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Marcînd o etapă importantă în evoluția ascendentă

ACUM SE PUN BAZELE 
PRODUCȚIEI 
ANULUI VIITOR

lată de ce PERFECTAREA 1UTUROR 
CONTRACTELOR ECONOMICE PÎNĂ LA 

SFÎRȘITUL LUNII SEPTEMBRIE este o 
sarcină de cea mai mare actualitate

a relațiilor de prietenie și colaborare româno-congoleze,

IERI A LUAT SFÎRȘIT VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI MARIEN N’GOUABI

Declarația solemnă comună, document de înaltă semnificație politică, întruchipează voința celor două țări și popoare 

de a promova noile principii ale raporturilor între state, de a asigura triumful legalității în viața internațională

Plecarea
din Capitală

Semnarea Declarației solemne comune
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceausescu

Joi, 12 iulie, la Palatul Consi
liului de Stat, a avut loc ceremo
nia semnării Declarației solemne 
comune a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Populare 
Congo.

Declarația solemnă comună a 
fost semnată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și de comandant Marien 
N’Gouabi, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului. 
Documentul poartă, de 'asemenea, 
semnăturile miniștrilor afacerilor 
externe ai celor două țări — Geor
ge Macovescu și Charles David 
Ganao.

La ceremonia semnării Declara- 
ți^-polemne comupe au participat 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Celine N’Gouabi.

Au fost de față . tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Janos Fazekas, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Ion 
Ioniță, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri ai gu
vernului, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații .ob
ștești, alte persoane oficiale, pre
cum și Gheorghe Stoian, ambasa
dorul țării noastre la Brazzaville.

Au fost prezenți tovarășii Charles 
N'Gouoto, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.M., însărcinat 
cu Departamentul organizatoric, 
Justin Lekounzou, ministrul indus
triei minelor, însărcinat cu proble
mele turismului, Josephine Ba
yonne Moutou, președinta Uniunii 
Revoluționare a Femeilor Congo
leze, Eugene Germain Mankou, 
ambasadorul Republicii Populare 
Congo la București, alte oficialități 
congoleze.

în aplauzele celor prezenți, după 
semnarea Declarației solemne co
mune, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Marien N’Gouabi își-string cu 
cordialitate mîinile, se îmbrățișea- 
ză cu căldură.

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au rostit cuvînțări.

Stimate tovarășe președinte,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția Comitetului ț 

al Partidului Comunist Român, a Consiliului de 
a guvernului și a poporului român .pentru 
astăzi, împreună cu dumneavoastră, tovarășe 
ședințe al Republicii Populare Congo, a E_ 
solemne în care sînt afirmate principiile de 1 
relațiilor dintre statele noastre, dorința reci 
popoarelor român și congolez de a dezvolta c~' 
dintre ele pe baza deplinei egalități în 
respectului independenței, și suveranității r 
neamestecului în treburile interne și 
ciproc.

Declarația solemnă pe care am semnat-o ;-----
un rezultat al colaborării fructuoase care, s-a 
tat în ultimii ani între popoarele noastre și, r 
odată, deschide noi perspective pentru r~ 
acestor relații, atît în domeniile economic, t_ 
țific, cultural, cît și în cel al colaborării în 
tru lichidarea cu desăvîrșire a i ‘ 
liticii imperialiste de forță și dictat.

Aș dori, încă o dată, să folosesc acest 1 
tru a ura poporului frate congolez noi și noi 
în activitatea sa de făurire a unei economii • 
independente, a unei vieți mai bune pe calea 
tiei socialiste, să urez întărirea continuă a 
dintre partidele și popoarele noastre, o c 
rodnică între Republica Socialistă România 
blica Populară Congo în lupta pentru o 
colaborării și păcii. (Aplauze).

în pagina a llS-a

Cuvintarea tovarășului
A

Marien N'Gouabi

încheierea in bune condiții a a- 
cestei etape în activitatea de pre
gătire a producției anului 1974 are 
o însemnătate hotăritoare pentru 
acțiunea imediat următoare, aceea 
de perfectare a contractelor econo
mice pînă cel tîrziu la 30 septem
brie a.c. De această dată nu numai 
că s-a stabilit o limită în timp de 
desfășurare a activității de contrac
tare, dar s-au precizat și termene 
intermediare ferme pentru fiecare 
fază în parte. în acest mod. minis
terele, centralele și întreprinderile 
sînt obligate să acorde o egală im
portanță fiecărei etape a procesului 
precontractual. Mai concret, coordo
natorii de balanță trebuie să stabi
lească, pînă la 15 august, repartițiile 
pe beneficiari și furnizori, în con
formitate cu balanțele aprobate prin 
planul de stat sau cu cele, din com
petența organelor colective de con
ducere din ministere, centrale și în
treprinderi. în acest fel, unitățile e- 
conomice beneficiare vor fi în măsu
ră să transmită furnizorilor, eșalonat
— pînă la 31 august a.c. — comenzi 
atît in cazul produselor pentru care 
au fost emise repartiții, cit și pentru 
restul produselor ; procedindu-se 
în acest mod, vor rămîne încă 30 de 
zile pentru a se încheia contractele 
economice.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că această marjă de timp
— cuprinsă între 31 august și 30 
septembrie — este acordată pentru 
perfectarea deplină, integrală a 
contractelor economice, deci și'pen- 
tru soluționarea neînțelegerilor pre- 
contractuale. Ca atare, nu mai pot 
fi admise tergiversările, discuțiile in
terminabile, circulația birocratică! a 
hirtiilor între întreprinderi, între a- 
cestea și alte organe ; unitățile âu 
deci datoria să desfășoare în acest 
domeniu tratative directe, compe
tente, responsabile, fiind sprijinite 
nemijlocit de forurile de resort, care
— la rîndul lor — să determine per
fectarea relațiilor contractuale lin 
conformitate cu interesele părților, 
dar plecind de la cerințele generale 
ale economiei naționale.

Desigur, in această vastă acțitine 
se va acorda o atenție deosebită asi
gurării prioritare a utilajelor tehno
logice pentru obiectivele productive 
prevăzute în programul de investiții 
pe anul viitor. Ținîndu-se seama 
de necesitatea. începerii din vreme a 
producției acestor utilaje, care au. 
în general, un ciclu mai lung Ide 
fabricație, contractele privind livra
rea acestora trebuie încheiate cu o 
lună înaintea celorlalte contracte

După cum se știe, în ședința Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 13 iunie a.c. s-a stabilit 
ca, in contextul pregătirilor pentru 
desfășurarea în bune condiții a ac
tivității productive în anul 1974, să 
se treacă neîntirziat la asigurarea a- 
provizionării cu materii prime și 
materiale, Ia încheierea contractelor 
economice, atit între unitățile din 
țară, cît și pe plan extern. în ve
derea înfăptuirii acestei sarcini ma
jore — așa cum am fost informați 
la Ministerul Aprovizionării Tehni- 
cO-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe — recent au 
fost luate o serie de măsuri de am
ploare care trebuie duse la înde
plinire de către ministere, centrale 
și întreprinderi în cursul trimestru
lui III al acestui an.

Cum este și firesc, perfe.ctarea 
contractelor de aprovizionare și des- 

. facere este precedată de o amplă 
și complexă acțiune de detaliere a 
prevederilor de plan pentru anul 
viitor, de nominalizare a sarcinilor 
de producție, exprimate in unități 
fizice, pe produse și sortimente, in 
fiecare centrală și întreprindere; Ter
menul de încheiere a acestei acțiuni 
este foarte scurt — pînă la sfîrși- 

‘ tul lunii august. De aceea, se im- 
■ pune intensificarea eforturilor în 
fiecare întreprindere, centrală și mi
nister pentru programarea cit mai 
judicioasă a producției anului viitor, 
în structura sortimentală cea mai a- 
decvată nevoilor reale ale economiei 
și în concordanță cu resursele ma
teriale prevăzute in plan, urmărin- 
du-se cu perseverență reducerea 
normelor de consum de materii pri
me și materiale, energie și combus
tibil. în acest sens urmează a se 
lua măsuri, în fiecare centrală și în
treprindere, în vederea încadrării 
normelor de consum in nivelurile pla
nificate, în special a normelor care 
se referă la metal și energie, prin 
îmbunătățirea constructivă și tehno
logică a produselor din fabricație, 
gospodărirea mai bună a metalului 
și energiei în procesul de produc
ție, valorificarea produselor secun
dare de energie, refolosirea in mai 
mare măsură a deșeurilor utile, u- 
tilizarea materialelor înlocuitoare, 
diversificarea produselor metalurgi
ce, cu deosebire a acelor cu pro
prietăți de întrebuințare și tehno
logice ridicate. Totodată, este nece
sară realizarea unei cit mai bune co
relări a activității de nominalizare 
a producției intre furnizorii și be
neficiarii din economie, intre sec
toarele care colaborează la reălizarea 
anumitor produse.

Joi dimineața s-a încheiat 
vizita oficială de partid și de 
stat pe care a întreprins-o în 
țara noastră comandant Mă
riei N’Gouabi, președintele 
Comitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, 
împreună cu tovarășa Cfeline 
N’Gouabi, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general. al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

De, la reședința oficială pînă 
la aeroport, comandant Ma
rten N’Gouabi și tovarășa Ce- 

’line N’Gouabi au fost conduși 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Da plecarea distinșilor 
oaspeți au fost, de asemenea, 
de față tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, tovarășii Gheorghe 
Pană, Gheorghe Cioară, Ja
nos Fazekas, Cornel Burtică, 
Ion Ioniță. Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali, 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Eugene Ger
main Mankou, ambasadorul 
Republicii Populare Congo la 
București, și Gheorghe Stoian, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Brazza
ville.

(Continuare în pag. a II-a)

În întâmpinarea Zilei de 23 August

VEȘTI BUNE
Tovarășe președinte,
Înainte de a pleca, împreună cu delegația noastră, 

pentru a vizita Bulgaria, doresc ca, în numele Parti
dului Congolez al Muncii, al poporului nostru, să vă 
exprim, încă o dată, cele mai sincere mulțumiri pen
tru primirea atît de călduroasă împreună cu felicitările 
pentru mobilizarea totală a clasei muncitoare române 
în întreprinderile pe care le-am vizitat și unde am pu
tut admira unele din realizările industriale ale țării 
dumneavoastră.

Aș dori să reamintesc, tovarășe președinte, că aceasta 
este prima noastră vizită oficială în afara Africii ; și 
vă rog să fiți încredințat că sîntem pe deplin satis- 
făcuți de călătoria noastră, de vizita efectuată în Re
publica Socialistă România.

Declarația solemnă semnată acum reprezintă un act 
de credință, precum și voința comună a celor două po
poare de a continua dezvoltarea cooperării, de a inten
sifica pe mai departe relațiile atît de strîns statornicite 
de cîțiva ani între România și Congo.

Noi sîntem fericiți să reafirmăm- că am ales calea 
unei independențe reale. Noi știm că în realizarea 
obiectivelor propuse pe această cale trebuie să contăm 
pe forțele noastre proprii. Noi știm, totodată, că există 
și un cuvînt care se înscrie în litere de aur și care se 
numește cooperare. Poporul nostru contează, de ase
menea, pe cooperarea cu prietenii săi, indiferent de 
opțiunile lor politice, dar aș vrea să spun, în nu
mele poporului meu, că pentru noi Republica Socia-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Puternică afirmare a hotărîrii de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen
Secvențe din întrecerea mecanizatorilor în cam
pania de recoltare în pagina a ll-a
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DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ
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a Republicii Socialiste România
și a Republicii Populare Congo

Socialistă România și Republica PopularăRepublica 
Congo,

Luind în . .
reciprocă și prietenie, statornicite intre poporul român 
și poporul congolez,

Dorind să extindă în continuare raporturile priete
nești de înțelegere și colaborare reciprocă între cele 
două țări, pe baza dreptului și justiției internaționale,

Hotărite să sporească contribuția celor două țări la 
cauza păcii, progresului și securității internaționale, la 
dezvoltarea cooperării dintre toate statele,

Reafirmînd atașamentul lor față de scopurile și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă dorința 
popoarelor de a trăi în pace unul cu altul, intr-un 
spirit de bună vecinătate, și de a dezvolta relații ami
cale între toate națiunile.

Conștiente de răspunderea care revine tuturor sta
telor mici, mijlocii sau mari pentru instaurarea unui 
climat de pace, securitate și cooperare in lume si pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești între toate țările, in
diferent de sistemul lor politic, economic și social sau 
de nivelul lor de dezvoltare,

Reamintind că toate statele, fără discriminare, au 
dreptul și îndatorirea de a participa activ la exami
narea și soluționarea 
interes comun,

Reafirmînd deplina 
ritaiea internațională 
tarea dreptului sacru 
libertate,-suveranitate și independență națională, 
pace și securitate, a dreptului inalienabil al fiecărui

considerație relațiile întemeiate pe stimă

problemelor internaționale de

lor convingere că pacea și secu- 
trebuie să se bazeze pe respec- 

al fiecărui stat la existență. 
Ia

Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE
Președintele 

al Republicii

CEAUSESCU
Consiliului de Stat
Socialiste România

MACOVESCUGEORGE
Ministrul afacerilor externe

popor de a-și hotărî liber soarta, fără nici un fel de 
amestec, constringere sau presiune din afară,

Hotărite să acorde în continuare sprijin politic, ma
terial și moral necesar țărilor care au pășit pe calea 
dezvoltării independente și mișcărilor de eliberare na
țională din țările care se găsesc încă sub jugul colonial.

Subliniind necesitatea aplicării stricte a Declarației 
asupra acordării independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. Ia 
14 decembrie 1960 (nr. 1514/XV), și condamnind cu 
hotărîre orice acțiune care s-ar opune transpunerii în 
viață a acestei Declarații în ansamblul prevederilor 
sale,

Luind act cu satisfacție de recunoașterea/ de către 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la 
cea de-a XXVII-a sesiune a sa, a mișcărilor de elibe
rare națională din teritoriile aflate sub dominația por
tugheză ca singurele reprezentante legitime ale po
poarelor respective,

Afirmind hotărirea lor fermă de a-și aduce in con
tinuare contribuția la lupta împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, sub orice formă s-ar manifesta, 
ca și împotriva apartheidului și a discriminării rasiale.

Hotărite să contribuie activ la eforturile generale 
pentru crearea condițiilor de pace și securitate in 
Europa, Africa și în întreaga lume,

Reafirmînd, ca țări în curs de dezvoltare^ dreptul 
suveran al fiecărui stat la utilizarea resurselor și bogă-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Pentru Republica Populară Congo

Comandant MARIEN N GOUABI
Președintele Republicii Populare Congo, 

șef al statului

CHARLES DAVID GANAO
Ministrul afacerilor externe
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Puternică afirmare a hotărîrii 
de a în făptaș cincinalul 

înainte de termen

Laudă băieților în salopete de culoarea... prafului,
care „culeg" zilnic milioane de pâini peste plan

întreprinderea 
de autoturisme Pitești 

își extinde capacitatea 
de producție

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Gh. Cîrstea). — La întreprin
derea de autoturisme Pitești au loc 
în prezent ample lucrări de moder
nizare și extindere a capacității de 
producție. La secția de turnătorie a 
metalelor neferoase, posibilitățile 
de fabricație au crescut cu 300 tone 
piese turnate, urmînd ca - pină la 
sfirșitul acestui an ea să atingă ca
pacitatea finală de 5 614 tone piese. 
Totodată, au intrat în funcțiune 
noi agregate și instalații de mare 
productivitate la secția forjă, 
unde capacitatea anuală a ajuns a- 
cum la 5 600 tone piese. La secția 
matrițerie s-a atins, de asemenea, 
capacitatea finală de 5 600 tone pe 
an matrițe noi. Aceste lucrări vor 
asigura baza viitoarelor creșteri ale 
producției de autoturisme și piese 
de schimb.

Produse necesare 
economiei naționale 
livrate suplimentar 

de siderurgiști
în unitățile Ministerului Industriei 

Metalurgice cronica întrecerii socia
liste consemnează noi succese. Ast
fel aproape 46 000 tone laminate fi
nite pline din oțel a livrat, peste 
plan, industria metalurgică a țării, 
de la începutul anului și pină acum. 
Colectivul laminorului de profile 
mijlocii de la Hunedoara a realizat 
mai mult de jumătate din angaja
mentul anual, economisind 100 tone 
de metal. La rîndul lor, siderurgiștii 
din Cimpia Turzii au realizat peste 
plan 862 tone oțel, 3 626 tone lami
nate mijlocii și ușoare, 629 tone 
bare trase, 4 315 tone sîrmă trefi
lată și zincată, electrozi de sudură, 

677 tone cabluri de tracțiune și 
1 600 km conductori electrici izolați. 
Sporind randamentul cuptoarelor și 
mașinilor de șarjare, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Uzinei 
cocso-chimice din Hunedoara au 
realizat, de la începutul anului și 
pină acum, peste prevederi, mai 
mult de 25 500 tone de cocs meta
lurgic. în acest fel, cocsarii hune- 
doreni și-au îndeplinit cu mai bine 
de o lună inainte de termen anga
jamentul pe care și l-au asumat în 
cinstea aniversării eliberării patriei 
iar metalurgiștii de la Copșa Mică 
au obținut de la începutul anului și 
pină acum o producție suplimentară 
de metale neferoase evaluată la 20 
milioane lei.

Prin autoulilare importante 
cantități de utilaje 

tehnologice
Colectivul uzinei mecano-energe- 

tice și de automatizare a Combi
natului petrochimic de la Brazi 
și-a propus să realizeze în acest 
an, prin autoutilare, 400 tone de 
utilaje tehnologice. Intre obiecti
vele finalizate pînă acum se re
marcă două cuptoare de 35 tone 
fiecare, trei turnuri de cristalizare, 
un mare număr de vase de depozi
tare și schimbătoare de căldură. 
Avantajele acestei ample acțiuni — 
scurtarea termenelor de punere în 
funcțiune a unor investiții, evitarea 
întîrzierilor produse de nelivrarea 
la timp a unor utilaje, precum și' 
creșterea sensibilă a producției 
sectoarelor care au beneficiat de 
instalațiile și dispozitivele realiza
te prin autoutilare — au determi
nat recent majorarea angajamen
tului de la 400 la 650 tone, ceea ce 
înseamnă o creștere valorică cu 
peste 8 milioane lei. Prin aceasta 
au fost fundamentate premisele 
creșterii în anul 1974 a volumului 
de utilaje, scule și dispozitive reali
zate prin autoutilare la 1 000 tone.

Angajamente! minărilor 
vîiceni va fi îndeplinit

încă din primele zile ale acestui 
ari, comuniștii din cadrul între
prinderii miniere de la Rm. -Vil-: 
cea au lansat ideea realizării, pla
nului pe 1973 în 11 luni și 10 zile. 
Răspunzi,nd prin fapte remarcabile 
acestei chemări, minerii vîlceni — 
de mai mulți ani fruntași în între
cerea socialistă — au înregistrat de 
pe acum un avans de 11 zile. 
Colectivele de muncă din sectoare
le Ocnele Mari, Bistrița și Baia de 
Fier, aflate in fruntea, întrecerii, .. 
au livrat beneficiarilor, peste sar
cinile planificate, 16 000 tone sare 
în soluție, 6 000 tone calcar, 215 
tone grafit concentrat și alte pro
duse. Sînt temeiuri certe că ' anga
jamentul asumat va fi îndeplinit 
de harnicii mineri vîlceni.

Inovația cu numărul 2 500

VASLUI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Vasile lancu). — Recent, la 
cabinetul tehnic al întreprinderii de 
rulmenți din Bîrlad a fost înscrisă 
a 2 5(10-a inovație : „Dispozitiv de 
alezat — conic și cilindric — ale- 
zaje cu diametru de peste 250 mm“. 
Autori: ing. Constantin Gavrilă și 
strungarul Gheorghe Bocăneț. Din 
aceste 2 500 au fost aplicate cu suc
ces pînă în prezent 1 384 inovații, 
care au avut efecte economice de 
zeci de milioane de lei. Remarcăm 
pe cîțiva dintre creatorii de noutate 
tehnică : ing. Emil Tăbuș, tehnicia
nul Dumitru Bolea, maistrul prin
cipal Ion Secăreanu cu cite 38, 35 și, 
respectiv, 34 inovații aplicate, Ghe
orghe Bocăneț (14 inovații), tehni
cienii Nicolae Caleap, Valeriu Miro- 
nescu, maistrul Gheorghe Berlea, 
inginerii Ștefan Moldovan, C. Ca
nea și Gheorghe Mocranschi, tînă- 
rul inginer Teodor V. Berlea, ulti
mul — posesor a două brevete de 
inventator.

Ampla întrecere a mecanizatorilor, eforturile lor neobosite pentru a cîștiga 
ore și minute prețioase in bătălia recoltei, pentru a evita orice risipă, hărni
cia și priceperea lor se bucură de stimă și apreciere binemeritate. Totodată, 
așa cum am mai relatat in paginile ziarului nostru, cei care depășesc norma 
zilnică la recoltarea cerealelor păioase, balotarea paielor, pregătirea terenului 
și semănatul culturilor duble sînt recompensați prin premiile acordate pe 
baza criteriilor cunoscute. Cine sînt astăzi cei mai buni ? Este greu de ales 
din armata celor peste o sută de mii de mecanizatori. Prezentăm, cu ajutorul 
corespondenților ziarului, pe cîțiva dintre ei.

...Mecanizatorul Ion Adăm din 
secția de mecanizare Obirșia de 
Cimp, județul Mehedinți. De aproa
pe o săptămină el se menține pe 
primul loc. în fiecare zi înscrie în ac
tivitatea sa un nou record. Și, bi
neînțeles, primește cuvenita recom
pensă pentru rezultatele obținute.

La prima oră a dimineții, se află 
cu combina la marginea tarlalei cu 
grîu „pe poziție" de lucru. Pină 
seara tîrziu nu întrerupe munca decit 
pe timpul pauzei de masă. Seara, 
împreună cu mecanicii .de întreți
nere, verifică starea tehnică a com
binei pentru a avea garanția că, în 
ziua următoare, va merge fără nici 
o surpriză.

Aici, la Obîrșia de Cimp, întrece
rea mecanizatorilor se soldează cu 
zeci de tone de grîu recoltate și în
magazinate peste ritmul planificat, 
în cîteva zile de muncă spornică, re
coltatul se va încheia. Va reuși Ion 
Adam să se mențină în continuarespe 
primul loc? Să vedem ce vor face și 
ceilalți mecanizatori, care „îi calcă pe 
urmă" cu aceeași hotărire și ambi
ție sănătoasă de a ajunge' la panoul 
de onoare al întrecerii.

Printre numeroșii cîștigători ai 
premiilor pentru depășirea normelor 
stabilite se numără șl cîțiva meca
nizatori de la S.M.A. Mahmudia, ju
dețul Tulcea, Deși ploile au întrerupt 
adeseori recoltatul, putem consemna 
rezultatele primilor fruntași : Cristea 
Simion, de la secția de mecanizare 
Mahmudia, a depășit de trei ori nor
ma zilnică de recoltat, realizînd cite 
35—38 tone, Artimon Simionov, 
de la secția de mecanizare Muri- 
ghiol, a recoltat în două zile cite 
32 tone și, respectiv, 35 tone griu.

Cei mai buni dintre cei buni au 
început să fie distinși și in județul 
Timiș. Miercuri dimineață, mecani
zatorii de la cooperativa agricolă 
Lenauheim au intrat din plin la re
coltat cu 6 combine. Printre ei sint 
și Gheorghe Cherecheșu și Ion VVoltz, 
care, cu cîteva zile înainte, au fost 
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premiați pentru depășirea cu 20 la 
sută a normei de lucru la recolta
tul orzului; Despre modul cum a ob
ținut succesul amintit, ne vorbește 
Gheorghe Cherecheșu. ..Mențin in 
perfectă stare de funcționare utila
jele. în fiecare dimineață verific

SECVENȚE DIN ÎNTRECEREA MECANIZATORILOR

In campania de recoltare

cu atenție starea tehnică a combi
nei, . fără să aștept intervenția me
canicului de întreținere, fac greșa- 
rea, reglajul. în acest fell, cu com
bina C-3 pe care lucrez am recoltat 
zilnic peste 20—24 tone de orz. 
Woltz mi-a luat-o înainte. El a fost 
de două ori premiat. Acum, la grîu, 
sint hotărit să depășesc zilnic nor
ma cu minimum 20 la sută. Desi
gur, la. aceasta mă îndeamnă și pre
miul, dar principalul pentru mine 
este ca recolta să fie sțrînsă cit mai 
repede și să ajungă în aceeași zi in 
magazie".

„Cel mai frumos gînd este expri
mat prin fapte", spunea un mecani
zator. Aici, la Lenauheim, mecaniza
torii au recoltat 200 hectare din care 
120 ha au fost arate, iar 60 semănate 
cu porumb pentru boabe. La arat 
se lucrează și in schimb de noapte 
cu trei tractoare.

Faptele sînt cea mai frumoasă 
carte de vizită și pentru mecaniza
torii din Bărăgan. în județul Brăila 
se înregistrează un ritm înalt de lu
cru la stringerea griului de pe cele 
peste 53 000 ha. Cu toate că timpul 
nu a permis mecanizatorilor să lu
creze pe întreaga durată a zilei- 
lumină, ei au reușit totuși să strîn- 
gă orzul de pe întreaga suprafață și 
să recolteze, pînă la 11 iulie, peste 
3 300 ha cu griu, să are 6186 ha și 

să însămințeze 5 230 ha cu culturi 
succesive, Pină in prezent, cele mai 
bune rezultate le-au obținut meca
nizatorii de. la S.M.A. Iancă, care 
servesc cooperativele agricole Opri- 
șăneș’ti, Plopu, Perișoru, Berlescu și 
allele. Ei au recoltat 605 ha din su
prafața totală de 3 250 ha ; au eli
berat terenul pe 707 ha, au arat 
și' semănat 587 . ha. Rezultatele 
bune obținute au.. determinat con
ducerile cooperativelor să-i pre
mieze pe 5 dintre mecanizatori, Ște
fan Oprișan a fost premiat de două 
ori pentru depășirea normelor. El a 
recoltat cu o - combină C-12 pînă la 
35 470 kg pe zi. Recordul atins de

Oprișan a marcat un început. „Pe 
parcurs, noi, mecanizatorii,' „intrăm 
în mină" — ne mărturisea unul din
tre premiați — Victor Barbu ; adică 
începem să cunoaștem mai bine ma
șina, o reglăm mai bine, o folosim 
mai din plin. Se creează, dacă vreți, 
un adevărat „flux interior" între om 
și mașină". Dovada, pe data de 6 
iulie, Victor Barbu, tot cu o com
bină C-12 a recoltat 38 430 kg pentru 
care a primit un premiu în valoare 
de 150 de lei. După cîteva zile, un 
alt mecanizator, Victor Vornicu, 
tot de la S.M.A. Ianca, a recoltat 
43 450 kg într-o singură zi, record 
care, deocamdată, se menține dar, 
cu siguranță, va fi doborît aici la 
Ianca.

O întrecere palpitantă este în curs 
pe tarlalele cooperativei agricole 
Chiscani. Și aici lucrul este organi
zat ireproșabil ; 14 combine recol
tează din plin pe solele de la „Pod", 
în urma lor lucrează presele de ba
lotat. Baloții sint transportați pe 
sănii și stivuiți la capătul tarlalei, 
iar în urmă se ară și se însămîn- 
țează. Se desfășoară o adevărată 
„cursă contra cronometru" pentru a 
folosi cit mai intens fiecare oră bună 
de lucru, fiecare minut. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut mecani
zatorii Valeriu Cireașă Și Ion Cirlan. 
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Vești despre ampla întrecere vin 
numeroase și din județul Arad. La 
Ineu, de pildă, sub paletele' combine
lor, griul pirguit și zvîntat după 
ploaia căzută peste noapte se adu
nă fără întrerupere in saci sau in 
bunchere. Profitînd de o clipă de 
răgaz, stăm de vorbă cu unul din
tre mecanizatori. Se numește loan 
Tebuie și lucrează în cadrul S.M.A. 
Șicula. Aflasem că nufnele lui a fi
gurat la panoul evidențiaților și anii 
trecuți. Succesul său pornește de 
la grija cu care întreține și verifică 
combina, în fiecare dimineață îna
inte de a porni la lucru, de la stră
dania de a nu pierde nici un minut 
din timpul bun de lucru, nici chiar 
cu descărcatul cerealelor recoltate, 
operațiune pe care, de regulă, o face 
din mers. La recoltatul orzului,1 pe 
o tarla de 150 ha de la cooperai'' ,a 
agricolă Ineu, a reușit să strings, 
două zile la rînd cite 28 000 și. res
pectiv, 35 000 kg orz. Pentru succe
sul Iui a fost premiat.

„Stațiunea noastră se mîndre'ște 
și cu alți mecanizatori destoinici : 
loan Călățeanu, de la . secția Gurba, 
premiat de trei ori consecutiv, in 
această campanie ; loan Silaghi, de 
la secția Șicula, premiat de două 
ori ; loan Filimon, de la secția 
Gurba ; Dumitru Urțădan, secția 
Mocrea, loan Pilea, secția Traian, 
premiați pînă acum fiecare cite o 
dată" — spunea ing. Lazăr Voșin, 
directorul S.M.A. Șicula. Cu aseme
nea oameni sînt convins că vom 
termina recoltatul cerealelor în mai 
puțin de 10 zile bune dâ lucru".

Tensiunea întrecerii exprimată de 
unul din cîștigători, la Moftinu Mic, 
județul Satu-Mare : „Băieți, tragem 
tare și azi, nu uitați, toți avem șan
se să realizăm 20 la sută peste nor
mă". Sîmbăta trecută au fost Lrei 
premiați deodată : Aurel Gheneși, 
Ion Blaga, Al. Murcșan. Trei cîști
gători care se întrajutorează oricind 
este nevoie. Cum 1 se defectează 
unuia tractorul sau combina —I e 
drept, nu se întimplă des, că-s bine 
reparate — sar cu toții în ajutor. 
Este o întrecere cu mai mulți cîști
gători.

Sint cîteva secvențe din marea în
trecere a mecanizatorilor, din rodni
ca lor activitate pentru stringerea 
holdelor țării, pentru pîinea noas
tră, a tuturor.

tu ii o @ m o
Harnicul colectiv al uzinei- 

„Vulcan" a îndeplinit planul pe 
primul semestru la toți indica
torii și a dat peste plan pro
duse in valoare de opt mili
oane lei. ,

Vă prezentăm cîțiva-din munci
torii fruntași din această uzină, 
participanți activi la obținerea 
realizărilor cu care, pe drept 
cuvint, se mindrește întregul 
colectiv.

CĂLIN NICOLAE — strun
gar.

GHEORGHE GAMURARU 
— otelar.

IANCU MANEA — lăcătuș. 
PETRE PETCU — șef ate

lier împreună cu sudorul ION 
DEACU.

(Urmare din pag. I)
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CELOR 50000 DE

...Ora .două noaptea. 
Șarja de față a fost în
cepută la ora unu și pa
truzeci de minute.

— Lingura ! Colectează 
proba și expediaz-o .la
boratorului 1 Repede !

Intenționat îngroșată, vo
cea șefului de schimb — 
inginerul Mihai Pleșanu — 
răsună autoritar pe plat
forma oțelăriei gălățene 
L.D. O ....
contrast 
supărat 
împrumută feței o mină de 
adolescent arțăgos. Vîrsta 
declarată — 27 de ani — 
pare o glumă reușită.

Prompt, dispoziția a fost 
îndeplinită de oameni la 
fel de tineri. Corncliu 
Hristache, prim-topitorul 
de la convertizorul nr. 3, 
nu-i decît cu un an mai 
mare ca inginerul, iar Mi
ron Adrian, „mîna dreap
tă", abia a sărit pragul a 
două decenii de viață. Toți 
trei comuniști.

Intrăm în cabina de co
mandă. Hristache și Miron 
și-au reocupat fotoliile din 
fața pupitrului spuzit de 
cadranele aparatelor elec
tronice de control. Aștep
tăm rezultatul analizei.

— Ce credeți, îmbunătă
țim „memoratorul" ? Și in
ginerul ne dirijează privi
rile către un afiș lipit pe 
unul dintre geamurile ca
binei. Reținem textul : 
„Nu uitați ! Durata de 
elaborare a șarjei să nu 
depășească : 3 min. — în
cărcare ; 21 min. — insu- 
flare ; 6 min. — probe ; 8 
min. — evacuarea oțelu
lui ; 3 min. — evâcuarea 
zgurei ; total — 41 min. ; 
4 min. — pauze intre șar
je. Total general — 45 
min: Numai așa ați lucrat 
bine !“.

Nu am răspuns întrebă
rii inginerului — 
a greși este prea 
decembrie ’72 un 
morator" susținea 
tal general — 51

riscul de 
mare. în 
alt „me- 
că „To- 

__ o_____  min." și 
încheia tot cu „Numai așa 
ați lucrat bine!". De unde 
se vede că pentru oțelari 
„bine" este conceptul cu 
un conținut teribil de in
constant — în' sens pozitiv. 
Pe baza diferenței de șase 
minute.' în numai 5 luni, 
Combinatul siderurgic din 
Galați a realizat o produc
ție echivalentă cu aceea a

anilor 1968 și 1969 luați la 
un loc. Aceeași diferență 
a permis creșterea numă
rului de șarje de la .14 la 
54 în 24 de ore, iar șan
sele de a face ca respecti
vul număr să crească sînt 
evidente. Nu întimplător, 
una dintre lozincile infi
nite pe platforma oțelăriei 
gălățene previne : „Un 
nut pierdut in 1973 
seamnă 1 000 tone oțel 
puțin !“.

Nu am răspuns și 
alt motiv. în aceeași 

dintr-un difuzor.

din 
cli

pă, dintr-un difuzor, se 
face auzită vocea „labora
torului" : OL 37-3K ; car
bon... ; fier... ; mangan... ; 
siliciu... ; fosfor...

— Asta-i. Basculare !
Afară, in fața cabinei de 

comandă, cele 160 de tone 
de oțel au incendiat at
mosfera. Șipotul metalic 
tună și fulgeră, scurgîn- 
du-se în oala de turnare, 
în continuare, oțelul cel 
nou va fi preluat de turnă
torii maistrului Vasile Bu- 
huși — „semnatarii" lin- 
gourilor acestei nopți. Cu 
două ore inainte urmări
sem o astfel de operație 
la standul condus de fos
tul h'unedorean Nicolae 
Grivițesmu, actualul secre
tar al organizației de 
partid de la turnătorie. De 
altfel, în cursul desfășură
rii schimbului, am întilnit 
în halele afărente oțelăriei 
mulți foști muncitori in 
tradiționalele cetăți side
rurgice ale țării.

Ei, „veniții", au format 
la Galați nucleul de bază, 
au ajutat la formarea pe 
malul Dunării a unui nou 
detașament de siderurgiști 
capabili nu numai să pro
ducă, dar să și întreacă pe 
ceilalți membri ai familiei 
Siderurgiștilor țării. De la 
realizarea primei șarje de 
oțel gălățean au trecut 
cinci ani. Timp în care au 
fost create peste 150 mărci 
de oțeluri. Ptodusele com-
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binatului au cîștigat deja 
teren important pe 42 din
tre piețele mapamondu
lui.

A fost asimilată în în
tregime gama de mărci 
pentru tabla destinată 
construcțiilor de nave, va

goane, cazane, recipiente 
sub presiune, autoturisme, 
frigidere, mașini de spă
lat rufe, aragaze. Practic, 
se poate afirma că nu nu
mai întreprinderile interne 
și externe, dar chiar fie
care familie din România 
este legată printr-un o- 
biect sau altul de platfor
ma siderurgică gălățeană. 
Perfect normal : la nivel 
european, Combinatul side
rurgic Galați poate fi 
comparat cu uzinele simi
lare din multe țări cu tra
diție în producerea oțelu
lui.

— Stop ! Gata !
O apăsare pe buton și 

convertizorul revine în po
ziția de re-încărcare. Cea
sornicele arată ora două 
și douăzeci de minute. Re
cord ? Da, însă oamenii, in 
frunte cu inginerul, nu par 
entuziasmați. Reiau noua 
șarjă cu înverșunare, nu-și 
acordă o clipă de răgaz. 
Se liniștesc și se bucură 
abia cînd aud că a început 
să funcționeze și converti
zorul nr. 2. înseamnă că 
oamenii maistrului Gheor
ghe Leca s-au ținut de 
cuvînt — reparaseră ava
ria.

Se întîmplase așa : cu 
prilejul preluării schimbu
lui ele la oamenii ingine
rului Vasile Popovici. s-a 
constatat că inelul de la 
șt.uțul lăncii convertizoru- 
lui nr. 2 este pușcat. Au 

fost nevoiți să oprească 
convertizorul, să-1 aștepte 
să se răcească cit de cit 
pentru ca Augustin Bîldău 
și Gheorghe Neculai să-l 
poată suda. îi văzusem 
sus, la cota +22, lingă 
blindajul încă fierbinte al 

convertizorului : cu hainele 
șiroind de apa care se mai 
scurgea încă din lance ; u- 
nul luminînd cu o lampă 
electrică porțiunea care 
trebuia obturată, celălalt 
mînuind aparatul de su
dură. Pentru cîteva ore 
s-a crezut că angajamen
tul lor ca dimineața să 
poată raporta atingerea ci
frei de 50 000 tone oțel 
peste plan a fost compro
mis. De aici supărarea. în 
condiții „normale" întregul 
schimb ar fi trebuit să aș- 

tepte răcirea completă 
convertizorului pentru 
repara fisura abia 
schimbul care intra dimi
neața.
schimbul condus de Pleșa
nu n-au, adoptat insă so
luția normală.

S-ar fi putut prevala : 
„motive obiective". N-au 
făcut-o, așa cum ' nici 
prim-topitorul Mihai Țim- 
pău din celălalt schimb 
n-a pregetat, doar cu ' cî
teva zile mai înainte, să 
rezolve un caz mult mai 
complicat decît al lor.

O dată depășit momentul 
de cumpănă, 
Pleșanu devine altul, 
propune chiar o „excursie" 
sus, la cota +43, pe aco
perișul oțelăriei, pentru a 
ne arăta panorama noc
turnă a combinatului.

...Denășim cotă după 
cotă. între timp, inginerul 
povestește. Amintește de 
media de vîrstă a salaria- 
ților combinatului care „nu 
depășește 26 de ani". Prilej 
de a ne reaminti cuvintele 

secretarului comitetului de 
partid de pe platforma si
derurgică. „Cu tinerii aceș
tia am reușit să ne îndepli
nim deja angajamentele in
tegrale asumate peste plan 
la începutul anului în curs. 
Acum, în onoarea zilei ‘de 
23 August, am fost nevoiți 
să reconsiderăm cifrele și 
sint convins că nu 
ultima corecție din 
an...“.

Am ajuns. Cele 
sute dc hectare pe care 
se întinde acum combina
tul sînt iluminate 
Undeva, peste 
zorile concurează 
rea blumingurilor 
ta te pe platformele trenu
rilor spre.slebing. Mai pes
te tot : macarale.

Ne întoarcem Ia dispe
ceratul central. în fața te
lexurilor, luminofoarelor, 
interfoanelor, îl 
țînărul Costache

— Am cam 
I-am condus , pe 
Cum stăm ?

— V-am urmărit prin te
levizor. Dacă se intîmpla 
ceva vă comunicam prin . 
aparat. Nimic deosebit : a 
fost noaptea celor 50 030 dc 
tone.

Noaptea zecilor de mii 
de tone ? !

Dimpotrivă, dimineața

Mircea EUNEA 
Tudore! O ANCE A

din economie. Aceasta este o sarcină 
importantă care se fundamentează 
pe obligația ,ce o au titularii de in
vestiții de a fi, la ora actuală, în 
posesia întregii documentații tehnice 
pentru noile obiective productive — 
documentație care să stea la baza 
nominalizării fizice a necesarului de 
utilaje ce urmează a fi montate în 
anul 1974 — precum și pe analiza 
judicioasă a posibilităților concrete 
de fabricare a volumului de utilaje 
tehnologice necesare. în aceste con
diții nu pot fi admise nici un fel 
de justificări pentru întirzierea de
punerii comenzilor ferme, însoțite de 
documentația tehnică necesară, de 
către beneficiari și nici pentru ter
giversarea contractării utilajelor teh
nologice.

Se cunoaște că, în acest an, au 
apărut unele deficiențe in aprovizio
narea cu anumite materiale, in des
fășurarea relațiilor de colaborare in 
fabricarea diverselor tipuri de utilaje 
pentru dotarea completă a sectoare
lor de prelucrări mecanice din unele 
întreprinderi. Firesc, lichidarea aces
tor neajunsuri figurează în mod 
prioritar intre măsurile de pregătire 
a activității economice in anul viitor. 
Ne referim, de exemplu, la modul în 
care se preconizează acoperirea între
gului necesar de piese turnate și for
jate ; s-a stabilit ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electroteh
nicii și alți titulari de plan, ale căror 
unități au capacități pentru produc
ția acestor piese, să elaboreze, pină 
la 31 iulie a.c., împreună cu Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe și Comitetul de Stat al Pla
nificării, un program clar de încăr
care optimă a capacităților existente, 
avindu-se în vedere repartizarea ju
dicioasă a sarcinilor pe întreprin
deri, grăbirea punerii in funcțiune a 
unor obiective in care se fabrică pie
sele turnate și forjate, atingerea cit 
mai rapidă a parametrilor proiectați 
la noile capacități de producție ; ca o 
măsură organizatorică, de natură să 
contribuie la soluționarea acestei pro
bleme, amintim trecerea unor capa
cități de producție de la. industria lo
cală la cea republicană, în vederea 
utilizării lor mai eficiente. Este vorba 
de o acțiune amplă, in care vor tre
bui să primeze necesitățile majore 
ale economiei ; ca atare, conducerile 
întreprinderilor producătoare de pie
se turnate și forjate, ca și unitățile 
beneficiare sînt chemate să participe 
efectiv, activ și cu răspundere la ela
borarea și înfăptuirea programului 
amintit, să definitiveze neîntârziat, în 
termenul prevăzut, relațiile de coope
rare prin contracte economice.

De asemenea, un amplu program 
de măsuri —. ce urmează a fi defi
nitivat pină la sfirșitul lunii august 
a.c. — vizează asigurarea dotării co
respunzătoare a industriei construc
toare de mașini cu mașini-unelte. 
Mai intii, acest program evidențiază 
grija care trebuie acordată reparti
zării.cu prioritate unităților construc
toare de mașini a mașinilor-unelte 
din producția internă și din impoit. 
Apoi, ca o măsură organizatorică, 
programul se referă la concentrarea 
mașinilor-unelte cu un grad ridicat 
de complexitate în unitățile speciali
zate constructoare de mașini, ținîn-

du-se seama de proporția de încăr
care a parcului existent și de struc
tura producției de utilaje, pe baza 
inventarierii parcului de mașini- 
unelte din întreaga economie. Firesc, 
ca in orice activitate de/ concentrare 
și specializare a producției, urmează 
să șe extindă și legăturile de coope
rare între întreprinderile construc
toare de mașini, între acestea și alte 
unități, pentru fabricarea in condi|ii 
de eficiență sporită a tuturor piese
lor și subansamblelor necesare eco
nomiei.

în fine, un al treilea program are 
ca obiect extinderea fabricației pro
duselor metalurgice, precum și asimi
larea de noi sortimente și mărci de 
oțeluri, de noi tipodimensiuni de la
minate și țevi, în vederea aprovizio
nării mai bune, din producția inter
nă, a beneficiarilor din economie cu 
cantitățile de laminate și țevi de carft 
au nevoie. Urgența definitivării a‘ 
cestui program (pînă la 31 august" 
a.c.) este determinată de necesitatea 
cuprinderii in activitatea de reparti
zare și contractare a producției me
talurgice și a noilor produse, sorti
mente sau tipodimensiuni. De aceas
tă dată și metalurgia va trebui să se 
Încadreze, in ce privește contractarea 
producției, în termenul general sta
bilit ca limită dc încheiere a opera
țiunilor contractuale : 30 septembrie 
1973, ceea ce impune din partea be
neficiarilor acesteia să grăbească în
tocmirea specificațiilor pentru canti
tățile, sortimentele și tipodimensiu- 
nile de produse metalurgice care le 
sint necesare.

Se cuvine amintită încă o măsură 
importantă, legată de buna desfășu
rare a activității de comerț exterior 
în anul viitor. După cum s-a hotărit, 
pină la 31 august a.c., ministerele și 
ceilalți titulari ai planului de export 
vor nominaliza integral, pe produse 
fizice, volumele valorice prevăzute in 
planul de export pe anul 1974, vor 
detalia șl specifica importurile cen
tralizate și departamentale pentru 
producție și investiții, în vederea în
cheierii contractelor externe. Centra
lele și întreprinderile cu activitate 
directă de comerț exterior și titularii 
de plan vor trece de îndată la inche- 
ierea contractelor, in cadrul preve
derilor de plan pe anul 1974 — inclu
siv eșalonarea trimestrială — la ex
porturi și importuri, urmărindu-se 
totodată valorificarea superioară a 
mărfurilor la export și obținerea u- 
nor prețuri cit mai avantajoase, eli
minarea sau reducerea la strictul ne
cesar a importului unor produse, 
prin fructificarea la maximum a po
sibilităților interne.

S-a stabilit, deci, un complex de 
măsuri care, chiar succint prezen
tate, dau certitudinea desfășurării 
judicioase, corelate și mai cu seamă 
realiste, a întregii acțiuni de perfec
tare a contractelor economice pentru 
anul 1974. Fiecare minister,' centrală 
și întreprindere are sarcini precis de
terminate in acest sens și trebuie să 
acționeze în conformitate cu preve
derile legale în vigoare, să respecte 
cu strictețe nu numai termenul final 
de încheiere a contractelor economi
ce, dar și termenele intermediare, 
încadrindu-se cu strictețe în preve
derile de plan, încheind din tinip 
contractele economice de aprovizio
nare și desfacere, fiecare centrală îșl 
va crea premise hotărîtoare pentru 
buna pregătire și desfășurare a pro
ducției anului viitor.
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Mii de bucureșteni șijau exprimat satisfacția pentru rezultatele convorbirilor dintre cei doi conducători de partid și de stat

COMUNICATUL COMUN

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 
și a Republicii Populare Congo

(Urmare din pag. I)

(iilor naționale în interesul său propriu și necesitatea 
sporirii eforturilor pe plan national și internațional, 
pentru a se asigura un progres mai rapid al economii
lor tuturor țărilor în curs de dezvoltare, indiferent de 
orînduirea lor socială sau zona geografică din care fac 
parte, în scopul eliminării decalajului dintre ele și 
țările dezvoltate, >■ /■: ■'<

Convinse de necesitatea de a se trece la măsuri efec
tive de încetare a cursei înarmărilor și de dezarmare 
generală, inclusiv ntăsuri parțiale de dezangajare mi
litară și dezarmare în Europa și în alte părți ale lumii, 
cum sînt : retragerea trupelor de pe teritoriile străine, 
desființarea bazelor militare, crearea de zone denu- 
clearizate,

Afirmînd dreptul tuturor statelor la dezvoltare eco
nomică, socială și culturală independentă, dreptul de a 
participa la cooperarea internațională și de a avea 
acces nestingherit la cuceririle științei și tehnicii 
moderne,

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

operare în domeniile politic, economic, științific, teh
nologic, cultural-artistic, turistic și uman ;

de a dezvolta, pe baze reciproc avantajoase, colabo
rarea economică în multiple domenii și de a extinde 
schimburile comerciale, perfecționînd metodele și in
strumentele desfășurării acestora ;

de a facilita dezvoltarea schimburilor și a perfecționa 
cooperarea în domeniile învățămîntului, științei, cul
turii, artelor și sportului.

II. Proclamă voința lor comună de a fundamenta re
lațiile dintre ele, precum și cu toate celelalte state, pe 
următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege 
sistemul său politic, economic și social, corespunzător

i voinței și intereselor proprii, în deplină libertate și 
fără nici un amestec străin.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la independență, liber
tate și suveranitate națională și obligația fiecărui stat 
de a trăi în pace și de a întreține relații de bună ve
cinătate cu celelalte state.

3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a dispune de 
resursele sale naturale conform intereselor naționale.

4. Deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, in
diferent de mărime, potențial, nivel de dezvoltare, de 
sistemul lor politic, economic și social și respectarea 
drepturilor inerente deplinei suveranități.

5. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a participa 
Ia examinarea și rezolvarea problemelor internațio
nale de interes comun.

6. Asigurarea avantajului reciproc în cooperarea 
dintre state în orice domeniu al relațiilor internațio
nale.

7. Dreptul și îndatorirea statelor de a coopera între 
ele, indiferent de sistemele lor social-politice, in di

verse domenii ale relațiilor internaționale, in scopul 
menținerii păcii și securității internaționale, al pro
movării progresului economic și social al tuturor na
țiunilor și dreptul necondiționat al tuturor statelor de 
a participa la cooperarea internațională și de a avea 
acces nestingherit la cuceririle științei și tehnicii mon
diale moderne.

8. Neamestecul în treburile interne sau externe ale 
altui stat, sub nici o formă și nici un motiv.

9. Respectarea inviolabilității frontierelor și a inte
grității teritoriale a statelor și, drept consecință, recu
noașterea faptului că orice tentativă din partea unui 
stat îndreptată împotriva unității naționale sau integri
tății teritoriale a altui stat constituie un prejudiciu 
adus păcii și securității internaționale.

10. Obligația statelor de a se abține în relațiile lor 
internaționale de la orice fel de constrîngere de ordin 
militar, politic, economic sau de altă natură, de la 
amenințarea cu forța sau folosirea forței împotriva 
altui stat, sub orice pretext, în orice împrejurare și 
sub orice formă.

11. Dreptul inerent al fiecărui stat la apărarea indi
viduală sau colectivă.

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

în interpretarea și aplicarea lor, aceste principii 
fundamentale ale dreptului internațional sînt legate 
între ele și fiecare principiu trebuie să fie interpretat 
in contextul celorlalte principii.

III. Proclamă voința lor comună :
de a dezvolta relații de prietenie și cooperare cu 

toate statele, pe baza principiilor enunțate ;
de a acționa în scopul adoptării de măsuri efective 

în domeniul dezarmării și pentru promovarea destin
derii, păcii, înțelegerii și cooperării în Europa, în Africa 
și în întreaga lume;

de a colabora între ele și cu celelalte state în vederea 
întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite în apă
rarea independenței și suveranității tuturor statelor și 
a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
liber soarta, în consolidarea păcii și securității inter
naționale și în stimularea cooperării dintre state, . in 
conformitate cu principiile și normele dreptului inter
național ;

ele a participa activ la examinarea și rezolvarea pro
blemelor internaționale în interesul păcii și securității 
internaționale, al cooperării între toate statele lumii.

IV. în vederea examinării problemelor ținînd de adu
cerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei Declarații, 
Republica Socialistă România și Republica Populară 
Congo vor dezvolta consultările dintre ele, la toate ni
velurile, folosind întîlnirile periodice ale miniștrilor 
afacerilor externe și ale altor reprezentanți, precum și 
căile diplomatice obișnuite.

întocmită la București, la 12 iulie 1973, in două 
exemplare, fiecare în limbile română și franceză, cele 
două texte avînd aceeași valabilitate.

Cuvintarea tovarășului Marien N’Gouabi
(Urmare din pag. I)

listă România este nu numai o 
țară socialistă prietenă cu cpre 
avem relații privilegiate. Româ
nia este pentru Congo mai 
mult decît un prieten pri
vilegiat ; este un prieten foar
te sincer, un prieten de lup
tă, deoarece țara dumneavoastră 
se află în fruntea statelor care 
susțin în mod concret lupta de eli
berare, pentru decolonizarea con
tinentului african.

în timpul convorbirilor noastre, 
tovarășe președinte, în declarațiile 
oficiale, ați subliniat faptul că pen
tru țările mici și mijlocii este deo
sebit de important să aibă garan
ția suveranității naționale ; dum
neavoastră ați evocat principiile 
fundamentale ale Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite în ceea ce 
privește neamestecul în treburile 
interne ale statelor și respectarea 
suveranității fiecărui stat. Pentru 
poporul congolez aceste principii 
reprezintă un lucru sacru, căci noi, 
ca și dumneavoastră, avem ace
leași preocupări.

Aș dori, din nou, în numele Par
tidului Congolez al Muncii, tova
rășe președinte, să vă exprim mul
țumirile noastre, dumneavoastră, 
Partidului Comunist Român, po
porului român, soției dumnea
voastră, pentru primirea caldă ce 
ne-a fost rezervată.

Vă asigurăm că plecăm cu inima 
fericită că, în decurs de 48 de ore, 
am putut vizita o țară pe care o

cunoaștem ca și cum am fi stat 100 
de ani și chiar mai mult, ținînd 
seama de tot ceea ce am avut oca
zia să vedem, și pentru sincerita
tea care a caracterizat convorbirile 
noastre și pentru sentimentele căl
duroase exprimate de către dum
neavoastră față de poporul nostru.

Pentru toate acestea țin să vă 
mulțumesc încă o dată, tovarășe, 
președinte. (Aplauze).

Plecarea 
din Capitală
(Urmare din pag. I)

Ceremonia plecării a avut loc 
Sub semnul acelorași sentimente 
prietenești și de solidaritate cu 
care poporul român i-a înconjurat 
pe solii congolezi în tot timpul 
șederii lor în țara noastră.

Mii de bucureșteni au salutat cu 
entuziasm pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi, 
ex-primîndu-și satisfacția, deplina 
aprobare pentru fructuoasele re
zultate ale întîlnirilor și convorbi
rilor dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, care întăresc, o 
dată mai mult, relațiile de priete
nie dintre țările, partidele1 și po- 
poarf-bj noastre...di-scțiiii. noi căLdg. 
extindere și adîncire a colaborării 
multilaterale româno-cdngbleze.'

La aeroportul Otopeni erau 
arborate drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Congo ; pe fron
tispiciul salonului oficial se aflau 
portretele celor doi conducători de 
partid și de stat, iar pe mari pan
carte erau înscrise urările : „Tră
iască pacea și prietenia între po
poare !“, „Să se dezvolte și să se 
întărească prietenia și colaborarea 
dintre ’ poporul român și poporul 
congolez !“.

O gardă militară prezintă onorul. 
Fanfara intonează imnurile de stat 
ale Republicii Populare Congo și 
Republicii Socialiste România. în 
semn de salut se trag 21 salve 
de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Marien N’Gouabi trec în revistă 
garda de onoare.

Șeful partidului și statului con
golez și soția sa sînt salutați de 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la București, de persoanele 
oficiale române care i-au condus 
la plecare, de membrii Ambasadei 
Republicii Populare Congo și tine
rii congolezi aflați la studii și spe
cializare în țara noastră.

Cei doi șefi de partid și de stat 
răspund cu multă prietenie acla
mațiilor mulțimii, manifestărilor 
calde de simpatie ale cetățenilor 
Capitalei.

La scara avionului, luîndu-și un 
cordial rămas bun de, la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de la tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Marien 
N’Gouabi și tovarășa Celine 
N’Gouabi mulțumesc încă o dată 
pentru primirea atît de călduroa
să ce le-a fost rezervată în țara 
noastră, își exprimă convingerea 
că se vor revedea în curînd. Cei 
doi conducători de partid și de stat 
își string îndelung mîinile, se îm
brățișează.

La ora 11,15, aeronava preziden
țială decolează, însoțită pînă la 
frontieră de reactoare ale forțelor 
noastre armate, care au alcătuit o 
escortă de onoare. (Agerpres)

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
BUCUREȘTI

în momentul în care părăsim teritoriul român, soția mea, delegația 
mea și eu însumi ținem încă o dată să adresăm poporului și Partidului 
Comunist Român, precum și dumneavoastră înșivă și distinsei dumnea
voastră -soții, mulțumirile noastre foarte sincere pentru primirea 'minu
nata care ne-a fost rezervată în timpul șederii noastre foarte scurte, 
Regretele pe care le încercăm sînt atenuate de faptul că noi știm că ne 
vom revedea în curînd.

Cu»considerația cea mai înaltă și prietenească,

Comandant MARIEN N’GOUABI
> '■ Președintele C.C.

a>l Partidului Congolez al Muncii 
Președintele

Republicii Populare Congo

încheierea
AideMemoire-uIiii 

cu privire la 
cooperarea economică 

româno-congoleză
Joi dimineața a fost încheiat, la 

București, Aide-Memoire-ul cu pri
vire la cooperarea economică intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Congo.

Documentul a fost semnat de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, și de Justin Lekounzou, mi
nistrul industriei minelor, însărcinat 
cu problemele turismului.

(Agerpres)

La invitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, coman
dant Marien N’Gouabi, și soția sa, 
tovarășa Celine N’Gouabi, au efec
tuat o vizită oficială de partid și de 
stat în Republica Socialistă România, 
între 10 și 12 iulie 1973.

Președintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
șef al statului, comandant Marien 
N’Gouabi, și personalitățile care l-au 
însoțit au vizitat obiective economice 
și social-culturale din municipiul 
București.

în timpul vizitei, eminenții oaspeți 
congolezi s-au bucurat pretutindeni 
de o primire călduroasă, expresie a 
sentimentelor de prețuire și stimă 
care animă cele două țări și popoare.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Comitetului Centrai al Par
tidului Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Congo, șef 
al statului, comandant Marien 
N’Gouabi, au avut convorbiri, la care 
au participat :

din partea română z
'Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.; 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor ^îxterne, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat, Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Gheorghe Stoian, ambasadorul Româ
niei la Brazzaville.

din partea congoleză :
Charles N’Gouoto. membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.C.M., în
sărcinat cu Departamentul organiza
toric, Charles David Ganao, minis
trul afacerilor externe, Justin Le
kounzou, ministrul industriei mine
lor. însărcinat cu problemele turis
mului, Anatole Khondo. secretar ge
neral al Confederației Sindicale Con
goleze, Jacob Okandza, consilier eco
nomic la Președinție, Eugene Ger
main Mankou, ambasadorul Republi
cii Populare Congo la București, 
Mboumbou, secretar general la Pre
ședinție, Mathey, însărcinat cu pro
blemele Europei la M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și înțele
gere mutuală, caracteristică relații
lor de prietenie dintre cele două țări 
și partide.

In cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți s-au informat reciproc a- 
supra principalelor probleme ale ac
tivității și preocupărilor Partidului 
Comunist Român și Partidului Con
golez al Muncii, înfăptuirilor popoa
relor român și congolez în opera de 
construire a noii orînduiri. Ei au a- 
nalizat stadiul actual și perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor bilaterale 
și au efectuat un schimb de păreri 
cu privire la problemele internațio
nale.

Partea română a informat partea 
congoleză despre preocupările Parti
dului Comunist Român, ale întregu
lui popor român, consacrate tradu
cerii în viață a programului elaborat 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională din iulie. 1972, de măsu
rile luate la ultimele plenare ale Co
mitetului Central, în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru crearea unei economii 
avansate, ridicării nivelului de trai 
material și cultural al poporului, 
dezvoltării democrației socialiste, 
educării comuniste, revoluționare, în 
spirit patriotic și internaționalist, a 
întregului popor.

Partea congoleză a înfățișat pe 
larg activitatea curentă și proiectele 
de viitor ale Partidului Congolez al 
Muncii pe linia întăririi unității și a 
rolului conducător al partidului, a 
mobilizării și organizării eforturilor 
întregului popor pe calea construirii 
orînduirii socialiste.

Partea română a exprimat întreaga 
sa considerație pentru realizările do- 
bîndite de poporul congolez, sub con
ducerea Partidului Congolez al Mun
cii, pe calea edificării noii orînduiri, 
în lupta sa pentru apărarea și conso
lidarea independenței politice și eco
nomice, pentru lichidarea sechelelor 
colonialismului și subdezvoltării, 
pentru valorificarea deplină a bogă
țiilor sale naționale, pentru îmbună
tățirea condițiilor economice, cultu
rale și sociale ale poporului congolez.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au constatat cu deplină satisfac
ție că relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Congolez al 
Muncii, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Con
go se întăresc și se dezvoltă continuu.

Ambele părți au subliniat impor
tanța deosebită pe care a avut-o 
pentru dezvoltarea relațiilor româno- 
congolezc, precum și a relațiilor Ro
mâniei cu celelalte țări ale continen
tului african, vizita secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste ■ România, 
Nicolae Ceaușescu, in Republica 
Populară Congo și în alte șapte țări 
africane în primăvara anului 1972, 
expresie a solidarității poporului ro
mân cu toate popoarele angajate in 
lupta pentru apărarea și consolidarea 

' independenței, împotriva imperialis
mului, colonialismului, pentru pro
gres, securitate și pace în lume.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea, importanța deosebită pen
tru relațiile bilaterale a vizitei pre
ședintelui Marien N’Gouabi în 
România și au exprimat hotărîrea lor 
comună de a continua și în viitor 
contactele și convorbirile Ia nivel 
nalt, avînd ferma convingere că 
icestea corespund interesului celor 
iouă țări și popoare, păcii și înțele
gerii internaționale.

Animați de dorința de a da expre
sie aspirațiilor popoarelor român și

congolez la pace și înțelegere și de a 
dezvolta în continuare relațiile de 
prietenie, colaborare și înțelegere în
tre cele două țări, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Populare Con
go, șef al statului, comandant Marien 
N’Gouabi, au semnat o Declarație so
lemnă comună privind principiile ce 
trebuie să guverneze relațiile bilate
rale, precum și relațiile cu toate ce
lelalte state.

Analizînd relațiile româno-congole- 
ze, cele două părți au constatat cu 
satisfacție că acestea se întăresc con1- 
tinuu, și-au exprimat voința lor de a 
valorifica posibilitățile largi care li 
se oferă pentru o cooperare mai 
bună, în interesul ambelor țări și po
poare, cauzei libertății, progresului, 
păcii și colaborării internaționale.

Cele două părți constată cu satis
facție că relațiile economice bilate
rale se lărgesc continuu, mai ales 
după vizita efectuată în Republica 
Populară Congo de secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat," 
Nicolae Ceaușescu.

Caracterul complementar al econo
miilor celor două țări și relațiile de 
prietenie existente asigură cadrul 
propice pentru examinarea unor noi 
posibilități de cooperare în condiții 
reciproc avantajoase, mai ales în do
meniile industriei, agriculturii și co
merțului.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra situației internaționale, cei 
doi președinți au apreciat importanța 
deosebită pe care o are în lumea 
contemporană creșterea rolului și in
fluenței forțelor păcii, democrației și 
progresului social. Cele două părți au 
subliniat necesitatea de a se acționa 
perseverent în vederea întăririi uni
tății frontului antiimperialist, care re
prezintă un factor esențial pentru 
triumful luptei împotriva politicii 
imperialiste de dominație și dictat, de 
amestec în treburile interne ale sta
telot, Împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului, pentru 
asigurarea respectării dreptului po
poarelor de a decide ele însele asu
pra destinului lor.

Cele două părți au constatat cu sa
tisfacție că în relațiile internaționale 
se manifestă tot mai evident voința 
popoarelor, a tuturor țărilor, indife
rent de mărimea și potențialul lor, de 
a participa activ, nemijlocit, la exa
minarea și soluționarea problemelor 
care privesc soarta păcii și civiliza
ției umane. Ele au subliniat rolul și 
contribuția țărilor mici și mijlocii 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între toate națiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Marien N’Gouabi au re
liefat necesitatea instaurării unor re
lații noi între . state, bazate .pe.. reș-,- 
pectarea și aplicarea strictă a 'jpftri®*' 
piilor universal valabile ale dreptu
lui internațional: independența și su
veranitatea națională, egalitatea în 
drepturi și avantajul reciproc, nea- . 
mestecul în. treburile interne ale al- 

, tor state, nerecurgerea la. forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, inte
gritatea teritorială și inviolabilitatea 
frontierelor, reglementarea probleme
lor litigioase dintre state exclusi'v 
prin mijloace pașnice. Cei doi pre
ședinți și-au exprimat hotărîrea de 
a acționa în mod consecvent pentrvi 
a se. asigura respectarea în relațiile 
internaționale a dreptului sacrii' al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, de a-și decide liber calea dez
voltării, fără nici un amestec din 
afară.

Cei doi șefi de partid și de stat 
consideră că lichidarea definitivă a 
colonialismului și neocolonialismului 
constituie una din sarcinile cele mai 
importante și urgente ale lumii con
temporane. Ei au subliniat necesita
tea aplicării neintîrziate a prevede
rilor Declarației O.N.U. cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale și a rezolu
țiilor . referitoare la decolonizare, 
apartheid și discriminare rasială și, 
în acest sens, au exprimat hotărîrea 
lor fermă de a acorda in continuare' 
sprijin material, politic și diplomatic 
mișcărilor de eliberare din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau și Insu
lele . Capului Verde, Namibia și din 
alte teritorii dependente și au con
damnat politica de apartheid și dis
criminare rasială promovată de re
gimurile minoritare din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia. Cei doi 
președinți au apreciat ca deosebit de 
pozitiv faptul că la sesiunea sa din 
anul 1972 Adunarea Generală a 
O.N.U. a recunoscut mișcările de eli
berare națională din-teritoriile aflate 
sub dominație portugheză drept sin
gurele reprezentante legitime ale 
popoarelor respective, reafirmînd 
dreptul inalienabil al acestora, cit și 
al tuturor celorlalte popoare aflate 
sub dominație colonială, la autoapă
rare și independență.

Cele două părți au reafirmat spri
jinul și solidaritatea lor cu lupta 
statelor și popoarelor din Africa și 
alte regiuni ale lumii pentru a- 
părarea și consolidarea independenței 
lor economice și sociale, pentru în
făptuirea năzuințelor lor vitale. Ele 
au evidențiat rolul tot mai impor
tant al statelor africane în abordarea 
și soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, în lupta îm
potriva politicii de dominație impe
rialistă, colonialistă și neocolonialis- 
tă și au subliniat importanța conso
lidării unității de acțiune a țărilor 
africane pentru înfăptuirea aspirații
lor fundamentale ale popoarelor con
tinentului, evocind, în acest sens, și 
contribuția importantă a Organiza
ției Unității Africane.

Cei doi șefi de partid și de stat au 
relevat că Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Congo, ca 
țări in curs de dezvoltare, consideră 
că reducerea și lichidarea decalaje
lor care separă țările în curs de dez
voltare de cele economic avansate 
constituie o problemă de importanță 
majoră, a cărei rezolvare corespun
zătoare este de interes fundamental 
pentru întărirea păcii și securității 
internaționale, pentru asigurarea pro
gresului întregii omeniri. Ei au ex
primat convingerea că, pentru lichi
darea fenomenului subdezvoltării e- 
conomice, sînt necesare eforturi sus
ținute din partea fiecărei țări spre a 
pune în valoare — conform voinței

și intereselor sale vitale — bogățiile 
naturale și' resursele umane de care 
dispune, asigurarea sprijinului ma
terial al țărilor dezvoltate, precum și 
realizarea unei largi cooperări inter
naționale. Ei au subliniat necesitatea 
respectării neabătute a dreptului su
veran al fiecărui stat de a dispune 
în mod liber de bogățiile naturale și 
de toate celelalte resurse, de a avea 
acces nestingherit la cuceririle știin
ței și tehnologiei mondiale moderne, 
de. a participa, în condiții de egali
tate, la examinarea și reglementarea 
problemelor economice și monetare 
internaționale.

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

în legătură cu evoluția situației 
din sud-estul Asiei, părțile au sa
lutat cu satisfacție încheierea Acor
dului de încetare a războiului și res
tabilire a păcii în Vietnam, precum 
și semnarea Acordului privind resta
bilirea păcii și realizarea înțelegerii 
naționale in Laos și au exprimat 
speranța că aceste acorduri vor crea 
condiții pentru instaurarea unei păci 
durabile în această regiune, care să 
permită popoarelor din Indochina 
să-și hotărască libere calea dezvol
tării lor politice, economice și so
ciale, conform aspirațiilor lor legi
time, fără nici un amestec din afară.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, și președintele C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
și-au exprimat profunda îngrijorare 
față de perpetuarea situației de în
cordare din Orientul Apropiat, care 
reprezintă o amenințare la adresa 
păcii și securității internaționale, i Ei 
s-au pronunțat ferm pentru soluțio
narea grabnică a conflictului din 
această zonă in spiritul și pe baza 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

Cei doi șefi de stat au avut un 
schimb de vederi în legătură cu si
tuația actuală din Europa. Ei au 
apreciat pozitiv rezultatele primei 
faze a lucrărilor Conferinței general- 
europene la nivelul miniștrilor de 
externe, conferință menită să așeze 
relațiile dintre statele continentului 
pe baze noi, astfel incit să se asigure 
fiecărui popor, fiecărui stat posibili
tatea de a-și concentra eforturile 
spre dezvoltarea economico-socială 
de sine stătătoare, în concordanță cu 
năzuințele sale. Ei au fost de . acord 
că realizarea securității și consoli
darea păcii în Europa vor contribui 
la promovarea colaborării și la întă
rirea securității in lumea întreagă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Marien (N’Gouabi au 
apreciat că este imperios necesari să 
se intensifice negocierile pentru dez
armare cu participarea tuturor sta
telor interesate și să se întreprindă 
acțiuni concrete pentru realizarea 
dezarmării generale și, în primul 
rind, a celei nucleare. Avînd în ve
dere consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor, ei au 
subliniat, totodată, avantajele pe 
care le-ar reprezenta pentru întreaga 
omenire dirijarea în scopuri pașnice 
a resurselor folosite astăzi în lume 
in domeniul militar.

în acest sens, cele două părți au 
reafirmat hotărîrea lor de a acționa, 
împreună cu celelalte țări ale lumii, 
pentru oprirea cursei inarmărilor ; 
ele au reafirmat sprijinul țărilor lor 
pentru adoptarea unor măsuri con
crete vizînd dezangajarea militară, 
lichidarea bazelor militare și retra
gerea trupelor de pe teritorii străine, 
crearea de zone denuclearizate, în
treprinderea de acțiuni împotriva 
propagandei de război.

Părțile consideră că au o deosebi
tă importanță, în acest proces, recu
noașterea și respectarea Africii ca 
zonă denuclearizată și transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și bu
nei înțelegeri, lipsită de arme nu
cleare.

Cei doi șefi de partid și de stat 
au subliniat importanța pe care Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo o acordă creș
terii rolului O.N.U. în rezolvarea 
problemelor internaționale, în inte
resul popoarelor, apărarea principi
ilor dreptului internațional, crearea 
unui climat de deplină securitate in 
lume. Ei au declarat că este în in
teresul profund al tuturor popoarelor 
ca O.N.U., celelalte organizații și or
ganisme internaționale să acționeze 
cu mai multă eficacitate pentru pro
movarea colaborării și înțelegerii în
tre națiuni, împotriva oricăror acte 
de încălcare a dreptului internațio
nal.^ Cele două părți și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa, unindu-și e- 
forturile cu cele ale altor state, în 
vederea creșterii rolului Organizației 
Națiunilor Unite, așa cum preconi
zează rezoluția inițiată de România 
.și adoptată la ultima sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

Reliefînd utilitatea contactelor și 
întîlnirilor dintre conducători, cele 
două părți și-au exprimat dorința de 
a continua schimbul de vizite la di-, 
ferite niveluri, în scopul întăririi co
laborării dintre țările și popoarele 
lor. \

în numele poporului congolez, al 
partidului și al său personal, pre
ședintele Comitetului Central al Par
tidului Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Congo, Ma- 
l’ien N’Gouabi, a mulțumit poporului, 
Partidului Comunist Român, secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, pentru primirea atît de căldu
roasă, ospitalitatea și solicitudinea 
deosebită de care s-a bucurat perso
nal, precum și personalitățile care 
l-au însoțit, în timpul șederii în Re
publica Socialistă România.

Președintele Marien N’Gouabi a in
vitat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să facă o vizită oficială in 
Republica Populară Congo. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere, data vi
zitei urmînd să fie fixată ulterior.
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Două adunări ale comuniștilor din 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui, consacrate dezbaterii sarcinilor 
ce-i revin școlii de toate gradele în 
lumina recentei plenare a C.C. ai 
P.C.R. și, respectiv, analizei stadiu
lui de integrare a învățămîntului su
perior, s-au impus atenției sub mai 
multe aspecte. Concluzia esențială la 
Care au condus lucrările adunărilor : 
perfecționarea stilului de muncă in
tr-un domeniu cu o pondere socia
lă și cu o amplitudine organizatori
că pe măsura învățămîntului își află 
în fondul de inițiativă, în capacita
tea de analiză și de intervenție pro
prii organizației comuniștilor, prin
cipalul ei stimulent și cel dinții 
punct de referință. Tocmai de aceea, 
pe agenda de lucru a organizațiilor 
de partid din unitățile de învățămînt 
stă înscrisă îndatorirea primordială 
de a întreprinde, în spiritul indica
țiilor formulate de secretarul general 
al partidului în cuvîntarea la recen
ta plenară, acțiuni hotărîte pentru 
traducerea integrală șl rapidă în 
viața a sarcinilor puse în fața pro
cesului de instruire și educare a ti
nerilor, de a-i asigura acestuia un 
conținut bogat, 
un caracter uni
tar și sistematic, 
o puternică fi
nalitate socială.
Organizației de 
partid din școli 
și facultăți îi re
vine rolul hotă- 
rîlor în dirijarea 
întregului proces 
de perfecționare a învățământului ; ea 
are deopotrivă îndatorirea de a mo
biliza pe toți slujitorii catedrei la în
făptuirea concretă a politicii parti
dului, Ia permanentizarea unui cli
mat de eforturi perseverente, la spo
rirea calității învățămîntului.

In dorința de a impune o aseme
nea conduită organizatorică exem
plară pentru comuniștii din școli și 
facultăți, organizația de partid a Mi
nisterului Educației și învățămîntu
lui a inițiat o dezbatere largă, la 
care au fost invitați să participe și 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid, cadre de conducere din unități 
cu care ministerul colaborează. O a- 
semenea lărgire a sferei de analiză 
s-a dovedit utilă ; consultarea amplă 
a specialiștilor din diferite domenii 
de activitate, captarea și valorifica
rea posibilităților existente pe tere
nul acestei colaborări au condus ne
mijlocit la configurarea unor noi 
metode de lucru, au creat premisele 
asigurării unui spirit eficient și sis
tematic muncii de partid. Astfel, o 
seamă de obiective au putut fi ana
lizate în complexitatea lor, s-au de
limitat cu rigoare și discernămint e- 
lementele care reclamă o intervenție 
specializată. în adunare s-a subliniat 
faptul că soluționarea optimă a u- 
nor probleme majore, reliefate la re
centa plenară, cum ar fi lichidarea 
pierderilor de elevi pe parcursul a- 
nilor, mai buna complinire a acti
vităților instructiv-educative, îmbu
nătățirea instrumentelor fundamen
tale de lucru ale școlii (planuri, pro
grame și manuale), nu este posibi
lă printr-o simplă adiționare de e- 
forturi, statistic invariabilă, ci recla
mă cu precădere perfecționarea de 
ansamblu a procesului de învăță
mînt, creșterea gradului său de cali
tate, prin sporirea responsabilității 
competente a fiecărui cadru didactic.

Deosebit de fructuoase, s-au do
vedit a ‘fi dezbaterile cu privire la 
integrarea învățămîntului cu cerceta
rea și producția, la care au fost in
vitați să participe și reprezentanți ai 
diferitelor departamente economice și 
de cercetare. Pornind de la prezentarea 
precisă, detaliată a stadiului actual 
al integrării, a principalelor carac
teristici și tendințe sub care el se 
prezintă, s-a apreciat faptul că, în 
ce privește învățămîntul superior 
tehnic, între altele au fost deplasate 
în uzine sau institute de cercetare și 
proiectare activitățile didactice din 83 
secții, catedre și discipline, în cadrul 
cărora s-au desfășurat 285 de 
cursuri și laboratoare ; un număr de 
775 cadre didactice asociate au func
ționat in activitățile de predare, de 
îndrumare a proiectelor, în activită
țile practice și de laborator ; au fost 
realizate 429 contracte de cercetare 
științifică în valoare de peste 57 mi
lioane lei. In privința învățămîntului 
superior economic se cuvin amintite, 
îndeosebi, deplasarea in unități a 
cursurilor pentru 16 discipline și a lu
crărilor practice pentru 60 labo
ratoare, realizarea de contracte 
în valoare de 10 milioane lei, 
din care peste 8.5 milioane con
stituie lucrări desfășurate la calcu
latoarele electronice. în învățămin- 
tul superior agronomic, procesul de 
integrare s-a desfășurat în unitățile 
de producție și de cercetare unde 
s-au efectuat activitățile didactice la 
65 ,de discipline, s-au organizat prac
tici productive pentru 208 grupe de 
studenți și s-au elaborat 1518 pro
iecte de diplomă pe teme legate de 
necesitățile producției agricole ; cele 
266 contracte economice, din care 99 
realizate de colective mixte, se ri
dică la valoarea de circa 13 milioa
ne lei.

O dată fixat acest cadru concret de 
referință, participanții au luat în dis
cuție aspectele cele mai semnifica
tive, delimitînd modalități concrete 
de intensificare a integrării, de creș
tere a finalității ei practice. A fost 
concretizată în dezbateri o concluzie 
de bogată semnificație politică : de 
fiecare dată cind organizația de partid 
își concentrează atenția asupra pro-

Revenind asupra subiectului pe care ne-am obișnuit 
să-l numim în două cuvinte — ghișeul public — avem 
speranța sâ facilităm un binevenit schimb al experiențelor 
pozitive și să preîntîmpinăm repetarea unor fapte, atitu
dini și practici învechite.

— Am constatat că oamenii își 
pierdeau mult timp pe coridoarele 
primăriei — ne-a declarat tovarășul 
ing. Viorel Ștrengar, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular muni
cipal ORADEA. Pe de o parte, pier- 

datora necunoaște-

Ce părere are conducerea consiliu
lui popular municipal despre aseme
nea stări de lucruri ? Să auzim : 
ceste neajunsuri și altele de 
natură au fost analizate în ședința 
comitetului executiv din 19 
1973 — ne spunea tovarășa 
Vișinescu, secretara Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular munici
pal Brăila. Unii din salariații spa
țiului locativ, ai serviciului de sis
tematizare, ai ghișeului pentru elibe
rarea combustibilului au fost aspru 
criticați și vor fi sancționați. Pe 
viitor vom lua și alte măsuri: vom

„A- 
aceeași

iunie
Felicia

venea pentru a cincea oară la pri- 
. ' ' i — schim-
pentru construcția 

terenul atribuit ini- 
într-un loc inunda- APTUL

mărie în aceeași problemă 
barea terenului 
unei locuințe — 
țial, fiind situat . „ ______
bil, fusese scos din perimetrul con- 
str'uibil.

— E o poveste veche și încurcată 
de C.A.P. Vaslui, încearcă să se jus
tifice tovarășul Cehan de la biroul 
de gospodărie comunală și locativă. 
Mama lui Simionescu trebuia să a- 
nuleze actele greșit întocmite și 

.apoi... '
— Știm toată povestea, la fel cum 

știți și dumnea- 
voastră că a fost 
de mult lămurită. 
Tot ce trebuia în 

® continuare făcut
Ej ei a în sarcina
gf/lrja dumneavoastră.

— Așa es^e> dar 
SxS Xtefx trebuie să mai

aștepte, că nu-i 
jurista noastră 
aici... (71).

A doua zi chiar, 
dar revenind pen
tru a șasea oară, 
tovarășul G.S. 
și-a putut rezol
va problema. Este 
firesc ? Nu. _ 
0 excepție ? 
păcate, NU 

toate că tovarășul Matei , 1 
zaru, contabil-șef la serviciul 
nanciar, este de altă părere).

— La noi nu se așteaptă. Azi 
solicită actul, tot azi îl eliberăm. 
Cind e vorba de chestiuni mai difi
cile aminăm pe a doua zi.

Minunat ar fi să fie așa. Dar afir
mația domniei sale este infirmată 
chiar la ușa biroului de un „obiș
nuit al casei", tovarășul Dumitru 
Epure, șofer la Întreprinderea de, 
construcții-montaj.

— Sînt pentru a cincea oară la 
primărie.

— De ce ?
— Mie mi se părea o problemă 

simplă. Aveam de primit un rest de 
la contribuția bănească din 1972.

La intervenția noastră, tovarășul 
Matei Pînzaru ne însoțește la biroul 
de arhitectură și sistematizare, unde 
aflăm că suma respectivă a fost vi
rată în contul anului 1973. Cetățea- 

~ ~ “ L- G..J satisfăcut,
ne întrebăm : nu era 

funcționarii primăriei 
din capul locului dato- 

popular municipal 
? Să-l auzim din 
Pavel Stoica, pri-

rile și sesizările cetățenilor, trage 
concluzii, desprinde învățăminte și ia 
măsuri în consecință.

★
Notariatul județean de stat BRĂI

LA. Zilnic vin aici cu treburi aproa
pe 200 de cetățeni pentru încheieri DIVERS

Moleseala»

erablemelor esențiale, de conținut, are 
Ioc o mai bună valorificare a com
petenței comuniștilor care-și desfă
șoară activitatea în învățămînt. Pe 
această bază pot fi aplicate soluții 
optime, valabile astăzi, dar și în per
spectiva procesului de perfecționare 
necontenită a învățămîntului. După 
cum și reversul situației este tot a- 
tît de valabil : lipsa de precizie și 
de consecvență manifestată în fixa
rea sarcinilor cu adevărat priorita
re determină ritmuri lente de solu
ționare. Așa, de pildă, din dezbaterile 
comuniștilor a reieșit că ritmul lent în 
care se desfășoară în unele locuri 
procesul de integrare provine, între 
altele, din faptul că potențialul di
dactic și științific nu este utilizat în
totdeauna la parametrii valorici care-i 
sint specifici, se mai menține 
încă dispersarea forțelor și mijloace
lor de cercetare pe un număr mare 
de teme. Tot unor cauze de aceeași 
natură li se datorează participarea 
studenților, cu mult sub posibilități, 
la activitatea productivă din între
prinderi, la însușirea proceselor teh
nologice moderne. în acest sens, par
ticipanții au citat situații concrete 

cînd studenți ai 
anilor IV și V au 
fost utilizați în 
munci necores
punzătoare pre
gătirii lor, cu 
toate că ateliere
le de proiectare 
ale întreprinde
rii unde ei pu
teau aduce o 
contribuție prac

tică efectivă rămîneau zile în
tregi nefolosite. în schimb, ' stu
denții din anii mai mici, al căror 
program de practică ar fi putut să 
înregistreze o mare eficiență dacă 
s-ar fi axat pe activități efectiv con
crete, au fost introduși în... labora
toare de cercetare. în adunare a fost, 
de asemenea, pe bună dreptate cri
ticat faptul că în activitatea de 
elaborare a programelor și manua
lelor școlare, în practica unor comi
sii constituite în acest scop, după ce 
se inaugurează lucrările sub semnul 
unor intenții lăudabile, se alunecă în 
aspecte subsidiare pînă ce, scadența 
o dată sosită, apare pericolul solu
ționărilor pripite și limitate.

O reală contribuție metodologică 
s-a materializat în dezbateri prin de
monstrațiile multor comuniști potri
vit cărora ritmul și calitatea proce
sului de integrare a învățămîntului 
cu producția țin, intr-adevăr, de 
numărul și valoarea contractelor e- 
conomice, de reușita creării unor 
puternice unități de învățămînt-pro- 
ducție, învățămînt-cercetare, dar, în 
egală măsură, și de eficiența instruc- 
tiv-educativă cu care se desfășoară 
practica elevilor și studenților, cursu
rile serale de subingineri sau de 
consecvența cu care reprezentanții 
diferitelor ministere economice ono
rează la timp îndatoririle ce decurg 
pentru ei din principiile dublei sub
ordonări a învățămîntului nostru.

Atitudinea de netă intransigență 
față de orice expresie a formalismu
lui, față de tendințele, în curs de e- 
liminare din practica învățămîntului, 
de a opune complicatul drum al 
liirtiilor soluționării directe, rapide și 
eficace a problemelor ridicate în as
censiunea vieții școlare s-a consti
tuit ca o trăsătură a adunărilor a- 
mintite. Ele au apreciat pe bună 
dreptate că noile prevederi de per
fecționare a școlii românești cuprin
se în documentele de partid consa
crate școlii sînt clare, precise, așa 
incit aplicarea lor corectă trebuie să 
conducă nemijlocit la întărirea ca
racterului unitar și sistematic al în
vățământului. Important este acum — 
au subliniat cei prezenți — ca fie
care slujitor al școlii să imprime stră
duinței sale sensul nobil al muncii 
de partid, al muncii desfășurate în 
spiritul celei mal înalte responsabili
tăți comuniste. O concluzie ale cărei 
consecințe pozitive pentru învăță- 
mintul nostru, neîndoielnic, vor putea 
fi constatate din plin încă din viitorul 
an școlar.

Mihai IORDĂNESCU

B 0 0 BB B H
Unul dintre domeniile trecutului 

țării noastre mai puțin reprezentat in 
istoriografia contemporană este, fără 
îndoială, acela care se referă la 
ceea ce se numește în mod curent 
„viața politică". De aceea, prin pro
blematica abordată, lucrarea „Viața 
politică în România, 1910—1914“, de 
Anastasie Iordache, recent apărută in 
Editura științifică a atras atenția 
specialiștilor, cu atît mai mult cu 
cit și-a propus, pentru prima oară în 
istoriografia noastră, să trateze în 
chip monografic această perioadă din 
istoria țării. Evenimentele importan
te petrecute în viața social-politică a 
României în perioada respectivă, pre
mergătoare primului război mondial, 
au putut oferi autorului un material 
faptic bogat și interesant, mai puțin 
cunoscut ultimelor generații.

Modul cum a conceput autorul lu
crarea ridică insă o serie de întrebări 
care privesc atit aspectele metodolo
gice ale întocmirii unei lucrări de is
torie cu o asemenea problematică, cit 
și conținutul ei, chiar dacă facem ab- , 
stracție de caracterul nebulos al con
ceptului de „viață politică" cu care se 
operează uneori în istoriografia 
noastră.

Viața politică apare, în viziunea 
lui A. Iordache, ca desfășurîndu-se 
deasupra și chiar ruptă de relațiile 
economice, sociale, de clasă, care 
determină de fapt fizionomia politică 
a oricărei societăți. Autorul descrie 
viața politică cu precădere sub as
pectul ei exterior, formal, s-ar putea 
spune monden, redueînd-o la schim
barea guvernelor și la frămintările 
determinate de aceste schimbări în 
sfera cercurilor conducătoare. Struc
tura tematică și modul de tratare 
vădesc o ignorare a metodei mate- 
rialist-dialectice de abordare a feno
menului politic. Și mai regretabil este 
faptul că, renunțînd la analiza știin
țifică proprie științei istorice, autorul 
își subordonează aprecierile unor op
tici subiective ale vremii și chiar 
limbajului de epocă.

Astfel, în lucrare se întilnesc a- 
precieri inexacte, eronate, preluate 
ca atare din ziare ale partidelor 
burgheze, din dezbateri parlamen
tare. Vorbindu-se, de exemplu, des
pre perspectiva revenirii parti
dului liberal la guvern în 1911, a-

Dezbaterea la Ministerul 
Educației și învâțâmîntuiui 
a sarcinilor trasate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 

18-19 iunie 1975

Conferințe 
despre artă în uzină

IAȘI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Mano'e Corcaci). — La 
clubul uzinei „Nicolina" din Iași 
a început ieri un ciclu de dez
bateri despre artă. Scriitorul 
Mircea Radu Iacoban și criticul 
de artă Val. Gheorghiu au vor
bit despre „Noul în artă“. Cu 
acest prilej a fost deschisă o 
expoziție a artiștilor plastici 
ieșeni, care a fost prezentată 
de conf. univ. Radu Negru.

în încheiere, poeții George 
Lesnea, Haralambie Țugui, Ho- 
ria Zilieru, Florin Mihai Pe
trescu și Ioanid Romanescu au 
citit din versurile lor. Dezbate
rile despre artă la clubul uzinei 
„Nicolina" sînt programate bi
lunar, pînă la sfîrșitul anului.

în

intoxicație!»

derea de timp se 
rii de către cetă
țeni a formalită
ților ce trebuiau 
îndeplinite pen
tru rezolvarea di
feritelor proble
me, iar, pe de 
altă parte, lipsei 
unei modalități 
de informare
competentă, dar 
mai ales operati
vă. Atunci am 
hotărît...

...Ne aflăm
localul de la in
trarea 
consiliului 
Iar. Pe un 
se află un 
imens, un 
îndreptar 
cetățenești, 
maghiară : 
tutelară, 
spațiu locativ, secretariat-administra- 
tiv, financiar ; în dreptul fiecăreia — 
informații cu privire la camera, pro
gramul, actele necesare, ce avize tre
buie obținute și de la cine. Cetățenii 
se opresc în fața panoului, citesc, își 
notează. în cîteva minute, fără nervi, 
fără obișnuita bîjbîială pe coridoare 
și pe la uși, află tot ce-i interesează.

Experiența de un an a primăriei 
orădene a dovedit cu prisosință uti
litatea acestei modalități simple, 
dar eficiente de informare. în con
secință, comitetul executiv al con
siliului popular județean a hotărît 
extinderea afișajului de informație 
cetățenească în toate întreprinderile, 
instituțiile, la consiliile populare oră
șenești și comunale din județ. Re- 
marcind frecvența problemelor de 
spațiu locativ și caracterul mai mult 
sau mai puțin personal al acestor 
chestiuni, s-a hotărît, de asemenea, 
înființarea a două ghișee speciale cu 
program continuu, care să funcțio
neze concomitent cu cel de informare 
generală deja existent.

Grija primăriei pentru economisi
rea timpului cetățenilor se poate ve
dea și în felul cum sint organizate 
și se desfășoară audiențele, incepînd 
de la program pînă la finalitatea lor. 
La Oradea programul de audiențe 
este afișat nu numai Ia consiliul 
popular municipal, ci și la întreprin
deri, instituții, la afișierele publice 
și, lucru foarte important, est« în
totdeauna respectat cu strictețe. în 
plus, în timpul orelor de audiență, 
toți funcționarii cu munci de răspun
dere sînt mobilizați Ia sediu pentru 
a da răspunsuri sau pentru a rezol
va pe loc, în limita competenței lor, 
cererile justificate. Iar sîmbătă, sin
gura zi cind nu.se țin audiențe, în 
ședințe operative șefii de servicii și 
de birouri informează comitetul 
executiv cum s-au rezolvat cererile 
și sesizările din timpul săptăminii, 
stabilindu-se totodată măsurile ne
cesare pentru rezolvarea situațiilor 
mai delicate.

Cetățenilor care dintr-un motiv sau 
altul nu pot beneficia de programul 
normal de audiențe li s-a rezervat o 
după-amiază. „în fiecare joi — după 
cum spune anunțul din același hol al 
primăriei — între orele 16 și 19, la 
camera 24 parter, membrii comitetu
lui executiv stau la dispoziția publi
cului pentru primirea de propuneri 
și sugestii". Iar în 
nale orice sesizare, 
poate fi depusă în 
sui-generis aflată 
sediul consiliului popular și care este 
controlată în fiecare dimineață.

Biroul permanent analizează lunar 
modul în care au fost rezolvate cere-

în sediul
popu-
perete 
panou 
fel de 
sinoptic 

în 
stare
sistematizare-arhitectură.

de 
limbile 

civilă,

probleme 
română șl 
autoritate

unor primării
și autentificări de acte, copii legali
zate, acte de donații, de moșteniri 
etc.

— Am avut nevoie de o copie după 
actul de succesiune. In 5 minute 
a fost gata — ne declara Gheor
ghe Cioranu. Aceleași aprecieri po
zitive le făceau și George Bordeianu, 
str. Vapoarelor nr. 2, inginer Con
stantin Drăghici de la uzina „Pro
gresul". Și aveau pentru ce. Exista 
însă șl un nemulțumit : tovarășul 
Teodor Drăgan, notarul-șef. De ce ?

— Pentru că sintem obligați să e- 
fectuăm multe copii după unele acte, 
cum ar fi cele de naștere sau de 
studii, pe care tot atit de bine le pot 
elibera, conform dispozițiilor Decre
tului 31711960, unitățile care le so
licită.

Nemulțumirea ni se pare îndrep
tățită și tocmai de aceea am fi cu
rioși să aflăm, de exemplu, și pă
rerea inspectoratului județean de 
învățămînt ■ în această privință, mai 
ales că la repetatele apeluri colegiale 
ale celor de la notariat, tovarășii de

■ aici au tăcut... necolegial.
...La serviciul spațiul locativ din 

Brăila, cu o lună în urmă cetățenii 
erau purtați pe drumuri luni în șir 
pînă la rezolvarea unor cereri —' 
pentru schimb de locuință, pentru 
unele răspunsuri etc. — și li se vor
bea urit la ghișee chiar de către cei 
din conducerea spațiului locativ. Ce 
s-a întîmplat de atunci și pînă a- 
cum ? S-a schimbat ceva ? Da. La 
intrare ne intîmpină un... program 
(10—14 lucru cu publicul) care spune 
în continuare : „Pentru relații și au
diențe prezentați-vă la tovarășul Ion 
Nica, inspectorul-șef al spațiului lo
cativ". Dacă-1 găsești vreodată... 
completăm noi, la fel de nedumeriți 
ca și cetățenii Gheorghe Virgiliu din 
str. Rahovei 306, Bulea Nicolae, str. 
Rahovei 154, Cristina Gîndac și mulți 
alții.

Dar acesta nu este singurul ghișeu 
„cu cîntec". Mai există și agenția de 
voiaj C.F.R., situată chiar în centrul 
Brăilei. Notați : 29 iunie, ora 19,00. 
Un rînd pe lungimea a două încă
peri, gata să ajungă în stradă și doi 
casieri care bineînțeles nu mai fac 
față solicitărilor. Șeful agenției, to
varășul D. Criță, se agită, răspunde 
la telefoane, caută zadarnic o solu
ție : „Am făcut referat la Regionala 
C.F.R. Galați. Nu ne-a trimis însă 
ajutor". „Cetățenii sînt nemulțumiți 
și pe drept cuvint. Mai poate fi oare 
vorba de bună servire la agenția de 
voiaj ?“ După părerea Regionalei 
C.F.R. Galați, s-ar putea să fie. de 
vreme ce agenția continuă să înca
seze procentul de 4 la sută din cos
tul biletului care se pretinde tocmai 
pentru buna servire a cetățeanului.

Situații similare am întîlnit și la 
unele ghișee C.E.C.. la serviciul de 
sistematizare al primăriei municipale 
și în alte părți.

analiza mai des activitatea salaria- 
ților de la ghișee". ■

ir
VASLUI. E ora 7 dimineața. Foar

te mulți cooperatori din suburbiile 
orașului au venit cu treburi la pri
mărie. Ai* fi dorit dînșii să-și Rezol
ve problemele cit mai de dimineață, 
dar pînă la 8 trebuie să aștepte ! 
Așteaptă dînșii, dar aștepta și cîm- 
pul care trebuie muncit și de asta 
parcă le pare și mai rău.

Spunem cuiva vreo noutate ? Nu. 
Cel puțin tovarășilor de la Consiliul 
popular municipal Vaslui, sigur, nu.

— Știm și noi. Mulți vin de pe la 
6,30 — ne mărturisește tov. loan Ca- 
zacu, șeful biroului pentru proble
mele administrației locale. Uneori și 
funcționarii vin înainte de 8. Dar 
mai rar, că programul începe de la 
8. Cred'că ar trebui mai bine po
trivite orele de lucru cu cetățenii.

Șl alți salariați de la primărie re
marcau că programul lor nu este 
corelat cu timpul disponibil al cetă
țeanului, nici dimineața nici după- 
amiaza. Marea majoritate a salaria- 
ților termină slujba în jurul orei 16, 
iar primăria își 
ora 17.

Este adevărat 
vină o au și 
nilor muncii din 
care, după cum ne declara tovarășul 
Pavel Stoica, primarul orașului, „nu 
au făcut nici o propunere de modifi
care a programului de lucru al pri
măriei, cu toate că în repetate rîn- 
duri le-am solicitat să se consulte cu 
salariațli și să ne comunice părerea 
lor".

Dar. dacă pentru alcătuirea celui 
mal judicios program de activitate 
cu publicul primăria avea intr-ade
văr nevoie de colaborarea comitete
lor oamenilor muncii, sînt alte de
ficiențe ale muncii sale pentru care 
nu poate exista nici o scuză. Vă in
vităm să considerați aprecierea noas
tră plecînd de la cîteva „întîmplări" 
la care am asistat.

Tovarășul Gheorghe Simionescu, 
mecanic la Spitalul județean Vaslui,

închide ușile la

că o parte de 
comitetele oame- 
unele întreprinderi

Este
Din
(cu

Pin- 
fi-

nul D.E. pleacă în fine 
lămurit. Dar 
normal ca 
să-și facă i 
ria ? Consiliul 
Vaslui ce spune 
nou pe tovarășul 
mărul orașului :

— Cu toate că 
seori, în grup și 
mentul de funcționare 
instrucțiunile privind relațiile func
ționarului cu publicul, se mai ivesc 
și situații nedorite. E necesar să în
tărim in continuare și mai mult 
responsabilitatea salariaților consi
liului popular. Trebuie să venim in 
intimpinarea cetățeanului, astfel in
cit el să-și rezolve problemele cit 
mai repede cu putință și mai bine.

Deci... așteptăm îmbunătățirile pro
mise.

am prelucrat ade- 
individual, regula- 

interioară,

Anchetă realizată de
Florin CIGBANESCU, D.
GÎȚU, V. IANCU, Gr. MĂ- 
RAȘANU

Uie Ionescu, izolator la sec
ția edile de la Combinatul chi
mic Craiova, lucra Ia izolația 
unei coloane de la fabrica de 
acetaldehidă, aflată în revizie 
generală. La un moment dat 
însă l-a cuprins o stare de 
moleșeală. „O fi din cauza căl
durii sau a oboselii" — și-a zis 
el și nu i-a mai dat importan
ță. Dar n-a trecut mult și sta
rea sănătății lui s-a agravat 
brusc. Au fost anunțate imediat 
cadrele sanitare de la policli
nica combinatului. Cînd au ve
nit medicii la fața locului, pa
cientul era într-o stare foarte 
gravă. Ii încetase respirația, 
iar inima nu-i mai bătea. Diag
nosticul : „moarte clinică apa
rentă, determinată de o intoxi
cație cu gazele care rămăseseră 
pe coloana de acetaldehidă". 
După două ore de intervenții 
(in special, respirație artificia
lă cu oxigen), cadrele sanitare 
din policlinica combinatului au 
reușit să-i activeze inima și 
respirația, iar după 16 ore de 
tratament, bolnavul și-a recă
pătat și cunoștința. Uie Iones
cu este acum îfi afara oricărui 
pericol. Toate laudele medici
lor care n-au precupețit nimic 
pentru a-1 salva. Dar celor care 
au admis să se lucreze într-un 
mediu toxic de o astfel de in
tensitate, ce li se cuvine? Aștep
tăm ca forurile de resort să 
pună „diagnosticul" de rigoare 
asupra acestui mod iresponsabil 
de aplicare a regulilor de pro
tecția muncii.

ară permis

I

cazuri excepțio- 
petiție, sugestie 
cutia poștală —■ 
la intrarea în

(Corespondentul
- în

Focșani a fost

I

FOCȘANI

FOCȘANI
„Scînteii", Ionel Nistor). 
municipiul 
dat în folosință noul hotel tu
ristic „Unirea". încadrat armo
nios în ansamblul construcțiilor 
din jur și înzestrat cu tot con
fortul necesar, complexul hotelier

dispune de camere și aparta
mente ce însumează 220 locuri, 
unități ale alimentației publice, 
un restaurant cu 160 de locuri, 
o terasă cu 200 de locuri, un 
bar de zi, un restaurant cu au
toservire cu 110 locuri.

ccasta este calificată, pe baza unui 
citat, ca „o nouă și rodnică guver
nare" (p. 23) — precedenta fiind deci 
aceea care... înecase în sînge răscoa
la țăranilor din 1907!... Un cititor ne
avizat ar putea cădea pe gînduri ci
tind că în 1910 s-a schimbat guvernul 
în România „fără lupte violente de 
stradă, așa cum se intimpla de obi
cei" (p. 28) sau că partidul liberal, 
considerat simplist în întregul său, a 
fost „în mod constant sprijinitor al

in cadrul prezentării vieții politice in 
ansamblu, din care cauză lasă impre
sia că este „lipit" de restul textului.

Pricina aoestei îngustări artificiale 
a locului pe care l-a ocupat partidul 
clasei muncitoare în evoluția vieții 
social-politice românești are la bază, 
după părerea noastră, o deficiență 
metodologică — incă neînlăturată de
finitiv din istoriografia noastră — 
constînd în aceea că dezvoltarea 
mișcării muncitorești este situată

economic, social, politic, ideo
logic, cultural etc. Or, din acest 
punct de vedere mișcarea muncito
rească și socialistă s-a afirmat ca o 
forță politică cu prestigiu și influență 
în societatea românească, chiar dacă 
ea era combătută, persecutată sau 
aparent ignorată de clasele dominan
te. Răscoala din 1907 a determinat 
clasele dominante să recurgă la re
presiunea cea mai brutală — împuș
carea țăranilor — dar adevăratul mo

discutabilă

ly ziua de 21 iunie a.c., 
Gheorghe Popescu din satul 
Roșiuța (Gorj) s-a prezentat la 
un examen de conducere a mo
tocicletei pe drumurile publice. 
A răspuns bine și a fost decla
rat admis. După trei zile urma 
să i se inmineze permisul de 
conducere cuvenit. Cu o seară 
înainte de a intra în posesia 
acestui act, dumnealui insă a 
consumat o mare cantitate de 
băuturi alcoolice și... a pornit 
cu motocicleta „într-o cursă de 
probă". Această nesăbuință avea 
să se soldeze insă cu consecin
țe tragice. Pentru că mergind 
cu motocicleta pe trei cărări, 
Gh. P. a accidentat-o pe Eleo
nora Cirstea, care, in urma lo
viturilor primite, a decedat la 
spital. Așa stind lucrurile, 
Gh. P., rămas definitiv fără 
permis, va suferi acum conse
cințele legii, rămînind să medi
teze, ca atiția alții, asupra con
secințelor nefaste ale beției..

Micii
detectivi
si-au

9

îndeplinit
misiunea

industriei naționale", așa cum „pe 
bună dreptate" spusese... șeful res
pectivului partid (p. 36) sau că acti
vitatea legislativă a guvernului P. P. 
Carp „a fost dintre cele mai ample 
și multilaterale" (p. 93) etc., etc.

Și mai serioase nedumeriri stîr- 
nește, desigur, modul în care este 
prezentat în lucrare rolul social-po
litic al partidului clasei muncitoare. 
După ce face cunoștință cu o mulți
me de date, de fapte și întîmplări — 
nu puține complet nesemnificative, 
mărunte și periferice — din cercurile 
și partidele guvernamentale, orice ci
titor se poate întreba unde se aflau 
in acea vreme partidul social-demor 
crat, mișcarea muncitorească, ce rol 
au avut socialiștii în dezbaterea ma
rilor probleme ale vieții politice din 
timpul acela? în lucrare sînt, e drept, 
cîteva pagini despre partidul social
democrat, dar acestea nu ilustrează 
teza — justă — pe care de altfel o 
afirmă și A. Iordache, că partidul so
cial-democrat era forța politică cea 
mai înaintată din societatea româ
nească. Acest enunț nu este susținut

alături, în paralel, și nu in mijlocul 
societății, al poporului — așa cum a 
fost în realitate — și cum se confir
mă de către Întreaga desfășurare a 
procesului istoric.

După cum se știe, mișcarea socia
listă a constituit în acel timp o miș
care de opoziție, ea nu a avut repre
zentanți î-n parlament în anii 1910— 
1914. Aceasta nu înseamnă insă că 
mișcarea socialistă, partidul clasei 
muncitoare nu s-âu aflat în miezul 
vieții politice a societății românești, 
sustinînd efectiv tezele și pozițiile 
cele mai înaintate din punct de vede
re politico-social în epoca respectivă. 
Căci viața politică nu înseamnă nu
mai alegeri parlamentare, schimbarea 
guvernelor și votarea de legi, cum 
consideră A. Iordache, ci totalitatea 
factorilor care determină sensul și 
dezvoltarea societății pe toate planu-

tiv de alarmă pentru regimul politic 
burghezo-moșieresc l-a constituit 
dezvoltarea mișcării muncitorești, 
teama de alierea celor două forțe so
ciale revoluționare, după cum recu
noștea Vintilă Brătianu, 
tre liderii liberali la data 
„uitarea 
trebuit 
la sate 
prin faptul că în 
să ținem seama 
muncitoare de la orașe... 
de aprins și de revoltat.
mișcarea sindicalistă sint probe evi
dente ale aoestei mișcări". Și, in
tr-adevăr, clasele dominante, prin 
guvernele lor care s-au succedat la 
conducerea țării, au trebuit „să țină 
seama" de acest factor politic din 
ce în ce mai puternic — mișcarea 
muncitorească — al cărei exponent 
viguros era partidul social-democrat, 
chiar fără să aibă vreun deputat in 
parlament.

în această situație, formele și mo
dalitățile de afirmare în viața social- 
politică a țării ale partidului social

unul din- 
aceea : 

ce ar fiînvățămintelor
să tragem din revolta de 

din 1907 se
viitor 

și de 
mai lesne

Grevele,

agravează 
trebuie 
masele

democrat au fost determinate de con
dițiile concrete in care trebuia să-și 
desfășoare activitatea, adică de pu
terea organizatorică a clasei munci
toare, de ideologia sa, de capacitatea 
conducătorilor săi și de receptivitatea 
opiniei publice populare față de 
punctele de vedere adoptate și sus
ținute de socialiști în problemele vie
ții social-economice și politice la or
dinea zilei. Pe planul acesta, partidul 
social-democrat, mișcarea muncito
rească au influențat viața politică a 
țării prin însăși existența și activi
tatea lor, prin critica vehementă a 
sistemului politic în ansamblu, prin 
proclamarea unor principii novatoa
re, de transformare a societății, in
clusiv a moravurilor politice, cu un 
puternic ecou în conștiința maselor.

S-ar putea crede că autorul, cople
șit de materialul documentar al epo
cii, nu a avut forța de discernămint 
necesară, de sintetizare a esențialu
lui, nu s-a putut ridica la apre
cieri pe care, cel puțin perspectiva 
timpului scurs de atunci, i le-ar fi 
putut inspira. Constatăm însă că din 
sursele documentare citate de autor 
lipsesc aproape cu desăvirșire auto
rii socialiști de la începutul veacu
lui. Astăzi, cînd s-au restituit vechii 
mișcări socialiste marile ei merite 
în dezvoltarea societății românești, 
ni se pare inacceptabil ca într-o 
lucrare privind viața politică din 
anii 1910—1914 să se subaprecieze 
pînă la ignorare sursele documen
tare socialiste,' care încorporează 
strălucita gindire socialistă româ
nească, cuprinse în primul rînd în 
paginile gazetei „România muncitoa
re" și ale revistei „Viitorul social".

Lucrdrea luț A. Iordache arată cît 
de necesară este o concepție generală 
clară, inclusiv clarificările de ordin 
metodologic înainte de a se întocmi o 
carte de istorie. Cititorul contempo
ran este dornic să cunoască istoria 
țării sub toate aspectele, inclusiv cele 
privind moravurile politice de odini
oară, dar istoricul are obligația, prin 
însăși profesia sa. să selecteze și să 
interpreteze vastul material docu
mentar, sprijinind astfel cititorul in 
a înțelege sensul dezvoltării istorice. 
Altfel, cititorul riscă să fie deservit 
de istoric.

Era în jurul orei 15. 
din Slobozia )" ~___
Deodată, pionierii loniță 
delea și Gheorghe Marin, de la 
școala generală nr. 4 din loca
litate, au observat o ușă între
deschisă la magazinul de arti
zanat. După citeva minute, un, 
individ a ieșit afară cu o boc
cea plină, iar după el au mai 
apărut alți doi necunoscuți. 
Fără să mai stea pe gînduri, 
copiii au anunțat organele de 
miliție. O echipă operativă a 
pornit, împreună cu cei doi 
pionieri, pe urmele celor dis
păruți. După o urmărire de a- 
proape 8 kilometri, aceștia au 
fost prinși, iar obiectele găsite 
asupra lor, în valoare de cîteva 
mii de lei, au fost restituite 
magazinului. Micii detectivi își 
făcuseră datoria.

Piața
rămăsese pustie. 

'■ * "“i Ne-

Epilog 
la o ceartă

N. COPOIU
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Doi consăteni, Lincă Stan și 
Marin Gheorghe, din comuna 
Rusănești, județul Olt, s-au în- 
tilnit în ziua de 1 aprilie a.c. 
și, din una din alta, au ajuns la 
o discuție nu tocmai amicală. 
Dar în timp ce ei doi se certau, 
a apărut și un al treilea, Traian 
Stan, fiul lui L.S., care și-a pro
pus să rezolve diferendul într-un 
stil propriu. A făcut rost de un 
ciomag și l-a bătut pe M. Gh., 
produeîndu-i leziuni care s-au 
vindecat numai datorită îngriji
rilor medicale. Arestat imediat 
după această faptă, T.S. a fost 
judecat zilele trecute in comu
nă, in prezența a peste 300 de 
consăteni. Pentru infracțiunea 
de tentativă de omor, Tribuna
lul județean Olt l-a condamnat 
la 6 ani închisoare.

O captură 
neobișnuită

în pădurile din preajma lo
calității Cerna (Tulcea) a fost 
făcută o captură neobișnuită. 
De curînd, aici a fost împușcat 
un exemplar de rîs, care a și 
fost împăiat și dat muzeului 
din Tulcea. Este pentru prima 
dată cînd se menționează apa
riția acestui animal în nordul 
Dobrogei, risul trăind îndeosebi 
în pădurile din zonele montane. 
Apariția sa în apropierea Del
tei reprezintă o curiozitate încă 
neexplicată de către specialiști.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînleii"

I
I
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Sosirea unei delegații a Partidului 
Comunist din Martiniea, în frunte cu

| Seară culturală
! CU PRILEJUL SĂRBĂTORII

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Partidului Comu
nist din Martiniea, în frunte cu to
varășul Armand Nicolas, secretar 
general, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. va face o vizită in țara noas
tră. Din delegație fac parte tovarășii 
Alain Mansouela, membru al Comi
tetului Central, și Michel Nattes, 
membru supleant al Comitetului Cen
tral al P.C. din Martiniea.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru ai C.C. 
al P.C.R., Constantin Matei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agcrpres)

ncheierea vizitei tovarășului 
Dragutin Kosovaț,

președintele Consiliului Executiv al R. S. Bosnia 
și Herțegovina

Joi după-amiază a părăsit Capi
tala tovarășul Dragutin Kosovaț, pre
ședintele Consiliului Executiv al Re
publicii Socialiste Bosnia și Herțego
vina, care a făcut o vizită in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore Bir- 
găoar* -j vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și coo

perare economică și tehnică, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Bozidar Bukumirici, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în cursul dimineții de joi, tovarășul 

Dragutin Kosovaț și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat noile cartiere 
de locuințe din București.

(Agerpres)

: NAȚIONALE A FRANȚEI
! Institutul român pentru relațiile

culturale cu străinătatea a organizat 
joi, cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

; a Zilei, naționale a Franței, o seară 
■ culturală. Cu acest prilej, prof. Edgar 
I Papu a prezentat conferința intitu- 
î lată „Valori ale culturii franceze", 

în continuare a luat cuvîntul ain- 
ș basadorul Franței la București, Fran- 
i cis Levasseur, care a evocat tradi

ționala prietenie dintre popoarele 
român și francez, perspectivele largi 

I de dezvoltare a relațiilor multilate
rale dintre cele două țări.

Seara culturală s-a încheiat cu un 
recital vocal susținut de Teodora 

s Lucaciu și Dan Iordăchescu, artiști 
} emeriți, Rodica Mitrică și Gheorghe 
i Crăsnaru, laureați ai unor concursuri 
I internaționale.
j La manifestare au asistat Andrei 

Vela, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 

, străinătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, precum și 
membri ai ambasadei Franței.

(Agerpres)
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în sprijinul populației au fost 
luate măsuri care creează noi 
avantaje la cumpărarea unor 
mărfuri de folosință indelungată 
cu plata eșalonată in rate lunare.

Pentru salariații permanenți 
din organizațiile socialiste, 
membrii cooperativelor mește
șugărești și pentru pensionarii 
cu un salariu net (respectiv 
pensie) pînă la 2 500 lei s-a re
dus avansul Ia cumpărarea mo
bilei la 20 la sută, in timp ce 
numărul ratelor lunare a fost 
mărit de Ia 12 la 18 rate.

Prin aceleași măsuri sint pre
văzute înlesniri și pentru cum
părarea tuturor tipurilor de fri
gidere cu compresor din produc
ție internă. Salariații perma
nenți din organizațiile socialiste, 
membrii cooperativelor mește
șugărești și pensionarii — indi
ferent de venitul lunar net — 
beneficiază de reducerea avan

sului minim lâ 20 la sută și de ' 
sporirea numărului de rate (18 
rate lunare). Prin noua regie- ( 

' mentare, și membrii cooperați- < 
velor agricole de producție pot L 
cumpăra asemenea frigidere cu , 
un avans de 25 la sută și plata } 
eșalonată in 18 rate lunare. I

Alte înlesniri sint prevăzute și ’ 
la cumpărarea motoretelor/ Po- 
trivit noilor măsuri, acestea se , 
vînd salariaților și pensionarilor 1 
cu un avans minim de 15 la l 
sută, iar numărul ratelor a spo- ' 
rit de la 12 la 24. De asemenea,. ț 
membrii cooperativelor agricole <
de producție pot cumpăra moto- )
rete cu un aconto redus de la 
40 la sută la 20 la sută, restul . 
plătindu-se in 20 de rate lunare. I

Magazinele cooperativelor de ț
consum, bine aprovizionate cu i
aceste mărfuri, asigură cumpă- 
rătorilor o servire exemplară. )J

prochcției
carne

r ț ț ț ț ț ț
ț ț

ț ț ț ț ț ț
ț ț ț
i

La „Electroputere" Craiova

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu). — Cu 
5 ani în urmă consemnam în 
coloanele ziarului nostru că 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la fabrica de motoare 
electrice din cadrul uzinei 
„Electroputere" Craiova au tre
cut cu bine un nou examen : 
fabricarea primelor motoare e- 
lectrice de tracțiune de 900 kW 
pentru echiparea locomotivelor 
electrice de 5100 kW, ~ 
această realizare, 
Mindrea, constructorul șef al fa
bricii, ne-a spus : „Motoarele 
electrice de 900 kW sint unul 
din cele mai pretențioase agre
gate ce se fabrică la „Electro
putere" și construirea lor a în
semnat o realizare deosebită pe 
linia asimilării pieselor compo
nente ale locomotivei electrice".

Acum, anual, la „Electropu
tere" Craiova se fabrică. 4 500 
motoare electrice in 203 tipo- 
dimensiuni, de la puteri de 37

Despre 
ing. Liviu

kW pînă la puteri de 3 000 kW, 
de curent continuu și alternativ, 
în afară de motoare pentru lo
comotive, aici se construiesc 
motoare pentru fabricile de ci
ment, combinatele chimice, com
binatele de industrializare a 
lemnului, pentru sistemele de 
irigații. Dacă am da numai ci
fra de 30 500 — care reprezintă 
numărul tuturor motoarelor fa
bricate de la intrarea în func
țiune a fabricii — e suficient 
pentru a reliefa succesele co
lectivului acestei fabrici. Din 
numeroasele fapte de întrecere 
petrecute aici în preajma zilei 
de 23 August am consemnat doar 
unul : înlocuirea sistemului de 
sudare a bobinajului la rotoare
le motoarelor asincrone in scurt
circuit, prin turnarea de aliaj 
de aluminiu. Au fost realizate 
pînă acum primele 30 motoare 
după acest nou și eficient pro
cedeu, care a făcut ca produc
tivitatea muncii să crească de 
peste trei ori.
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Ace „Flaro“
în zeci de

tipodimensiuni
SIBIU (corespondentul „Scin- 

N. Brujan). — întreprin- 
„unicat" a industriei noas- 
ușoare, „Flamura roșie" 

Sibiu, bine cunoscu- 
in țară, cît și peste

toii", 
dere 
tre 
din
tă atit 
hotare, drin sutele sale de arti
cole cu denumirea comercială 
„Flaro", deține un loc de frunte 
și în producția de ace, realizată 
aici în zeci de tipodimensiuni. 
De la ace cu gămălie, ace de 
siguranță, ace de cusut la ma
șină și alte 8 tipuri utilizate in 
gospodărie, întreprinderea și-a 
lărgit de curînd gama produse
lor de acest gen cu noi tipuri 
pentru industria textilă, în tota
litatea lor realizate pentru pri
ma dată în țară. Este vorba, 
printre altele, de ace plate, ace 
de repasat stofe, ace de interțe- 
sere și altele. Asimilarea aces
tor noi produse și trecerea lor 
în producția de serie aduc 
economii valutare în valoare de 
peste 500 000 lei anual.

u
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Un punct turistic de mare atracție pe litoral

Satul de vacanță
„Constanța"

Pe litoral, la marginea cartie
rului „Tomis" din Constanța, 
chiar la intrarea în Mamaia, s-a 
deschis unul dintre cele mai 
frumoase complexe turistice ale 
cooperației de consum : satul de 
vacanță „Constanța". Alcătuit in 
această primă etapă din peste 20 
de autentice gospodării țărănești 
din diferite județe, satul de va
canță „Constanța" reprezintă o 
sinteză a satului românesc con
temporan. Fiecare casă în parte 
corespunde specificului unuj 
județ, cu tot ce are mai auten
tic, mai neaoș românesc, atit ca 
arhitectură, elemente decorative,

cît și in privința portului, a in
dustriei casnice sau a prepara
telor culinare. Fiecare dintre a- 
ceste gospodării- are un mic 
restaurant, unde turiștii pot să 
servească micul dejun, prînzul 
și cina, să aprecieze cele mai 
gustoase preparate tradiționale și 
băuturi din județul respectiv. în 
unele din aceste căsuțe turiștii 
'găsesc și camere de închiriat. 
De asemenea, de la expozițiile 
cu vinzare de artizanat ale sa
tului de. vacanță „Constanța" 
pot fi cumpărate diferite obiec
te făurite de meșteri artizani 
din diferite colțuri ale țării.

Casa „La feciorii Vrîncioaici"

1

I

vremea
CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

Echipa României a cucerit medaliile de bronz 
in proba feminină de floretă

pct., iar la maestre, după o evoluție 
excelentă, ciștigătoare a fost declara
tă Carmen Bucaciuc (Școala sportivă 
2 București). O frumoasă impresie, 
prin valoarea tehnică' a exercițiilor, 
au produs, între altele, Mihaela 
Tirnoveanu și Cristina Sima, ambele 
de la Școala sportivă nr. 2 București, 
Marinela Topliceanu, de la Școala 
sportivă Brăila, precum și Irina San

du și Cristina Ise (eleve din Piatra 
Neamț).

Atit prin participarea, cît și prin 
evoluția tehnică superioară a majo
rității concurentelor, actuala ediție 
a campionatului republican de gim
nastică modernă a constituit un ade
vărat festival al grației și a pledat, 
în modul cel mai convingător, pen
tru extinderea acestei discipline.

în paginile presei occidentale au 
fost publicate in ultima vreme nu
meroase știri, articole și comenta
rii in legătură cu unele tendințe de 
criză a producției de carne, care 
se manifestă tot mai acut pe plan 
mondial. Este relevată, in acest 
sens, o anumită rămînere în urmă 
a zootehniei. Specialiștii occiden
tali folosesc frecvent aprecierea de 
.criză mondială a cărnii".

„în multe țări occidentale — 
scrie, de pildă, ziarul „FINANCIAL 
TIMES" — carnea de vită a deve
nit un produs extrem de deficitar, 
în țările Pieței comune, l/nsa de 
carne este evaluată la o jumătate 
milion tone pe an, iar după intra
rea Angliei în C.E.E. deficitul va 
crește pînă la 800 000 tone". Acest 
proces nu se limitează doar în ca
drul țărilor europene, ci se resim
te puternic și în alte continente, 
inclusiv America. „Președintele 
S.U.A., — arată în continuare a- 
celași ziar britanic — a hotărit să 
anuleze restricțiile la importul de 
carne pe întregul an 1973. Această 
măsură, a explicat ministrul de fi
nanțe al S.U.A., a fost provocată 
de faptul că livrările de carne 
înăuntrul țării nu satisfac cererea 
populației și aceasta a dus, în ul
timele luni, Ia o 
prețurilor și la 
flației".

într-un studiu, 
„Entreprise" 
pronunțată a prețurilor cărnii 
produselor din carne — cu peste 
25 la sută. Ca rezultat al sporirii 
cererii de carne, în special de 
porc și pasăre, intr-un moment in 
care piața mondială — continuă 
revista citată — este incapabilă să 
furnizeze crescătorilor de animale 
materiile prime necesare creșterii 
producției, deficitul probabil al 
producției vest-europene de carne 
pe anul 1973, in porci și păsări, 
este apreciat la trei luni, ceea ce 
anunță acum o nouă vară de creș
tere masivă a prețurilor. în Fran
ța, fondul de orientare și de regu
larizare a piețelor agricole a aver
tizat că producția de carne de vită 
se află în continuu regres de 
proape opt luni.

Institutul „Battell" din Geneva a 
efectuat un studiu asupra pieței 
mondiale de carne în principalele 
țări importatoare și producătoare 
din Europa, America de Sud, Afri
ca, precum și in S.U.A. și Japonia. 
Studiul ajunge Ia concluzia că ac
tuala creștere a cererii de carne, 
in special de carne de vită, va con
tinua. Prețurile se vor menține la 
un nivel ridicat. Potrivit unor stu
dii ale C.E.E.. se remarcă o scă
dere a producției de carne de vită 
de 9 la sută în cele șase țări fon
datoare ale Pieței comune : Franța, 
Italia, Belgia. Olanda, Luxemburg 
și R.F. Germania.

în Australia, prețul cărnii crește 
vertiginos. Chiar și la carnea de

creștere rapidă a 
Intensificarea in-

revista 
analizează

franceză 
creșterea 

Și

a-

oaie (în Australia există 13 ol pen
tru fiecare locuitor), care se gă
sește din abundență, prețul s-a 
triplat în ultimele 18 luni, majo- 
rîndu-se, totodată, prețul cărnii de 
vită. Președintele Federației cărnii 
și negustorilor din New South Wa
les, John Medway. afirmă că 
„există o lipsă mondială de carne. 
Cereri extrem de mari de carne se 
constată pe piețele S.U.A. și Japo
niei. Alte țări, îndeosebi Anglia, 
Grecia și Italia, caută și ele surse 
de aprovizionare".

Potrivit datelor furnizate de Bi
roul de statistică al Ministerului 
Muncii al S.U.A., relatate de „New 
York Times" și alte ziare ameri
cane, în primele luni ale acestui 
an indicele prețurilor la produse
le alimentare a crescut cu 7,7 la 
sută. Un spor-record pentru ulti
mii 20 de ani, de 3,1 la sută, a 
fost înregistrat in luna martie. 
Conform unor date oficiale anun
țate de autoritățile din statul New 
York, din ianuarie 1973, de pildă, 
creșterea prețurilor la diferite sor
timente de carne a oscilat de la 
10 la 40 la sută. Ministerul Agri
culturii al S.U.A. apreciază că în 
cursul anului 1973 prețurile la car
ne și produsele din carne vor în
registra cel mai înalt ritm de 
creștere.

Același fenomen se înregistrează 
și in alte părți ale lumii. în Canada, 
relatează agenția France Prcsse, 
indicele prețurilor cu amănuntul 
a sporit anul trecut cu 5,1 la sută. 
Cel mai mult — cu 8,6 la sută — 
au crescut prețurile la produsele 
alimentare. Prețul la carne a fă
cut un salt de 14 la sută. Au cres
cut substanțial prețurile la legume 
și fructe.

în Elveția, relevă ziarul „La 
Tribune de Geneve", prețul de a- 
chiziție al cărnii de vită a crescut 
cu aproape 250 la sută, determi- 
nînd, astfel, creșterea substanțială 
a prețului cărnii desfăcute pe pia
ță. în același sens, nu de mult, 
respectiv în luna mai, presa brita
nică a anunțat o creștere masivă 
a prețurilor in Anglia la carne și 
la produsele din carne, inclusiv la 
ouă. Ziarul „Times" aprecia că a- 
ceastă creștere a atins un nivel- 
record.

Potrivit datelor furnizate de Bi
roul de statistică din Berlinul oc
cidental, intr-o singură lună pre
țurile au crescut la carne cu 20 la 
sută, la pește între 12 șl 27 la sută, 
iar la cartofi cu 64,7 la sută, în 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

Găsirea de mijloace de natură 
să determine sporirea interesului 
material al producătorilor pentru 
creșterea producției de carne și li
chidarea rămînerii în urmă a zoo
tehniei constituie o preocupare de 
seamă a specialiștilor, cadrelor e- 
conomice și administrațiilor de stat.

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — E- 
chipa României a cucerit medaliile 
de bronz în proba feminină de flo
retă din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de la Goteborg. în 
întîlnirea pentru locurile 3—4, flore- 
fistele românce au întrecut cu 9—5 
formația R. F-. Germania. Victo
riile echipei României au fost reali
zate de Ileana Gyulai — 3, Suzana 
Ardeleanu, Ecaterina Stahl și Mag
da Bartoș — cite 2 fiecare.

în sferturile . de finală, echipa 
României a învins cu 9—4 pe cea a

Franței, dar în semifinale a pierdut 
cu 5—9 în fața redutabilei selecțio
nate a Ungariei. Finala se vă dispu
ta între formațiile Ungariei și 
U.R.S.S.

Au început și întrecerile prelimi
nare ale probei de spadă pe echipe, 
în primele două meciuri susținute, 
formația României a învins - cu 9—7 
Cehoslovacia și a pierdut cu 4—8 în 
fața echipei R. F. Germania. Spada
sinii români s-au calificat pentru 
optimile de finală ale probei.

Finala campionatului 
de gimnastică modernă

Astăzi, de la ora 16, pe ve
lodromul „Dinamo" din Capita
lă încep întrecerile competiției 
internaționale de ciclism pen
tru „Cupa Prietenia". La star
tul probelor, care se vor încheia 
duminică, participă juniori din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Polonia, Unga
ria, U.R.S.S. și România.

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea). — După 
două zile de întreceri, ieri după- 
amiază, la Piatra Neamț, s-a 
încheiat finala ediției 1973 a 
campionatului republican de gimnas
tică modernă, competiție rezervată 
gimnastelor din școlile și liceele 
sportive din întreaga țară. Desfășu- 
rindu-se în organizarea Ministerului 
Educației și învățămîntului și a Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, finala a adus pe 
covorul patrulater la acest campio
nat 150 de concurente.

Pe primele locuri, in cadrul, celor 
patru categorii și la competiția re
zervată maestrelor, s-au clasat, în 
ordine : la categoria a IV-a — echi
pa'Școlii sportive 1 București (an- 
trenoare : Ioana Năstăsoiu), cu 87,80 
pct. ; categoria a IlI-a — tot o for
mație a Școlii sportive 1 București 
(antrenoare : Ileana Duscălescu) — 
cu 79,55 pct. ; categoria a Il-a — 
gimnastele Liceului nr. 35 București 
(antrenoare : Livia Grama) — cu 
73,85 pct. ; categoria I — reprezen
tativa Școlii sportive 2 București (an
trenoare : Ileana Iosif) — cu 129,50

o TENIS. — Echipele României au 
terminat invingătoare in ziua a doua 
a Balcaniadei de tenis, competiție 
care se desfășoară la Sofia. Formația 
masculină a întîlnit selecționata Tur
ciei, pe care a învins-o cu 3—0. Re
zultate tehnice : Dumitru Hărădău- 
Arif Koțak 6—2, 6—2, 6—1; Ion San- 
tei-Bulent Altinkaya 6—3, 4—6, 6—2, 
6—3 ; I-Iărădău, Viorel Marcu-Altin- 
kaya, Ozdemir 6—1, 6—1, 6—1. Echi
pa feminină a cîștigat cu 3—0 meciul 
susținut in compania formației Iugo
slaviei. Rezultate tehnice : Iudit 
Gohn-Zvetlana Urek 6—1, 6—2 ; Vir
ginia Ruzici-Iulia Suput 6—2, 6—3 ;
Iudit Gohn, Valeria Balaj-Zvetlana 
Urek, Sonia Pojeg 6—1, 6—0.

POLO. — în ziua a doua a turneu
lui internațional de polo pe apă, car^ 
se desfășoară la bazinul Dinamo din 
Capitală, selecționata României a în- 
tilnit reprezentativa Olandei, pe care 
a invins-o cu scorul de 7—2 (1—0,
2—1, 1—1, 3—0). în celelalte două par
tide disputate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Polonia-România 
(juniori) 7—6 (2—1, 1—2, 3—1, 1—2) ; 
Ungaria-Spania 4—1 (1—0, 1—0, 1—0, 
1-1).

o FOTBAL. — După tragerea la 
sorți a meciurilor din viitoarea edi
ție a cupelor continentale la fotbal, 
mai multe echipe au cerut inversa
rea ordinii întilnirilor, pentru a 

■evita concurența cu alte meciuri. Mo
dificările au fost acceptate de comi
tetul de organizare, astfel că echipa 
Chimia Rm. Vilcea va disputa pe 
teren propriu primul său meci din 
„Cupa cupelor" cu Glentoran Bel
fast.

• La Ziirich a avut loc tragerea 
la sorți a grupelor preliminare ale 
Turneului U.E.F.A. la fotbal (ju
niori) — ediția 1974. Echipa Româ
niei face parte din grupa a Il-a, ală
turi de formația R.F.' Germania. Cîș- 
tigătoarele grupelor preliminare se 
vor califica pentru turneul final al 
competiției, programat între 22 și 
31 mai in Suedia.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 iulie. In țară : vremea 
va avea un caracter schimbător. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai 
pronunțate la începutul intervalului 
în sud-estul țării, precum și in zona 
de deal și de munte, unde vor cădea 
ploi cu caracter de averse. în rest, 
averse izolate. Vînt potrivit. Tempe
ratura va crește ușor. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar mâximele vor oscila între 20 și 30 
de grade. In București : vremea va 
fi schimbătoare. Cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vintul va sufla moderat. Tempera
tura în creștere.

cinema

roma: Măsuri de combatere a inflației
ROMA 12 (Agerpres). — Sub pre

ședinția premierului Mariano Rumor 
i, a avut loc o reuniune consacrată mă
surilor in vederea combaterii infla
ției. Au participat miniștrii finanțe
lor — Emilio Colombo, tezaurului — 
Ugo Malfa. și bugetului — Antonio 
Giolitti. Cei trei miniștri 'se vor 
reuni in zilele următoare pentru a 
pune definitiv la punct un „pachet"

de măsuri antlinflaționiste, alb că
ror linii generale au fost stabilite în 
cadrul întîlnirii cu premierul Ru
mor.

Pe de altă parte, la Roma s-a 
anunțat că primul ministru va ex
pune, luni 16 iulie, în fața Senatului 
și a Camerei deputaților, liniile ge
nerale ale programului noului guvern 
de centru-stinga.

ROMÂNIA-HLM prezintă la cinematograful „Patria" din Capitală 

„DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI"

Peter PauUioiier, Reka Nagy, Marga Barbu, Liviu Ciuîei, 
Sebastian Papaiani, Virgil Ogășanu. Film realizat în stu
diourile centrului de producție cinematografică „Bucu

rești'’

O producție a Casei de Filme Cinci. Scenariul s Francisc 
Munteanu. Regia: Virgil Caioiescu. Imaginea: Nicolae 
Girardi. Muzica s Temistocie Popa. Decoruri și cosîurne : 
arh. Nicoîae Drăgan. Cu : Adina Popescu, Toma Caragiu, 
Margareta Pogonat, Sergiu Mcolaescu, Vasilica Tastaman,

© Conspirația ; PATRIA — 9;
11,30; 14; 10.30; 19; 21,15.
© Un om în sălbăticie : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,45:
21.15. la grădină — 20,15.
G Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LUMINA
— 9.30; 12; 14,30; 17; 20.
@ Ciprian Porumbescu ; CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16: 19,30, BU- 
CEGI — 16; 19,15, ,1a grădină —
20.15.
® La răscruce de vlnturi : SCA
LA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 10.45;
21.15. CAPITOL — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21. la grădină — 20.30. 
GRĂDINA SELECT — 20.15.
• Lumea se distrează : BUZEȘTI
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.13: 20,30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 16; 18; 20.
O Jandarmul la plimbare : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4645) ; 20.15 (seria de bilete
— 4646). LUCEAFĂRUL — 8.30: 11; 
13,30; 16; 18,30: 21. la grădină — 
20,00. BUCUREȘTI - 9: 11,15; 
13.30; 16,30; 18,45. 21, la grădină — 
20,33, GRADINA DINAMO — 20,15. 
G Antoniu și Cleopatra : FAVO
RIT — 9,30; 13; 16.15; 19.30, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30, MODERN
— 9; 12,30: 16; 19.30, la grădină —
20.15.
O Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI — 10—19 in con
tinuare.
G Fluturii sînt liberi : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, la grădină — 20,15. 
A Salcîmul liliachiu : UNIREA — 
16; 18; 20, la grădină — 20.15.
B» Pe aripile viatului : ARTA — 
10; 14,30; 19,15, la grădină — 20,15. 
A Operațiunea San Genaro — 10; 
12: 14; 16,30: 18,30, Rapsodia dia
bolică — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Simon Templar Intervine :
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, VOLGA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15,
FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30.
a Ultimul cartuș : LIRA — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20,15.
G Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
A Acea pisică blestemată î DOI
NA — 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30. 
e Ceața j VIITORUL — 16: 18;
20.15.
O COpiiî căpitanului Grant î DA
CIA - 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
• Fata care vinde (lori i CRÎN- 
GAȘI — 15,30: 18; 20,15.
• Cînd legendele mor : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30;

18: 20,15, RAHOVA — 15.30; 18; 
20,15.
e Aventurile lui Babușcă : MUN
CA — 16; 18; 20.
© Rond de noapte : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
o Monte Carlo : TOMIS — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30: 21, la grădină
— 20,30.
@ Coarnele de aur : PROGRESUL
— 16; 18: 20.
o Domnului profesor, cu dragos
te : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 
20,15.
e Grăbiți apusul soarelui : FE
RENTARI — 15.30; 19.
© Sunetul muzicii : COTROCENI 
- 15,30: 19.
o Veronica : PACEA - 16: 18: 20. 
o O zi mai lungă decît un an : 
POPULAR — 15,30: 18; 20.15.
0 Drumul spre Vest t COSMOS — 
15.30; 18; 20.15.

Adio, arme ! : VITAN — 15,30: 
19. la grădină — 20.15.

a Teatrul Național ..I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Trei frați 
gemeni venețienl — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară ,.23 
August") : Iubire pentru iubire 
- 20.
© Teatrul Mic (la Arenele roma
ne) : A opta minune — 20.
o Teatrul Giulești (în sala Come
dia a Teatrului Național ..I, L. 
Caragiale") : Liola — 20.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : Fes- 
tival-Boema — 20.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
O Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol internațional — 19,30.

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba rusă. Recapi
tulare (2).

9,30 O viață pentru o idee : dr. 
Francisc Rainer.

10,00 Telex.
10.05 Selecțiuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
11,05 Meridiane literare. ,
11,25 în arena circului.
11.40 Moment folcloric cu : Nicolae 

Răceanu, Nicolae Serban, Ni
colae Stănilă.

11,50 „Cel mai tînăr oțel" — film 
documentar.

12,00 Portativ ’73.
12.40 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
13,00 Telejurnal.
16.00 — 17.00 Teleșcoală a Cu car

tea în vacanță a Antologie 
școlară.

17.30 Curs de limba engleză. Re
capitulare (2).

13,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cum vorbim.
18.35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.50 Teleconferință de presă. In

vitat : jng. Alexandru Necu- 
la, director general în Cen
trala industrială electrotehni
că Craiova.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptâmînii : ,.Grîu- 
șor din Bărăgan". Interpre
tează Polina Manoilă.

20.05 Reflector.
20.20 Studioul de poezie. „Cu tot 

ce am aparțin acestui pă- 
mînt". Emisiune de versuri și 
cintece patriotice realizată de 
Studioul de Radio, Teatrul 
Național și Filarmonica „Ol
tenia" din Craiova.

20.50 Omul de lingă tine.
21,05 Publicitate.
21,10 Pagini de umor : Aventuri în 

epoca de piatră.
22,00 24 de ore.
22.40 Polo : România — Spania. 

Selecțiuni înregistrate de la 
bazinul Dinamo.

PROGRAMUL II

18,00 Telex.
18,05 Pagini muzicale de mare 

popularitate. Selecțiuni din 
baletul „Lacul lebedelor" de 
Ce.aikosvkl. Interpretează an
samblul de balet al Operei 
Române.

18.30 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului". Episodul 
XIV — „Jocul puterii".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Univers beethovenian.
20,25 „Catalizatorii" — producție a 

studioului de filme documen
tare ..Al. Sahia". Regla : 
Doru Cheșu.

20.35 Revista economică TV.
21,05 Ansambluri folclorice : Flori 

maramureșene. Muzică șl 
dansuri populare ’ executate 
de ansamblul folcloric „Țapi
narii" al Combinatului de 
prelucrare a lemnului Slghe- 
tu-Marmației.

21.35 Teatru scurt : „Doi pe cal, 
unul pe măgar" de Oldrich 
Danek. în românește de Dan 
Raicu. Adaptare pentru tele
viziune și regia artistică : 
Petre Bokor. Interpretează un 
colectiv al Teatrului dramatic 
din Brașov.



Conferința pentru writ® ii cooperare - 
■ pas iiportfflt io procesul 

le destindere fin Emm
kurt waldheim: „Se constată o îmbunătățire 

generală a climatului internațional"
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a denumit Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, drept „eveniment istoric". 
„Această conferință, a declarat el, 
constituie un pas important în pro
cesul de destindere din Europa".

Luînd cuvîntul în fața corespon
denților de presă acreditați pe lingă

Națiunile Unite, Kurt Waldheim a 
apfeciat că „în prezent se constată 
o îmbunătățire generală a climatului 
internațional". „Sîntem martorii unor 
eforturi îndreptate către atenuarea in 
continuare a încordării" — a declarat 
secretarul general al O.N.U. El și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
normalizarea treptată a situației din 
Asia de Sud-Est.

„borba", „Este necesară
căutarea de soluții trainice"

BELGRAD 12 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Sub titlul „Un 
pas spre mai bine", ziarul „Borba" 
a inserat, joi, un comentariu în care 
se referă la semnificația primei faze 
a Conferinței de securitate și coo
perare în Europa.

în articol, se arată că „ne aflăm 
la începutul unei alte perioade — a- 
cesta fiind, de altfel, sentimentul pe 
care l-au exprimat o serie de parti
cipant și observatori la reuniunea 
de Ia Helsinki, sentiment generat de 
faptul că statele europene sînt in
tr-adevăr hotărite să persevereze în 
găsirea formelor unor noi relații pe 
calea realizării securității și colabo
rării". »

La Helsinki, se afirmă în comen
tariu, s-a manifestat orientarea pu
ternică in direcția necesității căută
rii de soluții trainice pentru secu
ritate și colaborare în mod inevitabil 
în afara diviziunii înguste în

EVOLUȚIA POZITIVĂ
A SITUAȚIEI OIN EUROPA

Comunicatul comun 
P.C. Italian — Partidul Baas 

arab socialist
ROMA 12 (Corespondență de Ia 

R. Bogdan). — în comunicatul co
mun P.C. Italian — Partidul Baas 
arab socialist, publicat Ia încheierea 
vizitei pe care a efectuat-o în Siria 
o delegație a -P.C.I. condusă de Da
rio Valori, membru al Biroului Po
litic al P.C.I.„.ș,e arată, intre altele, 
că delegațiile celor două’ părți și-au 
exprimat satisfacția față de evoluția 
pozitivă a situației, din E.uropa, îm
părtășind convingerea că convocarea 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa reprezintă un mare 
pas pe calea coexistenței pașnice pe 
continentul european și pentru des
tindere în lume. în același timp. în 
opinia celor două partide, securitatea, 
colaborarea și pacea in Europa vor 
fi cu atît mai stabile .cu cit Orientul 
Apropiat va cunoaște o pace justă. 
Cele două delegații au subliniat ne
cesitatea. organizării unei întilniri a 
tuturor forțelor progresiste din țări
le Mediteranei cu scopul de a coor
dona. și a face mai eficace lupta 
antiimperialistă.

Sesiunea 
Camerei Populare 

a R. D. Germane 
Ratificarea convenției 
consulare cu România

BERLIN 12 — (Corespondență de 
la C. Varvara). Luînd cuvîntul în ca
drul celei de-a .9-a sesiuni a Came
rei Populare a R. D. Germane, Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri, a salutat rezultatele pozi
tive care au fost obținute în prima 
fază a Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare.

Willi Stoph s-a referit apoi la con
ținutul principalului punct al ordinii 
de zi a sesiunii — „Legea privind 
reprezentanțele populare locale și 
organele lor in R. D. Germană" — 
arătînd că această lege, prezentată 
sub formă de proiect, reglementează 
activitatea reprezentanțelor populare 
locale, ale deputaților, comisiilor și 
consiliilor. Proiectul de lege a fost 
adoptat în unanimitate.

Camera Populară a ratificat, tot
odată. legea privind convenția con
sulară dintre R. D. Germană și 
România, din 15 noiembrie 1972.

blocuri. „Borba" arată că exponen- 
ții acestui curent larg au promo
vat, în cadrul determinat obiectiv de 
însuși faptul ținerii conferinței, prin
cipiul afirmării pozițiilor proprii, in
dependente, ceea ce este de 
altfel și scopul final al destin
derii și democratizării relațiilor 
internaționale. Acest proces, care a 
început — se spune în comenta
riu — nu poate însemna altceva de- 
cît eliminarea, în sfîrșit, a diviziu
nii în blocuri, dispariția blocurilor 
ca instituții și, în locul lor, apari
ția, în plenitudinea lor, a atribute
lor suveranității tuturor statelor.

moscova . Miting cu prilejul vizitei 
delegației de partid și guvernamentale 

a R. D. Vietnam
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

uzina de automobile „Lihaciov". din 
Moscova a avut loc, joi, un miting 
al prieteniei sovieto-vietnameze, pri
lejuit de vizita oficială de prietenie 
în U.R.S.S. a delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, și Fam Van Dong, 
primul ministru al R. D. Vietnam.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Viktor Grișin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Moscova, a relevat solidari
tatea poporului sovietic cu lupta 
poporului vietnamez pentru înfăp
tuirea prevederilor Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului, pentru 
construirea socialismului în R. D.

Vietnam, pentru crearea unui Viet
nam unit, pașnic, democratic și in
dependent.

în cuvîntul său, Le Duan a sub
liniat că victoria istorică repurtată 
de poporul vietnamez este rezulta
tul tenacității și coeziunii de care 
a dat dovadă în lupta sa justă, al 
hotărîrii sale de a învinge, fiind, tot
odată, o victorie a țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a întregii omeniri 
progresiste. El a arătat că guvernul 
R. D. Vietnam și Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud îndeplinesc 
neabătut Acordul de la Paris asu
pra Vietnamului și a subliniat ne
cesitatea ca toate părțile semnatare 
să procedeze in același mod.

Ritm sporit in dezvoltarea economică
a țărilor latino-americane

J
GENEVA 12 (Agerpres). — Conti- 

nuind examinarea modului de înfăp
tuire a Deceniului dezvoltării, se
siunea ECOSOC, întrunită la Palatul 
Națiunilor din Geneva, dispune, ca 
documente de referință, pe lingă stu
diul O.N.U. privind strategia inter
națională a dezvoltării, de rapoartele 
întocmite de o serie de organizații 
specializate din familia Națiunilor 
Unite, precum și de comisiile eco
nomice regionale ale O.N.U.

în raportul cu privire la trăsătu

ÎN SENATUL S.U.A.: Dezbateri privind reducerea 

trupelor americane staționate în Europa
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

La Washington au continuat, în ca
drul Comisiei pentru afacerile exter
ne a Camerei Reprezentanților, dez
baterile cu privire la reducerea tru
pelor americane staționate in Eu
ropa. Discuțiile din acest organism au 
fost impuse de opinia unui număr 
din ee în ce mai mare de deputați 
americani că o reducere a efectivu
lui de trupe ar corespunde procesu
lui de destindere, marcat și de suc
cesul din prima fază a Conferinței 
general-europene pentru securitate 
și cooperare.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul. între alții, subsecretarul de 
stat Kenneth Rush, președintele Co
mitetului mixt al șefilor de state ma
jore, Thomas Moorer și ministrul a- 
părării James Schlesinger, care au 
prezentat cunoscuta poziție a S.U.A. 
potrivit căreia prezența trupelor a- 
mericane în Europa ar garanta men
ținerea stabilității pe continent. Tot
odată, însă, ministrul american al 
apărării a recunoscut că „în prezent 
intrăm într-o perioadă de destin
dere".

rile principale ale economiilor țărilor 
latino-americane în anul 1972, elabo
rat de Comisia Economică a O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.), 
se arată că în ultimele 12 luni pro
dusul intern brut a crescut, în medie, 
cu 6,6 la sută, cifră superioară ritmu
lui din perioada 1965—1970 și celui din 
1971.

Principala trăsătură a tabloului 
economic latino-american în anul 
1972 — apreciază, raportul — a con
stituit-o extinderea netă a schimbu
rilor comerciale. Exporturile țărilor 
continentului au crescut cu 13,6 la 
sută față de anul precedent, ceea ce 
reprezintă cei mai mare spor înre
gistrat in ultimii 13 ani. Creșterile 
cele mai importante le-au realizat 
Brazilia, Mexicul, Ecuadorul și Co
lumbia. Sporirea exporturilor în 1972 
a permis o ușoară reducere a defici
tului comercial al unor state.

□ E O @ Si ®

Ambasadorul TOVARĂȘUL PAUL NICULESCU-MIZIL
României în U.R.S.S. 

primit de 
K. F. Katusev 9

MOSCOVA 12 — (Corespondență 
de' la N. Crețu) : La 12 iulid, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a fost primit de K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

Evenimentele 
din Uruguay

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 
Convenția Națională a Muncitorilor 
din Uruguay (C.N.T.) a hotărît în
cetarea grevei generale, declanșată 
la 27 iunie, în scopul unor revendi
cări de ordin economic și politic, 
după ce președintele Juan Maria 
Bordaberry și-a asumat puteri de
pline prin dizolvarea Congresului 
Național.

Un purtător de cuvînt al C.N.T. a 
declarat că „această hotărîre a con
ducerii centralei sindicale, care nu 
este urmarea unui acord cu guver
nul, a fost luată avînd în vedere si
tuația internă foarte gravă". Conven
ția Națională a Muncitorilor — se a- 
rată într-un comunicat al C.N.T. — 
își va continua lupta pe alte căi și 
în funcție de evoluția situației.

Agențiile Reuter și Associated 
Press informează că autoritățile mi
litare și civile au purtat convorbiri 
cu două delegații reprezentînd gru
pări politice din opoziție.

Pentru observatorii politici din 
Montevideo — relevă agenția France 
Presse — sfîrșitul grevei generale nu 
pune capăt crizei interne din Uru
guay care s-a agravat în ultimele 
zile prin arestarea principalilor con
ducători ai coaliției de stingă „Frun
te Amplio" și ai partidului Blanco, 
precum și a altor personalități poli
tice din opoziție.

03 Oi Itvi

de presa

LONDRA

Confruntare electorală anticipată?
Evocînd cei trei ani 

împliniți de la venirea 
lâ putere a guvernului 
I-Ieath, presa londoneză 
se referă, conform u- 
nei tradiții in aseme
nea ocazii-,, și la even
tualitatea unor alegeri 
anticipate. După cum 
se știe, alegerile ge
nerale au loc în An
glia o dată la cinci ani, 
ceea ce înseamnă că 
mandatul actualului 
guvern conservator 
poate dura, în mod 
normal. incă doi 
ani. Primul ministru 
are insă latitudinea de 
a stabili scrutinul și 
înainte de termen, de 
regulă în ultimul an 
al mandatului dacă 
consideră că sînt con
diții pentru întărirea 
pozițiilor partidului 
său in parlament. Așa 
a procedat la 18 iunie 
1970 fostul premier la
burist Harold Wilson, 
considerind momentul 
favorabil, dar, așa cum 
se știe, previziunile 
sale nu s-au adeverit.

Potrivit presei, unele 
evoluții recente, prin
tre care reducerea 
simțitoare a șomaju
lui, o anumită învio
rare in economie, scă
derea ritmului inflației 
ar constitui atuuri 
pentru o eventuală 
campanie electorală a 
conservatqrilor. Pe de 
altă parte, după cum 
scrie „Times", „capito
lul în care guvernul

stă mai rău este acela 
al prețurilor", ziarul 
reamintind ' că în . a- 
cești trei ani prețurile 
produselor alimentare, 
de pildă, au crescut cu 
36,5 la sută. De altfel, 
tocmai in cadrul preo
cupărilor de a găsi o 
soluție Ia problema 
spinoasă a raportului 
dintre salarii și pre
țuri, primul ministru 
a început, o nouă se
rie de convorbiri cu 
reprezentanții sindica
telor și ai patronatu
lui. De cîteva săptă- 
mini asistăm la o ade
vărată competiție între 
partidele conservator 
și laburist „pentru cu
cerirea opiniei publi
ce" — expresia apar- 
ținînd ziarului „Daily 
Mail". Așa se și ex
plică, în parte, o se
rie de măsuri guver
namentale menite să 
atragă sufragiul alegă
torilor,. La rîndul ei, 
conducerea laburistă a 
lansat un program po
litic, de fapt baza unui 
viitor manifest electo
ral, în care își expri
mă intenția de a crea 
în Anglia „o societate 
bazată pe cooperare în 
Ioc de concurență, in 
care producția să fie 
destinată nevoilor 
populației, și nu profi
tului particular, în care 
grija comunității să fie 
aceeași pentru toți. în 
care relațiile dintre 
oameni să se bazeze

pe egalitate, iar rela
țiile internaționale pe 
respect reciproc". în 
același materia!. se 
spune că „in timp ce 
bogății realizează ciș- 
tiguri mari și își per
mit să ocolească, ne
pedepsiți, plata impo
zitelor, nu mai puțin 
de 5 milioane de cetă
țeni trăiesc în limitele 
sărăciei" și că „sute 
de mii de muncitori 
nu au de lucru". Ob
servatorii politici din 
capitala londoneză con
sideră că în actualul 
program laburist și-ar 
fi făcut un loc mai 
larg puncte de vedere 
ale membrilor de rind 
ai partidului (printre 
altele sint promise 
„măsuri socialiste ra
dicale". precum și 
„schimbarea institu
țiilor depășite"), obiec
tive care nu erau 
menționate în docu
mente ale partidului 
atunci cînd acesta se 
afla la putere.

Deocamdată, ținînd 
seama de perioada va
canței de vară, discu
țiile despre alegeri 
anticipate se mențin 
pe un plan teoretic. 
Preocupările concrete 
vor fi reportate la 
toamnă, cînd confrun
tările pe plan social și 
politic revin, de obicei, 
la dimensiunile lor 
reale.

N. PLOPEANU

Convorbiri bnlgaro-con- 
«fiîPiSZ® La Sofia au inceput, joi, 
convorbirile dintre Todor Jivkdv. 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bui- 
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P„ Bulgaria, și Marieți N'Gou- 
abi, președintele Partidului Conso
lez al Muncii, președintele R.P. Con
go. care se află in vizită oficială în 
capitala bulgară. în aceeași zi. To
dor Jivkov a oferit un dejun oficial 
in onoarea lui Marien N’Gouabi și 
a persoanelor oficiale care îl înso
țesc. Cu acest prilej conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țâri 
au rostit toasturi în care au subli
niat posibilitățile de extindere a re
lațiilor economice, politice și cultu
rale dintre Bulgaria și Congo, în 
interesul ambelor țări și popoare.

Secretari general d 
PcsrHdshn Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer. l-a primit pe se
cretarul general al Partidului Elibe
rării și Socialismului din Maroc, Aii 
Yata, care se află în Italia la invi
tația C.C. al P.C.I. în cadrul con
vorbirii a fost efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu situația din 
țările lor, precum și cu privire la 
problemele internaționale, în special 
referitor la criza din Orientul 
Apropiat.

încheierea convorbirilor 
franco-algeriene. La înche_ 
ierea vizitei oficiale in Franța, mi
nistrul afacerilor externe al Alge
riei, Abdelaziz Bouteflika, a decla
rat : „Calea pentru a înscrie o nouă 
pagină in relațiile dintre Franța și 
Algeria este deschisă". în legătură 
cu situația din Orientul Apropiat, 
ministrul algerian a spus între al
tele că „negocierea directă este po
sibilă între Israel și liderii rezisten
ței palestinene pentru reglementarea 
crizei din Orientul Apropiat".

W. ScteeI la Washington, 
Ministrul de externe al R. F. Ger
mania, Walter Scheel, a sosit la 
Washington intr-o vizită oficială în 
Statele Unite, la invitația guvernu
lui nord-american.

Noi acorduri privind c©- 
lâborarea economică so- 
yieto-amoricoă au fost.sem- 
n.ate la New York — relatează a- 
genția T.A.S.S. Reprezentanți ai 
companiei arh'ericane „General Elec
tric" au semnat cu parteneri sovie
tici un acord privind’ colaborarea in 
domeniul proiectării’ și producției de 
utilaje electrice, „International Har
vester" și „Caterpillar" au încheiat 
un contract pentru vînzarea de uti
laje industriale în U.R.S.S. între
prinderea sovietică de comerț exte
rior „Metallurgimport" și unele 
companii americane au încheiat con-
trade prin care se prevede livrarea 
de utilaje pentru marea întreprin
dere sovietică constructoare de au
tovehicule care urmează să fie ri
dicată pe rîul Kama.

La Phenian s*a încheiat cea 
de-a șaptea sesiune a convorbirilor 
dintre delegațiile Societăților de 
Cruce Roșie din Nordul și Sudul Co
reei. Potrivit agenției A.C.T.C., Son 
Siong Pil, președintele C.C. al So
cietății de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană, a declarat că problema 
fundamentală și cea mai urgentă care 
se pune acum în fața organizațiilor 
de Cruce Roșie din cele două părți 
ale țării este de a transpune în 
practică prevederile Declarației co
mune a Nordului și Sudului.

Președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos, a avut o 
întrevedere cu membrii delegației e- 
conomice mexicane conduse de Ho
racio Flores de la Pena, ministrul 
Patrimoniului național, care efec
tuează o vizită oficială la Havana 
in vederea pregătirii condițiilor pen
tru o colaborare economică și co
mercială mai strînsă între cele două 
țări.

Convorbiri
giptone. Gemal

iugostavo-8-
Biedici, președin

Vii reacții de protest față de atrocitățile comise de colonialiștii portughezi in Mozambic

Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare. Salim Ahmed 
Salim, a dat publicității o declara
ție în care arată că relatările ziaru- 
Iui britanic „Times" privind crime
le de genocid comise de către auto
ritățile portugheze in Mozambic 
corespund constatărilor diferitelor 
organisme O.N.U.

Dezmințirile guvernului de la 
Lisabona — se menționează în con
tinuare în declarație — sînt, deci, 
nefondate, responsabilitatea pentru 
comiterea unor asemenea acte reve
nind atît Portugaliei, cît și acelor 
țări care furnizează arme și echi
pament militar guvernului colonia
list portughez.

într-o declarație făcută la Lu
saka, secretarul general al Organi
zației Unității Africane, _ Nzo 
Ekhangaki, a calificat drept îngro
zitor masacrul comis, potrivit dez
văluirilor ziarului britanic „Times", 
de trupele colonialiste portugheze 
împotriva a peste 400 de locuitori 
ai unui sat din Mozambic, în luna 
decembrie 1972. Secretarul general 
al O.U.A. a arătat că știrile despre 
masacrul din satul mozambican 
vor avea ca efect intețirea luptei de

eliberare conduse de Frontul de E- 
Iiberare și a chemat la sporirea 
ajutorului acordat mișcărilor de eli
berare de pe continent.

într-un interviu acordat agenției 
France Presse, comandantul militar

al Frontului de Eliberare din Mo
zambic pentru provincia Tete a de
clarat că atrocitățile trupelor por
tugheze împotriva populației civile 
din diferite zone ale țării au deve
nit o realitate cotidiană. în luna

Demonstrație la Londra împotriva proiectatei vizite a premierului portu
ghez, Marcello Caetano

decembrie 1972, a spus el. trupele 
colonialiste au ars de vii 60 de per
soane pașnice, bărbați, femei și 
copii, într-un cartier african al ora
șului Tete. Alte 30 de persoane au 
fost masacrate în același mod, in 
luna septembrie anul trecut, în
tr-un sat situat la nord-vest de 
provincia Tete.

în semn de protest față de ma
sacrele săvîrșite de armata portu
gheză în Mozambic, partidele labu
rist și liberal din Marea Britanie 
au decis să boicoteze vizita oficială 
pe care urmează să o întreprindă, 
incepînd de luni, primul ministru al 
Portugaliei. Cele două grupuri po
litice au depus o moțiune în Ca
mera Comunelor, cerind anularea 
vizitei lui Caetano la Londra.

Pe de altă • parte, în declarația 
comună publicată la încheierea 
convorbirilor dintre delegațiile Par
tidului Laburist din Anglia și Par
tidului Socialist Democratic din 
Portugalia șe cere încetarea războ
iului colonialist dus de regimul de 
la Lisabona in Africa și inițierea 
unei anchete internaționale in legă
tură cu masacrele trupelor portu
gheze din Mozambic.

tele Consiliului. Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, a avut joi convor
biri cu Mohamed Hassan el Zayyat, 
ministrul de externe al R. A. Egipt, 
aflat în vizită la Belgrad. Părțile 
și-au exprimat satisfacția față de 
dezvoltarea cu succes a relațiilor re
ciproce. Au fost abordate, de ase
menea, situația din Orientul Apro
piat și pregătirile pentru viitoarea 
conferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate.

A FOST PRIMIT DE PREȘEDINTELE 
HOUARI BOUMEDIENE

ALGER 12 (Corespondență de la 
M. S. Ionescu). — Joi, 12 iulie, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației și învățămintului, 
care face o vizită în Algeria, a fost 
primit de Houari Boumediene', pre
ședintele Consiliului Revoluției și 
guvernului Republicii Algeriene De
mocratice și Populare.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a 
înmînat șefului statului algerian me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de" Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care se adresează un 
salut prietenesc, urări de sănătate și 
succes și se afirmă hotărîrea dezvol
tării în continuare a relațiilor româ- 
no-algeriene.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Houari Boumediene a transmis, 
la rîndul său, urări de sănătate și 
succes tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a exprimat convingerea că rela
țiile româno-algeriene vor cunoaște 
și în viitor o largă dezvoltare.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială, au fost abordate proble
me de interes reciproc și s-a făcut 
un schimb de vederi asupra proble
melor internaționale actuale.

La întrevedere a participat Ștefan 
Mihai, ambasadorul României la 
Alger.

★
Miercuri, tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil a vizitat în orașul Constantine 
noua universitate, la care își aduc 
contribuția și specialiști români, pre
cum și complexul de motoare-trac- 
toare al „Sonacome".

întrunirea grupului parlamentar 
de prietenie Japonia-România

TOKIO 12 (Corespondență de la 
FI. Țuiu). — Grupul, parlamentar de 
prietenie Japonia-România s-a în
trunit, joi seara, in adunarea sa ge
nerală, organizată la reședința ofi
cială a președintelui Camerei Repre
zentanților, pentru a aproba regu
lamentul de funcționare și a alege 
noile organe conducătoare.

Cu acest prilej, grupul a hotărît 
ca în funcția dc președinte să lie de
semnat Hisao Kodaira, membru libe
ral-democrat al Camerei Reprezen
tanților, fost vicepreședinte al aces
teia. El îl înlocuiește pe Hideji Ka
wasaki, care a devenit consilier exe
cutiv al grupului parlamentar. Func
țiile de vicepreședinți au fost păs
trate de Daisuke Akita, vicespeaker
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transmit:
„Molma-2". In Uniunea So

vietică a fost lansat miercuri sate
litul de comunicații „Molnia-2“, des
tinat continuării programului dc dez
voltare a sistemelor de comunicații 
prin intermediul sateliților artificiali 
ai Pământului. Satelitul „Molniâ-2" 
este menit să asigure exploatarea 
sistemelor de legături telefonice și 
telegrafice radio in Uniunea Sovie
tică și transmiterea programelor te
leviziunii centrale sovietice în punc
tele rețelei „Orbita", avindu-se în 
vedere, totodată, folosirea sa în ca
drul colaborării internaționale.

Președintele Pakistanu-
Zulfikar Aii Bhutto, a decla

rat recent că l-a autorizat pe înal
tul comisar al O.N.U. pentru refu- 
giați să acționeze în vederea repa
trierii în Bangladesh, fără nici o 
condiție prealabilă, a unui număr de 
5 000 de bengalezi care trăiesc în ' 
Pakistan și s-a pronunțat pentru 
începerea unor noi convorbiri cu In
dia, la 24 iulie, asupra situației de 
pe subcontinent.

Referendum în Filipine.
Președintele F.ilipinelor, Ferdinand 
Marcos, a anunțat organizarea — 
pentru 27 iulie — a unui referen
dum național, în vederea adoptării 
unor „importante decizii" în dome
niile politicii externe și reformelor 
guvernamentale. Cei aproximativ 20 
milioane de alegători vor fi chemați 
să-și‘ spună părerea in legătură cu 
o eventuală realegere a președinte
lui Marcos în funcția de șef al sta
tului, precizindu-și, totodată, pozi
ția, față de aplicarea de către gu
vern a legii marțiale.

al Camerei Reprezentanților, și 
Yoshio Domori, deputat din partea 
Partidului Socialist Japonez.

Luind cuvîntul. Hisao Kodaira a 
subliniat interesul pentru dezvoltarea 
relațiilor japono-române. împărtă
șind participanților impresii din ul
tima sa vizită în țara noastră, in 
cursul căreia s-a întîlnit cu parla
mentari români, el s-a pronunțat în 
favoarea intensificării contactelor 
dintre parlamentele celor două țări 
și a continuării schimburilor de vizi
te reciproce pe linie parlamentară, 
care să impulsioneze dezvoltarea re
lațiilor economice, culturale, politice 
și de altă natură dintre România și 
Japonia.

La Adunarea generală au fost in
vitați ambasadorul României la To
kio, Nicolae Finanțu, înalți funcțio
nari ai Ministerului de Externe, zia
riști. A fost prezentat filmul docu
mentar românesc „Rapsodia română".

După adunare, președintele grupu
lui a oferit un cocteil.

între 15 și 22 iulie 
Primul festival 

al tineretului african
„Independentă —imitate — so

lidaritate" — aceasta este deviza 
sub care se vor reuni la Tunis, 
intre .15 și 22 iulie, la primul 
Festival panafrican al tinerelu
lui,. reprezentanții a. aproxima
tiv 27 de țări și mișcări de eli
berare națională de pe conti
nent. La. intilnirea tineretului 
african vor asista, de asemenea, 
reprezentanți ai unor organiza
ții internaționale și delegații 
naționale de tineret din țări, de 
pe alte continente, printre care 
și din România.

Un avion de tip „Boeing-707", aparținînd companiei braziliene „Varig", s-a 
prăbușit în flăcări miercuri lingă Paris. Aparatul, care venea de la Rio de 
Janeiro, avea la bord T17 pasageri și pe cei 17 membri ai echipajului. Din
tre aceștia au supraviețuit catastrofei numai 12 persoane, trei dintre ele 
fiind în stare foarte gravă. Printre victime se află senatorul Filinto Muller, 
președintele Partidului guvernamental' brazilian. în Brazilia a fost decretat 
doliu național în legătură cu încetarea din viață a senatorului Muller. Po
trivit primelor indicații furnizate de lucrătorii turnului de control de la 
aeroportul parizian Orly, accidentul se datorează unui incendiu declanșat, 

la bordul aparatului

MARGINALII ț
DANEMARCA

Tendințe simptomatice
In Danemarca s-a 

constituit de curînd o 
nouă organizație poli
tică denumită „Social- 
demokratisk Debat". 
După cum infor
mează presa, din con
ducerea noii organiza
ții fac parte trei depu
tați social-democrați. 
După cum remarca 
ziarul vest-german 
„Frankfurter Rund- 
schau", 27 din cei 70 
de membri ai fracțiu-' 
nil parlamentare so- 
cial-democrate, intr-un 
fel sau altul, simpati
zează cu noua organi
zație.

într-o rezoluție, a- 
doptată la întrunirea 
de constituire a aces
tei organizații, se ara
tă că acordul de prin
cipiu al guvernului 
privind constituirea u- 
niunii politice vest- 
europene este în con
tradicție cu promisiu

nea făcută populației 
înaintea referendumu
lui în legătură cu a- 
derarea Danemarcei la 
Piața comună. încăl
carea acestei promi
siuni este apreciată 
de noua organizație 
drept „o abdicare la 
drepturile suverane 
ale țării". în conse
cință, „Socialdemo- 
kratisk Debat" cere ca 
Danemarca să nu facă 
parte dintr-un sistem 
politico-militar inte
grat, ' pronunțîndu-se, 
totodată, categoric pen
tru ieșirea țării din 
N.A.T.O. Această re
vendicare corespunde, 
de altfel, cerințelor 
unor cercuri largi ale 
populației, fapt dove
dit și de puterni
ca demonstrație anti- 
N.A.T.O. desfășurată 
la Copenhaga în 
timpul recentei sesiuni 
a Consiliului ministe

rial al Pactului nord- 
atlantic. Noua organi
zație se opune, de ase
menea, grupărilor eco
nomice închise, reven
dicând pentru Dane
marca dreptul de a 
întreține legături eco
nomice și comerciale 
cu toate țările, fără 
discriminare și pe baza 
avantajului reciproc.

Evenimentele — după 
cum scrie presa dane
ză — constituie o ex
presie simptomatică a 
dorinței vii. care se 
constată în rândurile 
tuturor păturilor și 
categoriilor sociale, de 
promovare a unei po
litici de largă deschi
dere, care să cores
pundă intereselor ge
nerale ale țării, inte
reselor colaborării la 
scara întregului con
tinent.
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