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Tovarășul Nicolae Ceausescu

FELICITĂRI ADRESATE DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
lucrătorilor din agricultura județelor Galați 
și Ilfov care au încheiat secerișul griului

prin încheierea 
producțiile reali

zate, succese raportate în telegramele ce i-au 
fost trimise de Comitetele județene Galați și 
Ilfov ale P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări mecanizatorilor, muncito
rilor din întreprinderile agricole de stat, ță
ranilor cooperatori și specialiștilor, comuniș-

Pentru succesele obținute 
recoltării griului și pentru

tilor, tuturor oamenilor muncii din agricul
tura acestor județe.

Cu același prilej, secretarul general al 
partidului a urat lucrătorilor de pe ogoare 
să obțină noi realizări în executarea la timp 
și în condiții optime a tuturor lucrărilor agri
cole din această perioadă, pentru progresul 
agriculturii noastre socialiste.

II Vom acționa in continuare cu toată energia pentru sporirea

președintele lean Bedel Bokassa producției agricole"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și gene
ral de armată Jean Bedel Bokassa, 
președintele Republicii Africa Cen
trală, au făcut, miercuri, o vizită in 
municipiul și județul Tulcea.

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți de Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior. Vasile Patilineț, 
ministrul economici forestiere și 
materialelor de construcții, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Gheorghe Popescu, 
ambasadorul României la Bangui, 
precum și de persoanele oficiale 
centrafricane — Louis Alazoula, mi
nistru delegat la președinție, însăr
cinat cu misiuni speciale, Alexis 
Tacheouti, secretar de stat la pre
ședinție, însărcinat cu secretariatul 
general, Magloire Bomba, ambasador 
itinerant la ministerul afacerilor ex
terne, Alberto Sato, ambasadorul Re
publicii Africa Centrală la Bucu
rești.

Vizita a oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel 
cadru propice pentru 
schimbului de. vederi atit 
purtat în aceste zile și 
sub semnul dorinței și 
mune de a întări și extinde, pe 
departe, prietenia și colaborarea 
tre țările și popoarele noastre, 
care le despart distanțe de mii 
kilometri, dar pe care le apropie 
aceleași sentimente de stimă și res
pect, aspirațiile spre progres, pace 
și bunăstare. Ea a reprezentat, 
totodată, pentru înaltul oaspete, un 
nou și semnificativ prilej de a lua 
contact nemijlocit cu viața și activi
tatea creatoare ale poporului nostru, 
cu realizările de seamă ale oameni
lor muncii obținute pe calea edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, realizări pe care președin
tele Bokassa le-a apreciat elogios și 
in timpul acestei noi șederi in Româ
nia, subliniind că ele sint urmărite 
cu interes și sinceră bucurie de 
poporul țării sale.

Și de această dată, șeful statului 
centrafrican a fost martorul unor 
vibrante și spontane manifestări de 
dragoste și considerație față de con
ducătorul României socialiste, de 
profunda amiciție și stimă față de 
poporul Republicii Africa Centrală și 
președintele Bokassa.

Iată simțămintele cu care i-au în- 
tîmpinat locuitorii județului Tulcea 
pe cei doi șefi de stat, simțăminte 
pe care le-am regăsit plenar expri
mate pe întreaga durată a vizitei.

...Este ora 9,00. Elicopterul oficial, 
la bordul căruia se află președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel 
Bokassa, decolează din stațiunea 
Neptun cu direcția municipiul Tul- 
cea!. De la altitudinea la care se 
zboară, se distinge frumoasa prive
liște a litoralului, cu stațiunile sale 
elegante, moderne, care cunosc și in 
acest sezon estival o mare afluență 
de turiști români și străini.
Se survolează zona unde se va 
ridica Complexul hidroenergetic și de 
transport Dunărea—Marea Neagră. 

. Realizarea acestui important obiectiv 
economic a fost analizată recent, la 
fața locului, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu proiectanți 
și alți specialiști.

După aproape o oră de zbor, eli
copterul, ajuns la Dunăre, descrie un 
cerc larg deasupra municipiului Tul- 
cea, după care aterizează pe stadio-

Bokassa un 
continuarea 
de fructuos 
desfășurat 

voinței

La sosire pe stadionul din Tulcea

Continuarea convorbirilor oficiale
intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean Bedel Bokassa

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Africa 
Centrală, general de armată Jean 
Bedel Bokassa, au continuat în 
cursul dimineții de miercuri, Ia 
bordul motonavei ,,Mihai Viteazu", 
convorbirile oficiale, care s-au des
fășurat, ca și în zilele precedente, 
sub semnul dorinței reciproce de 
a promova pe multiple planuri re
lațiile politice, economice și de 
altă natură între cele două țări și 
popoare.

La această întrevedere între cei 
doi șefi de stat au participat to
varășii Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții, Bu
jor Almășan, ministrul minelor,

petrolului și geologiei, 
Popescu, ambasadorul 
Bangui ; a fost'de față Teodor Co- 
man, președintele Consiliului popu
lar, al județului Tulcea.

Au participat,, de asemenea,. 
Louis Alazoula, ministru delegat 
la președinție, însărcinat cu mi
siuni speciale, Alexis Tacheouti, 
secretar de stat la președinție, în
sărcinat cu secretariatul general, 
Alberto Sato, ambasadorul Repu
blicii Africa Centrală la București; 
alte persoane oficiale centrafri- 
cane.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jean Bedel Bokassa 
au examinat stadiul convorbirilor 
de lucru dintre miniștrii români și 
cent.rafricani, care au avut loc pe 
baza înțelegerilor convenite de cei 
doi șefi de stat, și au căzut de a- 
cord asupra aspectelor finale

Gheorghe
României la

docurhentelor ce urmează 
încheiate în acest sens. în 
intensificării și extinderii 
rării economice în cadrul
relații de prietenie statornicite în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Africa, Centrală.

fiesă 
vederea 

coope- 
bunelor

Comitetul județean de partid și 
consiliul popular județean, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din agricultura jude
țului Galați, vă raportează, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
terminarea lucrărilor de recoltare a 
griului, atit in întreprinderile agri
cole de stat, cit și in cooperativele 
agricole de producție.

Această importantă realizare o 
datorăm sprijinului permanent pe 
care l-am primit din partea con
ducerii de partid, indicațiilor dum
neavoastră prețioase de a mobiliza 
toate forțele, de a depune eforturi 
susținute pentru strîngerea in cel 
mai scurt timp a recoltei de cereale 
din acest an.

Mecanizatorii, cooperatorii, - lucră
torii din I.A.S. și specialiștii din u- 
nitățile agricole gălățene, sub con
ducerea directă a organelor și or
ganizațiilor de partid, au dat do
vadă de un vibrant elan patriotic, 
de dăruire și abnegație, muncind cu 
pasiune și înaltă responsabilitate 
pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor ce le-au fost încredințate.

Urmărind să imprime un ritm 
accelerat de lucru in actuala cam
panie de recoltare comitetul jude
țean de partid și consiliul popu
lar județean au stabilit măsuri po
litice și organizatorice pentru fo
losirea cit mai deplină a timpului 
de lucru, pentru distribuirea ju
dicioasă și utilizarea la întreaga 
capacitate a mijloacelor mecanice,

pentru asigurarea transportării o- 
perative a producțiilor obținute. E- 
ficiența acestor măsuri s-a reflec
tat in realizarea unei viteze zil
nice de lucru sporite, in scurtarea 
la maximum a timpului de recol
tare și evitarea oricăror pierderi.

Paralel cu recoltatul. unitățile 
agricole din județul Galați au ma-

TELEGRAMELE 
ADRESATE C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, 
DE CĂTRE COMITETELE 
JUDEȚENE DE PARTID 

GALAȚI SI ILFOV

culturilor succesive, pentru execu
tarea neintirziată a tuturor celor
lalte lucrări agricole de sezon.

Succesul pe care-1 raportăm 
astăzi reprezintă expresia hotărîrii 
tuturor comuniștilor, a oamenilor 
muncii din județul Galați de a 
îndeplini cincinalul înainte de 
termen, de a intimpina cu presti
gioase fapte de muncă cea de-a 
29-a aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist.

Ne angajăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu 
energie sporită pentru transpune
rea cu fermitate in viață ă pre
țioaselor dumneavoastră indicații, 
a mărețului program de făurire a so- 
eietății socialiste multilateral dez
voltate.

23-■’■AUGUST--
Ziua insurecției 

naționale 
antifasciste armate

TAPTE CARE
1 I

nifestat o grijă deosebită pentru 
livrarea ritmică a cantităților de 
griu destinate fondului de stat, 
reușind ca pină la această dată să 
onoreze peste 85 la sută din obli
gațiile ce le ’revin față de stat, iar 
in zilele imediat următoare să-și 
achite in întregime aceste obligații. 
Acționînd neobosit, lucrătorii ogoa
relor gălățene iși îndreaptă în pre
zent principalele eforturi spre ur
gentarea eliberării terenului, efec
tuarea arăturilor și insămînțarea

*

Comitetul județean Ilfov al Parti
dului Comunist Român și comite
tul executiv al consiliului popular 
județean raportează conducerii 
partidului, dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din agricultura 
județului, in frunte cu comuniștii, 
au incheiat in ziua de 25 iulie a.c. 
recoltatul griului de pe întreaga 
suprafață de 130 389 hectare culti
vate in întreprinderile agricole 
stat și in cooperativele agricole 
producție.

îndeplinirea acestei, sarcini

(Continuare în pag. a III-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

t,

DE ONOARE AIE MUNCII
Producția pentru export 

realizată exemplar
Angajați cu toate forțele in lupta 

pentru înfăptuirea înainte de termen 
a prevederilor cincinalului, oamenii 
muncii din industria județului Vran- 
cea anunță îndeplinirea planului pe 
7 luni la producția marfă cu 7 zile 
mai devreme. în fruntea întrecerii 
pentru obținerea unor sporuri cit 
rhai mari de producție se situează 
colectivul fabricii ^Chimica-1 din Mă- 
rășești. al Întreprinderii forestiere 
de exploatare șj transporturi, al fa
bricii de confecții din Focșani ș.a., 
care pină la sfîrșituL lunii vor pro
duce in plus însemnate cantități de 
lemn de lucru, mobilă, confecții, pre
fabricate din beton și alte produse,

in valoare de peste 45 milioane lei. 
De remarcat faptul că industria ju
dețului și-a onorat in întregime 
și sarcinile la export pe 7 luni, ur- 
mind ca pină la 1 august să livreze 
beneficiarilor externi, 
produse in 
lei valută.

poște plan,
valoare de 21 milioane

La
0 nouă

Satu-Mare : 
linie de turnare 
a fontei
fabricii de mașini cas-cadrul

emailate „23 August'* din Satu- 
: a fost pusă în funcțiune, inain-

NOASTRE

în
nice i 
Mare 
te de termen, o nouă linie de tur
nare a fontei.

Prin intrarea in funcțiune a noii

linii, turnătoria cunoscutei 'fabrici 
sătmărene iși dublează capacitatea. 
Totodată, se realizează mecanizarea 
operației de turnare, reducerea Sub
stanțială a eforturilor fizice | ale 
muncitorilor, o mai bună protecție 
a muncii, precum și creșterea con
siderabilă a productivității muncii. 
De semnalat că numărul reperelor 
turnate va crește de la 30 la 55 la 
sută.

Suplimentar- sute 
de tone de produse utile 

economiei

A XX-A ANIVERSARE A INSURECȚIEI

NAȚIONALE CUBANEZE

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

(Continuare în pag. a V-a)

Inalfii oaspeți sint întimpinafi cu tradiționala piine și

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Stimați tovarăși,
Cu prilejul .celei de-a XX-a aniversări a Insurec

ției naționale cubaneze, în numele Comitetului Cen
tral al. Partidului Comunist Român. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru perso
nal vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist 
din Cuba. Guvernului Revoluționar și poporului 
cubanez cele mai cordiale felicitări și un cald 
tovărășesc.

In lupta îndelungată dusă de poporul cubanez 
tru eliberare națională și socială, actul eroic 
mare însemnătate istorică de la 26 iulie a
inceputul insurecției armate, a cărei victorie, la 1 
ianuarie 1959, a deschis calea pentru înfăptuirea unor 
adînci transformări revoluționare, pentru trecerea la 
edificarea noii orînduiri socialiste. Triumful revolu
ției cubaneze și apariția primului stat socialist pe 
continentul latind-americart reprezintă un moment 
de profundă semnificație în procesul revoluționar 
mondial , un exemplu însuflețitor pentru popoarele 
care luptă pentru libertate, democrație și progres 
social.

lrale 
salut

pen
ele 

marcat

Poporul român dă o înaltă apreciere succeselor 
remarcabile obținute prin eforturi pline de abnega
ție de poporul cubanez, sub conducerea partidului său 
comunist. în construcția socialistă. în dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, în ridicarea bunăstării 
sale materiale și spirituale, în apărarea și consolida
rea cuceririlor revoluționare, a independenței patriei.

Constatăm cu deplină satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie frățească, solidaritate 
și colaborare multilaterală dintre partidele, popoa
rele și țările noastre, și ne exprimăm convingerea 
că ele vor cunoaște și in continuare o dezvoltare rod
nică în spiritul convorbirilor tovărășești avute 
prilejul vizitei în 
guvernamentale a 
poarelor român și 
socialiste, mișcării
forțelor antiimperialiste.

De ziua glorioasei aniversări jubiliare vă urăm, 
dragi tovarăși, dumneavoastră, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii cubanezi, noi și mari izbinzi in 
construirea socialismului, pentru înflorirea și propă
șirea. patriei.

cu 
România a delegației de partid și 
Republicii Cuba, spre binele po- 
cubanez, al cauzei unității țărilor 
comuniste internaționale, tuturor

Hotăriți 
un efort, 
prinderile 
Galați, 
rea exemplară a sarcinilor planului 
cincinal, au realizat, de la începutul 
anului și pină acum, o producție- 
marfă suplimentară evaluată la peste 
266 milioane lei. Principala contri
buție la realizarea acestui succes de 
prestigiu au adus-o metalurgiștii 
combinatului siderurgic, cei ai între
prinderii laminorul de tablă și bandă 
de oțel laminată la rece și ai între
prinderii de sirmă, 
care au consemnat, 
trecerii. 56 700 tone 
oțel, 7150 tone 
9 728 tone tablă și 
1 860 tone sirmă și 
vederile planului. Comparativ cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, producția de fontă din 1973 
este superioară cu 35,1 la sută, cea 
de oțel cu 28,8 la sută, de laminate 
cu 24,3 lâ sută, iar producția, de 
tablă și bandă laminată la rece este 
mai mare cu 45,5 la 'sută. Cu același 
entuziasm colectivele întreprinderilor 
chimice din județul Timiș, care rea
lizează aproape 19 la sulă din pro- 
ducția-marfă a județului, au obținut, 
iu cinstea zilei de 23 August, o pro
ducție suplimentară, in valoare de 
53 milioane lei. Potrivit calculelor, 
această sumă reprezintă peste. 23 ia 
sută din producția-marfă suplimen
tară livrată de la inceputul anului și 
pină in prezent de întreaga industrie 
a județului Timiș. în același timp, 
întreprinderile chimice, a căror pro
ducție destinată pieței externe echi
valează cu 18 la sută din exporturile 

’de produse industriale ale județului, 
și-au depășit sarcinile curente de 
export cu peste 2 milioane l»i valută.

să nu-și precupețească mei 
oamenii muncii din intre- 

industriale ale județului 
angajați plenar in indeplini- 

exemplară a

cuie și lanțuri, 
, in graficele in- 
fontă, 50 900 tone 
laminate finite, 
bandă de oțel, 

i bare peste pre-

IN ZIARUL DE AZI:

NICOLAE CEAUȘE5CU
Secretar general

al Partidului Comunist 
Președintele 

al Republicii

ADUNAREA

ION GHEORGHE MAURER
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Socialiste

Român 
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România
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Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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DIN CAPITALA

® în centrul muncii 
politice de masă — 
îndeplinirea pianu
lui și a angajamen
telor asumate în în
trecere

® La ce preț de cost 
produceți ?

® Recoltarea griului : 
acum, bătălia — în 
zonele din centrul și 
nordul țării

• Cazul benzinei (li)
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In centrul muncii politice de masă(FAPTUL I
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DIVERS
Cinci minute
dramatice

Florea 
stația 

se in- 
de-a lun- 

Trecind

Dumitru Stancu și
Roșianu. salariați la
C.F.R. Drăgănești-Olt, 
torceau spre casă 
gul liniei ferate,
prin dreptul macazului nr. 1, 
ei au observat că era defect. Și 
mai erau doar finei minute pină 

• la trecerea trenului de persoane 
nr. 1394 1 în vreme ce unul din
tre feroviari a rămas pe Ioc, în 
eventualitatea că trenul ar fi 
plecat din stație, celălalt a aler
gat la gară, pentru a anunța 
cele constatate. Astfel s-au pu
tut lua măsurile necesare, evi- 
tindu-se un accident feroviar. 
Și aceasta datorită celor 
ceferiști, cărora li se cuvin 
citări din toată inima.

doi 
feli-

de Slobozia? |
Terasa „Privighetoarea" din 

pădurea de la marginea, orașu
lui Slobozia. Comandăm trei 
cafele. Dar ceea ce ne servește 
ospătarul nu e decit un 
apă neagră cu gust, de 
deasupra căreia plutesc 
particule de scrum.

— Ce fel de cafea este
— Cafea de la noi - 

punde ospătarul. E drept, 
prea are gust, pentru că o fa
cem cu apă cam sălcie.

In ce ne privește, am lăsat apa 
la o parte, am luat o lingură 
de cafea măcinată și. am ofe- 
rit-o pentru analiză laboratoru
lui de chimie al Centrului sani- 
taro-antiepidemic București. Re
zultatul ni-l arată buletinul 
de analiză nr. 6598 din 18 iulie 
1973 : „gust și miros — neca- 
racteristic de cafea naturală ; 
corpuri străine (substanțe ami- 
donoase) — prezente". Sperăm 
că nu va fi nevoie de încă o 
cafea pentru a ..ghici" măsurile 
ce se cuvin luate împotriva ce
lor vinovați.

Panouri și grafice 
prezintă cotidian rezultatele 
întrecerii pentru desemna
rea celei mai bune brigăzi 
de mineri din bazinul ma
ramureșean. Spre a popu
lariza larg obiectivele che
mării la întrecere, lansate 
de Vâsile, Zaiaț. șef de e- 
chipă la mina Burloaia. in 
toate unitățile miniere din 
județ a fost reînnoită agi
tația vizuală. Prin legături 
permanente intre diferitele 
unități miniere, precum și 
prin ziarul județean ..Pen
tru socialism", rezultatele 
brigăzilor fruntașe și ale 
tuturor exploatărilor sint 
cunoscute in întreg bazinul 
minier, comentate și com
parate punct cu punct. Bu
năoară. pe un panou 
mina Gura Băii se 
citi : „La sfirșitul 
zece brigăzi de la 
Burloaia aveau realizări 
superioare celor mai bune 
brigăzi de la noi. Mineri : 
să-i ajungem și să-i depă- 

pe cei de la Bur- 
“. Firește, comuniștii 

de la Burloaia nu așteaptă 
să fie ajunși din urmă. 
Prin toate mijloacele mun-

• cii politice de masă, comu
niștii 
de a 
nale 
mai 
personal al brigăzii lui V. 
Zaiaț este cel mai eloc-

de la 
poale 
lunii, 
mina

explică necesitatea 
livra economiei națio- 
minereu mai mult, 
bun. Iar exemplul

vent : realizind 500 tone 
minereu peste plan in pri
mul semestru, brigada s-a 
angajat să producă pină la 
finele anului 8 000 tone de 
minereu.

Gheorqhe SVSA

Un schimb de ex
periență pe tema ”Acti' 
vitatea agitatorilor in mun
ca politică de masă pentru 
mobilizarea salariaților la 
realizarea înainte de ter
men a sarcinilor actua
lului cincinal" a fost or
ganizat recent de co
mitetul de partid de la 
Combinatul siderurgic Ga- 

Cu acest prilej s-au 
generalizarea ex- 

organizații 
instruirea și

lăți, 
urmărit 
perienței unor 
de partid in 
îndrumarea activității agi
tatorilor, folosirea tuturor 
formelor și metodelor mun
cii politico-educative. Cei 
200 de participanți.— agi
tatori, seci'etari și membri 
ai comitetelor de partid, ai 
birourilor organizațiilor de 
bază — au asistat, totoda
tă, la demonstrații practice, 
discuții de la om la om, 
convorbiri in grupuri, dez
bateri publice — activități 
specifice agitatorilor.

Spectacole ale 
brigăzii artistice de 
agitație, consacrate lup
tei pentru îndeplinirea an- 

’ gajamentului asumat în în
trecere, pentru îmbunătăți
rea calității produselor, în

locurile respective de pro
ducție. în schimbul „A“ din 
secția confecții, tirul criti
cii s-a îndreptat împotriva 
celor care nu-și îndeplinesc 
normele ; la croit s-a luat 
atitudine fața de cei indis- 
ciplinați ; în sectorul I tri
cotat au fost criticați „au-

Gazeta de perete 
„Oglinda comunei 
a devenit o 
nică a 
județul Cluj. Avind o apa
riție săptăminală, cu mai 
multe rubrici, gazeta re
flectă varietatea preocupă-

1/

adevărată cro- 
comunei Unguraș,

celor răspunzători de dife
rite neajunsuri, iar alături, 
rubricile „Răspunsul lor" 
și „Vom reveni". consem
nează atit răspunsurile ce
lor criticați, cit și părerea 
colectivului de redacție a- 
supra lor. Nu lipsește col
țul satiric ; ultimul număr
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din activitatea organizațiilor de partid

tărirea disciplinei in muncă 
și a responsabilității mun
citorilor față de 'bunul mers 
al producției, au loc frec
vent la întreprinderea „Tri
cotajul roșu'1 din Capitală. 
Programele brigăzii — pre
zentate in fiecare lună $1 
nu numai cu prilejul unor 
zile festive — se desfășoa
ră deseori In secții. Așa. de 
pildă, programul intitulat 
„Brigada confecționează" a 
fost prezentat de 10 ori in 
ultima lună la secțiile con
fecții, croit, sectoarele I 
tricotat și II întreținere, cu 
aspecte culese direct

torii" unor produse de 
proastă calitate ; în schim
bul B, secția confecții, celor 
care întîrzie de la program 
li s-a compus un cintec, din 
care spicuim : „Opriți tim
pul / Să pontăm și noi Ia 
vreme / în fișe vrem să 
semnăm / Fără a fi etiche
tați /Ca veșnic întirziați". 
Concis, Ia obiect, brigada 
contribuie astfel Ia înlă
turarea lipsurilor, la mobi
lizarea oamenilor in intre-

rilor locuitorilor din aceas
tă comună. Rubricile „La 
ordinea zilei", „Fruntașii 
noștri", bunăoară, prezintă 
stadiul lucrărilor agricole 
de sezon, producțiile ob
ținute. recomandări ale 
specialiștilor, popularizează 
cooperatorii care se eviden
țiază in campania de vară, 
face cunoscuta participarea 
populației la realizarea u- 
nor lucrări gospodărești 
edilitare. „Oglinda comu
nei" se remarcă și prin- 
tr-un ascuțit spirit comba
tiv. Astfel, la rubrica „Pe 
adresa dv.“ sint puse în
trebări concrete, la obiect,

expune o fotografie însoțită" 
de un text critic la adresa 
gospodarilor comunei, care 
nu iau măsuri pentru îndi
guirea unui piriu care se 
revarsă deseori. „Oglinda 
comunei" constituie o ex
periență demnă de urmat.

Alexandru 
MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii”

a 10 dintre cele mai valo
roase inițiative aplicate in 
unitățile economice vrince- 
ne. între acestea se nu
mără : „Calitatea produ
selor. o problemă de con
știință, demnitate și patrio
tism", „Să lucrăm o zi din 
trimestru cu materiale eco
nomisite", „Fiecare munci
lor, un controlor tehnic de 
calitate", „Fiecare fermă vi
ticolă. o unitate model". 
Conținind numeroase grafi
ce, date și fotografii, bro
șura constituie un instru
ment eficient la îndemina 
organizațiilor de partid 
pentru intensificarea mun
cii politice de masă, in 
scopul generalizării inițiati
velor valoroase, consacrate 
îndeplinirii înainte de ter
men a cincinalului.

Ion N1STOR
corespondentul „Scînteii”

„Tribuna inițiati
velor” se intitulează bro
șura editată de Comitetul 
județean de partid Vran- 
cea, in scopul popularizării

0 expoziție, prezen’ 
tînd munca politică de ma
să desfășurată de organele 
și organizațiile, de partid 
pentru mobilizarea oa
menilor muncii la îndepli
nirea planului cincinal 
înainte de termen, s-a des
chis recent la Bacău. Zeci 
de panouri, pliante, broșuri, 
foi volante ilustrează preo
cupările organizațiilor de 
partid pentru intensificarea 
muncii politice de masă. 
Sint prezentate astfel preo-

cupările organizațiilor de 
partid pentru a mobiliza pe 
toți muncitorii, tehnicienii 
și inginerii să participe 
activ la acțiunile, intitulate : 
„Nici, o . mașină și nici un 
utilaj sub randamentul pla
nificat, nici un minut nelu
crat" (fabrica „Letea“-Ba- 
cău), „Secție model", „Mi
cron, gram, secundă" (mu
nicipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej), „O zi pe lună să 
lucrăm cu material econo
misit" (orașul Moinești). 
„Din aceeași cantitate de 
materii prime, superior va
lorificate, mai multe pro
duse finite" (orașul Comă- 
nești), „Calitatea produc
ției, o problemă de demni
tate și patriotism" (orașul 
Buhuși) ele.

Expoziția oglindește tot
odată critic unele manifes
tări de formalism in munca 
politică de masă : panouri 
ale fruntașilor fără fotogra
fii de fruntași, gazete de pe
rete fără articole sau cu 
articole vechi și generale, 
gazete satirice in care nu 
este satirizat nimeni ș.a. 
Expoziția constituie astfel 
un prilej de confruntare a 
experiențelor valoroase și a 
unor inițiative meritorii cu 
rutina, cu inerția și șablo
nul, care diminuează încă 
in unele locuri eficiența 
muncii politice de masă.

| Contabila
| și-a greșit 
| socotelile
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Rodica Țicău, contabil-șef la 
cooperativa agricolă din Ure- 
chești (Bacău), a angajat-o pe 
Anina' Scurei pentru a 
grijă de cei doi copii ai 
Cind aceasta și-a 
tențiile, contabila 
„Nu avea nici o 
plătită lunar". Și 
cuvînt. Numai că. grijulie 
banii proprii, Rodica Țicău 
aranjat ca, pentru serviciile 
prestate ei personal. Îngrijitoa
rea să fie plătită din fondurile 
obștii. Prin înscrierea unor 
date fictive in fișele de eviden
ță a normelor de muncă, obți
nuse o pensie lunară pentru 
Anina Scurei. la care aceasta 
nu avea dreptul. Acum, după o 
asemenea plată, contabila (care 
mai are la activ și alte fapte de 
fals și înșelăciune) urmează 
să-și primească răsplata prevă
zută de lege.

„Aveți

LA U.JC.M. ALBA

Produse noi solicitate
de cumpărători

G. M1TRO1

soi de 
leșie, 
mici

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scinteii

asta ? 
■ răs- 
, nu

„Progresul" 
introdus, in 

și la coman- 
costume băr-

Silviu ACHIM
.............. ......... .....

Ioan VIANGA

ale
publice

BM

pe ziua

de 
dintre 
de a-

pen- 
ali- 

satis-

mai 
a- 
il 
in 
in

conti-
i e
Re

ce s-a 
cum o 
ani in 
lesne,

acum, ce se poate 
siguranța 

această intersecție

organizatorilor
pentru toată

de as-

fac so- 
nici-un 

nu era

cile ? Să
Cu...

Dar nici
Avem rezerve la

dacă e 
friptură,

mărginașe'1

factorii răspunzători din 
să controleze mai des pe

am pășit,.60 de., preparate 
■tăufâilțțal. „Neptunr ■ era' ' Cile erau .jbitpuM 'Ce di- 

■ ' t'Cipmali'-bra1'prinzftliii. ’ Cui ' v.prsitate.. SoHimentllS. ce 
cet' nâaX’firesc aer “posibil, • -- ---- '

avea 
săi. 

formulat pre- 
a liniștit-o : 
grijă, vei 
s-a ținut

puțintică 
răbdare**

In ziua de 13 iulie, Maria 
Bigu din Piatra Neamț a expe
diat cu mandatul telegrafic nr. 
801 o sumă de bani pe numele 
Doinei Albu, care se afla in 
examene la Facultatea de far
macie din Iași, Examenele s-au 
terminat de mult, presupusul 
primitor s-a intorS la ■ Piatra 
Neamț, dar despre bani și man
datul telegrafic respectiv na se 
știe nici pină acum pe unde 
călătoresc. Cum era și normal, 
expeditorul s-a adresat, condu
cerii Oficiului poștal din Pia
tra Neamț pentru lămuriri. 
In locul unei intervenții opera
tive, i. s-a răspuns tot... telegra
fic : „Mai aveți răbdare". Pro
blema este dacă și forurile de 
resort vor răbda asemenea 
practici...

O lampă 
de 30000 lei

In plină zi. din casa 
Gheorghe Bican din Iași. 
Cristofor nr. 1, au început 
iasă trimbe dense de fum. 
nunțați, pompierii militari 
sosit la .fața locului și limpre- 
ună cu vecinii ău incăput lupta 
cu focul, care cuprinsese și o 
locuință învecinată. Cind ultima 
scinteie a fost stinsă, s-a făcut 
bilanțul : pagubele se ridicau la 
peste 30 000 lei — provocate de 
o lampă de gătit lăsată nesu
pravegheată de Veronica Bican. 
Cazul, din păcate, nu este Sin
gular. Mai e nevoie și de alte 
exemple pentru a demonstra că 
lămpile de gătit nesupraveghea
te sint intr-adevăr... costisi
toare ?

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Sein

formulez .comanda :
— O cremă1 de legume 

și pe urmă cirnăciori sau 
sarmale de pește.

Omul, cave iși purta 
profesional creionul după 
ureche, aproape că a să
rit speriat in lături și a 
deschis ochii mari. Cre
mă de ghete dacă i-aș fi 
cerut, vată de sticlă dacă 
m-ar fi văzut infulecind 
și tot nu s-ar fi mirat a- 
tita ! Apoi s-a dus, ca 
scăpat din praștie, direct 
la responsabil să recla
me „cazul", Șeful — Con
stantin Fîciu — alarmat 
și el de situație, s-a pur
tat lotuși diplomatic :

— Ei, ce pretenții și la 
dv, ! — zice. Păi ce. vă 
credeți la expoziție Aici 
sintem jos. in rețea. Și 
se știe — ce se arată sus, 
la expoziție, nu se gă
sește jos, in restaurant.

în timp ce responsabi
lul mă îndemna să nu 
fiu pretențios peste mă
sură, mi-arn amintit... 
Dar cine nu-și amin
tește ?...

Nu cu mult timp in 
urmă, in saloanele res
taurantului „Universită
ții" din Capitală se adu
naseră vreo 20—30 de di
rectori din alimentația 
publică, vreo cițiva spe
cialiști din Ministerul 
Comerțului, Interior și 
mulți, foarte mulți tehni
cieni în arta culinară. 
I-am văzut cum se plim
bau agale printre mesele 
marelui local și se imbiau 
unii pe alții :

— Ia gustați, ia pri- 
ți
Și aveai intr-adevăr ce 

gusta și la ce te uila. 
De-a lungul și de-a la
tul pereților, încotro iți 
îndreptai ochii, vedeai 
expuse, intr-o desăvirșită 
ordine, cele mai ademe
nitoare mincăruri prepa
rate numai pe bază de 
legume. Ca unul care am 
vizitat această expoziție, 

,.pol spune că am numă
rat pestă 70 de feluri de 
bucate : de la banala 
supă de roșii, pină la 
crema de legume cea mai 
fină, de la salata cea mai 
simplă, pină la prepara
tele culinare cele , mai’ 
complicate și îndrăznețe. 
Intenția 
eră clară 
lumea : se demonstra, pe 
de o parte, ce e in stare 
să facă, dacă vrea, co
merțul alimentar din 
București, iar pe de alta 
expoziția îndemna șefii 
localurilor să producă a- 
semenea mincăruri 
tru diversificarea 
măntației. pentru 
facția publicului.

...Nu se stinsese bine 
ecoul expoziției pomenite 
și atenția bucureștenilor 
a fost captată de o altă 
manifestare culinară : ex
poziția de preparate din 
pește organizată la „Ca
rul cu bere". Și aici, to
tul s-a petrecut ca la res
taurantul ..Universității", 
îi aud parcă și acum pe 
cei 20—30 de directori :

— Ia gustați, ia pri
viți...

Am privit cu toții cele

îarf'tezie, ce pricepere ! 
Cite nu se puteau gus
ta I Ni s-au perindat prin 
fața ochilor pină și sar
male, chiftele și cirnați 
din... pește !

Au fost bune, fără în
doială. intențiile organi
zatorilor. au fost reușite 
și apreciate ea atare ex
pozițiile. Dar acum, t 
mult decit evocarea 
cestora, pe cetățean 
interesează dacă — și 
ce măsură — au intrat 
producție zilnică, la fie
care restaurant, mincăru- 
rile oferite la expoziții.

Deci să ne intoarcem 
la „Neptun". unde conti
nuăm dialogul cu' res
ponsabilul :

— De ce susțineți dv. 
că ceea ce se „arată" in 
expoziție nu ' se poate 
găsi in restaurant ?

— Depinde,...
— De cine depinde ? Vă 

oprește cineva să oferiți.

ALBA IULIA (Coresponden
tul „Scinteii", Ștefan Dinică). — 
Producția de bunuri de lărg 
consum realizate in atelierele 
cooperativelor meșteșugărești 
din județul Alba cunoaște o con
tinuă înnoire și diversificare. In 
sectorul de confecții, jde exem
plu, cooperativa 
din Alba Iulia a 
producția de serie 
dă, noi modele de 
bătești, pardesie ; poșete și genți 
de voiaj realizate din piele și 
înlocuitori. O pondere însemnată 
in cadrul produselor destinate 
fondului pieței o dețin artico
lele de uz casnic : cazane, pil- 
nii, coșuri pentru cumpărături, 
suporți pentru vase, capace per
forate pentru vase de bucătărie, 
dispozitive, pentru curățat Zar
zavaturi etc. De asemenea, coo- 

ineșteșugărești din 
au asimilat 
covoare și

Marți dimineață m-am numărat 
printre ingroziții spectatori ai unui 
tragic accident intimplat la inter
secția buleyardului Bucureștii-Noi 
cu strada Pajura. Un autobuz I.T.B. 
de pe linia 77, care circula spre 
Gara de Nord, a lovit in plină viteză 
o femeie (Ioana Stan, de 57 ani) și 
pe nepotul acesteia (Sorin Ignă- 
tescu, 5 ani și 6 luni), care traver
sau strada prin locul indicat pentru 
trecere de pietoni. Femeia a dece
dat pe loc. iar copilul — cu un pi
cior zdrobit și cu serioase lovituri 
la cap — se afla ieri încă în comă, 
sub supravegherea medicilor de la 
spitalul „Grigore Alexandrescu".

Evident, organele de circulație ale 
Miliției Capitalei și. ulterior, orga
nele penale iși vor spune cuvintul 

• și vor stabili exact atit vina șofe
rului Gheorghe Dochiță Burcă (pen
tru că, trecind pe lingă o stație de 
tramvai cu refugiu, prin intersecție 
și peste două locuri pentru pietoni, 
nu a redus viteza pină la limita 
evitării oricărui pericol), cit și 
eventualele sale circumstanțe ate
nuante ce-ar decurge din faptul că 
un troleibuz nu i-a acordat priori
tate și i-a tăiat calea. Pe noi însă
— cetățenii care cine știe cit timp
vom fi urmăriți de îngrozitoarea 
scenă și care cunoaștem bine acel 
loc aglomerat — ne interesează in 
mod deosebit, 
face pentru a se spori 
circulației la .......
unde, din păcate, s-au mai produs 
și alte accidente.

în primul rând, se dovedește a 
fi imperios necesară mutarea sta
ției troleibuzelor care merg /spre 
oraș. Să ne explicăm : in acțiunea 
sa (altfel lăudabilă) de a mai rări 
stațiile, a spori- astfel viteza și a 
asigura fluența circulației. I.T.B. a 
mutat respectiva stație (din dreptul 
gardului lateral al Întreprinderii 
..Dacia") dincolo de intersecție, adi
că... la numai o sută și ceva de me
tri de următoarea oprire din fața 
Depoului de tramvaie Bucureștii- 
Noi. Pentru ca numeroșii pasageri
— care vin de la primele blocuri 
din Pajura sau de la întreprinde
rea „Dacia" — să nu mai fie obli-

gați să traverseze in prealabil bu
levardul, aglomerind și mai mult 
circulația și expunindu-se la acci
dente. este limpede că I.T.B. tre
buie să renunțe la neinspirata sa 
idee și să mute stația la locul vechi 
— adică înainte de intersecție.

în al doilea rind, este vorba și de 
interesul mai mare pe care trebuie 
să-l acorde locului cu pricina și, 
in general, bulevardului Bucureștii- 
Noi Șantierul pentru stopuri și 
semnalizări rutiere din cadrul Di
recției de drumuri și spații verzi a 
consiliului popular municipal. Deși 
aci sint două treceri paralele pen
tru pietoni, numai una este hașura
tă pe asfalt,- cealaltă — pe care, de 
fapt, s*»’ produs și accidentul de 
marți 'fiind marcată doar prin- 
tr-un stilp indicator greu vizibil 
prin aglomerație. în general insă, 
se circulă greu pe porțiunea de la 
Pajura pină la Laminorul a bule
vardului Bucureștii-Noi, deoarece 
o treime din parlea carosabilă este... 
inaccesibilă pentru autobuze sau 
pentru numeroasele camioane și au- 

spre 
se
au 

i în
de 

ca- 
paveze

sint înscrise intrările și .. Această ciudată optică, 
ieșirile de marfă silit ca i-ȚȘtrâină de realitate, aso- 

'■'■i&ată-:—- Cum 'o să' ve- 
WeSi'-/- cu comoditatea; cu 

lipsa de interes personal 
a responsabililor consti
tuie principalul obstacol 
in calea diversificării in 
alimentația publică. Do
vada cea mai concluden
tă : o bună parte din res
taurantele bucureștene ale 
căror condiții materiale 
nu sint nici mai bune, 
nici mai rele au reușit, să 
se desprindă din canoa
nele șablonului culinar, să 
ofere o gamă largă de 
sortimente alimentare. 
I.A.P.L. „Izvorul rece", de 
pildă, și-a creat un labo
rator propriu pentru pre
pararea peștelui oceanic. 
Drept urmare, desfacerea 
a crescut intr-un an cu nu 
mai puțin 
sută ! Sint

' „Pensiunea 
„Bumbești", 
„Central" ș.a.m.d. 
care pe timpul verii prin
cipalele sortimente culi
nare sint preparate pe 
bază de legume. Respon
sabilii unor asemenea lo
caluri rentabile spun 
intr-adevăr, e ceva 
complicat, mai greu 
prepari un meniu din le
gume, din pește. Un ase
menea meniu implică un 
plus de trudă si migală, 
impune o oarecare fante
zie. Dar tot ei demon
strează practic — și bine 
fac — că acest plus de 
trudă și migală intră in 
atribuțiile normale ale sa
lariaților din alimentația 
publică.

Dar să revenim la rai
dul nostru. La „Cireșica", 
alt local din centrul Capi
talei, am intilnit aceeași 
situație ca la „Crama dom
nească". Fiecare dintre 
cele 48 de localuri ale 
I.A.P.L. „Vulcan" puneau 
zilnic (in luna iunie) in 
vinzare pește in valoare 
de... 36 de lei ! Ni se de
monstrează clar că expo
zițiile organizate cu atita 
trudă nu sint concepute 
cu un scop bine determi
nat, că nimeni nu-și pro- 

să urmărească dacă 
expuse se pre- 
nu in restau-

o ogl indă,, ,CȚț.,ețli iltiilele,/. 
de ’comanda', “ier T^cîtb^i 
și nu-ți vine să crezi. în 
acest local mare, de cla
sa I. se prepară zilnic 
legume in valoare de... 
40—50 de lei. Preparate 
efectiv din legume, din 
pește, pui. ouă se gă
sesc numai la „zile mari". 
Ca și bodegile anonime 
de prin gările C.F.R., 
localul e strict specializat 
in desfacerea afumăt.uri- 
lor și a preparatelor 
carne (alimente care, 
rește, nu lipsesc și nu 
lipsi- din alimentația 
blică). îi povestim respon
sabilului Cornel Radules
cu despre expozițiile cu
linare. despre necesitatea 
diversificării preparatelor, 
despre insistența cu care 
medicii de pe toate meri
dianele recomandă oame
nilor 
nală, 
mai 
Ți-ai

din 
fi- 

pot 
pu-

o alimentație rațio- 
cit mai diversă și 

bogată în vitamine, 
găsit 1 Responsabt-

de... 300 la
localuri — 

Bulevard", 
expresul 

in

Prin „cartierele

— mai ales acum în pu
terea verii — legume ?

— Nu ne oprește. De 
fapt, la noi, cam 10 la 
sută din incasări provin 
totuși din legume. Dar 
crema, e drept, n-avem...

— Atunci, ce aveți ? Cu 
cite kg de roșii, de cea
pă. vinete, dovlecei și ar
dei gras v-ați aprovizio
nat dv, 
tăzi ?

— Cu 
cotâala. 
gram, 
nevoie, 
borcane. Chiar 
vară, noi, la 
dăm . clienților murături. 
Ce, murăturile nu sint tot 
legume ?

într-adevăr, legume 
sint, gindeam mărgind 
pe stradă. Legume pe 
care ar trebui să le mă- 
nince pină li se face gura 
pungă directorii și spe
cialiștii care au organi
zat expozițiile amintite. 
Fără să vrei, te gindești 
cit de formale sint aces
te ’manifestări culinare 
organizate cu cheltuială 
și pierdere de timp, cit 
de grav sint atinse 
anchiloză unele 
localurile noastre 
limentație publică.

„.Raidul început 
nuă. în plin centru 
„Crama domnească". 1 
gistrele localului in care

Iul. rămine imperturbabil 
și îmi recomandă, la ria
dul lui, să fiu atent și să 
Înțeleg bine dichisul și 
rinduiala după care con
duce el localul. Zice :

— Nu putem să de- 
viem (1?) gustul clienților 
(ca și cind gustul acestora 
ar fi luat-o razna, pe căi 
greșite). Unii poate nu 
vor legume, fructe, zarza
vaturi, poate nu vor 
pește, poate nu vor pui. 
Ce să facem noi atunci cu 
marfa ? S-o aruncăm la 
gunoi ? Vedeți, asia e În
trebarea : dacă nu'se vin
de ? Și mai e ceva. Legu
mele, de pildă, sint prea 
ieftine, nu sint prea ren
tabile...

Așadar, responsabilul da 
la „Crama domnească" și 
încă alți responsabili pla
sați de regulă prin „car
tierele mărginașe" ale co
merțului caută să-ți cre
eze impresia că drumul 
spre diversificare, spre 
perfecționarea comerțului 
alimentar e plin de cap
cane tăinuite, de smîrcuri 
alunecoase și nisipuri miș- 

Nucătoare. „Dar dacă... 
ne paște pericolul ? Mai 
bine mergem înainte 
drumurile știute Vindem 

vîndut și ieri, și a- 
săptămînă, și cu 10 
urmă. E sigur, 

e bine".

pe

o concluzie ex-

pune 
produsele 
pară sau 
rante.

Reluind
primată și cu un alt pri
lej de ziarul nostru, am 
sugera conducerii direc
ției generale comerciale 
a municipiului să explice 
cu răbdare directorilor și 
responsabililor 
luri. aflate 
„cartierele 
ale comerțului, 
ția spre un 
„fără probleme" 
zultate diametral 
scopului alimentației pu
blice. că acest sector co
mercial n-a fost organizat 
pentru a oferi pur și sim
plu unora sau altora pos
turi și salarii. Alimentația 
publică a fost organizată 
pentru public, iar directo
rii și șefii de localuri tre
buie să fie efectiv preocu
pați de a pune publicului 
la dispoziție produse din 
ce in ce mai diverse, 
pentru toate gusturile 
toate buzunarele.

de loca- 
incă in 

periferice" 
că iacii.vă
trai ușor, 

are re- 
opuse

Gh. GRAURE

perativele ineșteși 
Cimpeni Și Abrud 
noi modele de 
produse din lemn. Sint in curs 
de pregătire alte produse : co
șuri din papură, cărucioare pen
tru transportul buteliilor ele. 
Producția de articole de artiza
nat, sculpturi in lemn, cusături 
populare și ceramică se dezvoltă 
prin valorificarea celor mai 
bune tradiții din zonele etno
grafice ale județului. Multe din
tre aceste produse sint trimise 
și la export. La Alba Iulia a fost 
amenajată o expoziție perma
nentă gu produse ale cooperației 
meșteșugărești, penlru a sonda 
cerințele cumpărătorilor și a a- 
sigura o mai bună satisfacere a 
preferințelor acestora.

Invitație
la motelul „Malu
în aceste zile, cind tot n 

numeroși turiști români și 
peste hotare se îndreaptă Spre 
litoral sau se intorc după o va
cantă reconfortantă, pe șoseaua 
de largă circulație Bueureșli- 
Constânța la kilometrul 73, la in
trarea in județul Ialomița, co
operația de consum oferă un 
atractiv loc, de popas. Este vor
ba de motelul „Malu", un ori
ginal ansamblu arhitectonic, in 
stil rustic. Motelul „Malu" dis
pune de un restaurant și o 
terasă asemănătoare cu o claie 
imensă de stuf, clădită pe stilpi 
și grinzi din beton și lemn, prin 
care trec copacii ocrotiți cu 
grijă. Motelul „Malu" dispune 
de camere confortabile de ca
zare atit in clădirea principală, 
cit și in căsuțe originale, sub 
formă de căpițe, decorate și 
mobilate cu gust și fantezie. 
Motelul „Malu", bine aprovizio
nat de cooperația de consum, 
pune la dispoziția oaspeților 
preparate culinare specifice bu
cătăriei locale, vinuri din pod
gorii renumite și băuturi răco
ritoare pentru conducătorii auto 
și nu numai pentru el.

tomobile care se îndreaptă 
ieșirea din Capitală. Situația 
menține de cițiva ani. de cind 
fost executate unele lucrări de 
tărire a terasamentului liniilor 
tramvai și edilii — modificirid 
rosabilul — au omis să 
spațiile dintre traverse (! !).

Se înțelege că, abordind și alte 
aspecte și implicații ale unui singur 
accident, intenționăm să contribuim, 
cum am spus, la crearea unor con
diții care să evite.alte accidente 
posibile. în acest sens am formu
lat observațiile și sugestiile de mai 
sus și in această dorință subliniem, 
in încheiere, necesitatea — invo
cată. de altfel, și de către organele 
de circulație ale Miliției Capitalei 
— ca 
I.T.B.
traseu și să analizeze cu eficiență 
modul in care circulă pe străzi șo
ferii autobuzelor de transport in 
comun — din pricina cărora se in- 
timplă multe accidente.

METALUL-MAI BINE GOSPODĂRIT
SLATINA (Corespondentul 

..Scinteii", Emilian Rouă). — La 
Uzina mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară 
Balș se înregistrează noi și im
portante succese în întrecerea 
socialistă. Astfel, angajamentul 
anual la producția marfă este 
realizat in procent de peste 90 
la sută și el va fi îndeplinit in
tegral pină la 23 august a.c. Co
lectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni al uzinei acordă o 
atenție deosebită nu numai 
creșterii volumului producției, ci

și economisirii metalului, altor 
materii prime și materiale des
tinate fabricării de utilaje. De 
la începutul anului și pină 
acum au fost economisite 37,2 
tone metal, din care s-au con
struit peste plan 25 agregate de 
aspersiune 50,60. Realizările 
harnicului colectiv de muncă 
bălșan mai consemnează produ
cerea. peste prevederile planifi
cate. a 25 instalații pentru 
uscarea cerealelor boabe, a 15 
mașini de stropit „Protector 
300", precum și a altor utilaje 
necesare agriculturii.
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întrebarea, adresată întreprinderilor din Capitală, 

a declanșat o amplă acțiune de valorificare a resurselor 
interne, de reducere a cheltuielilor de producție

[recoltarea grîului!
Acum, bătălia principală — în zonele

După cum se știe, sporirea continuă 
a eficienței activității economice, 
realizarea de economii și beneficii 
suplimentare cit mai substanțiale re
prezintă o cale principală de creștere 
a venitului național — sursă sigură 
de finanțare a planului de investiții, 
a dezvoltării accelerate a economiei 
naționale, de ridicare a nivelului de 
trai, material și spiritual, al celor ce 
muncesc. Înscriindu-se in eforturile 
generale ale unităților din economie, 
pentru înfăptuirea acestei sarcini ma
jore. stabilite de partid, majorita
tea întreprinderilor din municipiul 
București realizează și depășesc in
dicatorii care definesc creșterea efi
cienței economice, dovedind grijă in 
gospodărirea rațională a resurselor 
materiale și bănești încredințate de 
stat spre administrare. Astfel, in tri
mestrul I a.c., concomitent cu succe
sele înregistrate în îndeplinirea pla
nului de producție, a angajamen
telor de a înfăptui cincinalul în patru 
ani și jumătate, cea mai mare parte 
din unitățile industriale au obținut 
suplimentar economii totale in va
loare de 87 milioane lei. din care 
77 milioane de lei Ia cheltuielile ma
teriale — intre unitățile ce au înre
gistrat rezultate bune in această di
recție evidențiindu-se întreprinderile 
de mecanică fină, de utilaj chimic 
„Grivița roșie", de elemente, de 
automatizare, calculatoare electro-' 
nice, confecții și tricotaje și altele.

în aceeași perioadă au existat insă 
și întreprinderi care, datorită nein- 
cadrării in consumurile normate de 
materii prime, materiale, combustibil, 
energie electrică, nerealizării produc
tivității muncii planificate, încălcării 
tehnologiilor de fabricație ș.a., au de
pășit nivelul cheltuielilor planificate 
de producție. O asemenea situație 
nu mai putea fi acceptată, întrucit 
dăuna bunelor rezultate. finalității 
eforturilor economiei Capitalei vi- 
zind creșterea susținută a eficienței 
activității productive. Preocupat con
tinuu de aplicarea consecventă a ho- 
tăririlor Conferinței Naționale și ale 
plenarelor C.C. al P.C.R. privind re
ducerea cheltuielilor de producție, 
îndeosebi a celor materiale și întă
rirea disciplinei financiare la toate 
nivelurile. Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., prin Consiliul de con
trol muncitoresc al activității econo
mice și sociale, a inițiat, in perioada 
mai—iunie a.c., o amplă acțiune de 
identificare și mobilizare a rezerve
lor interne, in scopul încadrării tu
turor întreprinderilor în prevederile 
prețului de cost planificat în acest an. 
În cea mai mare parte din unitățile 
cuprinse în acțiune, organizațiile de 
partid și comitetele oamenilor mun
cii au desfășurat o susținută activi
tate de antrenare a specialiștilor, a 
tuturor salariaților pentru aplicarea 
de măsuri și găsirea de noi soluții, 
prin a căror finalizare să se asigure 
îndeplinirea sarcinii planificate de 
reducere a cheltuielilor la 1 000 lei 
producție-marfâ. în trimestrele- ur
mătoare. precum -și recuperarea ne- 
realizărilor din trimestrul I.

S-a urmărit ca la elaborarea pro
gramelor de măsuri, să-și aducă con
tribuția nu numai compartimentul 
financiar-contahil. dar și specialiștii 
din serviciile tehnice și economice 
ale întreprinderilor, un accent 
deosebit punîndu-se pe reactua
lizarea planurilor de măsuri teh- 
nico-organizatorice ce au fundamen
tat planul pe 1973. pe completarea 
acestora cu noi măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea tuturor rezul
tatelor financiare. In toate între
prinderile analizate, prin grija orga
nizațiilor de partid s-a asigurat dez
baterea și cunoașterea de către oa
menii muncii din fiecare secție și de 
la fiecare loc de muncă a acestor 
măsuri, înțelegerea căilor concrete 
de acțiune pentru realizarea indica
torilor de eficiență economică ce 
urmează a se obține. La realizarea 
măsurilor stabilite iși vor aduce 
contribuția comisiile pe domenii de 
activitate și consiliul de control 
muncitoresc din fiecare întreprin
dere. care vor spriji și. respectiv, 
controla înfăptuirea obiectivelor sta
bilite, informînd despre aceasta 
organizația de partid și comitetul 
oamenilor muncii.

Potrivit datelor centralizate rezul
tă că, în cele 56 de întreprinderi cu
prinse in acțiune, față de o sarcină 
planificată pe anul curent, de re
ducere a cheltuielilor totale de pro
ducție, cu 1135,6 milioane lei (din

care 878.3 milioane lei la cheltuieli 
materiale) pină la finele lunii iunie 
s-au mobilizat rezerve în sumă to
tală de 828,7 milioane Iei. din care 
641.7 milioane lei prin diminuarea 
cheltuielilor materiale.

Dintre unitățile care și-au mobili
zat forțele, capacitatea creatoare a 
colectivelor, în vederea încadrării în 
sarcina planificată de reducere a 
prețului de cost se remarcă între
prinderile „Electroaparataj", „Elec
tromagnetica". de medicamente. „Da
nubiana". „Policolor", „Laromet", 
„Neferal", „Granitul". I.C.M.I., I.C.M. 
5 ș.a. Așa, de exemplu, la întreprin
derea „Danubiana", prin fabricarea, 
in perioada iunie—decembrie a.c., a 
180 000 bucăți anvelope de camion, 
folosind rețeaua cord nilon, in pro
porție sporită, .comparativ cu anul 
trecut, se vor obține economii în va
loare de 6.7 milioane lei : iar utili
zarea in fabricație a unor materii 
prime mai ieftine (oxid de zinc in 
loc de bioxid de titan, ulei de soia 
in loc de ulei de in ș.a.) va duce la 
realizarea unor economii în valoare 
de peste 5,4 milioane lei la între
prinderea „Policolor".

Faptul că întreprinderi ca „Auto
buzul", „Semănătoarea", de mașini 
grele, de pompe. „Electronica", de 
cabluri și materiale electro-izolante, 
mașini-unelte și agregate, mașini e- 
lectrice ș.a. nu se inscriu încă in 
sarcina planificată de reducere a 
cheltuielilor la 1 000 lei producție- 
marfă, cu toate că de la începutul 
acestui an au trecut mai bine de 
șase luni, arată că, in aceste unități, 
cadrele de conducere nu se preocupă 
îndeajuns de această problemă, în 
insuficientă măsură antrenează com
partimentele tehnice și economice 
pentru găsirea căilor și metodelor 
concrete de acțiune care să asigure 
diminuarea cheltuielilor de producție, 
și eliminarea celor neecqnomicoase.' 
La întreprinderea „Electronica", de 
exemplu, care la încheierea acțiunii 
prezintă o neincadrare în sarcina de 
preț de cost pe acest an de 54,4 mi
lioane lei, deși in trimestrul I a în
registrat un volum de rebuturi de 
13.6 milioane lei, totuși, in progra
mul de fundamentare a planului 
prețului de cost s-au prevăzut mă
suri insuficient de bine gindite, de 
mobilizatoare : practic, se scon
tează pe reducerea pierderilor din 
rebuturi, în întreg anul 1973, de nu
mai 4,2 milioane lei : întreprinde
rea de pompe, cu o neîncadrare de 
16.1 milioane lei, nu, și-a prevăzut 
nici o măsură care să determine îm
bunătățirea utilizării combustibilului 
și energiei electrice, cu toate că, în 
anul trecut și in primul trimestru 
din acest an, a înregistrat o depășire 
a consumului normat la energia elec
trică de aproape 7 milioane kWh.

De altfel, există la unele cadre de 
conducere părerea potrivit căreia, în 
cea mai mare parte, cheltuielile ne- 
economicoase ar fi inerente activității 
productive. Pe lingă faptul că o 
astfel de concepție eronată-face ca,, 
de cele mai multe ori, preocupările1 
să nu se concentreze asupra înlătu
rării cauzelor care provoacă aseme
nea cheltuieli, se creează și un cli
mat favorabil menținerii in activita
tea întreprinderilor a numeroase 
neajunsuri, ca nerespectarea disci
plinei contractuale, întirzieri in în
cărcarea și descărcarea vagoanelor 
cu materiale și produse finite, in
disciplină și neglijență in muncă 
ș.a. Aceste lipsuri, generatoare de

cheltuieli neeconomicoase, care în
carcă inutil prețul de cost, pot fi, in 
cea mai mare parte, eliminate, iar 
acolo unde persistă trebuie luate 
măsuri pentru ca ele să fie suportate 
oe către cei răspunzători de tolera
rea lor.

Este necesar ca întreprinderile 
care pină in prezent nu au redus 
prețul de cost in proporțiile planifi
cate să desfășoare o activitate și 
mai susținută pentru mobilizarea tu
turor rezervelor interne de care dis
pun, în vederea diminuării cheltuie
lilor la nivelul prevăzut in planul pe 
anul 1973, atit pe total cit și a celor 
materiale. Aceste unități au datoria 
să urmeze neintirziat exemplul ace
lor întreprinderi bucureștene în care 
eforturile pentru reducerea cheltuie
lilor de producție au început să dea 
roade incă din luna iunie. De pildă, 
in semestrul I. „Danubiana" a înre
gistrat economii la cheltuielile totale 
planificate de producție in sumă de 
5 039 000 lei, iar la cele materiale ae 
2 261 000 lei ; întreprinderea de ra
diatoare. echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare a obținut econo
mii, Ia cheltuielile totale, de 1 809 000 
lei și de 731 000 lei la cele materiale. 
Rezultate pozitive au consemnat și 
întreprinderile „Timpuri noi", de ma
șini grele, de pompe. „Republica" și 
altele. Nu intimplător, pe ansamblul 
industriei Capitalei, in semestrul T, 
s-au înregistrat economii la cheltuie
lile totale planificate la producția- 
marfă în valoare de 27,9 milioane lei. 
Totodată, in programele de măsuri 
tehnice și organizatorice reactualiza
te va trebui să se regăsească efi
ciența tuturor acțiunilor pe care a- 
ceste unități le-au întreprins sau ur
mează să le întreprindă pentru asi
gurarea ritmică a aprovizionării teh- 
nico-materiale. respectarea normelor 
de consum, economisirea metalului, 
combustibilului și energiei electrice, 
folosirea deplină a capacităților de 
producție și creșterea productivității 
muncii, perfecționarea și moderniza
rea tehnologiilor, realizarea sarcinilor 
privind asimilarea de noi produse, 
onorarea cu strictețe a contractelor 
economice, reducerea și eliminarea 
pierderilor din rebuturi și a celorlal
te cheltuieli neproductive ș.a.

Eforturile pe care colectivele de 
muncitori, ingineri' și tehnicieni din 
întreprinderile municipiului Bucu
rești le fac în vederea realizării e- 
xemplare a planului și a angaja
mentelor asumate pe anul 1973 — an 
hotăritor in înfăptuirea cincinalului 
în patru ani și jumătate — trebuie 
orientate cu stăruință zi de zi, atit 
spre înfăptuirea sarcinilor cantita
tive. cît mai ales spre realizarea in
dicatorilor calitativi, de eficiență ai 
activității economice : in acest scop, 
este necesar să se acționeze cu pri
oritate pentru reducerea costurilor 
de producție și a cheltuielilor mate
riale pe unitatea de produs — 
sarcină economică fundamentală tra
sată de conducerea partidului nos
tru — în vederea amplificării bene
ficiilor și sporirii, pe această bază, 
a contribuției fiecărui colectiv de în
treprindere la creșterea mai rapidă 
a venitului național.

Aurelian PROSCANU 
membru al Consiliului municipal 
București de control muncitoresc 
al activității economice 
și sociale

MĂSURI PENTRU 
CREȘTEREA VITEZEI 

DE LUCRU
Intensificarea secerișului, înche

ierea grabnică a acestei lucrări in 
județele din sud și accelerarea re
coltării griului in zonele din cen
trul și nordul țării constituie pre
ocuparea principală a organelor de 
partid și agricole, a tuturor lucră
torilor ogoarelor. Acum, bătălia 
principală se desfășoară in zonele 
unde grinele s-au pirguit mai tir- 
ziu. unde există suprafețe mai mari 
cu terenuri in pantă, unde se cere 
și mai multă atenție pentru desfă
șurarea normală a lucrărilor, pentru 
utilizarea concomitentă a combine
lor și a mijloacelor manuale la 
seceriș în vederea urgentării 'lucră
rilor și a prevenirii oricărei risipe.

In județul Mureș depășirea vite
zei zilnice la recoltatul grîului con
stituie, in aceste zile, preocuparea 
de căpetenie‘a oamenilor muncii 
de pe ogoare. Mii și mii de me
canizatori și cooperatori muncesc, 
din zori pină in noapte, pentru 
executarea intr-un timp cît mai 
scurt a lucrărilor de recoltat. Toate 
cele 880 combine din dotarea 
S.M.A.. precum și presele de ba
lotat și mijloacele de transport lu
crează din plin. In prezent, cele 
mai multe combine sint concentra
te in unitățile din sudul județului 
unde griul a ajuns la coacere. A- 
ceasta a permis ca la cooperativele 
agricole Cuci, Bogata. Chețani. în 
numai cîteva zile să se recolteze 
peste 40 la sută din suprafețele 
cultivate cu griu. Pentru mărirea 
vitezei la recoltat se întreprind nu
meroase măsuri care vizează. in 
principal, funcționarea neîntreruptă 
a combinelor. La cooperativa Sin- 
paul. de pildă, unde combinele

centrul si nordul
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funcționează ireproșabil, in două 
zile s-au recoltat peste 100 de hec
tare cu griu. Aici s-au evidențiat 
pentru hărnicia și priceperea lor 
mecanizatorii Iosif Batoș. Alexan
dru Morar și Alexandru Timar. In 
urma combinelor, presele de balotat 
lucrează continuu. Acestea sint pre
văzute cu „sănii" care adună și 
transportă operativ baloții de paie 
la capătul tarlalelor. Urmează apoi 
plugurile, discurile și semănătorile. 
La acest perfect flux continuu s-a 
putut ajunge datorită organizării 
bune și stimulării mecanizatorilor.

Pentru folosirea intensă a mij
loacelor de transport s-au constituit 
echipe permanente de servire, 
care lucrează din zorii zilei pină 
noaptea tirziu. Dimineața, pină la 
intrarea in lan a combinelor, auto
camioanele și remorcile transportă 
baloții de paie, care sint aranjați in 
șire, în depozitul de furaje. Conco
mitent s-au luat măs.uri pentru e- 
vitarea pierderilor, organizindu-se 
echipe de femei care seceră griul 
căzut și „rotunjesc" colțurile din 
lanurile unde recoltează combinele.

O activitate asemănătoare am în- 
tilnit și la cooperativa agricolă 
Iernut. Aici, pentru a se ciștiga 
timp, descărcarea griului din ban
cherul combinelor „Gloria" se face 
din mers. Munca fiind bine 
organizată nu se ivesc defecțiuni la 
combine și nici dereglări în timpul 
transportului.

în acest an — o constatare a- 
proape generală — combinele au 
fost reparate mai bine și, ca urmare, 
staționările sint reduse. Pe atelie
rele mobile există ansambluri de 
rezervă cu care se remediază, in
tr-un timp scurt, defecțiunile la 
combine. Pentru a se preveni pier
derile de. timp în pauzele de prinz 
și dimineața, echipe de mecanici 
intră mai devreme in lan. iar seara 
se continuă lucrul pină tirziu.

O serie de măsuri au fost luate 
pentru realizarea vitezei zilnice pre
văzute și la celelalte lucrări. In 
unitățile unde s-au prevăzut su
prafețe mai mari pentru culturile 
duble au fost dirijate formațiuni

1 o • •tarii
complete de lucru : tractoare cu 
pluguri și grape cu discuri. Aceas
tă metodă. în cazul cooperativelor 
agricole din Chețani, Luduș, Boga
ta ș.a.. a permis terminarea însă- 
mințării tuturor suprafețelor recol
tate în numai două zile.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii'

ALBA

PE PANTE —ECHIPE 
DE SECERĂTORI

In cooperativele agricole din ju
dețul Alba la recoltatul grîului se 
lucrează din zori pină în noapte. 
Pretutindeni, pe văile Mureșului și 
Tirnavelor se muncește intens, fără 
răgaz, urmărindu-se, cu perseve
rență, depășirea vitezei zilnice la 
recoltat și la semănatul culturilor 
succesive. în această campanie 
consiliile intercooperatiste au ini
țiat acțiuni masive de întrajutorare 
intre unități. Un exemplu bun il 
reprezintă acțiunea organizată de 
consiliul intercooperatist din Cun- 
ța. Care a concentrat combinele in 
cooperativele agricole unde griul 
s-a pirguit mai repede, ceea ce. 
asigură funcționarea permanentă a 
acestor utilaje. De la cooperativa 
agricolă Vingard. de pildă, 4 com
bine s-au deplasat in lanurile coo
perativei agricole Spring ; de la 
cooperativa din Boz 3 combine au 
trecut la Cunța etc. Asemenea ac
țiuni au întreprins și consiliile in
tercooperatiste din Ocna Mureș și 
Aiud. Odată cu combinele. în aces
te unități au fost transferate și 
presele de balotat paie, astfel incit 
eliberarea terenului se face opera
tiv și se creează front de lucru 
pentru insămînțarea culturilor du
ble și executarea arăturilor de vară.

Alte inițiative pentru depășirea 
vitezei zilnice de recoltat se re
feră la organizarea echipelor de se-

cerători peste tot. acolo unde nu pot 
lucra combinele. în multe coopera
tive. pe parcelele de griu irnburu- 
ienite sau căzute la pămint. precum 
și pe terenurile in pantă sc. seceră 
manual. La Șona. Cergău. Lopadea 
Nouă. Noșlac, Lunca Mureș. Sin- 
benedic, Teiuș și alte unități 
cooperatorii adună cu grijă spic cu 
spic, pentru ca nici un bob din 
actuala recoltă să nu se piardă. 
La Șona au ieșit in cimp peste 
500 cooperatori in frunte cu mem
brii comitetului comunal de partid 
și deputății. Recoltatul griului este 
obiectivul numărul unu al tuturor 
locuitorilor comunei. ' La Lopadea 
Nouă zilnic 300 cooperatori seceră 
manual griul din lanul cooperativei 
agricole. Cind apare un nor de 
ploaie ei lucrează de zor in cimp, 
sub pelerine și foi de polietilenă.

Pretutindeni, mecanizatorii cind 
„prind" cite o fereastră intre ploi 
intră cu combina in lanuri. La 
Galda de Jos mecanizatorii Vasile 
Micu. Ioan Tibori. Ioan Chirilă. Si- 
mion Lupșan. Partenie Baghiu. 
Gligor Fleser, Virgil Aloman și 
Ștefan Balas lucrează in flux cu 
combine, prese de balotat, pluguri 
și semănători.

Unele cooperative agricole, cum 
sint cele din Sebeș. Rahău, Cunța 
sint avansate la seceriș. „In coope
rativa noastră griul va fi strins cel 
mai tirziu pină la sfirșitul acestei 
luni, cind și culturile duble vor fi 
semănate" — ne-a spus Maria Rus.u, 
inginer-șef la cooperativa agri
colă Aiud. Pină la aceeași dată 
au prevăzut să termine recoltatul 
alte cooperative agricole. „După 
această dată vom da ajutor coope
rativelor agricole din zonele mai 
deluroase sau celor rămase in 
urmă" — ne-a declarai Ion Sasu, 
primarul comunei Vințu de Jos.

în județul Alba, in fiecare coope
rativă agricolă se dă o susținută 
bătălie pentru ca niej o oră bună 
de lucru să nu se piardă, nici un 
bob de griu să nu se risipească.

Ștefan ÎJINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

Pe ogoarele județului Dolj, griul se recoltează fără întrerupere

„Vom acționa io continuare 
cu toata energia pentru 

sporirea producției agricole"
(Urmare din pag. I)

importanță deosebită pentru econo
mia națională se datorește muncii 
pline de abnegație depuse de me
canizatori, lucrători din I.A.S. și 
membrii cooperatori, care, îndru
mați permanent de către specialiști; 
au folosit cu pricepere și cu randa
ment maxim, combinele tractoarele 
și celelalte mașini.

Pe baza prețioaselor indicații 
date de conducerea partidului, de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu. munca de recoltare, eli
berare a terenurilor, arături și in- 
sămînțarea culturilor duble a fost 
organizată la un . nivel superior, 
fapt ce ne-a permis să folosim din 
plin fiecare oră bună de lucru, să 
reducem la maximum pierderile și 
risipa, asigurind, totodată, inmaga- 
zinarea in bune condiții a recoltei.

în prezent, toate forțele sint mo
bilizate' pentru transportarea la ba
zele de recepție a cantităților de 
griu ce trebuie livrate de către 
I.A.S. și C.A.P., acțiune ce se va 
încheia in următoarele 5—6 zile.

De asemenea, se fac eforturi deo
sebite pentru terminarea arăturilor 
pe întreaga suprafață , eliberată și 
încheierea in această săptămină a 
însămînțării culturilor duble pe 
suprafețele planificate.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din industrie, agricultură și cele
lalte sectoare ale economiei jude
țului acționează cu hărnicie și 
responsabilitate pentru a se achita 
cu cinste de sarcinile ce le revin 
și angajamentele asumate in ve
derea îndeplinirii exemplare a pla
nului pe anul 1973 și a realizării 
cincinalului înainte de termen.

CAZUL
BENZINE! o»

Publicăm in continuare dezbaterile la „masa rotundă" organizată 
de redacție (vezi „Scinteia" din 11 iulie a.c.), la care au participat 
specialiști, cadre de răspundere din ministere și mari unități economice, 
solicitindu-le părerea asupra concluziilor în „procesul risipei de 
benzină". De data aceasta relatăm alte aspecte ale gospodăririi ben
zinei, abordate in cadrul discuțiilor, legate de organizarea transportu
rilor auto, starea tehnică a autovehiculelor și gestiunea carburanților.

REDACȚIA : Am discutat 
pină acum posibilitățile de per
fecționare a normării consumu
lui, a metodologiei.de determi
nare a. necesarului de benzină. 
S-au formulat, de asemenea, pro
puneri de utilizare mai deplină 
a capacității de transport a 
autovehiculelor. Ce alte aspec
te ar fi de relevat in acest 
sens ?

GH. GEORGESCU : O cale impor
tantă de sporire a eficienței trans
porturilor este și folosirea pe scară 
largă a autocamioanelor cu remorci 
și a autocamioanelor de mare capa
citate. al căror consum specific de 
benzină pe tona/km este mai redus. 
Noi am și luat măsuri pentru a ne 
autodota cu remorci, astfel incit, in 
scurt timp, problema va fi rezolvată.

S. DOBROTA : Pentru a fi rezol

vată problema utilizării remorcilor 
este nevoie nu numai de remorci, 
dar și de un sistem mai bun de 
cointeresare a celor care beneficiază 
de transporturile auto. In acest scop, 
se impune reașezarea tarifelor de 
transport, prin aplicarea unor redu
ceri importante pentru beneficiarii 
care vor folosi cit mai rațional și 
mai eficient mijloacele noastre de 
transport.

în legătură cu optimizarea activită
ții de transport au mai fost făcute 
următoarele propuneri :

• reanalizarea oportunității indica
torului de plan „tone/km", înlrucit 
el poate fi realizat cu mai mulți km 
și cu mai puține tone transportate. 
(I. Dogaru).

o reducerea la minim și chiar eli
minarea curselor „de regie" care se 
desfășoară in afara cadrului legal. 
(S. Dobrotă).

Cine și cum asigură „sănătatea" motoarelor ?
REDACȚIA : Argumentul su

prem al șefilor de garaje, al 
șoferilor, atunci cind li se cere 
să explice de ce au ieșit in 
cursă cu autovehiculele defec
te. il constituie necesitatea de 
a face planul de transport „cu 
orice pref“. Cum poate fi apre
ciată această mentalitate ?

S. DOBROTA : Este cit se poate 
de greșit să gindească cineva așa. 
Chiar dacă facem abstracție de posi
bilitatea unor evenimente de circu
lație. un autovehicul defect consumă 
de regulă o cantitate mai mare de 
carburanți. Din constatările noastre, 
intre defecțiunile mai frecvent întil- 
nite la autovehiculele aflate in cursă 
și care generează un consum sporit 
de benzină, figurează cele de la in
stalația de aprindere sau carburație. 
Pentru autovehiculele din dotarea 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor s-a organizat repara

rea și verificarea carburatoarelor, 
a pompelor de benzină și a rup- 
toarelor-distribuitoare Ia trei atelie
re zonale specializate în acest scop, 
concomitent cu dotarea autobazelor 
cu aparatură de verificare și reglare 
a instalațiilor autovehiculelor de care 
depinde consumul de benzină.

I. DOGARII : O măsurăț-interesan- 
tă pe care am putea să o aplicăm 
și noi, ca și alte ministere care au 
organizat un parc centralizat de 
autovehicule.

S. DOBROTA : Dacă vă interesea
ză vă putem pune la dispoziție do
cumentația și acorda asistența 
tehnică necesară.

GH. GEORGESCU : Pentru că s-a 
abordat problema întreținerii și re
parării autovehiculelor cred că este 
locul să atragem atenția producăto
rilor de piese de schimb asupra con
secințelor neasigurării cantităților ne
cesare, nu numai prin prisma ne-

Ultima parte a anchetei, dar nu 
și ultimul cuvînt împotriva 

risipirii prețiosului carburant
utilizării integrale a parcului de 
autovehicule, ci și sub aspectul con
sumului de benzină. Și nu este vor
ba de subansambluri întregi, ci adese
ori numai de cite o piesă. De pildă, 
mașina consumă multă benzină pen
tru că nu sint bujii pentru a le în
locui pe cele uzate. Uneori, pentru 
un jigler comandăm tot carburato
rul sau pentru un bloc motor ne 
procurăm un motor întreg. Și pină le 
achiziționăm mașinile funcționează 
cu defecte.

V. NICA : Vorbind despre starea 
tehnică nu putem ignora și situația 
existentă la autovehiculele proprie
tate personală. A devenit notorie 
lipsa de conștiinciozitate cu care 
punctele de „service" sau unitățile 
cooperației meșteșugărești execută 
reviziile tehnice la autoturisme. Așa 
se explică, in bună măsură, de ce pe 
drumurile publice circulă mulle 
autoturisme cu defecte de carburație 
și aprindere, care nu numai că de
termină un consum mai mare de 
benzină, dar poluează și atmosfera. 
Ar trebui luate măsuri mai drastice 
de sancționare a unităților de pres
tări de servicii auto care nu-și fac 
datoria. "

D. ANDREESCU : ■ Aduc în discu
ție și calitatea benzinei. Primim 
plingeri gje la unitățile în subordine 
că, uneori, benzina care trebuie să 
aibă cifra octanică 75, are în reali
tate mai puțini octani. ceea ce duce 
la un consum sporit de benzină și. 
in același timp, la uzura prematură 
a motoarelor.

V. NICA : Noi vă putem pune la 
dispoziție laboratoarele noastre de 
încercări pentru verificarea caracte
risticilor benzinei, ori de cite ori 
există dubii asupra calității ei.

GH. GEORGESCU : Vom apela la 
această verificare.

în discuție a fost adusă și problema 
vitezei tehnice optime de circulație. 
De altfel, așa cum se cunoaște, re
cent. printr-o hotărire a Consiliu
lui de Miniștri s-a stabilit limitarea 
vitezelor de circulație a autovehicu
lelor din parcul unităților socialiste, 
pentru asigurarea consumului econo
mic de benzină. Iată, succint, unul 
din argumentele aduse in discuție de 
ing. S. Dobrotă, in favoarea acestei 
măsuri. Din experimentările făcute 
de Institutul de cercetări in transpor
turi a rezultat că autocamionul

SR—113. la viteza de 40 km pe oră, 
pe un drum de categoria 1 , consu
mă 26.4 litri de benzină la 100 de

km ; la 50 km pe oră consumă 28,8 
litri ; la 60 km pe oră — 32,2 litri ; 
iar la 70 km pe oră ă 36,6 litri.

Mai multă ordine și răspundere 
in gestionarea carburanților

REDACȚIA : Propunem ca in 
discuție să fie adus și un alt 
aspect : cum este gestionată 
benzina ?

GH. GEORGESCU : In ce ne pri
vește, pentru a gospodări benzina cit 
mai bine am organizat o serie de 
depozite specializate. Numai că apro
vizionarea acestor depozite de către 
unitățile Centralei desfacerii produse
lor petroliere se face de multe ori 
cu întreruperi. Așa că trebuie să 
trimitem autocisterne pe la alte de
pozite, înregistrînd un consum supli
mentar de benzină. Dacă am creat 
aceste depozite să ni se permită 
formarea unor stocuri de siguranță. 
La fel pretindem să ni sc asigure 
ritmic sortimentul complet de carbu
ranți. așa cum a fost contractat, 
pentru a nu fi nevoiți să folosim 
benzină cu o altă cifră octanică in 
locul celei de care avem nevoie. 
In acest sens, furnizorul și producă
torii trebuie să-și organizeze mai 
bine activitatea.

D. ANDREESCU : Și noi am orga
nizat depozite. dar ele sint. foarte 
slab dotate cu electropompe. Am 
asistat la încărcarea rezervoarelor de 
benzină ale autovehiculelor la un 
depozit, al nostru de la Piatra 
Neamț. Benzina se scoate din bu
toaie in găleți și. de aici, se trans
portă 1.00 de metri pină la auto
vehicul. unde este turnată in rezer
vor. Am măsurat că din 10 litri de 
benzină, unul se pierde prin aceste 
transporturi și prin evaporare. Ce 
înseamnă asta la miile de tone pe 
care le consumă autovehiculele noas
tre e lesne de imaginat. Știm că. 
in urmă cu cîțiva ani. Ministerul 
Minelor. Petrolului și Geologiei a 
întreprins o anchetă pentru a veri
fica necesarul de electropompe, ur- 
mind a se asimila fabricația aces
tora în unitățile sale. De atunci, ni
mic !

V. NICA : Revenind la problema 
gestionării benzinei, trebuie să spun

totuși că. dacă in ce privește apro
vizionarea cu benzină lichidă in de
pozite proprii, unitățile beneficiare 
sint mai bine organizate, în ce pri
vește folosirea bonurilor de benzină 
sini mari neajunsuri. Astfel, numai 
in patru luni din acest an. organele 
de control au confiscat 514 bonuri, 
reprezentind 9 880 litri de benzină, in 
valoare de aproape 21 000 lei, care nu 
aparțineau beneficiarilor legali. Pen
tru Îngrădirea traficării acestor bo
nuri și, deci, pentru a micșora po
sibilitățile de denaturare a consumu
rilor reale, centrala noastră a luat 
măsura de a micșora an de an can
titățile de benzină livrate in acest 
mod. Dar nu aceasta trebuie să fie 
soluția. întrucit bonurile reprezintă 
o valoare, chiar dacă benzina ce 
poate fi ridicată cu aceste bonuri 
a fost achitată in prealabil de be
neficiar, trebuie schimbat radical 
sistemul de gestionare a lor. Mă 
gindesc. în acest sens, la includerea 
lor in sistemul hirtiilor de valoare, 
recunoscute ca atare de Banca na
țională.

I. DOGAriu : Să nu uităm însă că 
aceste bonuri sint. traficate cu con
cursul distribuitorilor de la „PECO". 
Ei sint aceia care acceptă să vizeze 
carnetele de bonuri și să elibereze 
benzina la particulari.

V. NICA : Cu atit mai mult tre
buie ca, paralel cu introducerea con
trolului, să perfecționăm și sistemul 
de circulație a bonurilor de benzină.

★
Discuțiile s-au concentrat, în ulti

ma lor parte, asupra problemei dis
ciplinei în îndeplinirea atribuțiilor 
legate de gospodărirea benzinei, a 
parcului de transport. Am reținut 
anumite măsuri și propuneri de îm
bunătățire a stării de disciplină in 
toate compartimentele care răspund 
de gospodărirea benzinei, la toate 
locurile de muncă unde se consumă 
carburanți, dintre care relevăm :

• Dotarea tuturor autovehiculelor 
care efectuează curse interurbane de 
mărfuri cu aparate tahografe, care 
determină precis nu numai durata 
transportului, dar și ruta, urmată, 
numărul de curse efectuate. (S. Do
brotă). Asimilarea în țară a produc
ției tahografelor și dotarea incă 
din fabrică a autovehiculelor cu 
aceste aparate de control al traficu
lui, (D. Ândreescu).

• în întreprinderi nespecializate 
în transportul auto, costul benzinei 
reprezintă un procent destul de re
dus în prețui de cost. Pentru stimu
larea interesului acestor întreprin
deri in diminuarea consumului de 
benzină propun nominalizarea prin 
planul de stat a „cheltuielilor pentru 
combustibil, carburanți și lubrifianți", 
cu stabilirea de normative financiare. 
(V. Nică).

• întreprinderile să nu mai poată 
avea dreptul de a accepta cu ușu
rință efectuarea unor curse în gol 
cu autovehiculul de mărfuri, chiar 
dacă plătesc contravaloarea lor. Cei 
care se abat de la aceaslă interdic
ție să fie sancționați material (Ga- 
vril Georgescu).

Atit investigațiile redacției, cit și părerile și propunerile exprimate 
cu prilejul acestei „mese rotunde" converg spre aceeași concluzie : RI
SIPA DE BENZINA TREBUIE ȘI POATE SA FIE STĂVILITĂ. Mal 
mult, se pot obține substanțiale economii. Masa rotundă in sine consti
tuie o pledoarie in favoarea reactualizării unui principiu : atunci 
cind factorii de răspundere se întâlnesc, analizează cu competență, 
discută cu seriozitate și răspundere problemele de interes major, 
soluțiile și măsurile practice cele mai bune pot fi neintirziat găsite. 
Dar lucrurile nu trebuie să se oprească aici, ci trebuie să facă 
imediat următorul pas. hotăritor de altfel — și anume, ca soluțiile 
și măsurile stabilite să fie neintirziat aplicate, finalizate. Iată de ce 
REDACȚIA ÎȘI PROPUNE CA. ÎN SCURT TIMP. SA REVINĂ LA 
FORURILE IMPLICATE ÎN „PROCESUL RISIPEI" DE BENZINĂ 
pentru a urmări modul în care sint aplicate măsurile preconizate, 
rezultatele acestora in activitatea economică de zi cu zi.

Corneliu C ARLAN 
Adrian POPESCU

metodologiei.de
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Scrierile noastre literare cu ca
racter istoric au o tradiție neîn
treruptă, de sute de ani, incepind 
de la cronicari. Este unul din filoa
nele permanente ale literaturii ro
mânești. Mai important insă decit 
frecvența motivului se dovedește a 
fi sensul său la noi. Acest sens este 
nu numai cel mai propriu, dar și 
singurul care justifică prezența is
toriei intr-o scriere literară.

Vom căuta să ne explicăm. Am 
putea spune, in această privință, că 
există două moduri de a introduce 
istoria in literatură. Primul se ex
primă intr-o structură statică și 
descriptivă. Este ceea ce am numi 
tablou istoric, expresie a culorii lo
cale, cu o supralicitare de pitoresc, 
cu ostentația excesivă a „parfumu
lui de epocă". în cadrul unei ase
menea istorii-muzeu, 
vocate se 
lui, devin 
autonome, 
in sine.

Există 
un alt mod de a 
concepe pe plan 
literar istoria, in 
adevăratul ei sens 
dialectic, de miș
care pe un unic 
și coerent fir 
temporal. Epoca 
din trecut nu mai 
apare autonomă, 
ca o structură cu 
interesul exclusiv 
în sine, ruptă de 
rest, ci ca o com
ponentă din alte 
vremuri pe care 
o pătrundem, ca 
să ne înțelegem 
mai temeinic pre
zentul. Este rădă
cina nevăzută, ca
re urmează a fi 
dezgropată pentru 
a 1 se analiza fi
brele care de-aco- 
lo se prelungesc 
și explică tot an
samblul vizibil al . 
plantei. Evocarea 
trecutului nu de
ține decit un rost 
minor, evazionist, dacă nu servește 
activ ca să lumineze prezentul.

Dar și în acest registru dinamic 
și generos putem desprinde iarăși 
două moduri de manifestare. Unul 
este indirect și parabolic. în acest 
caz, motivul, să zicem, al luptei 
pentru libertate sau emancipare a 
omului se ia nu din istoria națio
nală, ci a unei alte țări. Poetul 
însă înțelege aluziv aspirații exis
tente in propria sa patrie. Așa au 
procedat, in mare parte, scriitorii 
occidentali. Schiller, bunăoară, in 
Wilhelm Tell evocînd Elveția me
dievală, Hugo in Ruy-Blas — Spa
nia începutului de decadență, Ibsen 
in Catilina — Roma, antică, Brecht 
în Galilei — Italia postrenascen- 
tistă sau, ca să amintim și un ro
man, Heinrich Mann in capodopera 
sa, Enrlc al IV-lea — “
nașterii. Peste tot, 
nea exemple, se ia 
)ă trecutul unei al le țări, 
a se înțelege printr-insul obiectivul 
național al poetului. Deși au ieșit 
atitea creații epocale de aci, n-am 
spune totuși că este procedeul cel 
mai indicat. Ne apare mult prefe
rabilă calea directă și deschisă, a- 
pelul Ia propria istorie națională, 
fiindcă totdeauna un fenomen de 
care aparții sau care îți aparține 
poate fi pătruns mai dens și mai 
consistent decit un fenomen străin.

Reflecțiile expuse pină acum au 
căutat să explice prima noastră a- 
firmație, anume că literatura româ
nă a 
istoric 
cestui 
mitat 
ment, 
statică și pitorească. încă de la cro
nicari a predominat rațiunea de
monstrativă in vederea unei aspi
rații naționale, precum și transcrie-, 
rea acțiunii directe care călăuzește 
trecutul către prezent. Am putut ad
mira mai tirziu talentul lui Băices
cu, expunerea sobră a faptelor sub 
care ardea flacăra puterii de con
vingere pentru dirijarea poporului 
său către idealul deplinei emanci
pări. In același timp, Costache Ne- 
gruzzi, in Alexandru Lăpușneanu,

desprind 
fresce 

scopuri

insă, și

momentele e- 
de restul timpu-

u-
este poate primul scriitor european 
care despovărează narațiunea isto
rică de abundența descriptivă a ro
mantismului și face dintr-insa o 
scriere concisă, realistă, străbătută 
de o adincă forță semnificativă pen
tru realitățile naționale.

In al doilea rînd, această concep
ție vie și dinamică a scrierilor noas
tre literare cu caracter istoric 
s-a aplicat aproape niciodată 
o cale indirectă, parabolică. Nu s-a 
invocat adică trecutul unei alte țări 
care să ne servească- de exemplu, 
ci mereu trecutul național. Ruy-Blas 
a fost desigur un precedent pen
tru „Răzvan și Vidra" prin același 
motiv al omului din popor, chiar 
din starea cea mai umilă, și care, 
prin meritele sale excepționale, se 
arată capabil de-a ajunge in frun
tea unei țări. Pe cind insă Hugo 
își extrage motivul din istoria Spa-

nu 
pe

ACTUALITATEA
LITERATURII

DE INSPIRAȚIE
ISTORICA

Franța re
in
ca

aseme- 
parabo- 
pentru

cultivat totdeauna elementul 
in chipul cel mai adecvat a- 
gen. Mai iritii ea nu s-a li- 
niciodată la simplul eveni- 
imbrățișindu-1 in ipostaza sa

d e vedere

niei. Hașdeu il împlintă în orbita 
istoriei naționale. Aproape toate ro
manele și dramele istorice scrise la 
noi și care și-au cîștigat un loc de 
prestigiu în literatura noastră. | 
vesc exclusiv trecutul românesc, 
punct direct de plecare pentru o 
liație cu prezentul.

La aceste calități permanente 
domeniului in discuție, deceniile 
mai recente, îndeosebi după 23 Au
gust, adaugă o nouă trăsătură im
portantă. Pentru ca trecutul să a- 
pară mai limpede in funcțiunea sa 
de moment pregătitor al prezentu 
lui. materia istoriei se mută mult 
mai aproape de noi. Literatura is
torică a veacului trecut a avut mare
le merit de-a reînvia in conștiința 
românească figurile cele mai stră
lucite din vremurile noastre depăr
tate : pe Mircea, pe Ștefan, pe Mihai 
Viteazu. Alte figuri, fie pozitive, fie 
negative, in jurul cărora au gravi
tat scrierile literare din acel timp, 
aparțin, aproape cu exclusivitate, 
tocmai veacului al XVI-lea. Din a- 
ceastâ epocă frămintată au fost e- 
vocați loan Vodă cel Cumplit, A- 
lexandru Lăpușneanu, Despot-Voaă, 
Mihnea ce! Rău, Doamna Chiajna, 
Răzvan-Vodă. Am semnalat, bineîn
țeles, numai scrierile care s-au bucu
rat de o efectivă realizare artisti
că. O singură excepție mai cunos
cută, dar. și aceea aproape complet 
neizbutită, este Grigore-Vodă a l.ui 
Depărățeanu. In general, veacul pre
cedent, al XVIII-lea, părea prea a- 
propiat pentru a fi considerat isto
ric. Și totuși, dacă ne . gindim nu
mai la figurile nu prea demult dis
părute pe atunci ale lui Horia, Cloș
ca și Crișan, ne dăm seama ce dra
mă zguduitoare ar fi alcătuit in ju
rul lor accentele patetice ale seco
lului trecut.

In vremea noastră, perspectiva se 
schimbă. Istoria capătă alte dimen
siuni și înaintează mult către noi ; 
ne intinde brațe mai apropiate in 
timp. In felul acesta și legătura di
rectă cu vremea de față și cu aspi
rațiile actuale apare simțitor mai 
strinsă, făcîndu-ne să recunoaștem 
nu numai analogii, ci și rădăcini 
precise ale prezentului. De unde mai

pri-
. ca
i fi-

ale

r Plecarea delegațieiinainte trebuiau escaladate secole în
tregi pentru ,a se găsi trecutul, as
tăzi veacul apropiat, al XIX-lea, o- 
feră scriitorilor noștri un foarte mare 
potențial de conștiințe patriotice, de 
evenimente și de acte istorice. Ve
dem evocate pe rind figurile lui Tu
dor Vladimirescu, Băicescu, Avram 
lăncii, Al. Ioan Cuza și nu numai ale 
unor proeminențe politice, ci și cui- . 
turale, ca Matei Millo, inclusiv lupla 
lor pentru a se ajunge treptat la 
ceea ce sîntem astăzi. Secolul al 
XIX-lea, cu revoluțiile și preface
rile sale, a izbutit să întreacă toa
te secolele anterioare ca medii de 
inspirație pentru o mare literatură 
istorică. Faptul devine un indiciu 
diferențial din cele mai importante 
față de echivalențele sale din tre
cut. De asemenea, se cer evocate 
încercările de a surprinde in lucrări 
de proză și teatru, in ample poeme 

evenimente ale 
secolului nostru, 
legate strins de 
mișcarea munci
torească, de acti
vitatea partidului 
comunist. Putem 
spune că. prin di
mensiunile eveni
mentelor sate, se
colul nostru con
stituie un izvor 
bogat, incandes
cent pentru lite
ratura de inspira
ție istorică.

Dar, incă mai 
mult. criteriile 
practicate asupra 
motivelor istorice 
apropiate încep să 
se aplice și la is
toria noastră mai 
depărtată. Se tin
de către o vigu
roasă simplificare, 
către eliminarea 
detaliului exte
rior. a ceremonia^- 
lurilor prea în
cărcate cu efecte 
scenice romantice, 
a ostentației în 
privința limbaju
lui arhaizant. Se 

caută o pătrundere a marilor noas
tre apariții din trecutul depărtat 
pe un alt plan, de interpretare 
mai profundă, am spune de filozo
fie a istoriei. Aceste figuri și eve
nimente apar în esența și. semnifi
cația unei legități care le fixează 
precis locul în întregul ansamblu al 
procesului ce avea să ducă la vre
murile noastre. Se luminează, ast
fel, adevăratul sens, pe care l-a im
primat trecerea lor prin istorie.

Există, totuși, actualmente și o 
primejdie care poate pindi literatura 
cu conținut și motive istorice : gre
șita ințelegere a ideii de actualizare. 
Aici s-ar cere o meditație mai adîn- 
că și o mai atentă operație de dis
tincție din partea scriitorilor care-și 
asumă nobila sarcină de a continua 
pe o linie ascendentă seculara tradiție 
a literaturii noastre istorice. Actuali
zare nu înseamnă actualitate decit 
sub aspectul interpretării unor fap
te. dar nu al faptei insăși. Nu pu
tem spune că actualizăm in cazul 
cind convertim fără discernămint 
un fenomen din trecut intr-un fe
nomen de astăzi. Procedeul prin care 
se arată tot ce-a fost mai inainte 
exact sau aproape exact cum este 
și acum presupune o poziție anti- 
dialectică și nu mai puțin slaticâ 
decit aceea care cultivă pitorescul 
detașat al unui altceva dintr-o vre
me de demult.. Istoria nu înseamnă 
nici numai trecut, nici numai pre
zent, ambele alternative aducind a- 
ceeași încremenire in structura ei, 
care cuprinde tocmai mișcarea, de 
la trecut: la prezent. Actualizarea im
plică înțelegerea momentului actual 
prin acțiunile de odinioară, care l-au 
pregătit. Dar aceste acțiuni nu pot 
fi identice cu cele de astăzi, fiindcă 
nu existau pe atunci condițiile unei 
asemenea identități. Actualizarea re
clamă selectarea unor clemente sem
nificative. doar similare cu cele de 
astăzi, elemente proiectate, bineîn
țeles, numai în coordonatele timpu
lui respectiv. Ea cere apoi să se ur
mărească legătura fină, dialectică, a 
acelor date eu actualitatea, iar nu 
să se facă din trecut o facilă ale
gorie a prezentului. Cu această re
zervă. dirijată mai mult preventiv 
fată de o eroare artistică potențială, 
putem spune c.ă literatura noastră cu 
conținut istoric are create toate pre
misele pentru a se afla astăzi ir? 
plin progres. Departe de-a mai fi 
privită ca un gen desuet și răsu
flat romantic, in momentul de față 
o asemenea literatură, așezată pe 
baze și concepții noi, pe concepția 
materialist-dialectică asupra istoriei, 
se integrează necesar in spiritul și, 
aspirațiile noastre actuale, devine o' 
literatură angajată și angajantă, in 
sensul superior' al cuvintului, o 
modalitate impresionantă de culti- 

a sentimentelor patriotice, a 
tradițiile de luptă 
clasei muncitoare.
și uneori cu re- 
originalitate con- 
dezvolte o voca-

I
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NOTE DE LECTURĂ

Ben. CORLACIU

„Starea de urgență

Partidului Comunist din Martinica

plăsmuieste ima- 
deznădăiduite.

atit prin 
cit si prin 
organizare 

Mai am-

nu 
gini 
fataliste, ci viziuni to
nice. in rama cărora 
destrămările de mo
ment fac posibile ger
minațiile viitoare : 
„Orele cad, / ca pe
talele mereu veștedei 
și mereu proaspetei 
flori a timpului, / 
una cite una. ca in 
poveștile nevinovate / 
ale copilăriei și-ale 
iubirii / ... / și orele 
cad, / asemeni petale
lor după ce floarea 
si-a ocrotit semințele 
in inima lor. / și cad./ 
fiindcă nu mai c nici 
o nevoie de ele, / căci 
toate semințele
intra in pămint — / 
pentru ca mîine din 
nou să răsară, mai 
multe". („CAD ORE
LE").

De remarcat că a- 
proape toate motivele 
liricii lui Ben. Corla
ciu (iubirea, viața, pa
ternitatea etc.) 
captate, în cele

în undele ace-

vor

am

lui

„STAREA DE UR
GENTĂ" este cel 
de-al doilea volum 
selectiv tipărit de 
poetul Ben. Corlaciu 
in ultima vreme. Cel 
dinții („POEZII"). a- 
oărut in urmă cu cîți- 
va ani. diferă de cel 
de astăzi, 
„conținut", 
modul de 
a acestuia.
piu. cu multe piese 
inedite (ciclurile „Ex
plozia sertar" și „Poe
me fără carte"). 
„STAREA DE UR
GENȚĂ" conține, de
sigur. în sine si ima
ginea antologiei ante
rioare, dar acum 
imaginea se recompu
ne după alte legi, po
trivit unei cronologii 
inversate. „Ideea <le 
bază a acestei decizii
— avertizează autorul
— își are rezidenta in 
necesitatea de a-i a- 
juta pe cei grăbiți (...) 
să vadă mai ușor si 
ceea ce sunt (...), nu 
numai ceea ce 
fost (...)“.

„Retrospectiva"
Ben. Corlaciu fixează 
definitiv, in conștiința 
publicului, un univers 
tulburător, de intens 
și dramatic lirism.

Un univers febril, 
in ■ necontenită criză 
de timp, în perime
trul căruia tema pre
dilectă de meditație 
este trecerea. Ra
portată la scară cos
mică. existenta indivi
duală pare întru totul 
efemeră. De aici, acea 
„stare de urgentă" din 
versurile poetului, de 
aici nostalgiile, neli
niștile, cromatica mai 
palidă a silabelor. La
mentația pe moti
vul „fugit irreparabile 
tempus". cu punctul 
de pornire In „Geor- 
gioele" lui Virgiliu. 
fertilizează, adesea, si 
inspirația 
Corlaciu : 
le. / cum
cum sc pierd in sto
luri, / și parcă vin din 
goluri / și se intorc 
in goluri, / lăsind in 
noi abisuri de ape ce 
se-nchid 
crescute 
reci de 
PELE"), 
contemplarea 
nii timpului.

lui Ben. 
„O. clipe- 
pleacă și

t si nostalgii 
pe margini 

vid“. („CLI- 
Dar. din 

eroziu- 
Doetul

silit 
din

urmă, 
leiași teme-fluviu: tre
cerea.
două — și anume iu
birea și jocul — revin 
cu mai multă insisten
ță, gravitează in jurul 
temei centrale — ca 
motive regeneratoare, 
ca motive-protest. Căci 
iubirea înseamnă su
praviețuirea prin trans
ferul existenței în ur
mași. iar jocul — su
praviețuirea prin artă. 
Jocul vieții are insă 
reguli complicate : iar 
viata — constată 
metaforic poetul — a 
fost asumată ca o da
torie. de la a cărei 
scadentă demnitatea 
îti cere să nu te 
tragi : „Curind 
veni să vă aduc 
poi oasele / pe

ie-ati dat să 
o vreme prin 
așezați masa 

sub ierburi. / 
mămăliga,

Dintre ele,

sus- 
voi 

ina- 
care

voi mi 
le port 
lume, / 
culcată 
pregătiți 
oala cu lapte / si lin
gura de lemn a cin- 
tecelor mele... / / Eu în
totdeauna mi-am plă
tit datoriile / ... / n-a- 
veli nici o teamă, mă 
voi tine de cuvint". 
(„SCADENTA").

Există, desigur, mul
te secvențe întuneca
te. peisaje tragice in 
antologia lui Ben.

Corlaciu. Fapt expli
cabil. intr-o anume 
măsură, si tempera
mental : să nu uităm 
însă că o bună parte 
din sumarul cărții de 
azi este alcătuit din 
piese care aparțin u- 
nor volume publicate 
în timpul războiului : 
,,TAVERNALE" (1941), 
„PELERINUL SERI
LOR" (1942). „ARHI
PELAG" (1943). Chiar 
„MANIFESTUL LI
RIC" (1945) poate fi 
racordat aceleiași eta
pe. căci, in mod cert, 
poeziile care-1 com
pun au fost create tot 
în atmosfera apăsă
toare a marii confla
grații. Si. in mod fi
resc. in acele clipe, 
cind. datorită fascis
mului. crima si ira
ționalul căutau să se 
insinueze in istorie, 
sarcasmele și demi.s- 
tificările poetului, 
„blestemele", „nevro
zele" și „insomniile" 
sale constituiau tot a- 
tîtea forme de pro
test. in numele unei 
umanități traumati
zate. Dar, si in acest 
decor al destrămări
lor. „miniile" autoru
lui — cu vădite rezo
nante eseniene >— se 
retrag, spre a face loc 
chipului nur. de o fas
cinantă frumusețe, al 
patriei : „Tara mea cu 
rîuri care vin dinspre 
cer. / noaptea pe 
munți e mai albă și-i 
ca o femeie / fluidă 
sau ca tăcerea lunară / 
din focul planetelor, 
galben, imens, deli
rant, / / Pădurile-aco- 
lo au brațe 
spre lumină, 
tile sunt ea 
cu mii de 
arborii sorb 
duh înălțimile calme / 
si ies din pămint ca 
puterea din săbii".

Dincolo de unele 
..desene" mai inexpre
sive. dincolo de anui 
me cantonări excesi
ve în posturile „dam
nate". Ben. Corlaciu 
se relevă ca un înzes
trat rapsod al umanu
lui. aulorul unui me
saj artistic tulburător, 
străbătut de vibrații 
grave.

care fug 
/ dimine
ți n fluviu 
corăbii. / 
din văz-

Nicolae BALTAG

Elena BĂLAN-OSIAC

„Sentimentul dorului
m poezia romana,

spaniolă și portugheză11

1
i

Delegația Partidului Comunist din 
Martinica, condusă de tovarășul Ar
mand Nicolas, secretar general, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit, 
miercuri dimineață, Capitala. Din de
legație au făcut parte tovarășii Alain 
Mansouela, membru al Comitetului 
Central, și Michel Nattcs, membru

supleant al Comitetului Central al 
P.C. din Martinica.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass. membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
tratatului de prietenie

dintre România
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de 

la semnarea primului tratat de prie
tenie româno-cehoslovac și a 5 ani 
de la semnarea noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă, 
miercuri dupăramiază a avut loc in 
comuna Ion Roată o adunare festivă, 
organizată sub egida Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R.

Au luat parte reprezentanți ai Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R., 
numeroși cooperatori din comună, 
precum și membri ai Ambasadei Re
publicii Socialiste Cehoslovace la 
București.

si Cehoslovacia
J

Președintele cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româno-ceho- 
slovacă" din comuna Ion Roată, Ion 
Marinache, și Lubor Heisig, consilier 
la Ambasada R.S. Cehoslovace la 

au relevat însemnătatea 
tratate, evoluția continuu 
a relațiilor prietenești 
două țâri și popoare.

București, 
celor două 
ascendentă 
dintre cele

In continuare s-a dat citire mesa
jului de răspuns al cooperatorilor din 
comuna Ion Roată la mesajul de sa
lut adresat de locuitorii comunei Ba
nov, din R.S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI

„ROMÂNIA PITOREASCĂ"
în Capitală a aAvut loc, miercuri 

după-amiază. vernisajul expoziției și 
încheierea concursului de artă foto
grafică cu tema „România pitorească", 
aflate anul acesta la cea de-a V-a 
ediție. Actuala ediție a concursului 
a reunit 161 de concurenți cu 848 de 
fotografii alb-negru, color și diapozi
tive. Scopul acestei manifestări l-a

constituit stimularea creației de artă 
fotografică cu temă turistică, cit și 
cunoașterea peste hotare a frumuse
ților patriei noastre, 
comorilor de artă și 
porului român.

Cu acest prilej au 
premii și mențiuni.

a tradițiilor și 
cultură ale po-

fost acordate 19

(Agerpres)

Cursurile internaționale de vară
Miercuri dimineața, la Cluj și 

Piatra Neamț au început cursurile 
internaționale de vară, organizate 
sub egida universităților „Babeș-Bo- 
lyai" din Cluj și „Al. I. Cuza" din Iași. 
La actuala ediție, a doua, s-au 
înscris, după cum informează foru
rile organizatoare, profesori din in- 
vățămintul liceal, cercetători știin
țifici și studenți din Austria, Marea 
Britanic. Bolivia. Cipru. R. P. Congo, 
Cuba. Elveția, Franța, R.F. Germa
nia, Grecia, Iordania, Japonia. Ma
roc, Polonia. Sudan, Suedia, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S.. Tanzania, Zair, 
Republica Arabă Yemen și Republica 
Democratică Populară a Yemenului.

In programul cursului de la Cluj, 
intitulat „România și civilizația eu
ropeană". sint înscrise expuneri des
pre formarea poporului român și 
a limbii române, spiritul național și 
european in cultura românească, dez
voltarea economiei naționale, despre

politica externă a României, contri
buțiile poporului român la tezaurul 
culturii și civilizației europene.

La cursul „Natura in Carpații Ori
entali", organizat la Piatra Neamț, 
curs axat pe probleme de ecologiei 
participan|ii vor audia prelegeri des
pre geologia Carpaților Orientali, re
sursele naturale carpatice și formele 
de valorificare, evoluția structurii 
antropologice a populației din aceste 
locuri, despre peisajele naturale din 
Carpații Orientali. Participanții vor 
avea posibilitatea să întreprindă ex4 
cursii documentare și turistice la Sta
țiunea de cercetări biologice, geogra
fice și geologice din Pingărați, la muJ 
zeele de arheologie și științe natuj 
rale din Piatra Neamț și pe platfor
ma industrială Săvinești-Roznov, pe 
Valea Bicazului, in bazinul TrotușuJ 
lui și în alte zone.

(Agerpres)
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Transferări de jucători la echipele 
diviziei A, ratificate de F. R. F.

De la F.R.F. ni se comunică 
tificarea 
ferări de 
18 echipe 
ratificate 
rări care 
cluburilor 
cătorii respectivi (53). 
au fost ratificate transferările a .39 
de jucători din categoriile inferioare 
către echipele diviziei A. fără acor
dul cluburilor și asociațiilor de care 
aparținuseră, in toate aceste cazuri 
fotbaliștii suportind o interdicție de 
joc („carantină") de șase luni. Ma
rea majoritate a transferărilor pri
vește jucători tineri, cu nume puțin 
cunoscute amatorilor de 
țară.

Printre cei cunoscuți 
public notăm trecerea 
Rămureanu (Dinamo) la 
lui, a fundașului N. 
Petrolul) la Steaua, a mijlocașului 
Vigu (Steaua) la F.C. Constanța, a 
fundașului Onuțan (Jiul) la A.S.A. 
Tg. Mureș, a înaintașului I. Mun- 
teanu („U“ Cluj) la S.C. Bacău. 
Fundașii Grama și Măndoiu de la 
Progresul București s-au transferat 
la Jitii și, respectiv, 
dențesc. Aceasta din 
primit transferul a 
tineri, dintre care 
pia Satu-Mare) și Țolea (C.S.U. Ga
lați) cu „carantină". U. T. Arad a 
transferat, de asemenea cu „caran
tină", pe Trandafilon, golgeterul e-

ra- 
unui număr de 92 trans- 
jucători in cadrul celor 
din divizia A. Au fost 

toate cererile de transfe- 
au avut aeprdul scris al 
de care aparținuseră ju- 

De asemenea

Este un fapt incon
testabil, și epoca 
noastră il confirmă de
plin, că lucrările min
ții omenești și expre
siile lingvistice speci
fice sensibilității po
poarelor reprezintă tot 
atitea punți de cu
noaștere și înțelegere 
reciprocă. Acestui țel, 
urmărit prin mijloace
le particulare cercetă
rii literar-istorice, ii 
servește monografia 
Elenei Bălan-Osiac : 
„Sentimentul dorului 
in poezia română, spa
niolă și portugheză", 
apărută, recent, in se
ria „Confluențe" a edi
turii „Minerva". Lu
crarea depășește atit 
prin tematica propusă 
cit și prin tonalitatea 
expunerii cadrul de 
specialitate, adresin- 
du-se deopotrivă cer
cetătorilor cit și cercu
rilor largi de cititori. 
Concepută sistematic, 
beneficiind de o biblio
grafie aproape exhaus
tivă, lucrarea — de- 
butind cu un pream
bul metodologic — 
consemnează in pagini 
substanțiale, cu referiri 
frecvente la texte din
tre cele mai relevante, 
semnificația termenilor 
și noțiunilor de sau- 
dade, soledad, dor 
(respectiv. în limbile 
portugheză, spaniolă și 
română), marcată atit 
in creațiile populare 
cit și la poeți de an
vergura și popularita
tea lui Lope de Vega, 
Gongbra, J.R. Jimenez, 
R. Alberti, Antonio 
Machado, Camoes, Al-

Edqar PAPU

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I
,19,05
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la

.15,'
5,

9.30; 
gră-

PA-
19:

Telecinemateca pentru copil : 
..Bine ați venit" — producție 
â studiourilor sovietice.

Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului — ..Poluarea 
sonoră".
Romanțe cu Olga Stânescu și 
Dumitru Itinescu.
1601 de seri.19.20____________

19,Jo Telejurnal e Cincinalul îna
inte de termen. 1073 — an 
hotărîtor.

20.00 Seara televiziunii cubaneze.

• Drâgostea Începe vineri : 
TRIA — 9; 11,30; 14; 16.30; 
21,15.
• Jucătorul : CAPITOL
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
dină — 20,30.
• Tu, eu șl micul Paris 
TRAL — 10: 12.30; 15.30;
• Carte* junglei : SCALA 
11.15: 13,30; 16.15: 18.45: 21 
DIONUL DINAMO — 20,1.

„ROMANIA-FILM" prezintă

DISTRATUL
vare 
respectului pentru 
ale poporului, ale 
In aspecte inedite 
surse de profundă 
tinuă astfel să se 
ție de totdeauna a geniului literar 
românesc, să se afirme o literatură 
istorică in care cuceririle tradiției 
se îmbină cu Sugestiile generoase 
ale unei concepții superioare asu
pra istoriei și, desigur, asupra rostu
rilor literaturii istorice insăși. Mai 
trebuie doar ca, așa cum s-a întim- 
plat de-a lungul deceniilor, in noua 
noastră literatură să se ivească a- 
cele mari talente care să inalțe pa
gina de istorie la pagină vie de li
teratură. O seamă de cărți apărute 
in cele aproape trei decenii cite au 
trecut de la eliberare anticipează 
dezvoltarea literaturii istorice con
temporane. Privim cu încredere fe
nomenul, cu convingerea că litera
tura de inspirație istorică se va îm
bogăți în viitor cu opere de reală 
valoare.

meida Garret, iar din
tre români la Alecsan- 
dri, Eminescu. Goga, 
St. O. Iosif. Blaga ș.a.

Intemeindu-se . pe 
datele cele mai recente 
și autorizate, pe meto
da comparativ-istorică, 
aplicată domeniului li
teraturii, studiul re
prezintă prima cerce
tare monografică la 
noi. cuprinzătoare și 
sistematică, a stării de 
dor — „această cate
gorie fundamentală a 
universalității".

Un loc particular 
este rezervat, in deplin 
temei, creațiilor „ano
nime" 
terar, 
locită 
ritual. . 
poarelor. în acest do
meniu, tiparele comu
ne ale sensibilității o- 
menești ni se relevă, 
cit se poate de limpe
de, în paralelismul sta
bilit între două creații 
din lirica spaniolă și 
română, prezentînd si
militudini de fond a- 
fectiv și de expresie, 
conținute în motivul 
„amărîtă turturică", cu 
răsfrîngeri, 
semnate 
cultă.

Urmărind, in capito
lul trei, întrepătrunde
rea conținutului și a 

plămada 
adincind 
lui 
ca

— folclorului li- 
expresie nemij- 
a fondului spi- 
primar, al po-

nu neîn- 
în creația

expresiei, in 
stării de dor, 
investigațiile 
Densusianu. 
notațiile pertinente ale 
lui L. Blaga, autoarea 
surprinde — nuanțat 
— ipostazierile funda
mentale ale acestei 
stări, in termenii ur-

O. 
și

mători : „dorul are un 
caracter difuz și pare 
a se plămădi dintr-o 
stranie colaborare a 
cerului cu pămintul in 
care se logodește subli
mul purificat în 
rere cu teluricul 
mintal de nobile 
timi, fapt ce conferă 
sentimentului o com
plexitate și o dimen
siune incomensurabi
lă". Lărgind aria in
vestigației, cercetătoa
rea urmărește „desti
nul" acestui dat sufle
tesc, universal și pri
mordial, și în spațiul 
slav, ca și in cel ger
manic, revenind amă
nunțit asupra contro
verselor filologice is-, 
cate de etimologia lui, 
cu deosebire in 
niul romanic.

Fundamentată 
cercetare solidă, 
laterală, a izvoarelor 
și literaturii de 
cialitate, luminată 
o viziune de ansamblu 
a fenomenului studiat, 
monografia elaborată 
de cercetătoarea Elena 
Bălan-Osiac — prima 
consacrată acestei ma
terii in țara noastră — 
reprezintă o contribu
ție valoroasă și origi
nală. Ea răspunde im
perativelor actuale ale 
culturii românești de 
propagare, adecvată și 
argumentată, a contri
buției specific-națio- 
nale la îmbogățirea 
tezaurului culturii și 
spiritualității univer
sale.

du- 
fră- 
pa-

dome-

pe o 
multi-

JJ

fotbal din

de marele 
portarului 

F.C. Petro- 
lonescu (F.C.

Sportul stu- 
urmă a mai 

șapte jucători 
Pataki (Olim-

chipei Metalul București, și pe por
tarul acestei echipe, Iorgulescu.

Primele trei clasate în divizia A 
au efectuat următoarele transferări ;! 
Dinamo — un jucător din divizia B 
și altul din C ; Universitatea Cra-! 
iova — un jucător din B și trei de 
la o școală sportivă ; F.C. Argeș —I 
trei jucători din C și doi neclasifi- 
cați. la care se adaugă definitivarea) 
legitimării lui Mustețea și revenirea' 
portarului Niculescu (de Ia Rapid).'

Alcătuirea lotului de 
pentru viitorul campionat 

al diviziei A
Pentru ediția 1973-1974 a campio

natului diviziei A, federația de fot
bal și colegiul central de arbitri au 
stabilit o listă de 34 arbitri. Prin
tre aceștia se află nume binecunos
cute amatorilor de fotbal, ca A. Ben- 
tu. Al. Pirvu, N. Petriceanu, K. Ghe-l. 
mingean, dar și proaspeți promovați' 
în primul lot divizionar, cum sint: 
V. Grigorescu (Dolj), S'zylagi Karol 
(Maramureș). Gh. Manole (Constan
ța). R. Stincan și Gh. Manusaride 
(ambii din București).

Totodată s-a stabilit lista celor 
șapte arbitri români pentru F.I.F.A. 
in ordinea următoare : Gh. Limona, 
N. Rainea, N. Petriceanu, A. Bentu, 
Anderco Otto, K. Ghemingean și 
C. Petrea. Primii patru vor fi fo
losiți și de către U.E.F.A. la meciu
rile cupelor europene intercluburi.

CUPA DAVIS" U.R.S.S.-Franta 3-2
♦

Comedie franceză cu Pierre Richard și Bernard Blier. 
Un film de Pierre Richard

Curs dft limba franceză. Re
capitulare (3).
Prietenii lui Așchiuță 
Tilex.
Steâuâ polară

1'0,30 Telecinemateca. Ciclul John 
Ford : ..Fructele mîniei". 
Teleobiectiv.
Telejurnal.
Trofeul Tomis" la volei fe
minin : România — Ungăriâ. 
Emisiune in limba maghiară. 
Seara televiziunii cubaneze. 
1001. de seri.

19,30 Telejurnal 0 Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hbtărîtdr.
Cîntecu) săptămînii : „Mîn- 
dră țară**
Seară pentru tineret.
24 de ore.
Lumea de mîine. Omul și 
mediul său.

Griqore 
TANASESCU

Miercuri, la Moscova s-a 
intilnirea de tenis dintre 
U.R.S.S. și Franței din cadrul semi
finalelor zonei europene a „Cupei 
Davis". Tenismanii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de. 3—2.
Echipa U.R.S.S. va întilni in zilele 
de 3, 4 și 5 august, la București, in 
finala zonei europene (grupa A) 
echipa României.

încheiat 
echipele

Iată rezultatele înregistrate în ul
tima zi a intilnirii de la Moscova : 
Barthes, Jauffret — Metreveli, Liha- 
ciov 6—4, 7—5, 11—9 (setul trei a 
fost reluat miercuri de la 3—3) ; Me
treveli— Jauffret
4—6, 6—4 ; Kakulia — Proisy 
6—3, 6—4.

6—1, 6—3; 4—6,
6-3,

• Te așteptăm, 
NA — 9; 11,15;
20,45.
(O Fantoma lui
SALA PALATULUI — 19.30 (seria 
de bilete — 4667). BUCUREȘTI — 
8.30; 11; 13.30; 16: 18.30: 21. lâ gră
dină — 20.15, LUCEAFĂRUL — 
8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20,15.
e Desene animate pentru copii : 
DOINA — 9.30.
o Ciprian Porumbescu : DOINA 

! — 10.45; 14; 17; 20.15. COTROCENI
— 15.30: 19, MOȘILOR — 16; 19.45, 
la grădină — 20.
a Un om in sălbăticie î
val — 9: 11,15;
21, la grădină —
— 8.30; 11; 13.30;
$ Coarnele de 
NOI — 9.45—20,15 
9 La răscruce de 
RIT — 10;
MELODIA
18,30; 21, 
13,30: 16; 1
— 20.30.
© Ultimul
16: 18: 20, UNIREA
20.15, la grădină — :

.0 Antoniu și Cleopatra : GRIVI- 
ȚA — 9: 12.30: 16: 19.30, AURORA
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină —

flăcăule: LUMI- 
13,30; 16; 18,30;

Barbă Neagră :

FESTI-
13,30: 16; 18.30; 

211. EXCELSIOR 
16: 18.30; 21.

aur : TIMPURI 
in continuare, 
vinturi : FAVO-
15,30: 18:. 20.30. 
11,15: 13,30: 16; 

MODERN — 9; 11,15; 
18,15: 20.30, la grădină

12.30;
■ 8.45:

cartuș : POPULAR — 
. — 15,30; 18; 
20.30.

26.15, FLAMURA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : MUNCA
— 15.30; 18; 20.15.
« Albă ca zăpada și cei șapte sal
timbanci — 10: 12: 14. Rose “
— 16,30 : CINEMATECA 
UNION).
o Jandarmul la plimbare : 
ZEȘTI — 9: 11.30: 13.45: 16:
20.30. la grădină -
— 9: 11,15: 13.30: 
TOMIS — 9: 11,15 
21. la grădină — 
SELECT — 20.
• Salcimul liliachiu : DRUMUL 
SĂRII — 15.30: 18; 20.15.
a Simon Templar intervine : DA
CIA — 9; 11,15: 13.30; 16: 18.15;
20.30. ARTA — 16; 13; 20, la gră
dină — 20.30.
• Aventurile lui Babușcă : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Monte Carlo : BUCEGI — 15.30; 
18; 20,15. la grădină — 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.30.
• Lumea se distrează : GIULEȘTI
— 16; 18; 20.
• Pe aripile vlntulul : FLOREAS- 
CA — 10; 14,30; 19,15.

Marie 
(sala

BU- 
18.15; 

- 20,15. GLORIA 
16; 18,15; 20.30. 

: 13.30: 16: 18.30; 
20,15, GRADINA

O Veronica : VIITORUL — 16; 18; 
20,15.
a Fluturii sint liberi : MIORIȚA 
— 9: 11.15; 13,30 : 15.45; 18; 20,15.
• Eliberarea (seriile IV și V) : 
PACEA — 15,45: 19.
• Rond de noapte : LIRA 
18; 20,30, la grădină

15.30;
20;15, VI- 

TAN — 15.30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 20,15.

cie comedie (la 'teatrul 
Herăstrău) : Preșul —

0 Teatrul 
de vară
20.30.
e Teatrul
nase“
Boema — 20.
0 Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română*' ; Meleaguri fermecate —
18.30.
a Circul București (In Drumul 
Taberei, lingă Poștă) : Spectacol 
cu delfini — 18.30: 20.
0 Grădina Cișmigiu (Rotonda 
Scriitorilor) : Marmora timpului — 
Spectacol de sunet și lumină —
20.30.

„ „I satlric-muzlcal ,.C. Tă- 
(grădina Boema) : Estival-

18;
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Tovarășul Nicolae Ceausescu si președintele 
Jean Bedel Bokassa au fost ieri oaspeți ai județului lulcea

A XX-a aniversare a Insurecției
naționale cubaneze

(Urmare din pag. I)

nul orașului. Aici, mii de localnici 
primesc pe conducătorii României și 
Republicii Africa Centrală cu vii . șt 
îndelungi aplauze. Pe o pancartă 
se află urarea „Bine ați venit, înalți 
oaspeți !".

Exprimind deosebita mulțumire a 
cetățenilor municipiului de a fi păr
tași 1 la acest moment însemnat, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Tulcea, Teodor Coman, a adre
sat celor doi șefi de stat cuvinte cal
de de bun sosit.

Pensionarul Nichifor Huțanu și ti- 
năra Maria Strimbeanu invită pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa să guste din 
tradiționala piine a ospitalități, li îm
bie, după datină, să bea din ploștile 
cu țuică și vin.

O gardă militară, formată din ma
rinari din portul Tulcea, prezintă o- 
norul. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa trec in revistă 
garda de onoare.

Ceremonia sosirii se încheie cu un 
gest sugestiv, simbolic : prim-vice- 
președintele consiliului popular mu
nicipal, Ion Martin, inminează, in 
semn de stimă și omagiu, celor doi 
șefi de stat cheia orașului.

în aclamațiile entuziaste. însufle
țite ale mulțimii, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa 
urcă într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști. Sint străbătute 
arterele principale ale municipiului,

unul din importantele orașe-porturi 
dhnărene ale țării, care cunoaște as
tăzi — asemenea celorlalte așezări 
ale patriei — o puternică dezvoltare 
pe toate planurile. La Tulcea s-au 
pus bazele temeinice ale valorifică
rii, la un nivel calitativ superior, a 
bogățiilor Deltei și bătrinilor munți 
ai Dpbrogei. La porțile orașului s-a 
ridicat impunătoarea uzină de alu
mină. important obiectiv al actualu
lui cincinal.

Frumosul oraș de la gura Deltei 
trăiește, în această dimineață, cltpe 
deosebite, trăiește cu intensitate mo
mentele sărbătorești ale prieteniei 
româno-centrafricane. Pe străzi, in 
balcoanele noilor blocuri se află sute 
și sute de oameni, care salută cu căl
dură pe înalții oaspeți. .

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa răspund cu cor
dialitate acestor manifestări de pro
fundă simpatie.

Coloana de mașini ajunge în port, 
de unde, spre Dunăre, se desfășoară 
priveliștea dominată de catarge și 
macarale a modernei porți fluviale 
românești.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean' Bedel Bokassa, împreună cu 
persoanele oficiale române și cen- 
trafricane. se îmbarcă pe vasul ..Mi
hai Viteazu", care, in onoarea înalți- 
lor oaspeți, a arborat marele pa
voaz.

în aclamațiile mulțimii, nava se 
desprinde de țărm, înaintează incet 
in larg, indreptindu-se spre Sulina.

De pe puntea de comandă, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Jean 
Bedel Bokassa răspund manifes
tărilor de simpatie ale tulcenilor, 
salutului marinăresc al echipajelor 
de pe vasele românești și străine 
acostate in port, care au înălțat in 
cinstea lor marele pavoaz.

La începutul croazierei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și general de ar
mată Jean Bedel Bokassa vizitează 
vasul, înaltul oaspete manifestind 
interesul ca țara sa să beneficieze 
de astfel de nave pentru transportul 
fluvial.

De-a lungul Canalului Sulina, la 
Maliuc, comuna Crișan, satul pescă
resc de la mila 23 și in alte așezări, 
populația acestor localități adresează 
semne prietenești.

La Sulina. în portul acestei loca
lități de la îngemănarea apelor flu
viului cu marea, sosirea inalților 
oaspeți este așteptată de mii de lo
cuitori din oraș și satele. învecinate, 
în numele lor, primarul Avram Du
naev exprimă sentimentele de pro
fundă gratitudine de a avea in mij
locul lor pe conducătorul iubit al 
poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. onoarea de a saluta pe 
președintele Jean Bedel Bokassa.

în timpul scurtului popas, tovară
șul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă 
cu cetățenii orașului Suli'na, cu re
prezentanții organelor locale, se in
teresează de rezultatele atinse in

dezvoltarea economică a portului și 
localității.

în cadrul acestor discuții, secre
tarul geheral recomandă factorilor 
de răspundere să valorifice mai bine 
posibilitățile de dezvoltare a pisci
culturii, să sporească în viitor capa
citatea fabricii de prelucrare a peș
telui.

Numeroși cetățeni se apropie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, țin să-i 
mulțumească din inimă pentru grija 
ce o poartă propășirii orașului lor.

Despărțirea de locuitorii orașului 
Sulina are loc in aceeași atmosferă 
sărbătorească. in aclamațiile și 
aplauzele mulțimii.

La reîntoarcere, motonava ,.Mihai 
Viteazu" poposește in dreptul comu
nei Crișan. De aici. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel Bo- 
kassa, persoanele oficiale române și 
centrafricane. care i-au însoțit în 
această vizită, au revenit in stațiu
nea Neptun la bordul elicopterelor.

în stațiunea Neptun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și general de ar
mată Jean Bedel Bokassa au fost 
întimpinați de Vasile Vilcu, președin
tele Consiliului popular județean 
Constanța, de alți reprezentanți ai 
organelor locale.

Adrian IONESCU 
Nicolae VAMVU
Foto : P. Dumitrescu 

R. Cristescu

Adunarea festivă din

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
în numele guvernului Republicii Fopulare Ungare, al familiei îndo

liate și al meu personal, vă mulțumesc sincer pentru condoleanțele 
exprimate în legătură cu încetarea din viață a lui Ilku Pal, ministrul 
culturii.

FOCK JENO
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII LIBERIA

„luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreear

Adunarea de la Casa Centrală a Armatei
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", la Casa Centra
lă a Armatei a avut loc, miercuri 
seara, o adunare organizată de Mi
nisterul Apărării Naționale, la care 
âu participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Li Min Su. am
basadorul R. P. D. Coreene 'la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Adunarea , a fost deschisă de ge- 
neralul-colonel Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, care a adresat oamenilor mun
cii și militarilor armatei populare 
coreene un cald salut de prietenie 
frățească și solidaritate din partea 
militarilor români. Vorbitorul a e- 
vocat momente importante din lupta 
eroică a poporului R. P. D. Coreene 
pentru libertate națională și socială, 
pentru edificarea socialismului in 
patria sa, pentru reunificarea paș
nică și independentă a țării, precum 
și aspecte ale relațiilor de prietenie 
șl solidaritate militantă statornicite 
intre Republica Socialistă România

și Republica Populară Democrată 
Coreeană.

A luat apoi cuvintul colonelul Son 
Ghiăn Zun, atașat militar aero și 
naval al R. P. D. Coreene la Bucu
rești. care, după ce a înfățișat ero
ismul și spiritul de sacrificiu dove
dite de poporul coreean in războiul 
pentru apărarea independenței și 
suveranității țării. împotriva impe
rialismului, a subliniat că unifica
rea patriei, pe baza principiilor de
mocratice, fără nici un amestec din 
afară, constituie in prezent sarcina 
națională supremă ce stă in fața 
poporului coreean. Relevind spriji
nul activ acordat de poporul roman 
poporului coreean pentru reunifica
rea patriei, vorbitorul a subliniat 
sentimentele de adîncă prietenie și 
stimă, legăturile de strînsă colabo
rare ce unesc astăzi popoarele și 
armatele celor două țări, in intere
sul lor reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii.

După adunare, participanții au vi
zionat un film și o fotoexpoziție in- 
fățișind aspecte din viața și lupta 
poporului nord-coreean și a arma
tei sale populare.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Liberia, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii' Socialiste România, a trans
mis o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al acestei 
țări, Cecil Dennis Jr.

k
La Ministerul Afacerilor Externe a 

fost semnat, miercuri la amiază, pro
tocolul adițional la Planul de schim
buri culturale in vigoare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

Documentul prevede schimburi de 
delegații în domeniile invățămintului, 
științei și culturii. Protocolul a fost 
semnat, din partea română, de Ni
colae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea co
reeană, de Li Min Su, ambasadorul 
acestei țări la București. La semnare 
au fost de față Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex-* 
terne și Ministerul Educației și în- 
vățămintului. precum și membri ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

★
La Ministerul Comerțului Exterior 

au avut loc, intre 23 și 25 iulie, tra
tative cu o delegație economică din 
Republica Populară Bangladesh. în 
urma tratativelor, miercuri a fost 
semnat protocolul privind schimburi
le de mărfuri pe perioada 1973—1974 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bangladesh. 
Documentul prevede o creștere 
substanțială a schimburilor de măr
furi intre cele două țări față de pe
rioada 1972—1973.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. iar din partea R. P. Bangla
desh de Syed Shamim Ahsan, secre
tar general la Ministerul Comerțu
lui.

★
O delegație a Ministerului Comer

țului Interior și a serviciilor din

R. P. Bulgaria, condusă de Pancio 
Ivanov. adjunct al ministrului, a 
avut convorbiri la Ministerul Comer
țului Interior asupra stadiului reali
zării protocolului de schimburi de 
bunuri de larg consum pe anul 1973 
și pentru dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri pe anul 1974.

Delegația bulgară a vizitat unele 
unități comerciale și piețe din mu
nicipiul București și județul Prahova.

în încheierea vizitei, delegația bul
gară a fost primită de Nicolae Boz- 
dog, prim-adjunct al ministrului co
merțului interior. A fost prezent 
Spas Gospodov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

27. 28 și 29 iulie. In (ară : Vreme ră
coroasă, mai ales in prima parte a 
intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de averse, mai 
frecvente in primele zile. Vint mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 7 și 17 grade, iar ma
ximele între 18 și 26 de grade, mai 
ridicate la sfirșitul intervalului. In 
București : Vreme răcoroasă la în
ceput. apoi in încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros. Ploaie de scur
tă durată. Vint moderat.

Excelenței Sale Dr. WILLIAM R. TOLBERT JR.
Președintele Republicii Liberia

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Liberia, am plăcerea de a 
vă transmite, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune 
urări de bunăstare și progres pentru poporul liberian.

îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între țările noastre vor cunoaște, în viitor, o dezvoltare 
continuă. în interesul ambelor noastre popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu 126 de ani In 
urmă, pe harta Africii 
a apărut prima repu
blică de pe continent : 
Liberia. Ilustrind suc
cint istoria întemeie
rii acestei țări, em
blema Liberiei infăti-

pendent. qroclamin- 
d-o republica. Supra
numită țară.a fierului 
și cauciucului, dato
rită ponderii impor
tante pe care aceste 
produse o dețin in ex
portul Africii. Libe-

șează un vas cu pinze ria are o suprafață- de
ancorat nu- departe de 
un palmier, lingă 
care un plug scormo
nește pămintul. De
desubt o inscripție : 
„Dragostea de liber
tate ne-a adus aici". 
Însuflețiți de aseme
nea aspirație, la în
ceputul deceniului trei 
al secolului trecut au 
poposit pe aceste me
leaguri ale Africii oc
cidentale primii negii 
americani, eliberați 
din sclavie. La 26 iu
lie 1847, ei au convo
cat o adunare consti
tuantă care a decla
rat Liberia stat inde

11136!) kmp Șl o 
populație de aproxi
mativ 1,5 milioane de 
oameni. In ultimele 
decenii. Liberia a fă
cut progrese însem
nate pe calea dezvol
tării economice, a. 
progresului social și 
cultural.

In dorința unei mai 
bune cunoașteri și a 
promovării colaboră
rii reciproc avantajoa
se, intre România și 
Liberia s-au stabilit 
anul trecut relații di
plomatice. Scurt timp 
după aceasta, intre 
țările noastre a fost

încheiat un acord co- 
mercilrl și de coopera
re economică și in
dustrială. S-au sta
tornicit, de asemenea, 
relații intre Partidul 
Comunist Român și 
..The True Whig 
Parts'1 ■— partidul de 
guvernământ din a- 
c.eastă țară. Cu prile
jul recentei primiri 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a. 
secretarului general 
al acestui partid s-a 
exprimat dorința co
mună de a contipua și 
dezvolta contactele la 
diferite niveluri, de a 
extinde și accelera 
colaborarea dintre 
România și Liberia pe 
plan politic, econo
mic, tehnico-științific, 
cultural, in interesul 
celor două popoare, al 
cauzei, păcii și coope
rării in lume.

Sosirea unei delegații a filialei armene a Asociației 
de prietenie sovieto-române

La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S.. o delegație de activiști ai 
filialei armene a Asociației de prie
tenie sovieto-române. condusă de 
Akopian Pasionaria Liparitovna. vice
președinte al Asociației armene de 
prietenie și legături culturale cu 
străinătatea, a sosit miercuri dimi
neață in București.

Pe peronul Gării de Nord, oaspeții 
au fost întimpinați de C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, membru in Con
siliul Geneial A.R.L.U.S., de membri 
și activiști ai consiliului.

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

' (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Insurecției naționale cu
baneze. miercuri după-amiâză a 
avut loc in Capitală o adunare fes
tivă. organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R.. Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste și Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

în prezidiul adunării âu luat ioc 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, , secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Agachi, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte a) Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
ministrul industriei metalurgice, Teo
dor Vasiliu, ministrul justiției. Ște
fan Pavel, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, Andrei Vela, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.. Nicolae Croitoru, se
cretar al C.C. al U.T.C., Ioana Boga, 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al Femeilor, și Cornel Nedelcu. mun
citor la uzinele ..Timpuri noi".

în prezidiu a luat loc, de aseme
nea, Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
ambasadorul Cubei la București.

La adunare au luat parte activiști 
de partid și de stat,, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, personalități 
ale vieții științifice, artistice și cul
turale, un numeros public.

‘Erau prezenți membri ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de Nicolae Matei, secretar al Comi
tetului municipal de partid Bucu
rești.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit â vorbit tovarășul Nicolae 
Agachi.

Alături de comuniștii și oamenii 
muncii cubanezi, a spus vorbitorul, 
sărbătorim în aceste zile, cea de-a 
XX-a aniversare a Insurecției na
ționale cubaneze — eveniment de 
însemnătate istorică în îndelungata 
luptă dusă de poporul Cubei frățești 
pentru eliberare națională și socială.

Asaltul asupra unuia din princi
palele bastioane ale regimului dicta
torial impus de Batista — fortăreața 
militară Moncada din orașul San
tiago de Cuba — a marcat începutul 
acestei insurecții care â polarizat 
aspirațiile de libertate și dreptate 
socială ale întregului popor, trans- 
formîndu-Se într-o amplă mișcare 
revoluționară care a dat lovitura 
zdrobitoare regimului dictatorului 
Batista.

Intrarea victorioasă In capitala 
țării a trupelor insurgente, la 1 ia
nuarie 1959, și luarea puterii de că
tre forțele populare au încununat 
victoria Insurecției naționale cuba
neze. a luptei grele și eroice duse 
de poporul cubanez pentru eliberare 
naționață și socială, pentru indepen
dența și suveranitatea patriei sale. 
Victoria revoluției a deschis calea 
pentru înfăptuirea unor adinei trans
formări in viața politică și economi- 
co-socială a țării, pentru trecerea la 
edificarea noii orînduiri socialiste.

Trecînd in revistă istoricele reali
zări ale poporului cubanez, vorbito
rul a sublimat că astăzi Cuba socia
listă este o țară cu o economie și 
cultură in plin avint. care iși aduce 
contribuția la cauza păcii și socialis
mului, la întărirea forțelor antiimpe- 
rialiste.

Toate aceste realizări sint rodul 
muncii creatoare și pline de abnega
ție a clasei muncitoare, a întregului 
popor cubanez, sub conducerea Par
tidului Comunist și a Guvernului Re
voluționar, in frunte cu tovarășul 
Fidel Castro, și constituie un exem
plu strălucit al forței și capacității 
creatoare ale unui popor liber și 
stăpin pe soarta sa, hotărit să-și 
făurească un viitor fericit.

Triumful revoluției cubaneze și a- 
pariția primului stat socialist pe 
continentul american reprezintă un 
moment de profundă semnificație in 
procesul revoluționar mondial, un 
exemplu însuflețitor pentru popoarele 
care luptă pentru libertate, democra
ție și progres social.

Poporul nostru — a spus in conti
nuare vorbitorul — dă o inaltă apre
ciere luptei eroice desfășurate de 
poporul cubanez, sub conducerea par
tidului său comunist, pentru apăra
rea și consolidarea cuceririlor revo
luției, se bucură din toată inima de 
succesele remarcabile obținute de oa
menii muncii din Cuba in opera 
complexă de edificare a societății so
cialiste.

Este un prilej de deosebită satis
facție să constatăm că legăturile de 
solidaritate și prietenie frățească 
dintre popoarele și partidele noas
tre, colaborarea multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Cuba, bazate pe comunitatea 
orinduirii sociale, pe ideologia și țe
lurile comune de construire a socie
tății socialiste, se dezvoltă continuu 
pe cele mai diverse planuri, in spi
ritul deplinei egalități și întrajuto
rării tovărășești.

Un moment remarcabil in evoluția 
ascendentă a relațiilor româno-cuba- 
neze l-au constituit convorbirile fruc
tuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, cu prile
jul vizitei în țara noastră in 1972.

Poporul nostru, a spus in continua
re vorbitorul, așteaptă cu deosebit in
teres vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Cuba, la invi
tația tovarășului Fidel Castro, con
vins fiind că aceasta va constitui o 
nouă și importantă contribuție la dez
voltarea prieteniei frățești și colabo
rării multilaterale dintre partidele și 
țările noastre, spre binele popoarelor 
român și cubanez, al cauzei socialis
mului și păcii.

Vicepreședintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 
s-a referit apoi pe larg la realiză
rile poporului nostru, angajat ferm 
să înfăptuiască Înainte de termen 
planul cincinal, mărețul program de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, adoptat de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R. România — a spus el in 
continuare — manifestă o preocupare 
constantă ■ pentru promovarea unei 
largi conlucrări între popoare, în ve
derea înfăptuirii unui climat trainic 
de pace și securitate internațională.

In cadrul relațiilor internaționale, 
partidul și guvernul nostru acordă 
un loc de primă importanță întăririi 
și dezvoltării prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, de care sin- 
tem legați prin idealuri și aspirații 
comune. O importanță deosebită se a- 
cordă, de asemenea, colaborării și 
solidarității cu țările care, eliberîn- 
du-se de exploatare și asuprire colo
nială, și-au luat soarta in propriile 
miini, cu toate popoarele care luptă 
pentru dezvoltarea lor liberă, inde
pendentă.

De asemenea, in spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, țara noas
tră acționează' pentru dezvoltarea 
largă a colaborării cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, participă activ la di
viziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori materiale 
și spirituale.

Cheia de boltă a politicii externe 
a României o formează principiile 
independentei și suveranității națio
nale. egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc — principii care iși cu
ceresc in lumea contemporană o una
nimă recunoaștere și in a căror apli
care vedem esența democratizării 
vieții internaționale, singura temelie 
cu adevărat trainică a edificării li
nei lumi a păcii și libertății. în acest 
spirit considerăm că, in lumea de 
azi, toate țările — fie ele mari, mij
locii sau mici — au dreptul și dato
ria să participe activ, în condiții de 
deplină egalitate, la viata internațio
nală, la soluționarea tuturor proble
melor de care depind pacea și pro
gresul omenirii.

Credincios politicii sale consecvent 
internaționaliste, Partidul Comunist 
Român dezvoltă raporturi tovărășești, 
de solidaritate și prietenie cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, cu partidele democratice 
din noile state independente, cu miș
cările de eliberare națională, in in
teresul obținerii de noi victorii îm
potriva politicii imperialiste de for
ță, dictat și agresiune, a colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
triumful cauzei pății, libertății și 
prieteniei popoarelor, pentru socia
lism.

în încheiere, adresind comuniștilor 
și poporului frate cubanez cele mai 
cordiale felicitări și un fierbinte sa
lut de prietenie și solidaritate, îm
preună cu urarea de a obține noi și 
mari izbinzi in opera de construire 
a socialismului, pentru înflorirea și 
propășirea patriei, in apărarea și 
consolidarea cuceririlor revoluționare, 
vorbitorul a spus :

Ne exprimăm convingerea că re
lațiile de prietenie frățească, solida
ritate și colaborare multilaterală 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre vor cunoaște in continuare 
o dezvoltare rodnică, spre binele

Capitală
popoarelor român și cubanez, al 
cauzei unității țărilor socialiste, miș
cării comuniste internaționale, tu
turor forțelor antiimperialiste.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Nicolas Rodriguez’ Astiazarain.

Data pe care o sărbătorim astăzi
— a spus vorbitorul — are o sem
nificație deosebită pentru noi. impli- 
nindu-se 20 de ani de la începutul 
epopeii care a culminat cu elibe
rarea Cubei.

Vorbitorul a evocat pe larg mo
mentele cruciale ale istoriei Cubei, 
condițiile sociale și politice care au 
generat valul revoluționar și au dus 
la declanșarea insurecției naționale. 
Focurile de armă trasț la Moncada
— a spus el — au fost o chemare 
la luptă adresată tineretului cuba
nez, au strîns in jurul mișcării re
voluționare marea majoritate a 
populației țării.

Curajoasa pledoarie pronunțată de 
conducătorul asaltului de la Mon
cada a făcut ca procesul pus la cale 
de dictatură să se întoarcă împo
triva acesteia. în istoricul său dis
curs, Fidel Castro a analizat minu
țios condițiile economice, sociale și 
politice ale țării și a enunțat pro
gramul politic al guvernului revolu
ționar.

Victoria armatei revoluționare cu
baneze a provocat o breșă adincă in 
blocul monolitic creat de imperia
lismul S.U.A. pe continentul ameri
can, a făcut să renască idealul la- 
tino-american al lui Bolivar și 
Marti, a deschis o nouă eră de reali
zări politice și sociale. Pe plan e- 
conomic, revoluția a insemnat recu
perarea tuturor bogățiilor care se a- 
flau in miini străine și naționali
zarea lor pentru a fi puse in slujba 
țării.

Cu ajutorul solidar și constant al 
țărilor socialiste, a subliniat vorbito
rul, in Cuba a început un rapid pro
ces de modernizare și dezvoltare a 
industriei și agriculturii, fapt care o 
situează de pe acum printre țările 
cu cele mai înalte ritmuri de dez
voltare de pe continent. Mersul as
cendent al economiei cubaneze s-a 
evidențiat in special in ultimul timp, 
concretizindu-se astfel eforturile ce 
s-au făcut de-a lungul a aproape 15 
ani de putere populară. în această 
perioadă — a amintit vorbitorul — 
economia a cunoscut o dezvoltare 
mereu ascendentă, pe multiple pla
nuri. in industrie și agricultură, în 
zootehnie. S-a elaborat un program 
complex de ridicare a gradului de 
cultură și civilizație, de construire a 
numeroase obiective de interes so
cial și cultural, obiective sanitare și- 
de invățămint, pentru a se elimina 
moștenirea grea a exploatării capita
liste. A crescut in permanență nive
lul de trai al populației.

Toate aceste cuceriri — a spus 
vorbitorul — s-au obținut cu prețul 
unor mari eforturi și jertfe, în! con
dițiile blocadei economice și ale izo
lării impuse de imperialism Cubei 
revoluționare. Planurile imperialiste 
de a infringe revoluția cubaneză prin 
blocadă politică sau economică! s-au 
prăbușit in fața avintului de nestă
vilit al tuturor popoarelor din . Ame
rica Latină, care astăzi se trezesc și 
in multe locuri pe continent s-au 
hotărit să fie stăpine pe destinul lor.

Ne face o deosebită plăcere — a 
spus vorbitorul — să sărbătorim 
impreună cu dumneavoastră cea! de-a 
XX-a aniversare a Insurecției hațio- 
nale cubaneze. Poporul nostru s-a 
bucurat întotdeauna de solidaritatea 
internaționalistă a poporului român. 
Păstrez la fel de proaspete in me
morie manifestările de simpatie față 
de poporul nostru de care s-a 'bucu
rat tovarășul Fidel Castro în timpul 
vizitei sale in România și așteptăm 
cu mare nerăbdare vizita în Cuba a 

'tovarășului Nicolae Ceaușescu! pen
tru a-i dovedi căldura și dragostea 
poporului nostru față de poporul ro
mân.

Ambasadorul Cubei și-a încheiat 
cuvintul adresind poporului nostru 
urări de noi și mari succese îri con
struirea socialismului.

în incheierea adunării, formații ar
tistice din Capitală au prezentat un 
reușit program de coruri, dansuri și 
poezie.

(Agerpres)

Spectacol festiv 
la Santiago de Cuba

Poporul cubanez sărbătorește azi implinirea a 20 de ani de la asal
tul asupra garnizoanei Moncada din Santiago de Cuba, act de o mare 
bravură revoluționară, săvirșit de un grup de tineri insurgenți in 
frunte cu Fidel Castro. Moment de importanță istorică în viața Cubei, 
asaltul asupra Moncadei, citadelă militară, bastion și temniță a regi
mului de tiranie al generalului Batista, a marcat începutul insurec
ției armate eliberatoare, 
statuarea

închc iată victorios Ia 
puterii populare.

1 ianuarie 1959 prin in-

20 de ani 
memorabil

Astăzi, la 
de la acel 
26 Iulie 1953, Cuba se 
prezintă lumii întregi 
ca o țară socialistă — 
prima pe continentul 
latino-american — în 
plin avint creator. 
Anii care au trecut de 
la victoria insurecției 
naționale cubaneze au 
fost ani de 
indiscutabile, 
Uzări importante 
frontul 
domeniul 
culturii și 
Au fost ani 
tate intensă, 
cipare

succese 
de rea- 

pe 
producției, in 

educației, 
sănătății, 

de activi- 
de parti- 

entuziastă a 
maselor la îndeplini
rea marilor sarcini 
trasate de revoluție, 
la lupta necruțătoare 
împotriva dușmanilor 
interni și externi, 
pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare, 
a independenței și su
veranității naționale.

înțelegerea a tot 
ceea ce s-a realizat și 
se realizează in Cuba 
socialistă reclamă o 
raportare la situația 
Cubei dinainte de re
voluție. Nu se poate 
măsura prezentul a- 
cestei țări fără a se 
(ine seama de tabloul 
Cubei de odinioară, de 
opulența și luxul in 
care trăiau o mină de 
oameni și teribila mi
zerie și ignoranță in

care se zbătea cea 
mai mare parte a 
populației — totul gre
fat pe 
exploatări de tip 
micolonial, 
cu încălcarea 
a libertății, 
și demnității

Lichidarea 
grele preluate de 

moștenire 
de zeci și 
și care se 
scurt sub- 
a solicitat

fondul , unei 
se- 

impletilă 
flagrantă 
mindriei 

umane, 
moșteni-.

leninist, Partidul 
munist din Cuba 
(ara prietenă din 
tile și-a consacrat 
tr-o măsură tot 
mare energiile și

Co-

An- 
în- 

mai 
po-

conducerea de partid 
și de stat a Cubei a 
inițiat un amplu pro
gram de ocrotire a 
sănătății, de eradicare 
a unor grave maladii 
sociale, de rezolvare 
treptată a problemei 
locuințelor. Astăzi in
vestițiile cu caracter 
economic, social, edu
cațional și cultural 
însumează peste o 
treime din venitul na
țional.

a trestiei de zahăr — 
zahărul fiind principa
lul produs de export 
al țării. In urma me
canizării parțiale a 
operațiunilor de recol
tare și a mecanizării 
pe scară largă a altor 

. operațiuni (încărcarea 
și transnortul trestiei) 
s-a reușit, in special 
in 1973. să se realizeze 
„Zafra" cu un efectiv 
redus de „macheteros" 
(tăietori de trestie) și

agriculturii care au o 
pondere tot mai mare 
în crearea venitului 
național. Succese im
portante au fost obți
nute in anii din urmă 
in industria minieră 
— în special a niche
lului și cuprului ; in 
piscicultura, în urma 
creării unei flote mo
derne de pescuit de 
prim rang ; în indus
tria de bază (energia 
electrică, construcția

rii
revoluție, 
acumulată 
zeci de ani 
numește pe 
dezvoltare, 
măsuri și reforme ra- 

sacrificii, tena- 
spirit mobiliză- 
responsabili tatei 
din primii 

populară

dicale, 
citate, 
tor. 
Chiar 
puterea 
înfăptuit o serie 
acte cu caracter pro
fund revoluționar, 
tre care reforma 
grară, naționalizarea 
principalelor mijloace 
de producție, a resur
selor solului și subso
lului, a băncilor și 
alte măsuri care au 
pus bazele construc
ției socialiste, pornin- 
du-se de la condițiile 
și realitățile concrete 
ale țării.

Prin eforturi susți
nute și încununate de 
succes in apărarea și 
consolidarea noii o- 
rinduiri, în unificarea 
tuturor forțelor revo
luționare intr-un sin
gur partid mârxist-

ani, 
a 

de

în-
a-

ANI DE LUPTĂ,
ANI DE SUCCESE REMARCABILE
tențialul economic o- 
perei de edificare a 
socialismului. Progra
mul de dezvoltare a 
Cubei s-a axat la în
ceput pe inițierea 
unui vast plan do di
versificare a agricul
turii tropicale, para
lel cu înălțarea unor 
noi centre industriale 
care să pună in va
loare bogățiile natu
rale ale țării, pe lichi
darea analfabetismu
lui, pe dezvoltarea 
invățămintului de toa
te gradele, in special 
a invățămintului teh
nologic. Concomitent.

Eforturile financiare 
pentru dotarea diferi
telor ramuri ale eco
nomiei cu mașinile și 
utilajele necesare, crea
rea de noi ramuri ale 
industriei, 
rea agriculturii, 
măsurile 
litic și 
luate in 
Partidul 
Cuba, de organizațiile 
de masă și obștești, 
nu au întirziat să-și 
arate roadele. în toți 
acești ani i 
o atenție 
campaniilor 
tare și de

moderniza- 
ca și 

de ordin po- 
organizatoric 

acest sens de 
Comunist din

s-a acordat 
deosebită 
de recol- 

prelucrare

cu un cost de produc
ție mult mai mic de- 
cit în campaniile pre
cedente. Aceasta a 
permis o corelare mai 
justă a eforturilor in 
celelalte ramuri ale 
economiei, în toate 
domeniile de activi
tate în general.

Cuba continuă 
fie „țara 
dulce", dar 
de adevărat 
tul că astăzi 
mai poate 
Cuba de monoculture. 
In anii socialismului 
au luat ființă noi ra
muri ale industriei

să 
aurului 

tot 
este 

nu 
vorbi

atit 
fap- 

se 
in

și

mecanică, chimia) : în 
agricultura tropicală și 
în zootehnie, 
crearea unor 
ferme moderne și a 
unei vaste rețele de 
irigații.

Ceea ce impresio
nează. poate, cel mai 
mult pe vizitatorul de 
astăzi a! Cubei este 
amploarea pe care a 
luat-o în această țară 
ramura construcțiilor. 
Se construiește peste 
tot : combinate indus
triale ca acelea de la 
Nuevitas și Cienfue- 
gos, centrale termo
electrice la Măriei și »

prin 
mari

Regla, un mare com
binat. de prelucrare a 
laptelui lingă Havana, 
sute de kilometri de 
autostrăzi și șosele 
asfaltate, un mare 
port pescăresc pe li
toralul de sud, la Ma
rea Caraibilor, zeci de 
școli secundare rurale 
cu internat, zeci de 
mii de apartamente, 
numeroase baraje și 
lacuri de acumulare 
pentru irigarea a sute 
de mii de hectare.

Succesele remarca
bile obținute de po
porul cubanez in con
strucția economică și 
social-culturală au dus 
la creșterea rolului și 
prestigiului Cubei so
cialiste în viața inter
națională. în acest 
context, capătă o im
portanță deosebită re
stabilirea relațiilor 
dintre Cuba și Chile, 
Peru, Argentina, do
rința manifestată de 
Venezuela și alte țări 
latino-americane de a 
proceda îij mod simi
lar, precum și hotări- 
rea luată de patru 
state din zona Mării 
Caraibilor — Jamai
ca, Guyana. Trinidad- 
Tobago și Barbados — 
de a statornici legă
turi diplomatice cu 
guvernul Cubei socia
liste.

Poporul român, care 
și-a manifestat de la 
început solidaritatea 
cu lupta eroică dusă 
de poporul cubanez 
pentru eliberare națio
nală și socială, urmă
rește cu caldă simpa
tie eforturile pe care 
le depun oamenii mun
cii cubanezi in con

strucția socialismului, 
se bucură t din toată 
inima de succesele și 
realizările remarcabile 
obținute de ei. sub 
conducerea partidului 
comunist, în această 
vastă operă, în apă
rarea cuceririlor revo
luționare. între Româ
nia și Cuba, între 
partidele și popoarele 
noastre s-au statorni
cit și se dezvoltă trai
nice legături de prie
tenie și colaborare 
multilaterală, bazate pe 
comunitatea de orin- 
duire socială, de ideo
logie și aspirații, pe 
principiile marxism- 
leninismului și inter
naționalismului socia
list.

Un moment de cea 
mai mare însemnătate 
in această evoluție as
cendentă a relațiilor 
româno-cubaneze l-au 
constituit vizita efec
tuată anul trecut in 
România de delegația 
de partid și guverna
mentală in frunte cu 
tovarășul Fidel Castro, 
convorbirile cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
care au reliefat hotă- 
rirea ambelor părți de 
a milita pentru întă
rirea continuă a bu
nelor relații dintre 
cele două țări, partide 
și popoare.

...Cuba iși scrie as
tăzi cu succes noua sa 
istorie, o istorie a ero
ismului in muncă, a 
înaltelor însușiri crea
toare ale poporului ei, 
puse larg in valoare 
in anii rodnici ai socia
lismului.

Victor STAMATE

HAVANA 25 — (Corespondentă de 
Ia M. Fabian). Delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația P.C. din Cuba șl a 
Guvernului Revoluționar, participă 
la festivitățile prilejuite de implini
rea a 20 de ani de la declanșarea in
surecției naționale, a sosit Ia- San
tiago de Cuba. Alături de alte nu
meroase fielegații de peste hotare, 
delegația română a asistat la un 
spectacol festiv. Au fost prezențl Os
valdo Dorticos, președintele Republi
cii Cuba, Raul Castro, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba șl 
ministrul forțelor armate revoluțio
nare, alțl conducători cubanezi.

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 

XX-a aniversări a Insurecției na
ționale cubaneze, ministrul afaceri
lor externe al României, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe al Republicii Cuba, dr. Râul 
Roa Garcia.

★
Cu același prilej, ministrul apără

rii naționale, general de armată Ion 
Ioniță, a adresat o telegramă de fe
licitare comandantului Raul Castro 
Ruz. viceprim-ministru și ministrul 
forțelor armate revoluționare ale 
Republicii Cuba.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a zilei Insurecției naționa
le cubaneze. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste. Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliul Național al Femei
lor din România, precum și alte or
ganizații și instituții centrale aU tri
mis telegrame de felicitare institu
țiilor și organizațiilor similare din 
Cuba.

(Agerpres)



viața internațională
In Consiliul de Securitate Manifestări consacrate aniversării

Tratatului de prietenie
Președintele Italiei, Giovanni Leone,

in problema
Orientului Apropiat
NEW YORK 25 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate al O.N.U., prezi
dat în această lună de reprezentan
tul britanic, sir Colin Crowe, s-a în
trunit miercuri pentru a continua 
dezbaterile asupra problemei Orien
tului Apropiat. A fost prezentat un 
proiect de rezoluție, elaborat de re
prezentanții statelor nealiniate din 
consiliu, în care este deplorată per
petuarea ocupării de către Israel a 
teritoriilor arabe, „contrară principii
lor Cartei". Rezoluția sprijină cere
rea adresată guvernului israelian, la 
8 februarie 1971, de a se angaja să 
evacueze totalitatea teritoriilor ocu
pate.

declară președintele 
Zulfikar Aii Bhutto

și oficialitățile bri- 
relațiilor bilaterale 
ale situației

dejun oferit

inter-

in o- 
străi-

LONDRA 25 (Agerpres). — La 
Londra, s-au încheiat convorbirile 
între președintele Pakistanului, Zul
fikar Aii Bhutto, 
tanice, consacrate 
și unor probleme 
naționale.

Cu ocazia unui
noarea sa de Asociația presei 
ne, președintele pakistanez a decla
rat că Pakistanul dorește normali
zarea relațiilor cu Republica Ban
gladesh și încetarea „confruntării" 
cu India. Referindu-se la relațiile cu 
Anglia, el a arătat că Pakistanul nu 
dorește să revină în' Commonwealth, 
apreciind că această organizație re
prezintă „un vestigiu al trecutului". 
Zulfikar Aii Bhutto s-a declarat sa
tisfăcut de convorbirile avute cu 
premierul britanic, Edward Heath, pe 
tema noului / statut 
denților pakistanezi 
tanie.

juridic al rezi- 
din Marea Bri-

★
— La încheierea 

convorbirilor ce au 
între delegațiile In-

româno - cehoslovac
PRAGA 25. 

C. Prisăcaru). 
lor prilejuite 
sfert de veac de la semnarea pri
mului tratat de prietenie româno- 
cehoslovac și a cinci ani de la noul 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, in localitățile 
Banov și Zvolen au avut loc adu
nări la care au vorbit V. Grazdosik, 
prim-secretar al Comitetului raional 
Uherske Hradiste al P.C. din Ceho-

(Corespondentă de la 
în cadrul manifestări- 
de aniversarea unui

slovacia și, respectiv, Jan Dovalec, 
secretar al Comitetului național al 
raionului^ Zvolen. A luat, de aseme
nea, cuvîntul însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României la Fraga, Si- 
mion-Vlad Popa.

în ambele localități, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, precum și ai Ambasadei româ
ne la Praga au depus coroane de 
flori la monumentul și la cimitirul 
ostașilor români căzuți pentru eli
berarea Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

■ întîlnire consultativă intre reprezentanții
celor două părți sud-vietnameze

PARIS 25 (Agerpres). — în subur
bia pariziană La Celle Saint Cloud 
a avut loc, miercuri, o nouă ședință 
din cadrul întîlnirilor consultative 
dintre reprezentanții celor două părți 
sud-vietnameze.

într-o declarație premergătoare șe
dinței. Nguyen Van Hieu, conducăto
rul delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna-

mului de Sud la aceste consultări, 
relevat că, pînă în prezent, nici

a 
___ o 

măsură din cele prevăzute în comu
nicatul comun din 13 iunie a.c., pri
vind îndeplinirea Acordului de la Pa
ris în vederea rezolvării problemelor 
interne ale Vietnamului de sud, nu a 
fost adoptată, din cauza poziției pe 
care s-a situat administrația saigo- • 
neză.

AFGANISTAN ,
— - • '

După proclamarea republicii
KABUL 25 (Agerpres). — Partici- 

pind la prima conferință de presă 
după răsturnarea monarhiei în Afga
nistan și proclamarea republicii, pre
ședintele acestei țări, Mohammed 
Daud. a declarat că dezvoltarea eco
nomiei naționale și înfăptuirea unor 
reforme de bază, pe'plan social-eco
nomic. sînt principalele probleme 
care stau în fața noului regim. El 
a menționat, de asemenea, că vechea 
constituție a țării va fi înlocuită cu 
una democratică, dar a subliniat că 
aceasta nu a fost încă elaborată.

în continuare, Mohammed Daud a 
precizat că vechiul parlament a fost 
dizolvat și a arătat că va anunța în 
curînd componența noului guvern al 
țării. „Căutăm, a spus el, persoanele 
capabile să îndeplinească, după re
voluție. grelele responsabilități ale 
statului". Președintele a menționat 
că „s-ar putea ca numai cîteva per
soane din rîndul forțelor armate să 
facă parte din noul guvern". Tot
odată, el a arătat că Afganistanul 
va promova o politică independentă.

NOI ARESTĂRI
MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — 

Autoritățile uruguayene au dispus 
arestarea altor patru lideri ai coali
ției de stînga „Frente Amplio" — 
informează agenția î’rensa Latina.

ÎN URUGUAY

a primit delegația municipiului Constanta
ROMA 25 (Corespondență de la 

R. Bogdan). — Președintele Repu
blicii Italiene, Giovanni Leone. a 
primit, marți, delegația municipiului 
Constanța, prezentă în Italia pentru 
a participa la „Săptămîna prieteniei 
româno-italiene", care se va desfă
șura la Sulmona, începînd de joi. La 
primire a luat parte o delegație a 
orașului Sulmona. A fost, de ase
menea; prezent, ambasadorul Româ
niei la Roma, Iacob Ionașcu.

Primarul orașului Sulmona, Paolo 
di Bartolomeo, a arătat, in cuvîntul 
rostit cu acest prilej, că această în
tîlnire va contribui la consolidarea 
raporturilor de prietenie dintre Con
stanța și Sulmona — orașe înfrățite 
— dintre România și Italia. Primarul 
municipiului Constanța, Petre Nico- 
lae, a arătat în cuvîntul său că re
centa vizită în Italia a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile avute și do
cumentele semnate cu acest prilej au 
dăltuit noi trepte durabile pentru 
perspectivele de viitor ale relațiilor 
dintre România și Italia.

în cuvîntul său. președintele Gio
vanni Leone a subliniat că relațiile

de simpatie și prietenie dintre po
poarele român și italian, fondate pe 
legături seculare de cultură și istorie, 
constituie un bun al nostru comun. 
„Ați avut această dovadă și cu ocazia 
recentei vizite în Italia a președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei. domnul Nicolae Ceaușescu, și 
a distinsei sale soții, doamna Elena 
Ceaușescu. îmi amintesc cu multă 
plăcere de această vizită eficace, de 
convorbirile pe care le-a prilejuit", a 
spus șeful statului italian. Referin- 
du-se la înfrățirea dintre orașele 
Sulmona și Constanța, președintele 
Leone a evocat figura marelui poet 
latin Ovidiu. precum și străvechile 
legături spirituale dintre reprezen
tanții cei mai de seamă ai culturii 
celor două popoare.

în încheiere, președintele. Giovanni 
Leone și-a exprimat speranța că 
prietenia constantă dintre cele două 
națiuni se va întări și mai mult și a 
urat poporului român noi și impor
tante succese pe drumul progresului 
și civilizației.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

al
Congresul Partidului African 

Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde

Aristide Pereira ales secretar general al partidului
ca-

al

Plenara C.C. al Frontului democratic 
pentru reunificarea patriei din R. P. D. Coreeană
•PHENIAN 25 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc cea de-a 59-a 
plenară lărgită a Comitetului Cen
tral al Frontului democratic pentru 
reunificarea patriei din R.P.D. Co
reeană, în sprijinul recentului pro
gram în cinci puncte de reunificare, 
prezentat de Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. Au participat Kan Rian Uk, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene. Pak 
Sen Cer, vicepremier al Consiliului 
administrativ, alte personalități.

So Ciol, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, membru al Prezidiului 
C.C. al Frontului democratic pentru 
reunificarea patriei, a prezentat un 
raport în care, în numele partidelor 
politice și al organizațiilor sociale 
afiliate la front, a propus reprezen
tanților tuturor păturilor sociale și 
partidelor politice din Coreea de sud

să convoace imediat o mare Adunare 
Națională pentru a discuta și rezolva 
problema reunificării naționale. Ra
portorul a propus ca această Adunare 
Națională să-și desfășoare lucrările 
la Phenian, arătind. totodată, că pen
tru aceasta poate fi ales, de aseme
nea, Seulul sau alt oraș. înainte de 
aceasta, a arătat el, ar putea avea loc 
o întîlnire de lucru la Panmunjon, 
pentru a discuta o serie de probleme 
practice legate de pregătirea Adu
nării Naționale.

Vorbitorul a declarat că partea 
nord-coreeană este dispusă să aibă 
contacte bilaterale sau multilaterale 
preliminare cu reprezentanți ai par
tidelor politice și organizațiilor so
ciale, precum și cu persoane indivi
duale din Sud, în orice moment și 
în orice loc, în vederea pregătirilor 
pentru convocarea Adunării Națio
nale.

MARGINALII

Cum yom călători mi ine?

ISLAMABAD, 
primei runde a 
avut loc marți 
diei și Pakistanului,’s-a dat publi
cității o declarație comună, care 
menționează că a fost evocată evo
luția situației în zonă după întil- 
nirea din august, anul trecut, a re
prezentanților celor două țări. Au 
fost discutate, totodată, o serie de 
probleme umanitare.

Un purtător de cuvînt al Minis
terului pakistanez al Afacerilor Ex
terne a declarat că actualele con
vorbiri progresează.

La rîndul său, conducătorul dele
gației indiene, N. P. Haksar, a de
clarat ziariștilor că reprezentanții 
celor două părți se vor lntilni din 
nou pentru a continua convorbirile.

international de la Damasc
1

DAMASC 25 (Agerpres). — (Co
respondență de la Crăciun Ionescu). 
Miercuri s-a deschis Tirgul interna
țional de la Damasc, aflat anul acesta 
la cea de-a 20-a ediție. Sint prezen
tate, la această ediție. 36 de pavi
lioane naționale din țări arabe, pre
cum și din țări din Europa. Asia și 
Africa. Mai expun. în pavilioane in
dividuale, firme din nouă țări.

România participă și la ediția din 
acest an cu un pavilion reprezenta
tiv, în care este 
gamă de produse 
noastre socialiste.

La festivitatea de 
gului au fost prezenți membri ai gu
vernului sirian și numeroase delega
ții de peste hotare, invitate cu acest 
prilej la Damasc. Din țara noastră 
participă o delegație condusă de Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare.

Este vorba de fostul deputat Jose 
Luis Massera, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C. din 
Uruguay, cunoscută personalitate a 
vieții politice uruguayepe, Jose Pedro 
Cardoso, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Partidului So
cialist. fostul deputat Hugo Batalla, 
conducătorul unui sector al Partidu
lui Colorado, care face’ parte 'din 
„Frente Amplio", și fostul senator 
Juab Pablo Terra, președintele Parti
dului Democrat-Creștin.

în afară de aceștia, se află ares
tați. de peste două săptămini, pre
ședintele organizației „Frente Am
plio", generalul Liber Seregni, și alți 
doi conducători ai coaliției, genera
lul Victor Licandro și colonelul Car
los Zufriategui.

DAKAR 25 (Agerpres). — în 
drul celui de-al doilea Congres 
Partidului. African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde 
loc între 18—22 iulie 
zonele 
a fost 
tidului 
cial al 
Dakar.

Aristide Pereira, arată comunica
tul, a condus activitatea P.A.I.G.C. 
după asasinarea fostului secretar 
general. Amilcar Cabrai, survenită la 
21 ianuarie 1973.

Totodată, se anunță că Adunarea 
Națională Populară, aleasă în 1972, 
va fi convocată in cursul acestui an 
pentru a-și „îndeplini prima sa mi
siune istorică — proclamarea statului 
Guineea-Bissau. adoptarea primei 
constituții a noului stat, precum și 
crearea organului executiv".

Delegații la congres au exprimat 
profundă recunoștință țărilor socia
liste pentfu sprijinul multilateral a- 
cordat luptei patrioților pentru eli
berare și independență națională.

La lucrările congresului P.A.I.G.C. 
au participat 60 de delegați/ și 138 de 
observatori, reprezentând „toate sec
țiunile, regiunile și zonele P.A.I.G.C., 
foițele armate naționale, forțele ar
mate locale, muncitori, consilieri re
gionali și deputați aleși în Adunarea 
Națională Populară".

(P.A.I.G.C.). care a avut 
într-una din 

eliberate, Aristide Pereira 
ales secretar general al par- 
— anunță un comunicat ofi- 
P.A.I.G.C., dat publicității la

La încheierea dezbaterilor, arată 
comunicatul, participanții au reafir
mat hotărirea P.A.I.G.C. de a-și in
tensifica lupta împotriva colonialis
mului portughez, pentru deplina eli
berare a țării.

PRAGA

întrevederi
ale ministrului

industriei chimice
al României

BRAZILIA,

IN SENATUL S. U A. t

expusă o largă 
ale industriei

deschidere a tir- americane

Evoluții pe scena politică
Dintre evenimentele petrecute în 

ultima vreme, două predomină scena 
politică braziliană. Primul, de ordin 
intern, este rezolvarea succesiunii 
prezidențiale, pregătită minuțios de 
mai mult timp: după cum se știe, 
președintei^ Emilio Garrastazu Me
dici l-a indicat pe generalul Ernesto 
Geisel drept candidat la funcția su
premă. Acest fapt a intervenit după 
cîteva reuniuni succesive ale actua
lului președinte cu membri ai gu
vernului, cu președinții celor două 
camere ale Congresului național (par
lamentul) și cu conducerea partidu
lui oficial, „Alianța Renovatoare Na
țională" (ARENA). Congresului na
țional i-a fost înaintat un proiect de 
lege care reglementează compoziția și 
modul de funcționare ale Colegiului 
electoral — alcătuit din 66 senatori 
310 deputați federali și 126 delegați 
al adunărilor legislative ale statelor 
federale — ce va alege pe noul șef 
al statului la 15 ianuarie 1974. în
trucât partidul oficial „ARENA" de
ține majoritatea covîrșitoare a locu
rilor., atit în Camera deputatilor, cit 
și în Senat, ca și. în aproape tota
litatea ' Adunărilor legislative ale 
statelor, ratificarea numelui viitoru
lui președinte de către Colegiul e- 
leotora! ’ este absolut certă. Astfel, 
generalul Ernesto Geisel. actualmen
te in vîrstă de 65 
didează pentru a 
23-lea președinte al 
al optulea militar 
funcție. Indicîndu-1 ca succesor 
său, președintele Medici a subliniat 
că „această alegere a fost făcută cu 
convingerea că ea constituie o ga
ranție a continuității politicii eco
nomice și sociale desfășurate înce
pînd din 1964". Din 1969. generalul 
Ernesto Geisel conduce cea mai im
portantă întreprindere braziliană — 
societatea de stat pentru petrol 
(PETROBRAS) și este adeptul pozi
ției potrivit căreia sectoarele indus
triale de bază trebuie să se afle ne
condiționat în miinile statului, care 
• necesar să-și exercite, de aseme-

de ani. can- 
fi cel de-al

Braziliei și 
în această . 

al

PRAGA 25 (De la corespondentul 
nostru), 
mice al 
care se 
slovacia, 
dustriei 
Slovacă,
Josef Kempny, membru al Prezidiu
lui. secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. în timpul întilhirii, 
desfășurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a procedat la o in
formare reciprocă asupra desfășură
rii acțiunilor de1 cooperare în dome
niul chimiei, a obiectivelor ce sta'u 
în fața acestui sector important al 
economiei naționale.

în aceeași zi. ministrul român a 
fost primit de vicepreședintele gu
vernului federal. .Tan Gregor. Au 
fost discutate probleme privind dez
voltarea pe mai departe a colaborării 
intre industriile chimice ale celor 
două țări.

— Ministrul industriei chi- 
României, Mihail Florescu, 
află într-o vizită in Ceho- 
la ifivitația miniștrilor in- 

din R. S. Cehă și R. S. 
a fost primit, miercuri, de

Orașul Bruges a 
găzduit recent o re
uniune internaționa
lă de amploare, a- 
vînd ca temă transpor
turile, mijloacele de 
transport și dezvolta
rea lor în perspectivă.

în marile orașe, cen
tre industriale, feno
menul navetismului 
devine, general și ridi
că, în materie de 
transport. probleme 
dintre cele mai varia
te. S-a citat, ca tipic 
în acest sens, centrul 
Londrei. cunoscutul 
City, unde nu locuiesc 
permanent mai mult 
de 4 500 de oameni, 
dar care, in cursul zi
lelor de lucru, se 
populează cu nu mai 
puțin de o jumătate 
de milion de navetiști. 
Trenul sau automobi
lul ? — iată dilema 
creată de această si
tuație.

Poate părea parado
xal. dar automobilului 
i s-a prezis, dacă nu 
un declin total. în 
orice caz un loc dintre 
cele mai modeste prin
tre mijloacele de 
transport ale viitorului 
nu prea îndepărtat, 
într-adevăr. încă de 
pe acum, marile, orașe 
s.e. sufocă"datorită 
blocărilor de circulație 
provocate de automo

bile, se îneacă în norii 
toxici pe care ii ema
nă eșapamentele. Se 
mai adaugă faptul, de 
loc de neglijat, că au
tomobilul devine din 
ce în ce mai mult un 
pericol direct pentru 
viața cetățenilor. Pri
ma victimă a unui ac
cident de automobil a 
fost înregistrată în 
1899. După numai o 
jumătate de secol. în 
1951, numărul celor 
căzuți victime automo
bilului atingea cifra de 
un milion. Calculele 
arată că în prezent, la 
fiecare patru ani și 
jumătate, pe întreg 
globul, un milion și 
jumătate de ființe u- 
mane își pierd viața 
pe șosele, în afară de 
cei. mult mai nume
roși, rămași invalizi, 
inapți de muncă, ră
niți.

Se propune, ca o so
luție posibilă, moder
nizarea mijloacelor 
publice de transport și 
aducerea trenurilor în 
inima orașului. A fost 
dată ca exemplu for
mula adoptată Ia Bru
xelles, unde, pe traiec
toria nord-sud, fac 
joncțiune, în plin cen
tru. șase importante 
linii de cale ferată. 
Pentru parcurgerea cit

mai rapidă a distan
țelor se consideră ca 
avînd un mare viitor 
aerotrenul ghidat și 
cel pe perne magne
tice, sisteme aflate în 
studiu în R.F. Germa
nia. Dezvoltînd viteze 
pînă la 500 km pe oră, 
aerotrenul are șanse 
să intre in competiție 
directă cu transportul 
aerian pe distanțe 
scurte.

în afara probleme
lor de specialitate pri
vind perspectiva tran
sporturilor în anii '80, 
conferința internațio
nală de la Bruges a 
dezbătut și probleme 
sociale și ecologice. A 
fost subliniat, în mod 
particular, faptul că 
populația marilor a- 
glomerări urbane nu 
numai că nu poate fi 
exclusă, dar trebuie să 
fie atrasă la o parti
cipare activă în ela
borarea deciziilor im
portante în domeniul 
mijloacelor de comu
nicație. ca de altfel și 
în multe alte domenii 
in care interesele de 
muncă și trai ale oa
menilor sînt direct 
afectate.

N.POPFSCU 
BOGDANEȘTI 

Bruxelles

600000 de medici primesc 
o scrisoare de avertisment...

Washington, bolnavilor de nervi

TUNISIA

nea, controlul asupra producției de 
materii prime.

Maniera alegerii președintelui 
Braziliei se înscrie fidel pe linia tra
diției din ultimii nouă ani, regle
mentată acum de o serie de acte 
normative.

Cel de-al doilea eveniment al ac
tualității privește politica externă : 
este vorba de vizita ministrului de 
externe. Mario Gibson Barbosa, în 
Venezuela, Columbia, Peru. Bolivia și 
Ecuador. Apreciat de comentatori 
ca fiind ,.o nouă etapă a 
ofensivei diplomatice braziliene", 
turneul titularului Ministerului de 
Externe vine, să se adauge altor 
vizite întreprinse în state ale Americii 
Centrale și Africii. De astă dată re
ține atenția analiștilor faptul că 
toate cele cinci țări incluse în iti- 

diplomatic fac parte din 
economic 

economice 
interesul.

ac
are

nerarul
Pactul Andin, organism 
față de care cercurile 
braziliene nu-și ascund 
dat fiind potențialul economic 
tual al acestui organism, care 
perspectiva de a se dubla prin e- 
ventuala aderare a Argentinei. în 
plus, față de Asociația latino-ame- 
ricană a comerțului liber (A.L.A.L.C.) 
sau de Piața comună a Americii 
Centrale (ambele aflate într-o pre
lungită stagnare). Pactul Andin s-a 
distins prin rezultate pozitive în 
dezvoltarea industrială și în ampli
ficarea colaborării economice. Țări
le membre acționează în front unit 
pentru recuperarea resurselor natu
rale și limitarea sferei de acțiune a 
capitalului monopolist străin, pentru 
cucerirea unei reale independențe 
economice și politice.

Turneul ministrului Gibson Bar
bosa este privit ca un pas 
important în dezvoltarea colaborării 
cu țările incluse în intinerar, 
prilejuind totodată un schimb de 
opinii privind efectele ce le-ar pu
tea avea pentru relațiile bilaterale 
lărgirea și consolidarea Pactului An
din.

V. PĂUNESCU
Rio de Janeiro

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
în Senatul american continuă exa
minarea problemei reducerii forțe
lor armate ale S.U.A. staționate în 
Europa occidentală. Miercuri, Sub
comitetul senatorial pentru serviciile 
armate, condus de senatorul demo
crat Edmund S. Muskie, a început 
o nouă serie de audieri, vizînd sta
bilirea nivelului de reducere a for
țelor americane amplasate în unele 
țări vest-europene. După cum se 
știe, audieri similare au avut loc cu 
două săptămîni în urmă, în Comi
tetul pentru afacerile externe al Ca
merei reprezentanților. Atit in Se
nat, cit și în Camera reprezentan
ților. diferiți deputați au prezenlat 
rezoluții care preconizează „o redu
cere substanțială" â trupelor ame
ricane de pe continentul european.

Presa americană relevă intensifi
carea presiunilor din partea celor 
două camere ale.Congresului, cit și 
ale opiniei publice, pentru adoptarea

unor măsuri de reducere a trupelor 
americane din Europa. Astfel, in Se
nat, un amendament prezentat de 
către liderul majorității democrate, 
Mike Mansfield, prin care se cere o 
reducere substanțială în rîndul ce
lor 313 000 de militari americani din 
Europa, este sprijinit atit de sena
tori democrați, cit și republicani.

în sprijinul măsurii de reducere 
a trupelor americane staționate în 
Europa, numeroși senatori și mem
bri ai Camerei reprezentanților au 
argumentat cu necesitatea eliberării 
unor fonduri cheltuite în prezent 
pentru întreținerea militarilor ame
ricani peste ocean și a alocării lor 
in scopul rezolvării unor probleme 
interne acute, pentru echilibrarea 
balanțelor de plăți și comerciale de
ficitare, arătind, totodată, că. „într-o 
eră de destindere în Europa nu e- 
xistă nici o amenințare reală pe 
continent" care să justifice prezen
ța forțelor armate ale Statelor U- 
nite.

Festivități prilejuite 
de aniversarea 

proclamării republicii
TUNIS 25 (Corespondență de la 

Mircea S. Ionescu). — Miercuri, 25 
iulie, poporul tunisian a sărbătorit 
împlinirea a 16 ani de la procla
marea republicii, eveniment istoric 
care a inaugurat o etapă nouă în 
dezvoltarea economică, și socială a 
tării, in consolidarea independenței 
și suveranității naționale. La Tunis 
și în celelalte departamente admi
nistrative au avut loc reuniuni fes
tive.

Președintele republicii, Habib 
Bourguiba, a participat. cu acest 
prilej, la ceremonia aniversării a 40 
de ani de la crearea 
a Partidului Socialist 
orașul Monastir.

primei celule 
Desturian

V
din

Mașina salvării se 
îndreaptă cu toată vi
teza spre spitalul cen
tral din 
Pacientul transportat
de urgență are haluci
nații și se comportă ca 
un schizofrenic. Reac
țiile lui se aseamănă 
cu cele ale altor 35 de 
persoane de curînd in
ternate in același spi
tal. Analizele făcute 
de urgență indică pre
zența scopolaminei, 
substanță găsită și în 
organismul celorlalți 
35 de pacienți. Docto
rii nu au nici cea mai 
mică îndoială că sco- 
polamina, componentă 
de seamă a anumitor 
medicamente somnife
re, administrată in
tr-o cantitate prea 
mare atacă sistemul 
nervos. Mii de persoa
ne suferind de insom
nie, atrase de reclama 
intensă pe care televi
ziunea și presa ameri
cană o fac acestor som
nifere le folosesc fără 
a mai recurge la pres

cripțiile medicului. Re
zultatul il constituie 
creșterea numărului 

Și 
chiar al sinucigașilor.

Pe de altă parte, alte 
mii de americani de
pășesc limitele nor
male ale consumului 
unor pilule cărora li 
se face reclamă că 
ar reduce pofta ude 
mincare. După cum a- 
rată revista ..Time", 
studii de specialitate 
au demonstrat că res
pectivele pilule nu nu
mai că nu ajută la 
pierderea greutății, dar 
sint dăunătoare orga
nismului. în consecin
ță, Administrația pen
tru controlarea produ
selor alimentare și 
medicamentoase din 
S.U.A. (F.D.A.) a tri
mis scrisori de aver
tisment, în acest sens, 
unui număr de circa 
600 000 de medici.

Măsurile luate de 
autoritățile americane 
împotriva abuzului de 
medicamente se dove

desc însă ineficace. în 
goană după profituri 
cit mai mari, firmele 
producătoare de medi
camente — arată re
vista citată mai sus — 
lansează de multe ori 
pe piață produse far
maceutice insuficient 
verificate. Pentru spo
rirea vînzărilor folo
sesc din plin publici
tatea prin televiziune 
și presă. Spectatorii și 
cititorii neavizați le u- 
tilizează fără a mai 
consulta medicii. De 
cele mai multe ori, re
zultatele așteptate nu 
se produc. Speranța 
într-un reviriment îlj 
determină pe „consu- ‘ 
matorul de medica
mente" să înghită cu 
îndirjire cantități tot 
mai mari de pilule. 
Abuzul de medicamen
te în loc să ducă la 
însănătoșirea scontată 
agravează și mai mult 
starea sănătății celui 
in cauză, conchide 
„Time".

T. P.

agențiile de presă
Delegația română ca e va 

participa la cel de-al 10-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților 
de la Berlin a, trecut, miercuri, prin 
R.P. Ungară. La Budapesta, 
ția tineretului român a fost 
de Laszlo Illisz, secretar al 
U.T.C., de reprezentanți ai 
U.T.C. și de numeroși tineri, 
lejul întilnirii tinerilor din 
două țări, desfășurată într-o atmos
feră prietenească, a fost prezentat un 
frumos program cultural-artistic. 
După-amiază, delegația tineretului 
român a plecat spre Republica So
cialistă Cehoslovacă.

delega- 
salutată 
C.C. al 
C.C. al 
Cu pri- 

cele

La Moscova, Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Gaston Thorn, 
ministrul de externe al Luxembur
gului, relatează agenția T.A.S.S. Con
vorbirea care a avut loc cu acest 
prilej s-a referit la probleme ale secu
rității europene și la alte probleme 
internaționale de interes reciproc. 
Părțile au subliniat dorința de a ex
tinde legăturile sovieto-luxerr. bur
gheze în diferite domenii. îh aceeași 
zi, ministrul luxemburghez a avut o 
convorbire cu Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.

transmit

Președintele R,P.D. Core
ene, Kim Ir ®en’ '~a marți, 
pe Yawara Hata. guvernatorul pre
fecturii japoneze Saitama. aflat în 
vizită în R.P.D. Coreeană, și a avut 
cti acesta o convorbire desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Camera inferioară a Par
lamentului iranian a aProbat' 
în unanimitate, textul noului acord, 
pe 20 de ani, încheiat de Iran cu 
consorțiul petrolier occidental care 
acționează în această țară. După cum 
a declarat premierul Amir Abbas 
Hoveyda în parlament, noul acord 
asigură Iranului „controlul deplin 
și efectiv asupra industriei sale pe
troliere".

Un acord comercial în
tre guvernele R.P. Chineze 
și Australiei, primul doc-im!'nt 
important intervenit intre cele două 
țări de la stabilirea relațiilor diplo
matice, in urmă cu șapte luni, a 
fost semnat la Canberra.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit, la 25 
iulie, pe Gerhard Schroeder, preșe
dintele Comisiei pentru afacerile ex
terne a Bundestagului R.F.G., care 
tace o vrzițărîn Polonia.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, 
Hă Dam, a adresat lui 
rez Guerrero, secretarul „_____ _.
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și ~ 
o scrisoare 
că guvernul 
să devină membru al conferinței și 
să participe la activitățile acesteia 
— relatează agenția A.C.T.C.

Inaugurarea barajului 
„Youssef Ben Tachfine".In 
prezența președinților Algeriei și 
Mauritanîei, regele Hassan al II-lea 
al Marocului a inaugurat, marți, ba
rajul „Youssef Ben Tachfine", situat 
la aproximativ 60 kilometri de loca
litatea Agadîr. Barajul, construit pe 
rîul Oued Massa, 
de reținere de 310 
cubi de apă și

irigării unor întinse regiuni agricole. 
Lucrările de construcție au început 
în martie 1969.

Colaborarea

•i
Manuel Pe- 

general al

Dezvoltare (UNCTAD), 
prin care îl informează 

R.P.D. Coreene a hotărit

are o capacitate 
milioane metri 

creează posibilitatea

„Cosmos—577". La 25 lulie- 
în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-577".
latează că la bordul 
află aparate 
explorării spațiului

Agenția T.A.S.S. re- 
satelitului se 

destinate continuării 
cosmic.

sovieto-americană in domeniul Cosmosului
(Ager-MOSCOVA 25 

preș). — La reîntoarce
rea de la Houston, 
unde a participat cu 
grupul de cosmonaut! 
sovietici la. elaborarea 
amănuntelor legate de 
zborul ■ comun sovieto- 
american in Cosmos, 
Konstantin Bușuev, di
rectorul tehnic al pro
gramului sovietic al 
zborului, a relevat că 
„în numeroase proble
me tehnice au fost gă
site soluții de compro
mis, ceea ce permite 
realizarea de progrese".

Cuplarea cosmonave-

lor „Soiuz" și „Apollo" 
constituie unul dintre 
primii pași în vederea 
soluționării probleme
lor legate de siguranța 
zborurilor cosmice, a 
adăugat specialistul so
vietic. Navele cosmice 
ale unor țări trebuie să 
aibă posibilitatea de a 
ajuta, în caz de nevoie, 
echipajele altor țări. 
Fără aceasta, studierea 
aprofundată a spațiului 
extraterestru și cuceri
rea Cosmosului sini, de 
neînchipuit.

Konstantin Bușuev a 
relatat, de asemenea.

că au 
ționate 
bleme cum ar fi. agre
gatul de cuplare, ecluza 
de trecere dintr-o navă 
in alta, crearea atmos
ferei necesare in nave 
si altele. Mai ram in 
insă nesoluționate mul
te alte probleme, prin
tre care și cea a ela
borării unui sistem 
tehnic și organizatoric 
unitar de dirijare a na
velor „Soiuz" și „Apo
llo" de la cele două 
centre — sovietic șt a- 
merican.

fost, deja solu- 
astfel de pro-
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