expuse la 
internațional de la 
pesta, la diferite expoziții 
și expoziții cu vînzare. în 
acest fel, atît vizitatorii, cit 
și partenerii comerciali din

De 
curs de 

acțiuni 
industria 

mașini, 
seamă a

econo-

româ- 
Tîrgul 
Buda-

al R.P. Uhgare, Jeno Fock, 
alte persoane oficiale și 
specialiști care au vizitat 
pavilionul românesc au fă
cut aprecieri elogioase la 
adresa produselor noastre. 
Nu de mult, întreprinderile 
românești au prezentat la 
Budapesta mașini de conta
bilizat și facturat, care au 
fost bine primite de parte
nerii unguri. In prezent se 
duc tratative In vederea 
achiziționării acestor ma
șini. Se mai află în curs de 
contractare și alte produse 
românești, printre care au-

tocamioanele 
17 tone.

Un mijloc 
popularizare 
românești în 
mărfurilor ungurești în Ro
mânia îl constituie expozi
țiile cu vînzare organizate 
de magazinele „Victoria" 
din București și „Divatcsar- 
nok" din Budapesta. Aceas
tă formă comercială este 
utilă și dă rezultate bune, 
ceea ce irppune extinderea 
ei. Recent a avut loc la 
București cea de-a șasea 
ședință de lucru româno- 
ungară pentru comerțul in
terior, în cadrul căreia cele 
două părți au convenit a- 
supra extinderii acestei 
forme comerciale, prin a- 
tragerea și a altor magazi
ne din București și Buda
pesta, precum și din alte 
orașe la organizarea de 
expoziții cu vînzare. In 
luna august (la 20 august 
la București și la 23 august 
la Budapesta) se vor inau
gura în cele două capitale 
restaurante cu specific na
țional.

Fapt este că schimburile 
comerciale și colaborarea e- 
conomică româno-ungară se 
dezvoltă continuu, în ritm 
susținut, în interesul am
belor țări. O contribuție 
substanțială a adus-o în 
acest sens întîlnirea de 
zilele trecute de la Oradea 
.între delegațiile ministere
lor de comerț exterior din 
România și Ungaria, cu 
prilejul căreia au fost abor
date probleme privind 
schimbul reciproc de măr
furi pe 1973 și anii urmă
tori, precum și măsurile ce 
se impun în vederea lăr
girii relațiilor comerciale 
dintre cele două țări so
cialiste vecine și prietene, 
semnîndu-se în acest scop 
un protocol.

eficace de 
a mărfurilor 
Ungaria și a

Industria județului Cluj, 
ale cărei produse sînt ex

pediate în peste7 50 de țări 
de pe toate continentele, și-a 
onorat în întregime sarcinile de 
plan la export în primul semes
tru, livrînd în plus mărfuri în 
valoare de 5,1 milioane lei valuf- 
tă. Unele întreprinderi, între care 
combinatul de piele și încălță
minte „Clujeana", au obținut în 
luna iunie cele mai bune rezul
tate la export. Valoarea livră
rilor peste prevederi efectuate 
de către întreprinderea de pre
lucrare a lemnului se ridică la 
aproape 1,8 milioane lei valu
tă. Combinatul de lianți și ma
teriale refractare Turda a ex
pediat suplimentar 630 tone de 
ciment, iar întreprinderea de 
legume și fructe aproape 500 
tone conserve. Bune rezultate 
la export au obținut și între
prinderea de sticlărie Turda, 
întreprinderea „Armătura" din 
Cluj și altele.

întreprinderile industriale 
din județul Iași au în

cheiat semestrul I cu un bi
lanț îmbucurător în ceea ce 
privește îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de ex
port. Astfel, în această pe
rioadă au fost livrate par
tenerilor externi suplimentar 
aproape 1 200 tone țevi sudate, 
1 000 tone fibre și fire polieste- 
rice, tricotaje în valoare de 
600 000 lei valută, mobilă în va
loare de 200 000 lei valută ș.a. 
Cele mai bune rezultate în acest 
domeniu au fost obținute de 
colectivele de la Uzina metalur
gică, Combinatul de fibre și fire 
sintetice, fabrica de tricotaje 
„Moldova", întreprinderea de 
prelucrare a lemnului.

în primul semestru al a-
w cestui an, județul Con

stanța și-a depășit sarci
nile de plan la export cu
11 milioane lei valută. S-au 
livrat peste prevederi 20
de remorci auto, 20 tone 
hirtie de scris și tipărit, 215 tone
cretă măcinată, garnituri de
mobilă în valoare de 1 milion 
lei valută, peste 1 000 tone con
serve de legume și fructe, 11 
vagoane de vin și numeroase 
alte produse.

ga Pe primul semestru, u-
w nitățile industriale din 

județul Suceava au rea
lizat sarcinile de plan la ex
port în proporție de 102,8 
la sută, cu o depășire va
lorică de mai multe milioane 
lei valută. Merite deosebite în 
obținerea acestor importante 
succese revin oamenilor muncii 
de la Combinatul minier Sucea
va, care au livrat la export, 
peste prevederile contractuale 
ale perioadei, 1 800 tone barită 
bulgări și peste 600 tone barită 
sortată. în bilanțul activității de 
export a industriei județului se 
înscriu, totodată, cu însemnate 
depășiri de plan și unitățile 
Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Suceava, care au 
livrat suplimentar aproape 
28 000 mp parchete, peste 2 500 
mc placaj dc fag și mobilă în 
valoare de aproape 1 milion lei.
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PUBLICĂM ÎN CONTI
NUARE RELATAREA CU- 
VÎNTĂRILOR ROSTITE ÎN 
ȘEDINȚELE DIN 5 IULIE

„Cele zece principii 

sînt într-o legătură internă 

indisolubilă"

„Pacea și securitatea — a arătat 
ministrul de externe al Austriei, Ru
dolf Kirchschlaeger —• necesită 
cuvinte puține, însă numeroase 
fapte concrete. Numai prin fap
te se poate forma între state acea 
relație de încredere obiectiv funda
mentală care constituie premisa 
pentru un progres al procesului de 
destindere".

Referindu-se la respectarea celor 
zece principii enunțate în recoman
dările finale ale reuniunii pregăti
toare, vorbitorul a subliniat că gu
vernul Austriei vede „aceste princi
pii în legătura lor internă indiso
lubilă și în concordanță cu țelurile 
și principiile O.N.U."

„Ne-am întrunit aici, a spus el în 
continuare, cu țelul declarat de a 
realiza securitatea continentului 
nostru și de a-1 eliberă — pentru 
a folosi termenii Cartei Națiunilor 
Unite — pentru totdeauna de fla
gelul războiului. Și, dacă vrem să 
nu clădim doar simple iluzii, care 
nu țin pasul cu realitățile existen
te, trebuie să ne gîndim foarte bine 
la ceea ce trebuie să înlocuiască 
acea forță care se poate manifesta 
nu numai sub forma unei acțiuni 
militare, ci și sub alte diverse for
me de constrîngere nepermisă". Al
ternativa la această situație se află 
numai în „elaborarea de reguli pen
tru un mecanism de arbitrare a li
tigiilor". El a exprimat, în numele 
guvernului pe care îl reprezintă, 
convingerea că, în a doua fază a 
conferinței, ar trebui să se elabo
reze un acord angajant privind e- 
lementele esențiale și structura unui 
mecanism de arbitrare.

AbOrdînd problema colaborării în
tre statele continentului, vorbitorul 
a arătat că aceasta este, în primul 
rînd, o acțiune politică potrivită 
pentru a servi țelurilor securității, 
destinderii și păcii pe continentul 
nostru. Văzută sub acest aspect, co
laborarea constituie, în domeniile e- 
conomiei, științei și tehnicii, al me
diului înconjurător, în domeniul u- 
manitar și în alte domenii, un mij
loc politic necesar atingerii țelului 
politic al unei dezvoltări pașnice pe 
continentul nostru. Atmosfera de în
credere reciprocă ce poate fi creată 
prin intermediul acestei colaborări 
are o valoare deosebită și pentru 
domeniul dezvoltării relațiiloi- poli
tice. Această colaborare mai are însă 
și consecințe nemijlocite asupra di
feritelor domenii concrete.

„Ne aflăm pe un drum bun, dar 
încă pe drum și nicidecum la țelul 
propus. Generația noastră și gene
rațiile următoare vor trebui să lupte 
în continuare pentru atingerea țe
lului înalt al unei Europe pașnice 
și sigure", a declarat el.

„Abținerea 

de la folosirea forței — 

piatra unghiulară"

După ce a relevat însemnătatea a- 
doptării, în plenul conferinței, a Re
comandărilor finale de la Helsinki, se
cretarul de stal al S.U.A., William 
Rogers, a apreciat că acestea re
prezintă „un document remarcabil". 
„El nu este numai o simplă ordine 
de zi a unei conferințe. Documentul 
conține o listă lungă de principii, 
asupra cărora s-a căzut de acord, și 
include un program de activitate, de
taliat și atent elaborat, menit 
să promoveze evoluția pașnică in 
Europa în anii care urmează. 
Acest document este un anga
jament de a găsi căi noi, mai civili
zate în raporturile dintre noi.

în continuare, William Rogers a 
prezentat poziția cunoscută a guver
nului său cu privire la interesele 
Statelor Unite în Europa și la res
pectarea ansamblului „angajamente
lor" americane față de aliații vest- 
europeni.

Vorbitorul a expus, apoi, poziția 
guvernului american față de unele 
probleme de pe agenda conferinței. 
El a împărtășit punctul de vedere 
conform căruia conferința va trebui 
să stabilească'principiile viitoarelor 
relații dintre statele participante. 
„Nimic nu este mai important — a 
menționat W. Rogers — decit prin
cipiul abținerii statelor de la folo
sirea sau amenințarea cu utilizarea 
forței. El reprezintă piatra unghiula
ră a edificiului unei păci trainice".

Referindu-se, în continuare, la 
principiile relațiilor între țările par
ticipante, șeful delegației S.U.A. a 
declarat : „Un alt principiu, pe care 
această conferință l-a adoptat deja, 
este acela al respectului universal 
pentru dreptul fiecărei țări la in
dependență și la dezvoltarea inter
nă proprie, fără interferențe din 
afară, indiferent de sistemul ei po
litic; economic și social. Noi am spus 
în legătură cu aceasta că unei țări 
nu i se pot nega asemenea drepturi 
sub nici un motiv".

Un mandat important din Reco
mandările finale — a arătat Rogers 
— se referă la necesitatea studierii 
modalităților în care problemele ce 
se ivesc între state vor fi soluționa
te pe o bază pașnică. Secretarul de 
stat al S.U.A. a subliniat însemnăta
tea măsurilor vizînd dezvoltarea 
schimbului de informații și idei 
între statele participante, promova
rea unor legături mai strinse între 
tineri, încurajarea contactelor umane.

Relativ la extinderea cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice, Wil
liam Rogers s-a declarat pentru re
ducerea obstacolelor din calea dez
voltării comerțului, prin examina
rea între altele a unor măsuri con
crete pentru facilitarea contactelor 
de afaceri și a schimbului de infor
mații privind posibilitățile comer
ciale. >

„Cu națiunile din Europa răsări
teană — a menționat Rogers — am 
deschis o eră nouă, de relații îmbu
nătățite. Noi tratăm cu fiecare țară 

est-europeană separat, stabilind po
litica noastră în conformitate cu spe
cificul politicii și acțiunilor fiecăruia 
dintre aceste state și urmărind o 
asociere mai largă și mai construc
tivă cu toate națiunile din regiune".

Apreciind că „Statele Unite și U- 
niunea Sovietică au de adus o con
tribuție majoră la construirea unei 
Europe a securității și cooperării", 
secretarul de stat american a decla
rat : „în același timp, noi recunoaș
tem că problemele securității și coo
perării europene nu trebuie și 
nu pot fi reglementate de către 
Statele Unite și Uniunea Sovietică, 
singure".

Cu privire la problemele dezarmă
rii, al a declarat că „tratativele de 
la Viena trebuie să completeze efor
turile noastre, în cadrul conferinței, 
pentru întărirea stabilității și secu
rității în Europa".

In privința celei de-a doua faze 
a conferinței, la Geneva, reprezen
tantul Statelor Unite a prezentat, în 
cinci puncte, obiectivele în direcția 
cărora ar trebui să se orienteze ne
gocierile dintre statele participante.

„Echilibrul terorii 

să fie înlocuit

prin echilibrul încrederii"

Referindu-se Ia cursul pozitiv, de 
destindere, care a permis convocarea 
conferinței, ministrul de externe al 
Italiei, Giuseppe Medici, a declarat 
că „pornind de la politica statică a 
blocurilor opuse, evoluăm către o po
litică dinamică, îndreptată spre de
pășirea fazei de profundă neîncrede
re, pentru a inaugura o politică de 
cooperare in condiții de securitate", 
în Europa — a adăugat el — noi 
trebuie să înlocuim echilibrul terorii 
prin echilibrul încrederii. Este, de 
aceea, esențial să promovăm, cu lo
ialitate și curaj, un nou avînt paș
nic al relațiilor dintre guvernele și 
națiunile europene, care să ia în con
siderare interesele fiecăruia și ale 
tuturor.

Pacea, securitatea și cooperarea 
între țările europene — a continuat 
vorbitorul — depind, în principal, de 
atitudinea noastră sinceră și profund 
democratică, de priceperea noastră 
de a înțelege măreața perioadă is
torică în care trăim și de capacita
tea de a demonstra prin fapte că 
atașamentul față de țările noastre 
nu ne împiedică să respectăm alte 
popoare și să cooperăm cu ele, res-' 
pingind tendința veche de recurgere 
la forță și înșelăciune. Trebuie să 
dăm acestei conferințe un conținut 
substanțial și democratic, elibe- 
rînd-o de pericolul conformismului 
și formalismului.

O contribuție decisivă la destinde
re ar constitui-o angajamentul de 
abținere de la orice acțiune impli- 
cînd folosirea sau amenințarea cil 
folosirea forței ori a presiunilor de 
orice fel împotriva independenței și 
opțiunilor libere ale fiecărui popor, 
precum și recunoașterea consecventă 
a inviolabilității frontierelor.

în căutările noastre pentru secu
ritatea politică — a declarat șeful di
plomației italiene — aspectul militar 
are o importanță primordială. Des
tinderea militară, pentru a fi efec
tivă, reclamă măsuri de dezarmare 
generală și totală, care nu pot fi li
mitate numai la continentul nostru. 
Cu toate acestea, noi putem începe 
cu adoptarea unor măsuri de bună
voință destinate să sporească încre
derea între statele europene, cum ar 
fi, de exemplu, notificarea prealabilă 
a manevrelor și mișcărilor militare. z 

în continuare, vorbitorul a apreciat 
că „securitatea europeană trebuie 
sâ-și găsească cea mai trainică bază 
în cooperarea dintre popoare. De a- 
ceea, noi trebuie să dovedim o abor-

• dare concretă, avansînd măsuri des
tinate să încurajeze colaborarea".

„Pacea implică respectul

suveranității statelor"

în cuvîntul său, ministrul afaceri
lor externe al Turciei, Haluk Ba- 
yulken, a relevat că actuala Con
ferință pentru securitate și cooperare 
în Europa este un eveniment unic 
atît din punct de vedere al organiză
rii, importanței și scopului probleme
lor de discutat, cit și din acel al re
cunoașterii absolutei egalități a tu
turor participanților în adoptarea de
ciziilor.

Subliniind că politica externă a ță
rii sale se bazează pe deviza fonda
torului Turciei moderne Kemal Ata
turk : „Pace în țară, pace în lumea 
întreagă", ministrul turc a precizat 
că aceste cuvinte constituie și vor 
continua să reprezinte principiul de 
bază aplicat în relațiile externe ale 
țării sale. Pacea și securitatea, a re
marcat vorbitorul, sînt inseparabile, 
una neputînd fi realizată fără cea
laltă.

Dacă vrem să progresăm spre o- 
bifectivele pe care ni le-am propus, a 
afirmat ministrul turc, dacă vrem să 
consemnăm pași fermi spre ele, tre
buie să recunoaștem faptul că în lu
mea în care trăim, și în care vom 
trăi în viitorul pe care îl prevedem, 
orice aranjament internațional pen
tru a fi viabil trebuie să țină cont 
de suveranitatea statelor și fiecare 
s-o recunoască față de partea cea
laltă.

< Scara valorilor, a spus el, pe care 
trebuie să o stabilim privind enume
rarea principiilor călăuzitoare ale re
lațiilor dintre noi, trebuie să acorde 
considerația cuvenită unor asemenea 
principii cum sint suveranitatea, ab
ținerea de la amenințarea cu forța și 
folosirea forței, inviolabilitatea fron
tierelor, integritatea teritorială, nein
tervenția în treburile interne și al
tele, întrucît ele sînt interdependen
te. în același sens va trebui să 
fixăm, în termeni fără echivoc, calea 
exclusivă a negocierilor pașnice, în 
contrast cu folosirea sau amenințarea 
cu utilizarea forței.

Șeful delegației Turciei a declarat 
că în concepția țării sale securitatea 
„nu este numai, sau în principal, un 
concept politic, ci, de asemenea, un 
concept militar". El a reliefat, în a- 
cest sens, importanța adoptării unor 
măsuri de dezangajare militară pe 
continent.

în încheiere, ministrul turc a de
clarat că existența unor deosebiri în
tre sistemele țărilor europene consti
tuie o realitate politică a Europei 

contemporane. Contactele și negocie
rile desfășurate demonstrează cum a- 
ceastă conferință trebuie să serveas
că ca o punte între statele cu siste
me diferite. Este timpul să lăsăm în 
urmă era de confruntare și să ne 
pregătim pentru întrecere și coope
rare, într-un spirit constructiv și de 
bunăvoință, în serviciul păcii, secu
rității și prosperității națiunilor 
noastre.

„De la declarații de intenții

la măsuri concrete"

Politica de neutralitate a Elveției 
nu este un motiv pentru o politică 
a neparticipării, a indiferenței sau a 
închiderii în sine, ci implică, dimpo
trivă, un spirit de solidaritate și de 
disponibilitate, semnificînd, în ace
lași timp, voința țării de a fi în 
permanență și pe măsura posibilită
ților ei în serviciul comunității in
ternaționale — a declarat, la înce
putul cuvîritării sale, ministrul elve
țian de externe, Pierre Graber. 
Iată pentru ce sîntem gata să 
acordăm politicii de neutralitate 
a Elveției un conținut corespunzător 
exigențelor actuale. Consultările pre
liminare de la Dipoli au arătat că 
toate țările neutre și nealiniate au 
de jucat un rol important și pot 
să-și aducă o contribuție originală în 
concertul european. Valoarea docu
mentului de la Dipoli nu este, însă, 
decît potențială, singură conferința 
îi va conferi o valoare reală.

Drumul pe care-1 avem de parcurs, 
a spus vorbitorul, este încă lung. 
Adevărata destindere nu se măsoară 
în volumul declarațiilor de intenție, 
ci în calitatea realizărilor concrete, 
oricit de limitate ar fi ele în prima 
fază.

Documentul final al conferinței de 
securitate va trebui să conțină, fără 
îndoială, a adăugat vorbitorul, anga
jamentul tuturor statelor participan
te de a renunța la amenințarea cu 
forța sau la folosirea forței în rela
țiile lor reciproce. De aceea, vom 
prezenta la momentul cuvenit sub 
forma unui proiect de convenție o 
propunere menită să ofere un con
ținut concret principiului renunțării 
la forță. Complementul logic și ne
cesar al acestui principiu constă în 
crearea unui mecanism de reglemen
tare pașnică a diferendelor. Va fi 
mult meA bine și mai semnificativ 
pentru securitatea în Europa dacă 
statele participante se vor angaja 
dinainte să adopte un mecanism di
nainte stabilit pe care să-l fixeze ele 
însele de comun acord și în depli
nătatea exercitării suveranității lor.

„Cooperarea pe termen lung

— factor al destinderii"

în cuvîntarea sa, Janos Peter, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare, a arătat că deschiderea pri
mei etape a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa re
flectă elocvent schimbările impor
tante survenite în viața internațio
nală în ultimii 2—3 ani. Trecînd în 
revistă o serie de acorduri impor
tante încheiate în ultimul timp in
tre diferite țări, el a relevat că a- 
cestea demonstrează dezvoltarea 
considerabilă a relațiilor bilaterale 
între țările europene.

Subliniind în continuare contribu
ția reprezentanților Ungariei la pre
gătirea conferinței europene, vorbi
torul a arătat : „Sarcina cea mai 
actuală a guvernului ungar 'constă 
în a contribui la consolidarea rezul
tatelor pozitive obținute, pentru ca 
acestea să devină ireversibile și în 
a colabora, cu alte țări, în vederea 
obținerii unor noi rezultate majore".

Referindu-se la recomandările și 
proiectele prezentate în timpul dez
baterilor de miniștrii afacerilor ex
terne, Janos Peter a amintit că, la 
3 iulie, ministrul de externe al R.D. 
Germane a prezentat, în numele gu
vernului său și al guvernului ungar, 
un proiect de declarație comună cu 

0 privire la dezvoltarea colaborării în 
' domeniile economic, al comerțului, 
științei, tehnicii și al protecției me
diului înconjurător,

în ce privește convorbirile de Ia 
Viena în problema reducerii reci
proce a forțelor armate și armamen
telor în Europa centrală, ministrul 
ungar a spus că „la aceste convorbiri 
trebuie să se tindă spre înfăptuirea 
principiilor securității egale, în așa 
fel îneît nici una din părți să nu 
obțină avantaje unilaterale în defa
voarea altei părți".

„Orice oscilări posibile ale încor
dării internaționale — a spus el — 
pot supune relațiile comerciale unui 
examen sever, dar o cooperare pe 
termen lung în producția industria
lă între țări cu sisteme diferite este 
capabilă să reziste la orice creștere 
posibilă a tensiunii și chiar să re
ducă influența acesteia", a arătat 
în continuare vorbitorul. „Conside
răm necesar,. a spus el, ca această 
conferință să înlăture obstacolele 
care mai îngreuiază încă coopera
rea între țări cu orînduiri sociale 
diferite, să ajute la eliminarea dis
criminării și să asigure aplicarea 
clauzei națiunii celei mai favorizate".

Ministrul ungar a arătat că țara 
sa consideră absolut necesară stu
dierea temeinică, în faza a doua a 
conferinței, a problemei creării unui 
organ permanent de securitate euro
peană.

„Nu poate exista 

destindere veritabilă 

fără dezarmare"

Arătînd că țara sa acordă confe
rinței de la Helsinki o foarte mare 
importanță, ministrul de externe al 
Belgiei, Renaat van Elslande, a 
subliniat că unul din scopurile 
fundamentale ale politicii externe 
belgiene a fost, de mult timp, „cău
tarea colectivă a unor progrese vi
zînd instaurarea de relații mai sta
bile în Europa".

Referindu-se la îmbunătățirea, în 
ultimii ani, a climatului politic pe 
continentul european, ministrul bel
gian a declarat că în cadrul confe
rinței de la Helsinki trebuie stabilite 
jaloanele unui proces dinamic de 
cooperare în toate domeniile, care 

să permită depășirea progresivă a 
limitelor care rezultă din deosebi
rile ideologice.

„Principiul central pentru realiza
rea securității europene esțe ne- 
recurgerea la amenințarea sau la 
folosirea forței. De aici, mai întîi, 
obligația de a se reglementa dife
rendele prin mijloace pașnice. Apoi, 
noțiunea de inviolabilitate a frontie
relor, care, pentru noi, înseamnă că 
statele nu pot să se servească de 
forță 'pentru a modifica frontierele 
existente. Un alt principiu deosebit 
de important pentru ameliorarea 
climatului politic în Europa este 
respectul drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului", a preci
zat van Elslande. *

în ce privește seculjtatca, minis
trul belgian a arătat ,cS. „nu se poa
te vorbi de o corifetință asupra 
securității în Europa, /ic 0 destin
dere veritabilă pe continent, dacă 
este neglijată problema armamente
lor. Ar fi o contradicție evidentă 
între continuarea unei politici cali
ficate drept destindere și menține
rea sau chiar sporirea nivelului ar
mamentelor în Europa. Belgia apre
ciază că va trebui, deci, să se abor
deze și această problemă a forțelor 
armate și armamentelor".

Ministrul belgian a arătat, totoda
tă, că dezvoltarea relațiilor economi
ce va trebui să se concretizeze în 
avantaje și concesii mutuale, astfel 
ca toate părțile interesate să aibă 
de cîștigat și că este necesar să se 
țină cont, din acest punct de vedere, 
de interesele țărilor în curs de dez
voltare.

„Rolul tuturor statelor

în promovarea destinderii"

Noi toți cei prezenți aici — a spus 
dr. Garret Fitzgerald, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Irlanda, 
sîntem conștienți de importanța po
tențială pe care o are această confe
rință pentru Europa.

Referindu-se la principiile de bază 
ale relațiilor dintre state, reprezen
tantul Irlandei a spus : „Va trebui, 
desigur, să facem mai mult decît să 
reafirmăm principii internaționale 
existente. în cadrul acestor princi
pii va trebui să încercăm, dînd ex
presia cea mai clară cu putință, să 
formulăm un angajament care va 
da acestor principii o și mai mare 
stringență. .Conferința trebuie, de a- 
semenea, să aibă drept rezultat 
noi programe și noi domenii de co
operare".

în legătură cu aspectele militare 
ale securității, ministrul irlandez de 
externe a declarat că „prezența con
centrată în Europa a unor forțe și 
arme de război la nivelul la care le, 
știm astăzi nu poate să nu fie o sursă 
de tensiune".. Arătînd că securitatea 
tuturor statelor reprezentate, aliniate, 
nealiniate și neutre, este, în mod ne
cesar, incompletă ’ cită vreme există 
un potențial pentru distrugerea nu
cleară la scară globală, vorbitorul a 
arătat că scopul final trebuie să fie 
adoptarea, în cadrul O.N.U., de mă
suri care să conducă la un acord a- 
supra dezarmării generale, sub un 
control internațional eficace. Prezen
ța alianțelor militare in Europa este 
un rezultat al trecutului nostru — a 
spus el. Noi credem că, pe măsură 
ce Europa înaintează spre relații de 
încredere mutuală crescîndă și coo
perare, trebuie să devină posibil să 
se realizeze condiții în care necesi
tatea acestor alianțe să fie diminuată.

Rolul pe care statele neutre și ne
aliniate ale Europei pot să-1 joace în 
înlăturarea divergențelor este funda
mental pentru cooperarea dintre sta
tele noastre și promovarea destinde
rii în Europa ca un întreg. Eu cred 
că experiența convorbirilor pregăti
toare de aici de la Helsinki a oferit 
o clară demonstrație a acestui ade
văr. Fiecare țară trebuie' să fie li
beră să-și aducă propria contribuție 
și fiecare țară are propria sa răspun
dere și propriul său drept de a exer
cita acest rol în cea mai deplină mă
sură.

în domeniul economic — a spus 
vorbitorul — activitatea trebuie să se 
bazeze l'erm pe aplicarea conceptului 
reciprocității avantajelor și obligații
lor. Deși deosebirile dintre diversele 
noastre sisteme economice și sociale 
sint importante, și trebuie luate in 
considerație, posibilitățile care există 
pentru intensificarea cooperării eco
nomice practice sînt foarte reale.

„Nimic să nu amenințe 

conviețuirea pașnică 

în Europa"

Republica San Marino, a spus mi
nistrul de externe Gian Luigi 
Berti, s-a situat în mod firesc pe 
o poziție de totală autonomie, în 
afara alianțelor militare și blocurilor 
econoniice, caracterizată printr-o tra
dițională vocație spre pace. Țara 
mea .a’,considerat întotdeauna '.vala- , 
bU prirJciiBiUl’fcă*, rel|țirai jlitttijț di-- 
fȘfitefcjffl sta|e\ și\ pppoâțM îVA »t < fi , 
condiționate de raporturi jde forță » 
sau de mărime, ci trebuie să se ba
zeze pe valori umane și ideale; cu 
atît mai valabile cu cît sînt spriji
nite pe o concepție comună și pro
fundă de respect reciproc, prietenie 
și înțelegere între toate popoarele.

Exprimînd punctul de vedere al 
țării sale în privința metodelor de 
asigurare a păcii, ținînd seama de 
actualele condiții, reprezentantul 
sanmarinez a afirmat că pacea nu 
va fi niciodată atipsă dacă nu vor 
fi suprimate rațiunile fățișe sau as
cunse ale războiului. S-a căutat să 
se ajungă la acest obiectiv prin sis
temul creării de coaliții puternice — 
sistem bazat exclusiv pe forță și, 
deci, care disprețuiește orice drept 
— sau cu ajutorul echilibrului forțe
lor — la fel de nesigur și periculos. 
Dacă o țară mică cum este San 
Marino a putut, in Europa, să su
praviețuiască liberă, neînarmată, fără 
a săvîrși acte de război, timp de 500 
de ani împotriva cuiva — aceasta 
înseamnă că pacea nu este un bun 
intangibil, ci este, cu siguranță, po
sibilă. Dar există și alte semne po
zitive. Și Europa a trăit timp de un 
sfert de secol fără conflicte armate. 
De aceea, San Marino consideră că 
viitoarele relații între popoarele 
europene trebuie să se bazeze pe 
egalitatea suverană între toate sta
tele europene, independent de mă

rimea teritoriului lor, de sistemul 
social și politic, de puterea militară ; 
integritatea teritorială a statelor ; 
nerecurgerea la amenințare sau la 
folosirea forței ; neintervenția și 
neamestecul în afacerile interne j 
egalitatea în drepturi și autodeter
minarea popoarelor ; crearea de sis
teme de securitate capabile să îm
piedice apariția oricărei inițiative 
contrare păcii și cooperării ; respec
tarea drepturilor omului și libertă
ților fundamentale.

în esență — a continuat vorbito
rul — țara mea ar dori să se afirme 
în mod clar și fără echivoc, voința 
tuturor de a ajunge — prin inter
mediul conferinței — la concluzii co
mune și rodnice, la metode și sis
teme care să poată împiedica efectiv 
apariția unor inițiative sau acțiuni 
care să amenințe saiț de-a dreDtul 
să distrugă conviețuirea pașnică în 
Europa. Aceasta se poate înfăptui 
nufnai cu participarea fiecărui stat 
în mod suveran, autonom și egal în 
drepturi.

RELATĂRI ALE INTER
VENȚIILOR DIN ȘEDIN

ȚA DIN 6 IULIE

„Legalitatea internațională

la baza conduitei

tuturor țărilor"

Guvernul și poporul din Liechten
stein, a arătat în cuvîntarea sa șeful 
guvernului și ministrul de' externe 
al principatului Liechtenstein, Al
fred Hilbe, privesc noile sarcini 
care stau în fața politicii europene 
fără a nesocoti dificultățile, dar 
avînd încredere în voința comună 
care unește popoarele Europei. Gu
vernul meu — a precizat Alfred 
Hilbe — a ținut foarte mult să con
tribuie de la bun început la lucră
rile pregătitoare ale acestei confe
rințe, deoarece este de datoria fie
cărui stat, indiferent de dimensiu
nile sale, să-și promoveze interesele 
în viața internațională, participînd 
la reglementarea relațiilor în regiu
nea din care face parte.

Liechtenstein — a arătat în conti
nuare vorbitorul — salută concep
tul fundamental al conferinței, po
trivit căruia toate statele participan
te iau parte în calitate de state 
suverane și independente și pe bază 
de deplină egalitate. în această re
afirmare a suveranității, indepen
denței și egalității în drepturi a tu
turor statelor rezidă, după părerea 
noastră, o premisă importantă pen
tru înfăptuirea țelurilor propuse de 
conferință. Problemele care stau in 
fața conferinței reprezintă, în totali
tatea lor, un program de lucru bine 
gîndit, bogat în conținut și amplu.

Țara noastră, a declarat șeful dele
gației Liechtensteinuliu. preconizea
ză o îhtărire a securității, colaboră
rii pașnice și prieteniei între state 
și cetățeni și sprijină, de asemenea, 
toate măsurile propice promovării 
unor raporturi care să ducă la în
crederea în relațiile dintre state.

Guvernul principatului se pronun
ță, de asemenea, pentru principiile 
dreptului internațional, care trebuie 
să stea la baza normelor de conduită 
dintre statele participante. Printre a- 
cestea menționez — a spus Alfred 
Hilbe — renunțarea Ia amenințarea 
cu forța sau la folosirea forței. Gu
vernul principatului Liechtenstein 
sprijină toate eforturile menite 
să ducă Ia găsirea de metode adec
vate și mecanisme angajante pentru 
reglementarea pașnică a problemelor 
litigioase.

„Dreptul fiecărui popor

de a-și hotărî propriul 

destin"

După ce a subliniat că în ultima 
jumătate de an în istoria Europei a 
fost deschis un nou capitol-, că aceas
tă conferință marchează cel mai im
portant dialog din istoria politică a 
continentului, ministrul de externe al 
Ciprului. Yiannaki Christofides, a 
spus : „Dacă vom înregistra un suc
ces în eforturile noastre de a pune 
bazele destinderii europene prin ne
gocieri colective, efectele vor fi po
zitive nu numai pentru Europa, ci și 
pentru întreaga lume". „Guvernul ci
priot crede cu hotărîre că numai 
prin înțelegere internațională și 
cooperare pot fi realizate pacea și 

< adevărata securitate. El consideră că 
pacea se poate baza numai pe res
pectul universal al egalității suverane 
a tuturor statelor și pe drepturile 
inalienabile ale suveranității, respec
tului independenței politice și integri
tății teritoriale a fiecărui stat, indi
ferent de sistemul său social sau po

litic. pe dreptul popoarelor de a-și 
țotărî singure propriul destin, libere 

> ide orice intervenție din afară, sub
versiune, constrîngere sau presiuni. 
De o importanță fundamentală sînt, 
de asemenea, în relațiile dintre state, 
principiile privind abținerea de la a- 
menințarea sau folosirea forței și 
neintervenția în treburile interne ale 
altui stat. 28 de ani de experiență, 
care au trecut de la crearea O.N.U., 
au demonstrat că cele mai explozive 
situații în relațiile dintre state au 
fost acelea create prin încălcarea a- 
cestor principii. Considerăm, de a- 
ceea, lista principiilor cuprinse în re
comandările reuniunii pregătitoare 
drept, o bază importantă pentru mun
ca ce urmează a fi depusă în acest 
domeniu, în a doua fază a conferin
ței".

în continuare, ministrul cipriot 
și-a exprimat speranța că conferința 
va avea efecte salutare și în ce pri
vește pacea și securitatea în zona 
Mării Mediterane.

„Securitatea Europei 

este unică și indivizibilă"

Primul ministru și ministrul de 
externe al Maltei, Dom Mintoff, 
a declarat că „în această primă e- 
tapă a Conferinței pentru securitate 

șl cooperare în Europa este nece
sar ca recomandările finale ale 
consultărilor de la Helsinki să fie 
examinate în lumina scopurilor pe 
care toate statele participante și 
le-au propus să le realizeze".

„în ultimii 10 ani, a spus premie
rul maltez, am fost martorii unei 
schimbări din cele mai salutare. 
Destinderea a evoluat spre înțele
gere, care, la rîndul ei, s-a trans
format într-o căutare sinceră a unei 
securități reale și a cooperării".

Premierul maltez a apreciat că si
tuația existentă în Mediterana nu o- 
feră motive suficiente de satisfac
ție, în această zonă existind unele 
probleme rămase nerezolvate, care 
contribuie la menținerea încordării. 
De aceea, a spus el, este necesar 
ca actuala conferință să-și aducă 
contribuția și la crearea unei 
atmosfere de destindere în Medi
terana.

„Sintem foarte bucuroși, a spus 
în încheiere Dom Mintoff, că parti
cipăm Ia această conferință. Sintem, 
de asemenea, bucuroși deoarece pen
tru prima oară în istoria Europei 
Malta are drepturi egale cu cele mai 
puternice state. Această bucurie a 
noastră trebuie să fie însoțită de o 
și mai mare hotărîre din partea 
noastră pentru a convinge toate ce
lelalte sta,te europene oă securitatea 
Europei este unică și indivizibilă, 
că ceea ce s-a realizat în alte zone 
ale Europei poate fi întreprins cu 
succes și în sudul continentului".

„Asumarea de către toți 

a unor angajamente clare"
.

„în' timpurile noastre — a relevat 
în intervenția să ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Van der Stoel, 
există o evoluție rapidă practic în fie
care domeniu, nu numai în știință și 
tehnologie, dar și în opiniile oameni
lor față de subiecte tot așa de diferite 
ca artele, valorile morale și relațiile 
internaționale. Sarcina oamenilor po
litici este de a-și găsi inspirația în a- 
ceastă evoluție, în acest dinamism, 
și, în același timp, de a o orienta 
în direcția justă — în cazul nostru, 
spre securitatea reală și spre îmbu
nătățirea bunăstării popoarelor noas
tre. Guvernul Olandei concepe a- 
ceastă conferință ca un prilej — 
dacă nu prilejul — de a permite 
procesului apropierii între state, 
specific ultimei perioade, să fie un 
proces cu adevărat dinamic".

„Cred că va fi util — a spus el
— să ne angajăm in elaborarea unui 
document asupra principiilor accep
tate' de toate statele participante. 
Va fi un test care va arăta în ce 
măsură sintem de acord asupra ba
zelor relațiilor noastre. Va trebui, 
bineînțeles, să ne convingem că 
avem în vedere aceleași lucruri 
atunci cînd utilizăm aceleași cu
vinte. în interesul stabilirii funda
mentului unor relații mai strinse 
între statele participante, pe care 
să poată fi construită o Europă mai 
bună, mai sigură, va trebui să for
mulăm textele esențiale în așa fel 
îneît ele să definească cu adevărat 
înaltul nivel al respectului reciproc 
și interrelațiilor la care aspirăm".

în ceea ce privește aspectele mili
tare ale securității, vorbitorul a sub
liniat importanța angajării unei dis
cuții pe această temă în a doua fază 
a, conferinței. „Aspectele militare 
ale securității sînt, în opinia noas
tră, atît de inextricabil întrețesute 
cu cele politice, a spus el, îneît pe 
bună dreptate ele au fost calificate 
ca indivizibile".

„Așa cum s-a spus în legătură cu 
întărirea securității — a arătat el
— nițH eforturile noastre economice 
nu trebuie, intenționat sau nu, să 
fie îndreptate împotriva unui alt 
stat sau continent ; dimpotrivă, va 
trebui să construim cooperarea noas
tră în așa fel, îneît țările în curs 
de dezvoltare să poată extrage din 
ea beneficii concrete".

Delegatul Olandei și-a exprimat 
încrederea că a doua fază a confe
rinței se va ocupa, de o manieră a- 
decvată, de problema înlăturării ba
rierelor care există încă, de folosi
rea tuturor posibilităților pentru ca 
întreprinderile și organizațiile dife
ritelor state să-și poată îmbunătăți 
schimburile și cooperarea.

„Un principiu nu poate fi

invocat pentru a se justifica 

încălcarea altuia"t

„Ne-am reunit la Helsinki — a de
clarat ministrul supleant al afaceri
lor externe al Greciei, Phaedon Anni- 
nos Cavalieratos — pentru a încer
ca să asigurăm continentului nostru 
un viitor de pace stabilă și justă, 
un viitor eliberat de temere sau in
timidare, eliberat de neîncredere 
sau antagonism, care să ignore con
fruntarea indiferent în ce formă ar 
fi ea. De asemenea, așteptăm de la 
conferința noastră ca ea să stabi
lească pe baze solide o mai bună 
cooperare între toate statele parti
cipante".

Vorbitorul a evocat eforturile des
fășurate de Grecia și alte state din 
Peninsula Balcanică în direcția dez
voltării cooperării în diverse dome
nii, eforturi care — a spus el — au 
dus la „o consultare liberă și con
structivă între personalitățile poli
tice, la crearea unor comisii inter
ministeriale mixte pentru asigurarea 
cooperării în diverse sectoare, de la 
comerț pînă la cooperarea industria
lă, energetică, tehnologică, științifică 
și culturală". „Sint convins — a a- 
dăugat el — că încheierea cu rezul
tate fericite a conferinței noastre 
va consolida acest spirit de coope
rare în avantajul reciproc, ca o con-,' 
tribuție pozitivă la stabilirea unei 
păci, juste și durabile".

Abordind problemele securității, 
„piatra unghiulară a stabilității și a 
liniștii în Europa",, vorbitorul a .re
levat că principiile profiuse pentru 
a fi adoptate în cursul celei de-a 
treia faze a conferinței se inspiră 
în mare măsură din cele enunțate 
în Carta Națiunilor Unite. „Cele 

zece principii enumerate, a sublini
at el, sînt intim legate unul de altul. 
Intr-adevăr, ar fi inadmisibil ca un 
stat să poată invoca unul dintre a- 
ceste principii pentru a-și justifica 
încălcarea altuia".

Vorbitorul a arătat în continuare 
că, în ceea ce privește al doilea ca
pitol al ordinii de zi, „termenii pro
puși au fost concepuți în mod feri
cit, deoarece ei trasează liniile ge
nerale ale unei cooperări comerciale, 
industriale, tehnice, științifice și fi-» 
nanciare".

Ministrul supleant de externe al 
Greciei a exprimat speranța că se 
va realiza un punct de vedere co
mun între statele participante și în 
domeniul relațiilor umane, al infor
mației și culturii.

„Menținerea păcii 

și colaborării 

prin consolidarea 

încrederii reciproce"

Securitatea care se bazează ex
clusiv pe echilibrul terorii — a de
clarat Agostino Casaroli, secretar 
al Consiliului pentru problemele pu
blice al Vaticanului, nu este nici 
suficientă și nici cu adevărat ’ „si
gură". Aceasta pentru că, dat fiind 
caracterul schimbător al unor ase
menea raporturi de echilibru, fie
care parte interesată este tentată 
să-și sporească propria sa marjă de 
avantaj, dezlănțuindu-se astfel „es
caladarea" în ce privește cheltuielile 
și perfecționarea mijloacelor atit 
defensive, cît și ofensive. Apoi, exis
tă pericolul ca acumularea de mij
loace militare și creșterea neîncre
derii reciproce să ducă la ‘gesturi 
necugetate, susceptibile, să provoace 
precipitarea situației. De aceea, ne 
pronunțăm ferm în favoarea căutări^, 
altor mijloace și altor forme capa
bile să asigure securitatea tuturor. 
Sîntem convinși că, în loc de a urma 
vechiul dicton „Dacă vrei pace, pre- 
gătește-te de război", să ne pregătim 
pentru pace dacă vrem într-adevăr 
pacea.

Atît timp cît raporturile dintre 
națiuni nu vor permite oprirea aces
tei curse a echilibrului forțelor, este 
necesar cel puțin să ne angajăm vi
guros pentru promovarea oricărui 
mijloc posibil să suscite, să spo
rească și să consolideze încrederea 
și interesul reciproc în menținerea 
păcii și colaborării. Astfel, în rela
țiile pașnice dintre popoare, teama 
de război va fi înlocuită treptat și 
pozitiv cu interesul, cu atașamentul 
pentru pace.

Subliniind importanța pe care 
Vaticanul o acordă elaborării princi
piilor juridice și de etică internațio
nală pe care țările din Europa tre
buie să le reafirme și să se anga
jeze solemn să le respecte în rela
țiile dintre ele,, vorbitorul a decla
rat că aceste principii privesc : re
cunoașterea și respectarea egalității 
suverane a tuturor statelor și a in
tegrității lor teritoriale, recunoaște
rea egalității în drepturi a tuturor 
popoarelor și a dreptului lor de a 
dispune de ele însele, cooperarea în
tre state fără nici un amestec in 
afacerile interne ale altui stat, 
nerecurgerea la amenințarea sau la 
folosirea forței, precum și reglemen
tarea pașnică a neînțelegerilor, hotă- 
rîrea de a respecta cinstit obligațiile 
asumate în conformitate cu dreptul 
internațional.

„Identitatea națională — 

o componentă a securității"

Expunînd concepția guvernului său 
despre această conferință, ministrul 
de externe al Finlandei, Ahti 
Karjalainen, a jnenționat că ea 
este o reuniune a unor guverne răs
punzătoare colectiv pentru pacea in 
Europa, pentru securitatea și pen
tru dezvoltarea în continuare a co
laborării internaționale. în efortu
rile noastre de a atinge aceste 
obiective, a arătat el, acționăm în
tr-un mod care este în concordanță 
cu înaltele țeluri și principii ale 
Cartei O.N.U. După părerea guver
nului meu, în legătură cu aceasta 
trebuia să ținem seama că guvernele 
reprezentate aici — și anume fie
care dintre ele — poartă și răs
punderea pentru securitatea popoa
relor lor și reprezintă, în condiții de 
deplină suveranitate, obiectivele po
litice și sistemele economice și so
ciale ale popoarelor lor.

Obiectivul primar al fiecărui po
por este năzuința spre securitate, a 
relevat el în continuare. Principiul 
egalității suverane, al respectării 
drepturilor inerente suveranității, 
formulat din punctul de vedere al 
relațiilor dintre statele Europei și al 
securității continentului nostru, este 
un principiu central. Fiecare stat 
european, a arătat el, are dreptul 
și trebuie să aibă și pe viitor drep
tul de a fi el însuși, adică, dacă 
vrea, de a fi altfel decît alte state. 
El are dreptul să facă acest lucru și 
în sfera colaborării internaționale, 
în concepția guvernului finlandez, 
identitatea națională trebuie să fie 
o parte componentă recunoscută a 
securității în Europa.

Vorbitorul a insistat asupra nece
sității de a fi recunoscut și respec
tat statutul țărilor neutre. El a de
clarat, de asemenea, că Finlanda 
sprijină propunerea elvețiană pri
vind crearea unui mecanism pentru 
rezolvarea prin mijloace pașnice a 
eventualelor diferende dintre state.

Referindu-se la măsurile pentru 
promovarea încrederii între state, 
Ahti Karjalainen a relevat că ele 
trebuie examinate cu multă atenție. 
El a amintit în context propunerea 
făcută cu zece ani în urmă de pre
ședintele statului finlandez de a pro
clama statele nordice zonă denuclea- 
rizată, și a menționat că, după pă
rerea sa, a sosit timpul ca această 
idee să fie reconsiderată, pe o bază 
nouă.

Guvernul finlandez, a declarat în 
încheiere Ahti Karjalainen, consi
deră că este o necesitate logică să 
se inițieze urmările instituționale 
ale conferinței. Este vorba de un 
proces îndelungat, pus în mișcare de 
conferința pentru securitate și coo
perare, iar continuitatea lui trebuie 
să fie asigurată necondiționat.
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LA ANIVERSAREA TRATATULUI
DE PRIETENIE ROMÂNO-SOVIETIC

AU AVUT DE CIȘTIGAT
Decorarea a 40 de comune fruntașe

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe ..Maurer, a primit, vi
neri după-amiază, în vizită protoco
lară de prezentare pe Souheil Ghaz-

zi, ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a luat parte Ni
colae G-henea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. (Agerpres)

-i

întrecerea pe țară între comune pentru realizarea 
sarcinilor economice, edilitare și social-culturale, or
ganizată potrivit Rezoluției adoptate cu prilejul Con
ferinței pe țară a secretarilor comitetelor comunale de 
partid și primarilor din comune, a avut un rol mobili
zator în obținerea de noi succese în toate domeniile vie
ții economice și social-culturale din comune și sate. Sub 
conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de

Analizînd rezultatele obținute în 
anul 1972, în cadrul acestei acțiuni, 
Comisia centrală pentru îndruma
rea și coordonarea întrecerii între 
comune a acordat premii și men
țiuni comunelor fruntașe pe țară.

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1972 in îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor economice, edi
litare și social-culturale, pentru ob
ținerea de premii și mențiuni în 
întrecerea pe țară între comune, 
se conferă :

partid, consiliile populare comunale, colectivele din 
unitățile de stat și cooperatiste, organizațiile de masă 
și obștești, cetățenii comunelor și satelor din întreaga 
țară, depunînd eforturi susținute, au reușit să traducă 
în viață angajamentele luate ca răspuns la chemarea 
Consiliului popular al comunei Pechea, din județul 
Galați.

Olt, Priboieninești — județul
județul Argeș, Bucecea — județul 
Botoșani, Jiana — județul Mehe
dinți, Mircești — județul Iași, Ier- 
nut — județul Mureș.

„Ordinul Muncii" i 
pentru premiul II, 
Satulung — județul 
Bîrca

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
premiul I, comunelor : Stejari — 
județul Gorj, Gîrbovi — 
Lilov, Bodești — județul 
’ echea — județul Galați,

județul
Neamț, 
Stoică-

clasa a II-a, 
, comunelor : 

Maramureș, 
județul Dolj, Otopeni — 

municipiul București, Lechința — 
județul Bistrița-Năsăud, Sascut — 
județul Bacău, Ighiu — județul 
Alba, Berzovia — județul Caraș- 
Severin, Gheorghe Doja — jude
țul Ialomița, Sălciile — județul 
Prahova,. Tlream — județul Satu- 
Mare.

Salcea — județul Suceava, Cîțcău 
— județul Cluj, Sărmășag. — ju
dețul Sălaj, Șiria — județul Arad, 
Băneasa — județul Constanța, Băl- 
cești, județul Vilcea, Drăgănești- 
Vlașca — județul Teleorman, 
Dobra — județul Hunedoara, Bără
ganul — județul Brăila, Moșnița 
Nouă — județul Timiș.

clasa a IlI-a,
premiul III, comunelor :

„Ordinul Muncii" 
pentru

„Medalia Muncii", pentru mențiu
ne, comunelor : Hărman — județul 
Brașov, Vînători — județul Vran- 
cea, Corbu — județul Harghita, 
Girișu de Criș — județul Bihor, 
Tutova — județul Vaslui, Odobești
— județul Dîmbovița, Miercurea 
Sibiului — județul Sibiu, Smeeni
— județul Buzău, Valea Nucarilor
— județul Tulcea, Ozun — jude
țul Covasna.

Niciodată Pechea n~a fost mai frumoasă I
Ieri, comuna Pechea a 

îmbrăcat haine de sărbă
toare. Cu emoție, dar și 
cu justificată mîndrie, 
toți locuitorii au venit la 
entuziasta adunare popu
lară, în care comunei i 
s-a conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I.

Așadar, pechenii, auto
rii mobilizatoarei che
mări la întrecere adre
sate tuturor consiliilor 
populare, tuturor cetățe
nilor din comunele și sa
tele patriei, pentru buna 
gospodărire a satelor, 
pentru dezvoltarea lor 
social-economică, au ciș- 
tigat — împreună cu alte 
9 comune — premiul 
intii.

Să ne reamintim... O- 
biectivele chemării . sta
bilite printr-o amplă 
consultare a obștii vizau 
măsuri concrete pentru 
valorificarea tuturor bo
gățiilor comunei, pentru 
crearea unor dotări edili- 
tar-gospodărești care să 
satisfacă cît mai bine ce
rințele de progres și ci
vilizație ale satului con
temporan.

— Ce a însemnat anul 
1972 pentru locuitorii co
munei Pechea ?

— Mult, enorm de 
mult. în primul rînd, un 
an de muncă ambițioasă, 
să nu ne întreacă nimeni, 
și apoi un an cu bogate 
realizări. Cei de seama 
mea, ba chiar și unii mai 
tineri, știu cum arăta 
Pechea nu mai departe

cu două

Cu privire la vizita în tara noastra 
a delegației sindicale cehoslovace

decît în urmă 
decenii.

Autorul spuselor de 
mai sus este binecunos
cutul Erou al Muncii So
cialiste tovarășul Ion 
Negoiță — președintele 
cooperativei agricole de 
producție din Pechea.

La fel ca președintele 
Ion Negoiță, locuitorii 
Pechei spun și ei că nici
odată Pechea n-a i’odt 
mai frumoasă. Și mai e 
ceva care trebuie neapă
rat notat, ni se spune. Un 
fel de bilanț, de fapt o 
sinteză a realizărilor in
serate pe citeva foi de 
hîrtie de pe care am ex
tras : La sfîrșitul anului 
1972, averea obștească a 
cooperativei agricole a 
fost de 51 milioane lei, 
sporul numai al unui sin
gur an (1972) fiind mai 
mare decît reprezenta 
averea, în totalitatea ei, 
acum un deceniu. De la o 
sumă modestă, de 42 000 
lei investiții în 1950, s-a 
ajuns în 1972 la importan
tul volum de cheltuieli 
pentru investiții de 7,3 
milioane lei. în 1972, li
vrările către fondul - de 
stat au fost depășite cu 9 
la sută la grîu, cu 35 la 
sută la porumb, punîn- 
du-se la dispoziția fondu
lui centralizat de stat 
peste 13 500 tone cereale 
și plante tehnice, față de 
11 OtJD tone planificate. 
S-au depășit livrările la 
carne cu 25,8 la sută, la

'lapte de vacă cu 32,3 la 
sută, iar la ouă cu 39,3 ia 
sută.

Este ușor să enumeri 
acum, în citeva rînduri, 
rezultatele obținute. Ceea 
ce trebuie subliniat însă 
neapărat este că nimeni 
din „ultima generație de 
săraci", cum li s-a spus 
pechenilor, nu-și închi
puia că aici vor exista în 
1972 centrală termică și 
baie comunală, bloc cu 12 
apartamente, canalizare, 
apă potabilă la robinet, 
încălzire centrală și 
și mai cite.

— Să nu 
crurile au 
de simple, 
varășul 
primarul, 
anului trecut, 
muna era un , 
fost nevoie de materiale, 
de forță de muncă, de 
organizare. Unele dintre 
problemele ce se ridicau 
ne cam depășeau pe noi. 
Dar cu sprijinul consiliu
lui popular județean, 
printr-o consultare reci
procă permanentă, cîntă- 
rind bine forțele, am re
ușit să trecem peste 
greutățile ivite, 
cooperator, fiecare cetă
țean al comunei noastre 
a fost într-un fel un con
structor. N-a fost nevoie 
să mai lămurim oamenii, 
pentru că ei singuri știau 
că tot ce fac, fac pentru

cite

credeți că 
fost chiar 
ne

Ion
în

lu- 
așa 
to-spunea

Marinescu, 
primăvara 

toată co- 
șantier. A

peste 
Fiecare

comunei Pechea — spu
nea în cuvîntul său pri- 
mul-secretar al Comite
tului județean de partid 
Galați, președintele con
siliului popular județean, 
tovarășul Constantin
Dăscălescu — realizări 
dintre cele mai mari. 
Viața a dovedit că oa
menii Pechei știu ce vor 
și atunci cînd vor ceva, 
gindul lor devine faptă, 
iar fapta, izvor de alte 
împliniri, pe care i le do
rim din toată inima.

...Că așa va fi, mărtu
rie stau înseși cuvintele 
calde de angajament cu
prinse în telegrama pe 
care pechenii au trimis-o 
— în încheierea adunării 
populare — către C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu : „înal
ta distincție care ni 
s-a acordat astăzi re
prezintă pentru noi un 
îndemn la o activitate 
mai fructuoasă ; de aceea 
ne angajăm ca și pe vii
tor să acționăm cu toată 
fermitatea pentru tradu
cerea în viață a hotăyîri- 
lor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale 
ale partidului, conșticnți 
că astfel putem să nc a- 
ducem contribuția, ală
turi de întregul nostru 
popor, la înflorirea Re
publicii Socialiste Româ
nia".

O delegație a Mișcării Sindicale 
Revoluționare din Cehoslovacia — 
R.O.H. — condusă de tovarășul 
Karel Hoffmann, membru al. Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Consiliului Central, a e- 
fectuat în zilele de 2—5 iulie o 
vizită de prietenie în Republica So
cialistă România, la invitația Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Rltmânia.

Delegația a fost»primită, în timpul 
șederii în țara noastră, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Delegația sindicală cehoslovacă a 
avut convorbiri cu o delegație a 
U.G.S.R., condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Executiv al Comitetului Cen
tral al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central, care au prilejuit un 
schimb util de păreri cu privire la 
preocupările și sarcinile oamenilor 
muncii și sindicatelor din cele două 
țări, la evoluția relațiilor româno- 
cehoslovace pe linie sindicală, pre
cum și în legătură cu unele proble
me ale mișcării sindicale internațio
nale.

A fost evidențiată evoluția ascen
dentă a legăturilor intre sindicatele 
din România și Cehoslovacia, care se 
înscriu în contextul general al rela
țiilor multilaterale de colaborare în
tre oamenii muncii și popoarele ce
lor două țări. Ambele delegații au 
exprimat hotărîrea de a lărgi și în 
viitor schimburile de informații și 
experiență din activitatea concretă a 
sindicatelor, ca și schimbul de dele
gații sindicale la diferite niveluri.

Delegațiile au subliniat că vizita în 
Cehoslovacia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și vizita în 
România a tovarășului Gustav Hu- 
sak, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, discuțiile purtate cu 
aceste prilejuri au adus o contribu
ție importantă la aprofundarea și 
dezvoltarea în continuare a colaboră
rii între popoarele din cele două țări.

în cadrul schimbului de păreri în 
legătură cu unele probleme ale miș
cării sindicale internaționale s-a re
afirmat importanța dezvoltării legă
turilor de prietenie și colaborare cu 
sindicatele din țările socialiste, a 
cooperării între organizațiile sindi
cale din întreaga lume, indiferent de 
afiliere, pe baza intereselor comune 
de clasă ale celor ce muncesc, a so
lidarității muncitorești, a respectării 
depline a autonomiei fiecărei cen
trale

A

U.G.S.R. și R.O.H. cu privire la 
convocarea Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și cola
borare, precum și speranța că lucră
rile ei vor contribui la promovarea 
pe continent a unor relații intre 
state bazate pe principiile echității 
și dreptului internațional, la dezvol
tarea unei largi colaborări între po
poare, în ‘interesul asigurării pro
gresului economic și social al fiecă
rei națiuni.

în contextul procesului de destin
dere care are loc pe plan european, 
cele două delegații, în numele or
ganizațiilor sindicale pe care le re
prezintă, au apreciat că organizarea 
unei conferințe sindicale europene 
ar reprezenta o acțiune importantă 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare șl a unității de acțiune a 
sindicatelor de pe continent, ca o 
contribuție la realizarea securității 
și cooperării în Europă. Ele au rea
firmat solidaritatea lor cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Africa, A- 
sia și America Latină împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru dezvoltarea 
economică și socială a țărilor lor, 
pentru folosirea bogățiilor naționale 
în interesul popoarelor, pentru pro
gres social.

Cele două delegații apreciază în
cheierea Acordului cu privire la în
cetarea războiului șl restabilirea pă
cii în Vietnam ca o mare victorie a 
poporului vietnamez, a tuturor for
țelor progresiste și. iubitoare de 
pace, și cer ca prevederile acestui 
acord să fie strict respectate. Ele 
condamnă continuarea agresiunii 
împotriva poporului din Cambodgia, 
consideră ca o datorie internaționa- 
listă acordarea unui ajutor multila
teral popoarelor din Indochina șl 
reafirmă sprijinul deplin față de 
lupta lor pentru' respectarea dreptu
lui de a-și hotărî liber soarta.

Manifestînd îngrijorare față de si
tuația din Orientul Apropiat, cele 
două organizații se pronunță pentru 
rezolvarea politică a conflictului pe 
baza Rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, pentru re
zolvarea problemei ponorului pales- 
tinean potrivit aspirațiilor sale legi
time.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România și Mișcarea Sindicală 
Revoluționară din Cehoslovacia vor 
continua să-și aducă contribuția la 
activitatea F.S.M., în vederea dez
voltării colaborării ................."
mișcării sindicale

Se împlinesc astăzi 3 ani de la semnarea noului Tratat de priete- . 
nie, colaborare, și asistență mutuală dintre^ România și Uniunea Sovie
tică — eveniment de mare însemnătate în cronica raporturilor frățești 
dintre cele două țări și popoare. Continuînd și dezvoltînd prevederile 
tratatului din 1948 — care consfințea relațiile de trainică prietenie, a- 
lianță și colaborare reciprocă statornicite după victoria puterii popu
lare în țara noastră — documentul semnat la 7 iulie 1970 la București, 
oglindind posibilitățile sporite generate de progresele celor două țări in 
evoluția lor politică, economică și socială, reprezintă un puternic in
strument de întărire continuă a acestor relații, un cadru politico-ju- 
ridic propice pentru ridicarea lor pe un plan tot mai înalt.

Așa cum e cunoscut, țara noastră, atașată organic ideilor interna
ționalismului proletar, cauzei socialismului, militează cu consecvență 
pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, ca preocupare centrală a întregii sale activități 
pe plan extern. în acest context, partidul și guvernul țării noastre, 
poporul român acordă o inaltă prețuire legăturilor de trainică priete
nie și colaborare cu Uniunea Sovietică. Baza sigură pe care se dez
voltă relațiile multilaterale de prietenie româno-sovietice o constituie, 
așa cum se subliniază și în textul noului tratat, principiile ajutorului 
frățesc, avantajului reciproc, respectării suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne — 
principii ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist.

în perioada care a trecut de la semnarea acestui tratat, România 
și Uniunea Sovietică au realizat noi și importante progrese în dezvol
tarea colaborării pe tărim politic, economic și tehnico-științific, in 
amplificarea și diversificarea schimburilor comerciale, a formelor de 
cooperare în producție etc. Concomitent, s-au dezvoltat relațiile in do
meniile culturii, artei, învățămîntului, contactele și schimburile de ex
periență în diferite sectoare ale edificării hoii orînduiri — a socialis
mului și comunismului.

O puternică înrîurire asupra dezvoltării prieteniei dintre țările și 
popoarele noastre au legăturile de solidaritate și colaborare tovără
șească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice. întreaga această evoluție continuu ascendentă, salutată 
cu vie satisfacție de țara noastră, servește nemijlocit intereselor funda
mentale de progres ale ambelor popoare, intereselor generale ale so
cialismului și păcii.

Cu prilejul aniversării de astăzi, poporul român adresează poporu
lui sovietic prieten un salut frățesc și îi urează cu căldură să repur
teze noi izbînzi in activitatea dedicată idealurilor comunismului, 
cauzei păcii și progresului in lume.

Profiluri noi pe harta industrială a U. R. S. S.

sindicale.
fost exprimată

fiecărei cen-
satisfacția

dez- 
și solidarității 

,...T___ ___ internaționale,
pentru înfăptuirea unității de acțiu
ne a celor ce muncesc de pretutin
deni pe baza unor obiective largi, 
corespunzătoare intereselor de clasă 
ale oariienilor muncii de pretutin
deni.

încheierea convorbirilor economice

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ștefan Voitec, a adresat c 
telegramă de felicitare președintelui 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, tovarășul Niamîn 
Luvsanciultem, cu ocazia alegerii 
sale in această funcție.

*

George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
'.omânia, a primit o telegramă de 
mulțumire pentru mesajul de felici
tare adresat lui Vincent Eton, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Unite Camerun, cu ocazia Zi
lei naționale a țării sale.

■ir
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Mal- 
gașe, Didier Ratsiraka, pentru felici
tările transmise cu ocazia aniversării 
Zilei naționale malgașe.

★
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a Zilei armatei populare alba
neze, vineri dimineața, la Casa Cen
trală a Armatei din Capitală, a avut 
loc deschiderea unei expoziții de fo
tografii care înfățișează aspecte din 
viața și activitatea militarilor alba
nezi.

La vernisaj au participat generali 
și ofițeri superiori din garnizoana 
București, precum și Nikolla Profi, 
ambasadorul R. P. Albania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, general-maior Du
mitru Fotescu și Ko?o Kallțo, consi
lier al Ambasadei R. P. Albania, au 
rostit alocuțiuni.

★
Vineri a părăsit Capitala delega

ția Semilunii Roșii din Turcia, con
dusă de Ahmet Karakuș, membru 
al Comitetului Executiv al acestei 
organizații.

în timpul vizitei în țara noastră, 
oaspeții au fost primiți de președin
tele Societății de Cruce Roșie, gene
ral-colonel Mihai Burcă, au luat 
cunoștință .de activitatea unor co
misii de Cruce Roșie din întreprin
deri, localități urbane și rurale și 
au vizitat obiective turistice.

★
după-amiază s-au încheiat 
celui de-al VI-lea Congres 
de farmacie, organizat în 

de Uniunea societăților de

Vineri 
lucrările 
național 
Capitală 
științe medicale.

Timp de trei zile, numeroși cerce
tători din țară și oaspeți de peste 
hotare au prezentat comunicări ori
ginale 
controlul medicamentului.

(Agerpres)
în cercetarea, prepararea și

— Viitorul îi rezervă

oaspeți ai „Scînteii
La invitația 

țara noastră, 
mentare, ziariștii irakieni Mohamed 
Jasim Amin, redactor-șef adjunct al 
.ziarului „Al Thawri", și Harbi Moha
med, șef de secție la același ziar.

Oaspeții au vizitat obiective indus
triale, agricole și culturale din Capi
tală și din județele Dolj, Brașov, 
Prahova și Constanța, au avut intil- 
niri la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Exte
rior, la Uniunea ziariștilor, Radio- 
televiziune, Agerpres și la redacția 
ziarului nostru.

în încheierea vizitei, ziariștii ira
kieni au fost primiți de tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. La convorbire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor- 
dialăț a participat tovarășul Alexan
dru Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scin- 
teia".

A fost prezent Salah Eddin I. Al- 
Sheikhli, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Irak la București.

„Scînteii", se află 
într-o vizită de docu-

în

0 BIHOR. — Ieri dimineață 
au fost încheiate lucrările de con
strucție a barajului de acumulare 
a apelor de la Leșu, situat la ju
mătatea drumului ce leagă punc
tul Bucea de pe șoseaua E 15 cu 
stațiunea climaterică Stîna de Vale 
în masivul vestic Piatra Craiului. 
Barajul are o înălțime de 60 metri 
și o lungime de 6 km. Capacita
tea de acumulare a lacului este de 
28 milioane m c. El va contribui 
la regularizarea cursului superior, 
al Crișului Repede și la irigarea a 
circa 10 000 ha teren agricol. în 
jurul barajului se va amenaja o 
modernă bază turistică. • CON
STANȚA. — Prin extinderea lu
crului în acord global și speciali
zarea danelor pe feluri de mărfuri 
și relații de transport, portuarii 
constănțeni și-au depășit planul la 
traficul de mărfuri pe primul se
mestru cu 300 000 tone, realizind, în 
același timp, 2 milioane lei valută 
beneficii peste plan. Pe această 
bază, ei și-au suplimentat angaja
mentul inițial, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul anului traficul portuar să 
înregistreze 10 milioane tone măr-

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii roinâno-indienc

perioada 2—6 iulie, la invitația
- • - — • i Planificării,

mi-

Vineri a sosit în Capitală o dele
gație de activiști ai Partidului Comu
nist Italian, condusă de Lelio Cras- 
succi, membru al C.C. al P.C.I., care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, delegația italiană a fost 
întimpinată de Ion Savu, membru al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție. la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 iulie, tn țară : Vreme în curs de 
încălzire. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi izolate, cu caracter de 
aversă, mai frecvente în sudul țării și 
în zona de deal șl de munte. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 șl 20 de grade, 
maximele vor oscila între 22 și 31 de 
grade, local mal ridicate. în București : 
Vreme în curs de încălzire. Cerul va 
fi variabil. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere.

1 < 
1

i ®mea

în 1---------
Comitetului de Stat al 
ne-a vizitat țara D. P. Dhar, 
nistrul planificării din India.

Cu ocazia întilnirilor și convorbi
rilor care au avut loc, s-a făcut o 
trecere în revistă a stadiului actual 
al relațiilor economice bilaterale și 
a perspectivelor de dezvoltare și di
versificare a acestora.

Au fost evidențiate posibilitățile de 
extindere a colaborării și cooperării 
pe termen lung, îndeosebi in dome
niile : explorării, exploatării șl pre
lucrării țițeiului și gazelor naturale, 
producției de echipamente petroliere, 
materiale și componente, Industriei 
energetice, chimice și petrochimice, 
mai ales in producția de îngrășămin
te, pesticide, agriculturii. și zooteh
niei, precum și în cooperarea pe 
terțe piețe. De asemenea, au fost 
abordate probleme privind lărgirea 
cooperării tehnico-științlfice și de 
specializare a cadrelor în diverse do
menii de interes comun.

S-a convenit să se finalizeze aran
jamentele privind constituirea Comi
siei mixte guvernamentale de coope
rare economică, științifică și tehnică, 
iar lucrările primei sesiuni a acestei 
comisii să aibă loc în cursul trimes
trului IV a.c.

S-a căzut de acord ca grupuri de 
experți din cele două țări — pe baza 
unui program de lucru — să exami
neze căile și mijloacele concrete pen
tru dezvoltarea in continuare a cola
borării economice și a cooperării in
dustriale și tehnico-științlfice.

în timpul șederii in România, mi
nistrul indian, precum și experțil

care l-au însoțit, au vizitat obiective 
industriale și de cercetare.

★
Ministrul planificării din India, 

D. P. Dhar, care la invitația Comi
tetului de Stat al Planificării a fă
cut o vizită în țara noastră, a pără
sit vineri Capitala.

Oaspetele indian a fost condus la 
aeroportul Otopeni de Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Petre Tănăsie, 
ambasadorul României în India, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent V. K. Ahuja, am
basadorul Indiei la București.

(Agerpres)

La o recentă intilnire cu ziariștii, 
Fiodosi Voronov, adjunct al minis
trului industriei siderurgice a U.R.S.S., 
evidențiind activitatea oțelarilor, in
forma că, în 1972, in Uniunea So
vietică s-a realizat o producție de 
125 000 000 tone de oțel. își găsește 
expresie în acest rezultat rolul pri
mordial acordat industriei grele pen
tru progresul economic, social și 
cultural al întregii țări, în concor
danță cu hotărîrile Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. Este sufi
cient a se arăta că, in actualul cin
cinal, investițiile bugetare în dome
niul siderurgiei sint de 1,7 ori mai 
mari decît în cincinalul precedent.

AcUm, accelerarea ritmului con
tinuă în mod susținut, deși cerințele 
referitoare la cantitatea de produse 
sint insoțite, în măsură tot mai mare, 
de acelea privind calitatea lor. La 
oțel, pe lingă sporul de producție 
anuală de 6 100 000 tone (din care 94 
la sută se va realiza pe seama creș
terii productivității muncii), actualul 
cincinal adaugă importanți indici re
feritori la calitate și eficiență. De 
pildă, în condițiile creșterii cu 29 la 
sută a producției de laminate finite, 
cantitatea de oțeluri slab aliate (a 
căror folosire în industrie reduce 
consumurile de metal cu 15—20 la 
sută) va crește de două ori, iar cea 
de tablă nichelată — de 2,1 ori. După 
cum s-a demonstrat, oțelurile pro
duse prin turnarea continuă au un 
grad mult mai ridicat de 
tate. Folosirea mai intensă 
metode a devenit una din 
lele direcții ale acțiunilor 
nătățire a calității oțelului 
lui cincinal, volumul producției de 
oțel elaborat în acest fel urmînd să 
crească de circa trei ori. Acum, în 
cel de-al treilea an — hotărîtor — al 
cincinalului, obiectivele propuse iși 
află materializarea în succese de 
seamă, care fac cinste puternicului 
detașament al clasei muncitoare, pe 
care îl constituie oțelarii. Să ne re
ferim, de pildă, la munca oțelarilor 
de la uzina „Azovstal" din 
Jdanov :

...O clădire ce se întinde pe 
prafață de 25 de hectare, pe 
unde se afla odinioară „așezarea lo- 
pătarilor" — a celor care, în anul 
1930, au săpat cu lopețile fundamen
tul primului furnal al uzinei. .Este 
clădirea puternicului laminor „3 600", 
construit și dat în exploatare recent, 
cu șase luni înainte de termenul pre
văzut. La 25 iunie, cind șeful bri
găzii de montaje, M. S. Bogdasevski, 
a predat cheile operatorului N. N. 
Gaiduk, cineva din miile de construc
tori, strinși în mica piațetă din fața 
clădirii, a șters de pe'tabla pe care 
scria : „Pînă la darea în exploatare 
au mai rămas... zile", scriind in loc 
„Azi e prima zi de lucru". Iar după 
comanda dată din cabina de sticlă a

cind lingou! 
1 300 de grade; 
role, spre val-

SCRIMA:

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRfANStyl^:/.
furi rulate, de 20 de ori mai mult 
decît în anul 1938. a SUCEAVA. — 
Pe malul rîului Moldova, la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, a fost deschis 
un complex turistic pentru tineret 
care cuprinde o cabană cu 44 de 
locuri, cantină cu 200 de locuri, 
club, ștrand de dimensiuni olim
pice, terenuri sportive pentru prac
ticarea sporturilor de sezon. — în 
vecinătatea platformei industriale 
din Lunca Sucevei a intrat în 
funcțiune stația de epurare biolo
gică a apelor, cu o capacitate de 
790 litri pe secundă. Apele rîului 
Suceava în aval de stație vor pu
tea fi astfel folosite ia irigații și 
în alimentarea cu apă a sectoare
lor zootehnice. « CLUJ. — După ce 
a trecut prin orașele Arad, Ora
dea, Satu-Mare, Baia Mare, expo
ziția documentară „Ion Slavici" 
(organizată cu prilejul împlinirii a 
125 de ani de la nașterea scriito
rului) a poposit Ia Cluj, în holul 
Bibliotecii Centrale Universitare. 
• MEHEDINȚI. — De la începu
tul anului și pînă în prezent peste 
45 000 de turiști,'din care 9 000 
străini, au vizitat monumentele is
torice și naturale din județul Me-

hedlnți — podul lui 'Traian, cas
trul DrObeta, peștera Țopolniței, 
podul natural de la Ponoârele, Sis
temul hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier. — Locuitorii 
din satul Izverna au amenajat un 
lac, unde se va înființa o crescă
torie de păstrăvi. în curind lacul 
va fi populat cu peste 5 000 de pu- 
ieți de pește, • PRAHOVA. — La 
liceul „George Enescu" din Sinaia 
a fost creat cu sprijinul elevilor 
și părinților un modern cabinet de 
matematici, care dispune de un bo
gat material didactic, culegeri de 
probleme, colecții și reviste de 
specialitate, aparate și instrumen
te, scheme, diagrame etc. în aces
te zile, aici au loc consultații pen
tru elevii care dau examene in în- 
vățâmîntul Superior și profesional. 
• BUZĂU. — Formația coral-sim- 
fonică a casei municipale de cul
tură din Buzău a dedicat un spec
tacol de cîntece patriotice mun
citorilor fruhtași în întrecerea so
cialistă. Spectacolul prezentat a 
constituit și o ultimă „verificare" 
înaintea plecării într-un turneu de 
două săptămîni în Republica So
cialistă Cehoslovacă.

omogeni- 
a acestei 
principa- 
de îmb'u- 
în actua-

orașul

o su- 
locul

aparatelor automate, 
portocaliu, incălzit la 
a început să curgă pe , . 
țuri, cineva a strigat : „Prima .din 
cele 350 000 tone de oțel laminat 
ce vor fi realizate încă în acest an 
a fost smulsă timpului".

Pentru înălțarea acestei unități in
dustriale, zecile de mii de construc
tori au desfășurat o muncă titanică ; • 
ei au dislocat 14 000 000 mc de rocă, 
au turnat 700 000 mc de beton, au 
montat 250 000 mc de construcții me
talice, au instalat 400 km conducte, 
138 km căi ferate, au construit un șir 
întreg de clădiri pentru locuințe și 
instituții social-culturale. Specialiștii 
apreciază că, după ce va trece prin 
procesele de prelucrare termică, ta
bla produsă la laminorul „3 600" va 
fi de cea mai bună calitate.

...Un moment de emoție. A ieșit 
prima placă de metal. Fiii și nepoții 
„lopătarilor" se apropie de oțelul 
fierbinte pe care sînt înscrise nu
mele a numeroși constructori ai a- 
cestui obiectiv, oameni care, în cu
rind, vor porni spre alte zone, pentru 
a ridica alți giganți ai siderurgiei.

Poate, chiar spre nord-est, la No- 
volipețk, pe apa Voronejului, unde 
se construiesc noi obiective similare. 
Aici, în aceleași zile cînd la uzina 

• „Azovstal" se petreceau faptele a- 
mintite, începea ridicarea a două noi 
clădiri : una pentru convertizoarele 
cu un volum de 300 tone fiecare, iar 
alta pentru instalația de turnare con
tinuă a oțelului. Aici se construiește 
Secția de convertizoare cu oxigen și 
turnare continuă nr. 2, considerată 
unică în lume prin puterea ce o va 
avea. Să amintim, spre comparație, 
că toate cele 200 cuptoare Martin 
ale Rusiei prerevoluționare produ
ceau anual 4 200 000 tone de oțel. A- 
cum, numai Secția de convertizoare 
nr. 2 va produce 8 000 000 tone de oțel 
pe an. Șantierul secției a fost decla
rat „obiectiv de șoc al cincinalului", 
fiecare zi, fiecare minut fiind rigu
ros folosite. Cind va fi dată în ex
ploatare cu întreaga sa capacitate, 
secția va produce oră de oră 500 tone 
de oțel. „în privința construcțiilor de 
acest gen avem o experiență bună — 
arăta zilele trecute G. Pavlov, pri
mul secretar al Comitetului regional 
P.C.U.S. — Lipețk ; căci tot aici,, la 
noi, s-au construit secția de conver
tizoare cu oxigen nr. 1, laminorul 

. „2 000", furnalul nr. 5, cu un volum 
de 3 200 mc (deocamdată cel mai 
mare din U.R.S.S.). Și de fiecare 
dată, ca și acum, avem senzația că 
facem un nou pas spre ziua de mîine 
a siderurgiei noastre".

Sint oameni și fapte care vădesc 
hărnicia și talentul creator, voința 
hotărită de a-și spori continuu con
tribuția la înălțarea edificiului comu
nismului.

Laurențlu DUȚĂ
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Campionatele mondiale de Ia Gdteborg
în sala „Scandinavium" din G<5te- 

borg au avut loc ieri sferturile de 
finală ale probei de floretă mascu
lin pe echipe. Formația României a 
întîlnit redutabila echipă a Ungariei, 
în fața căreia a cedat cu 2—9. In 
continuare, floretiștii români au în
trecut cu 9—4 pe cei japonezi, că- 
pătînd dreptul de a lupta pentru 
locurile 5—6 cu reprezentativa Fran
ței. Victoria a revenit cu 9—5 scri- 
merilor francezi.

Finala probei se va disputa între 
. echipele U.R.S.S. șl R.F. Germania. 
- (în semifinale : U.R.S.S. — Ungaria

8—7 ; R.F. Germania a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 9—7 in întîl- 
nirea cu formația Foloniei, campioa
nă olimpică).

Au început și întrecerile probei de 
sabie pe echipe. în grupa a șasea 
preliminară, formația României a în
vins cu 15—1 selecționata Iranului și 
a pierdut cu 6—9 în fața echipei 
Cubei. în recalificări pentru sferturile 
de finală, echipa României a întrecut 
cu 9—7 S.U.A., iar în „sferturi" a 
pierdut cu 4—9 meciul susținut în 
compania Ungariei. în continuare, 
sabrerii români vor evolua în tur
neul pentru locurile 5—8.

TENIS

Turneul

de la Wimbledon

/>

In cî te v a r î n d u r i

Turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon a intrat în faza de
semnării laureaților. Ieri după-amia
ză, pe terenul central, au fost pro
gramate două finale. La simplu fe
mei, intre tînăra americană Chris 
Evert (o adevărată revelație — 18 
ani) și compatrioata sa, favorita pro
bei, Billie Jean King, și la 
bărbați, intre cuplul Ilie 
(România), Jimmy Connors 
și australienii John Cooper, 
Fraser. Ambele finale însă au 
aminate pentru astăzi, întrucit 
plouat.

dublu 
Năstase 
(S.U.A.)

Neale 
fost 

a

AUTOMOBILISM. Cea de-a 
doua etapă a campionatului na
țional de viteză în coastă — ce 
trebuia să albă loc astăzi și 
mîine pe dealul Mateiaș — se 
amină, din motive tehnice, pen
tru săptămîr.a viitoare (sîmbă- 
tă și duminică), urmînd a se 
desfășura însă pe un alt tra
seu: la Sinaia, spre Cota 1400.

o POLO PE APA. — în capitala 
Cubei a început „Turneul prieteniei" 
la. polo pe apă, competiție care re
unește selecționatele de juniori ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, României, 
Ungariei, U.R.S.S. și Cubei (două 
formații). Tinerii poloiști români au 
învins in primul meci selecționata 
secundă a Cubei (10—5), iar in cel 
de-al doilea, echipa Bulgariei (7—0).

« ATLETISM. - La Koblenz 
(R.F.G.), Hartmut Briesenik (R. D. 
Germană) s-a clasat pe primul loc la 
aruncarea greutății cu 20,65 m — cea 
mai bună performanță europeană a 
sezonului.

9 MOTOCICLISM — „Marele pre
miu al Belgiei" s-a desfășurat în a- 
cest an pe circuitul de la Francor-

champs și a reunit la start Ounoscuți 
campioni din mai multe țări ale lu
mii. în cea mai disputată cursă a zi
lei (clasa 500 cmc), victoria a revenit 
Italianului Giacomo Agostini („M. V. 
Agusta"), care a parcurs 169,200 km 
în 49'05”3/10 (medie orară record : 
206,810 km).

© CICLISM — A 7-a etapă a Turu
lui ciclist al Iugoslaviei a fost cîști- 
gată de sovieticul Pavel Suhov, care 
a îmbrăcat totodată șl tricoul galben, 
purtat pînă acum de francezul Guy 
Lelcu. învingătorul a fost cronome
trat pe distanța de 163 km, in 4h 
07’31” (medie orară 39,200 km), ur
mat la mici intervale de Kraskov, 
Ceaplighin și Rosanni. în clasamen
tul general individual Suhov condu
ce cu un avans de 33 de sec. față 
de francezul Leleu. Teodor Vasile o- 
cupă locul 8, la 3’03”.

o FOTBAL — Echipa de fotbal a 
Columbiei a furnizat o mare surpri
ză în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (zona sud-amerl- 
cană, grupa I), reușind să învingă, 
la Montevideo, cu 1—0 (0—0) selec
ționata Uruguayului.

★
Doi jucălori europeni — Jan No

des (Cehoslovacia) și Aleksandr Me- 
treveli (U.R.S.S.) — își vor disputa 
finala la simplu masculin. Este 
un caz rar ; în istoria „Wimble- 
donului", acest lucru nu s-a mai in- 
tjmplat din anul 1936, cînd s-au în- 
tilnit celebrii jucători de atunci 
Perry și Von Cramm. După cum s-a 
anunțat, în semifinale Kodes l-a eli
minat pe englezul Roger Taylor, in 
timp ce Metreveli a cîștigat in fața 
americanului Mayer.

LOTO
Numere extrase la tragerea din 

6 iulie 1973.
Fond general de premii : 
din care 109 477 lei report.
Extragerea I : 18 13 16
83 53
Extragerea a II-a : 28 
22 12 4 8

998 799 lei

14 63 90 31

29 74 52 71



Merna dezbaterilor generale 
la priaia fază a fecwlor Conferinței 
litru securitate si cooperare h Europa

LA BELGRAD A FOST SEMNAT
SANTIAGO DE CHILE

Acordul privind majorarea schimburilor
de mărfuri dintre România și Iugoslavia

H@n! guvern și sartinile momentului

® CARACTERISTICA GENERALĂ - SPIRITUL CONSTRUCTIV 
O LUCRĂRILE CELEI DE A DOUA FAZE A CONFERINȚEI 

VOR ÎNCEPE LA 18 SEPTEMBRIE LA GENEVA

BELGRAD 6 (Corespondență de la 
S. Morcovescu). — La Belgrad a fost 
semnat, vineri, Acordul privind ma
jorarea volumului schimburilor de 
mărfuri dintre România și Iugosla
via pe perioada 1973—1975. Acordul 
prevede o sporire considerabilă a li
vrărilor de mărfuri între cele două 
țări.

Din partea română, documentul a 
foist semnat de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, iar din 
partea iugoslavă de Muhamed Had- 
jici, secretar federal pentru comer
țul exterior.

în scurte alocuțiuni rostite cu 
acest prilej, șefii celor două delega
ții au relevat ritmul ascendent al 
dezvoltării relațiilor economice din
tre România și Iugoslavia.

★
în aceeași zi, Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
avut o întrevedere cu Anton Vra- 
tușa, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via. La întrevedere a fost prezent 
ambasadorul României la Belgrad, 
Vasile Șandru.

HELSINKI 6. — Trimisul special Agerpres, Aurel 
Dumitrescu, transmite: Vineri au luat sfîrșit dezba
terile generale ale Conferinței pentru securitate și 
cooperare, în cadrul cărora au luat cuvîntul șefii 
delegațiilor celor 35 de țări participante, printre 
care și ministrul de externe al României, George 
Macovesțu.

Ședința de vineri dimineața, prezidată de șeful 
delegației Greciei, a programat cuvîntările lui Al
fred Hilbe (Liechtenstein), Yiannaki Christofides (Ci
pru), Dom Mintoff (Malta), M. van Der Stoel (Olanda). 
La amiază, o nouă și ultimă ședință g dezbateri
lor generale : au vorbit Phaedo’n AnninOs Kavaliera- 
țos (Grecia), Agostino Casaroli (Vatican) și Ahti Kar- 
jalainen (Finlanda).

Miniștrii afacerilor externe ai celor 35 de state au 
hotărît ca lucrările celei de-a doua faze a Confe
rinței privind securitatea și cooperarea să se des
chidă la 18 septembrie 1973, la Geneva. Comitetul 
de coordonare își va începe activitatea la 29 au
gust, tot la Geneva.

Grupul de lucru al conferinței însărcinat cu pro
bleme organizatorice a anunțat că nu a luat nici 
o hotărîre în ceea ce privește problema posibilității 
invitării la conferință a două state din bazinul me
diteranean — este vorba de Algeria și Tunisia —• 
propunere avansată de Malta. Conferința a însăr
cinat grupul de lucru să continue studierea acestei 
probleme.

în cadrul dezbaterilor generale s-au făcut diferite 
propuneri asupra documentelor care ar trebui să fie 

/ elaboratejn faza lucrărilor pe comisii, care urmează 
să se desfășoare la Geneva. O serie de state, printre 
care și România, au venit cu asemenea inițiative, 
fără a difuza proiecte de documente, urmind ca

textele respective de lucru să fie prezentate în ca
drul comisiilor.

Țara noasiră, pronunțîndu-se pentru adoptarea 
unor declarații solemne, acorduri sau tratate care să 
statueze și să garanteze principiile relațiilor dintre 
state, a propus adoptarea unui DOCUMENT 
PRIVIND MĂSURILE DESTINATE SĂ FACĂ E- 
FECTIVÂ NERECURGEREA LA FORȚĂ Șl AME
NINȚAREA CU FORȚA și a prezentat liniile ge
nerale ale unui DOCUMENT PREVĂZÎND CREAREA 
UNUI ORGANISM DE CONSULTĂRI.

U.R.S.S. și Iugoslavia au difuzat proiecte ale unei 
declarații asupra principiilor care trebuie să guver
neze relațiile dintre state ; Ungaria împreună cu 
R. D. Germană și Danemarca, R. F. Germania au 
făcut propuneri pentru un document referitor la coo
perarea economică ; Marea Britanie a avansat pro
puneri în sensul examinării unor măsuri care să 
creeze facilități în tranzacțiile comerciale și în 
schimbul de servicii, informații comerciale etc. ; 
Bulgaria și Polonia, precum și R. F. Germania au pre
zentat propuneri privind documentul asupra coope
rării culturale ; Cehoslovacia a propus un document 
de lucru privind organismul consultativ.

Toate aceste sugestii și propurferi urmează să facă 
obiectul dezbaterilor în faza a doua a conferinței. 
Textele care vor fi elaborate vor fi supuse spre a- 
doptare în faza finală a conferinței, care, după o- 
pinia multor state, inclusiv a României, ar urma să 
aibă loc la nivelul șefilor de stat și de guvern.

★ <
Miniștrii de externe ai țărilor participante se vor 

întruni sîmbătă dimineață în cadrul unei noi ședințe, 
în vederea examinării problemei unui document final 
cu privire la dezbaterile din prima etapă a confe
rinței.

PHENIAN 6 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei în R. P. D. Coreeană a 
delegației militare române, condusă 
de general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale, șeful Marelui Stat Major, 
la Phenian a avut loc un miting, re
latează agenția A.C.T.C.

Au fost prezenți general 
tă O Jin U, șeful Marelui 
jor al Armatei Populare 
general-locotenent Geang 
Hwan, adjunct al ministrului forțe
lor armate populare, general-locote
nent Pak Jung Guk, adjunct al șe
fului Marelui Stat Major, alte ofi
cialități militare și civile coree-

de arma- 
Stat Ma— 
Coreene, 

Jong

Un ritm de lucru care a depășit
■ așteptările cele mai optimiste
Sprijin pentru opiniile exprimate de România

La Helsinki urmează-să-și, încheie 
miine (n.n. — astăzi.) lucrările pri
ma fază a Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa. Timp 
de patru zile, miniștrii de externe 
au expus de la tribuna conferinței 
poziția guvernelor lor — intr-o re
uniune de o amploare fără precedent 
in istorici continentului. Fotografia 
făcută in comun, într-o pauză a șe
dinței de vineri, de către toți cei .35 
de miniștri a voit parcă, să marcheze 
simbolic semnificația acestui moment 
in viața Europei.

încheierea dezbaterilor generale 
vineri la prînz a depășit așteptările 
cele mai optimiste ale observatorilor. 
Atmosfera constructivă in care a 
debutat conferința a fost confirmată 
de desfășurarea lucrărilor, ceea ce a 
permis un ritm de lucru rodnic, con
tinuu. Deosebit de important — se 
apreciază în cercurile delegațiilor de 
aici și ale presei — este faptul că, 
mcă' in ședința inaugurală, au fost 
aprobate, prin consens unanim, reco
mandările reuniunii pregătitoare.

Din multitudinea de poziții expri
mate în cele 35 de discursuri rostite 
de la tribuna conferinței se desprind 
citeva idei care reliefează coordona
tele acestei reuniuni. Este vorba in 
primul rind de faptul că atașamen
tul cvasiunanim față de cele zece 
principii definite la reuniunea pre
gătitoare a fost întărit prin subli
nierea necesității de a se stabili 
căile și modalitățile de aplicare in 
practică a acestor principii, incit ele 
să nu rămînă simple enunțări decla
rative. Printre propunerile formula
te in acest sens a găsit un larg ecou

ideea. exprimată in cadrul conferin
ței de România, în sensul că prin
cipiile respective trebuie să facă 
obiectul, sub formă de declarații 
solemne, acorduri, tratate, al unor 
angajamente ale tuturor statelor par
ticipante, prin care să se statueze și 
garanteze aplicarea lor. Legat de a- 
ceasta, potrivit opiniei țării noastre, 
se impune adoptarea unui document 
privind măsurile menite să facă 
efectivă nerecurgerea la forță sau a- 
menințarea cu forța în relațiile din
tre state. în relatări ale corespon
denților de presă, in ziarele finlan
deze, aceste pasaje au fost, reproduse, 
integral, relevindu-se semnificația 
lor in contextul eforturilor pentru 
edificarea unei securități trainice in 
Europa.

într-o convorbire pe care am, 
avut-o la sala „Finlandia" cu GIAN 
LUIGI BERTI, ministrul afacerilor 
externe al Republicii San Marino, 
d-sa a ținut să pună in evidență 
faptul că ,,România, in politica sa 
externă, sprijină cu consecvență a- 
ceste principii și le aplică în rela
țiile sale cu celelalte state. Argu
mentele României exprimate la con
ferință ne sînt bine cunoscute și ele 
s-au bucurat de o deosebită apre
ciere și in timpul recentei vizfte a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
San Marino. Noi sprijinim pe deplin 
opinia că trebuie să se renunțe pen
tru totdeauna la folosirea forței, că 
trebuie recunoscută forța dreptului, 
a principiilor dreptului internațio
nal".

O altă idee 'majoră desprinsă din 
dezbaterile conferinței este că secu

ritatea reală nu poate fi concepută 
fără a se aborda cu toată seriozita
tea problemele dezangajării militare 
și dezarmării in Europa. în acest 
sens, ministrul de externe al Turciei, 
HALUK BAYULKEN, ne-a declarat : 
„Aspectele militare ale securității 
sint la fel de importante ca cele po
litice, dacă nu mai mult. Trebuie 
de aceea perseverat în activitatea 
desfășurată în acest : ,-ns, bazîn- 
du-ne pe termenii de referință ai 
documentului reuniunii pregătitoare. 
Numai în acest fel putem să asigu
răm o atmosferă propice dezvoltării 
colaborării intereuropene. Sînt bucu
ros să reafirm că țările balcanice 
au deschis ușa bunei vecinătăți și 
stimulează colaborarea bilaterală. 
Putem spune că vom putea găsi do
menii noi de cooperare multilate
rală, în avantajul mutual al națiu
nilor noastre".

Prima fază a conferinței europene 
se incheie intr-o atmosferă de op
timism și încredere. Spiritul de în
țelegere și conlucrare care s-a sta
tornicit oferă temei speranțelor că 
in faza următoare, ciad vor fi ela
borate documentele finale ale con
ferinței, rezultatele obținute pînă 
acum vor fi dezvoltate și concreti
zate în hotărîri clare, precise, rigu
roase, îndreptățind năzuințele popoa
relor europene de a se bucura de de
plină securitate, de a-și putea dedica 
f orțele creatoare muncii pașnice, spre 
folosul păcii și înțelegerii pe conti
nentul nostru și în întreaga lume.

Dumitru ȚINU
Helsinki, 6

SOFIA 6 (Agerpres). — Generalul - 
maior Constantin Opriță, adjunct al 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului Politic Superior 
al Armatei, a fost primit, vineri, de 
Konstantin Tellalov, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar. La întrevedere a par
ticipat Trofin Simedrea, ambasadorul 
Roijiâniei la Sofia. Intîlnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

în aceeași zi, delegația Consiliului 
Politic Superior al Armatei Republi
cii Socialiste România a fost primită 
de generalul-colonel Atanas Se- 
merdjiev, prim-locțiitor al ministru
lui apărării populare a R. P. Bulga
ria, șef al Marelui Stat Major, care 
s-a întreținut cordial cu oaspeții ro
mâni.

ne. A fost prezent, de asemenea, 
Dumitru Popa, ambasadorul Româ
niei la Phenian.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, Kim 
Dae Sik, vicepreședinte al Comite
tului administrativ municipal Phe
nian, a subliniat succesele obținute de 
poporul român și ostașii armatei ro
mâne, sub conducerea Partidului 
Comunist Român în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Vorbitorul a evi
dențiat, totodată, relațiile de priete
nie și cooperare care s-au statorni
cit și se dezvoltă între partidele, gu
vernele și popoarele celor două țări.

La rîndul său, general-colonel Ion 
Gheorghe a arătat că poporul român 
și ostașii armatei noastre se bucură 
din inimă de marile succese obținute 
de poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, ex- 
primînd, totodată, sprijinul deplin al 
poporului nostru față de eforturile 
partidului șl guvernului coreean pen
tru realizarea reunificării pașnice și 
independente a patriei.

Președintele Salva
dor Allende a anun
țat componența nou
lui guvern chilian, 
constituit după demi
sia colectivă, la 3 iu
lie, a membrilor fos
tului cabinet, pentru a 
da posibilitate șefu
lui statului să forme
ze o notjă echipă mi
nisteriala. Din cele 
portofolii, șapte 
fost atribuite unor 
tulari noi, restul 
opt miniștri păstrîn- 
du-și funcțiile deți
nute în guvernul an
terior. Partidul socia
list deține patru por
tofolii, Partidul co
munist — trei, Partidul 
radical — trei, restul 
de cinci fiind reparti
zate între celelalte 
partide și grupări ale 
Unității Populare. în 
scopul realizării unui 
dialog cu opoziția, 
pentru a antrena a- 

' cele sectoare efectiv 
interesate în rezol
varea problemelor care 
confruntă în prezent 
Chile, președintele Al
lende a oferit un man
dat în guvern lui Fer
nando Castillo, apar- 
ținînd Partidului de- 
mocrat-creștin, care a 
declinat însă oferta.

Ceremonia învestirii 
noului guvern a îm
brăcat o semnificație 
deosebită, reliefată și 
în cuvîntul rostit de 
șeful statului înain
te de semnarea de- 
' cretelor pentru numi
rea noilor membri ai 
cabinetului.

„Poporul și forțele 
armate, a arătat Sal
vador Allende, au ză
dărnicit manevrele u-

15 
au 
ti
de

miș- 
cores- 
forței 
revo-

mase- 
de-

nui grup mic, care a 
vrut să blocheze tra
iectoria democratică 
și constituțională a 
forțelor Unității Popu
lare. Ca întotdeauna, 
clasa muncitoare — cu 
profundele ei tradi
ții de luptă organiza
tă — a acționat cu 
fermitate și vigilență 
pentru apărarea valo
rilor democratice ale 
țării, punînd în 
care pîrghiile 
punzătoare ale 
sale combative, 
luționare".

într-adevăr, 
le populare au
monstrat cu fervoare 
patriotică identifica
rea lor cu schimbări
le înnoitoare pe care 
le trăiește țara. Ade
ziunea majorității ti
neretului s-a manifes
tat, recent, în noi for
me, prin impresio
nantul marș antifas
cist care a străbătut 
teritoriul național de 
la Arica pînă la Puer
to Mont, încheindu-se, 
joi, la Santiago, 
portante sectoare ale 
intelectualității 
liene 
poziției 
diere a 
versive 
nii. în . .
ponsabilității civice și 
sociale" s-au pronun
țat rectorii a șase u- 
niversități din Chile, 
care, într-o 
adresată 
lui republicii, 
damnat 
cu caracter 
revoluționar 
iunie, „prin 
rei

Im-
chi- 

dau expresie 
lor de repu- 

planurilor sub- 
ale reacțiu- 

sprijinul „res-

scrisoare 
președinte- 

au con- 
acțiunea 

contra- 
din 

a 
zădărnicire

pun în lumină trăi
nicia regimului nos
tru instituțional, leali
tatea și eficiența for
țelor noastre armate". 
Poziția acestor forțe 
a fost exprimată din 
nou, cu claritate, de 
comandanții șefi ai ce
lor trei genuri de arme, 
cu prilejul vizitei fă
cute președintelui Al
lende, la 4 iulie, cînd 
au dat din nou ex
presie respectului pen
tru regimul consti
tuțional și prerogati
vele prezidențiale.

Ilustrînd continui
tatea politicii guver
namentale, sarcinile 
noului cabinet reflec
tă, totodată, imperati
vele specifice ale mo
mentului actual. V ’ 
accent deosebit se vă 
pune pe asigurarea 
securității naționale, 
în corelație strînsă cu 
întărirea autorității po
litice, economice 
administrative a 
vernului. Alte 
ocupări de bază 
noului guvern se re
feră la intensificarea 
participării oamenilor 
muncii la conducerea 
și administrarea eco
nomiei, precum și par
ticiparea organizații
lor populare la insti
tuțiile administrației 
de stat. Creșterea 
producției continuă să 
rămînă o sarcină de 
prim ordin, a cărei 
importanță a fost re
levată din nou de 
președintele Allende.

Și 
gu- 

pre- 
ale

»

Uniunea Sovietică

Expoziție
de artă plastică

românească
MOSCOVA 6 — (Coresponden

ță de la N. Crețu). în saloane
le Uniunii Artiștilor Plastici 
din Moscova s-a deschis o ex
poziție de artă plastică româ
nească contemporană cuprin- 
zind lucrări reprezentative 
pictură din ultimul sfert 
veac.

La deschidere au participat 
I. K. Koroliov, secretar al Uniu
nii Artiștilor Plastici din 
U.R.S.S.. oameni de cultură și 
artă, ziariști. La vernisaj, din 
partea Uniunii Artiștilor Plas
tici din România, a participat 
pictorul Viorel Mărginean. A 
fost prezent Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României in Uniu
nea Sovietică.

de 
de
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agențiile de presă transmit:
Președintei® Camerei Re

prezentanților a Dietei ja- 
pOIieZ®, Shigesaburo Maeo, a pri
mit vineri pe ambasadorul României 
în Japonia, Nicolae Finanțu, cu care 
a avut o convorbire privind dezvol
tarea relațiilor prietenești dintre cele 
două . țări și a contactelor dintre 
Marea Adunare Națională și Dieta 
japoneză. în cursul convorbirii au 
fost, de asemenea, abordate aspecte 
ale activității Grupului parlamentar 
de prietenie Japonia-România. -

Planul de colaborare 
științifică mir® Academia 
Republicii Socialiste Româ
nia și Academia ă® Științe 
a R.P.D. Coreene, pe anii 

1973—1975, a fost semnat la Phenian. 
Planul prevede intensificarea schim
burilor în domenii de interes pentru 
forurile științei din cele două țări. 
Documentul a fost semnat de Cristo- 
for Simionescu, membru al Prezidiu
lui Academiei Republicii Socialiste 
România, și de Cioi Hîng Su, vice
președinte al Academiei de Științe a 
R.P.D. Coreene. Pak Sen Cer, mem
bru al Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ al Republicii Populare Demo
crate Coreene, l-a primit pe acade

micianul Cristofor Simionescu. La 
primire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
participat Dumitru Popa, ambasado
rul României la Phenian.

Comunicabil iugoslavo- 
maUîIIffll Privind vizita la Nouak
chott a lui Rato Dugonici, vicepre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, și convorbirile pe care acesta 
le-a avut cu președintele Mauritaniei, 
Moktâr Ould Daddah, și cu ministrul 
de externe, Hamdi Ould Mouknass, 
relevă, printre altele, că părțile au 
salutat destinderea manifestată în re
lațiile internaționale, apreciind că 
această evoluție trebuie să dobîn- 
dească un caracter universal. Tot
odată, ele s-au pronunțat împotriva 
politicii de forță, de presiuni și 
amestec în treburile interne ale altor 
țări, considerînd că o asemenea po
litică reprezintă o gravă violare a 
normelor fundamentale de compor
tare în relațiile internaționale, relații 
care trebuie să se dezvolte pe baza 
principiilor respectului față de suve
ranitatea și integritatea teritorială a 
statelor.

joi, la Pekin, o întrevedere cu mem
brii delegației Frontului Patriotic 
Laoțian, conduse de Nouhak Phoum- 
savan, membru al Comitetului Per
manent al C.C. al F.P.L., aflată în 
vizită în R. P. Chineză. A avut loc 
o convorbire cordială, desfășurată în- 
tr-o atmosferă frățească, relatează 
agenția China Nouă.

dului provizoriu cu privire la unele 
măsuri în domeniul limitării arma
mentului strategic ofensiv, încheiate 
intre U.R.S.S. și S.U.A. la 26 mai 
1972, precum și ale Acordului privind 
măsurile în direcția reducerii primej
diei izbucnirii unui război nuclear, 
din 30 septembrie 1971 — relatează
agenția T.A.S.S,

întrevedere chino—lao-
țîană. Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent 'al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, precum și alți conducători de 
partid și de stat chinezi au avut
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Kurt Waldheim despre problemele O.N.U. 
și situația din Orientul Apropiat

NAȚIUNILE UNITE 
preș). — Kurt Waldheim, 
general al Organizației 
Unite, a ținut la Geneva, 
o conferință de presă consacrată, în 
esență, conflictului din Orientul A- 
propiat și necesității de a face să 
evolueze activitatea 
O.N.U.

în ceea ce privește 
piat, Kurt Waldheim 
„Nu putem aștepta o soluție ime
diată de la reuniunea Consiliului de 
Securitate. Este necesară o dezbatere 
publică, dar ea nu este suficientă. 
Trebuie ca țările interesate să con
tribuie la căutarea unei soluții. 
Sintem deciși să nu precupețim nici 
un efort". >

Secretarul general a calificat ape
lul președintelui Bourguiba privind 
un dialog cu Israelul ca fiind „ex
trem de serios". Kurt Waldheim s-a 
declarat „gata să meargă în Orien
tul Apropiat", dar „vizita mea nu 
poate avea sens decît dacă contri
buie la rezolvarea problemei. Pen
tru moment, trebuie așteptat să ve
dem cum va evolua dezbaterea in 
cadrul Consiliului de Securitate". 
Waldheim a reamintit că „există 
incă misiunea Jarring, precum și 
rezoluția 242“ a Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. El a mai 
spus că dorește „să ceară lui Jarring 
să vină la New York pentru reluarea 
dezbaterii 
tate".

în ceea 
heim și-a 
gătură cu progresele realizate pe ca-

6 (Ager- 
secretarul 
Națiunilor 
la 5 iulie,

și metodele

Orientul Apro- 
a declarat :

în Consiliul de Securi-

ce privește O.N.U., Wald- 
exprimat satisfacția în Ie

ITALIA

Programul viitorului guvern
aprobat de cele patru partide

în- pregătirea alegerilor 
prezidențiale

O expoziție de grafică româ
nească cuprinzind lucrări din 
colecția muzeului Bruckenthal 
din Sibiu s-a deschis la Mu
zeul de arte plastice din Leip
zig. Majoritatea lucrărilor pre
zentate aparțin artiștilor plas
tici contemporani și oglin
desc aspecte din viața Româ
niei de azi. Această manifestare 
este rezultatul colaborării di
recte dintre cele două instituții 
de cultură din Sibiu și Leipzig.

La sediul reprezentanței 
permanente a O.S.S. din 
cadrul Oficiului . Națiunilor Unite de 
la Geneva a avut loc, joi, ședința 
finală a primei sesiuni a Comisiei 
consultative permanente sovîeto-ame- 
ricane. Comisia consultativă perma
nentă este menită să contribuie la 
înfăptuirea . scopurilor și prevederilor 
Tratatului privind limitarea sisteme
lor apărării antirachetă și ale Acor-

întreprinderea peruană 
de stat a hidrocarburilor a 
început construcția unui gazoduct 
lung de 90 km pentru a asigura aii- 
mentarea noului complex de îngrășă
minte ce se va ridica. în localitatea 
Tulara din nordul țării cu materia 
primă și combustibilul necesare. Va
loarea totală a construcției este apre
ciată la 300 milioane de soles (6,8 
milioane dolari).

Casa Hlhă a anuntat că ?a- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, va face o vizită oficială în 
Statele Unite, în cursul lunii iulie. 
Data exactă a vizitei nu a fost încă 
stabilită. în această lună, președinte
le Nixon se va mai întîlni, de ase
menea, in S.U.A., cu președintele 
pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto, și cu 
primul ministru al Japoniei, Kakuei 
Tanaka.

Noul primar al Vienei, 
Leopold Gratz, membru al Partidu
lui Socialist din Austria, a fost ales 
primar al orașului Viena, înlocuind 
în această funcție pe Felix Slavik, 
care a demisionat. La 21 octombrie 
vor avea loc alegeri anticipate pen
tru reînnoirea Consiliului municipal 
al Vienei.

ale coaliției de centru-stînga
ROMA 6 (Agerpres). — Programul 

viitorului guvern a fost aprobat de 
toate cele patru partide ale coali
ției de centru-stînga : socialist- 
democratic, socialist, republican și 
democrat-creștin.

Secretarul național al Partidului 
republican, Ugo La Malfa, a declarat, 
la sfîrșitul reuniunii Direcțiunii 

. partidului său, că republicanii vor 
participa la formarea noului guvern.

La rîndul lor, democrat-creștinii au 
aprobat și ei programul guverna
mental. Amintore Fanfani, secretarul 
național al P.D.C., a prezentat mem
brilor Direcțiunii partidului puncte
le fundamentale ale acordului de 
principiu la care s-a ajuns în timpul 
consultărilor premierului desemnat, 
Mariano Rumor, cu liderii celor pa
tru partide componente ale coaliției 
guvernamentale.

Pe plan economic, punctele prin
cipale ale programului au în vedere, 
între altele, lupta împotriva infla
ției, frînarea creșterii prețurilor, re- 
stringerea cheltuielilor publice. Pe 
plan politic, programul guvernamen
tal preconizează, în esență, o serie de 
reforme vizînd sectorul locuințelor, 
învățămîntului superior și sănătății, 
apărarea instituțiilor democratice și 
a ordinii publice împotriva elemen
telor neofasciste, libertatea presei 
etc.

’ lea universalității. în această privin
ță, el a lansat un apel insistent 
tuturor țărilor, cerîndu-le să practi
ce, mai bine și în mai mare măsură, 
diplomația multilaterală. „Națiunile 
Unite, a subliniat el, sint singura tri
bună la care întreaga umanitate este 
reprezentată".

Secretarul general al O.N.U. a in
sistat asupra necesității de a insufla 
o „nouă vitalitate" Consiliului Eco
nomic și Social și de' a aborda pro
blemele „într-un mod nou". în ceea 
ce privește reorganizarea O.N.U., 
Waldheim a afirmat că „actuala 
Cartă este adecvată" și că o redis
cutare a ei „nu ar da neapărat naș
tere unei Carte mai bune". „Ceea ce 
trebuie însă, a adăugat el, este ca 
statele să aplice cu adevărat Carta 
actuală cu bună credință".

în cursul aceleiași conferințe de 
presă, Kurt Waldheim a lăsat să se 
înțeleagă că Națiunile Unite ar pu
tea abandona în viitor dolarul ca 
monedă principală. „Devalorizarea 
dolarului, a spus el, este o problemă 
foarte importantă pentru noi. Resur
sele noastre reale scad. în aceste 
condiții trebuie oare să păstrăm do
larul ca monedă ? Sau trebuie să-l 
schimbăm ? Această problemă capătă 
din ce în ce mai multă acuitate". 
Waldheim a precizat că această pro
blemă este abordată în prezent chiar 
în cadrul diferitelor organisme ad
ministrative și financiare ale O.N.U. 
„Noi vom face recomandări, a spus 
el, Adunării Generale, căreia îi re
vine sarcina de a lua o decizie".

P. C. din Columbia 
preconizează 

o candidatură unică 
a partidelor de opoziție

eBOGOTA 6 (Agerpres). — Cel 
două candidaturi prezentate de pai - 
tidele liberal și conservator din Co
lumbia, în vederea alegerilor pre- 
zidențiale din 1974, „nu pot oferi o 
Soluționare radicală a problemelor- 
cu care este confruntată in prezent 
țara" — se arată intr-o declarație 
dată publicității, la Bogota, de Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Columbia.

Documentul subliniază, de aseme
nea, faptul că „o candidatură unică 
a grupărilor politice de opoziție este 
singura care oferă posibilitatea unii 
rii, într-un front puternic, a unor 
forțe politice importante".

Totodată, partidul comunist a 
anunțat că va susține candidatura 
lui Hernando Echeverria Mejia, 
prezentată de gruparea Movimien- 
to Amplio Colombiano (M.A.C.) 
care face parte — alături de P.C.C. 
— din Uniunea Națională de Opo
ziție.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR
DIN URUGUAY

Acord comercial
intre R. P. Chineză
si R. F. Germania
?

BONN 6 (Agerpres). — Un’acord 
comercial și de plăți a fost semnat, 
la Bonn, între guvernele R. P. Chi
neze și R. F. Germania. Agenția 
China Nouă menționează că este pri
mul acord de acest fel semnat între 
guvernele celor două țări de la 
stabilirea relațiilor diplomatice.

STATELE UNITE. — Din datele pu
blicate la Washington de Ministerul 
american al Muncii reiese că prețu
rile de consum au crescut în luna 
aprilie cu 0,7 la sută. S-au majorat, 
în special, prețurile la alimente, îm
brăcăminte, automobile și benzină, 
în lunile februarie, martie și apri
lie, costul vieții a crescut în Statele 
Unite cu 2,5 la sută, ceea ce cores
punde unui ritm anual de 9,2 la sută.

JAPONIA. — în ultimul an, prețu
rile în capitala niponă au fost ma
jorate cu 12 la sută — menționează 
un comunicat difuzat la Tokio de 
Biroul de statistică. Produsele ali- 

. mentare, îmbrăcămintea, transportul 
în comun, asistența medicală și ser
viciile către populație au înregistrat 
cele mai mari creșteri de prețuri și 
tarife.

ELVEȚIA. — Potrivit unei anche
te a cotidianului „La Tribune de Ge
neve", elvețienii au plătit în anul 
1972 cu 10 la sută mai mult pentru 
o consultație medicală și cu 93 la 
sută mai mult pentru abonamentul

• O nouă alianță a partidelor 
de opoziție

MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 
„Frente Amplio" — coaliție a par
tidelor de stingă — și Partidul 
Național au creat o nouă alianță a 
opoziției, se arată într-o declarație 
comună, dată publicității la " 
video.

în legătură cu soluționarea 
situații din țară, declarația 
nunță pentru organizarea de alegeri 
generale, pentru crearea unei Adu
nări constituante și legislative care 
să elaboreze o nouă constituție, re
stabilirea libertăților politice, a 
drepturilor și garanțiilor constituțio
nale, respectarea drepturilor partide
lor politice și ale sindicatelor.

Monte-

actualei 
se pro-
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telefonic, comparativ cu anul 1971. 
Au crescut, de asemenea, prețurile 
alimentelor și ale altor produse de 
consum curent : carne, lapte, zahăr, 
cartofi etc.

AUSTRIA. — Ritmul creșterii pre
țurilor cu amănuntul în Austria a 
fost, în anul 1972, de 6 la sută, com
parativ cu 4,7 la sută în anul pre
cedent.

SPANIA. — Institutul Național de 
Statistică al Spaniei informează că, 
în cursul anului 1972, prețurile la 
bunurile de consum au 
sută, iar costul vieții 
7,25 la sută.

sporit cu 7 la 
a crescut cu

cursul anuluiPORTUGALIA. — în 
trecut, prețurile la produsele alimen
tare și articolele de primă necesi
tate (apă și gaz, de exemplu) au 
înregistrat o majorare de 12 procen
te. Reputatul economist lusitan Pe
reira de Moura menționa, într-un 
studiu de specialitate, sporirea cu 39 
la sută a chiriilor.
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