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/ a încheiat
vizita în tara noastră
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Consiliului 
Ceaușescu.

Nicolae
tovarășa Elena

Sîmbătă, 28 iulie, președintele 
Republicii Africa Centrală, gene
ral de armată Jean Bedel Bokassa, 
cu soția, Catherine Bokassa, și-a 
încheiat vizita neoficială între
prinsă în țara noastră, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

...Ceremonia plecării a avut loc 
Ia aeroportul „Mihail Kogălni- 
ceanu" din, Constanța.

Este ora 8,45. La reședința re
zervată, în stațiunea Neptun, soli
lor poporului centrafrican, sosesc 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. împreună iau loc 
în mașini, escortate de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre aero
gara.

De-a ' lungul traseului, cei doi 
șefi de stat sînt salutați cu căl
dură de mii și' mii de constănțeni,

de turiști romani și străini.
La aeroport au fost arborate. în 

vederea momentului solemn al 
plecării șefului statului centrafri-, 
can, drapelele de stat ale Româ
niei și Republicii Africa Centrală, 
care încadrau portretele celor doi 
președinți ; pe o mare pancartă 
era înscrisă urarea „Trăiască pacea 
șî prietenia între popoare !“

O gardă militară prezintă onorul. 
Sînt intonate, apoi, imnurile de 
stat ale celor două țări. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Jean Bedel Bokassa trec în 
revistă garda de onoare, după care 
șeful statului centrafrican își • ia 
rămas bun de la personalitățile 
române venite să-l salute : Vasile 
Vîlcu, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, miniștri, re
prezentanți ai organelor locale, 
ambasadorul României la Bangui.

' La- scara avionului, președintele
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MĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ DE TOVARĂSOl
IDEAE CEAUSESCU SI IOVA!
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, în seara zilei de 28 iulie, 
în. stațiunea Neptun, o masă tovă
rășească la care au participat mem
bri ai conducerii partidului și sta
tului nostru, cu soțiile, care se găsesc 
în concediu la mare, precum și con
ducători ai unor, partide comuniste 
și muncitorești aflați în vacanță pe 
litoral, la invitația C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Dolores 
Ibarruri, președintele Partidului Co
munist din Spania, Krsta Avramo- 
vici. membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniștilor

FELICITĂRI
adresate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu lucrătorilor 
din agricultura județelor 
Ialomița, Dolj, Mehedinți, 

Vrancea și Constanța, care 
au încheiat secerișul griului

Mobilizați de felicitările și îndemnurile adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu lucrătorilor de pe ogoare din 
primele județe care au terminat recoltatul grîului, oame
nii muncii din agricultura județelor Ialomița, Dolj, Me
hedinți, Vrancea și Constanța au reușit să încheie, la 
rîndul ior, secerișul grîului, obținînd producții bune.

Răspunzînd la telegramele comitetelor județene de 
partid care raportează aceste realizări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis mecanizatorilor, muncitorilor din în
treprinderile agricole de stat, țăranilor cooperatori și spe
cialiștilor, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din agri
cultura județelor Ialomița, Dolj, Mehedinți, Vrancea și 
Constanța, felicitări și urarea de a dobîndi, noi succese în 
activitatea lor pentru desfășurarea la timp și în condiții 
optime a tuturor lucrărilor de sezon, pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale.

★ ★

din Iugoslavia, Joszef Kempa, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., prim-secretar ah 
Comitetului orășenesc Varșovia al 
P.M.U.P.,' Jef Turf, vicepreședinte 
al Partidului Comunist din Belgia, 
Rino Serri, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, Thor- 
quild Holst, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist din 
Danemarca, redactor-șef al ziarului 
„Land og Folk", Anghel Cemerski, 
președintele C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Macedonia, Dușan 
Alimpici, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Comitetului regional al 
Uniunii Comuniștilor din Voivodina, 
Istvan Szabo, membru al C.C. al

ELENA CEAUSESCU
P.M.S.U., președintele Consiliului 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție din R. P. Ungară, D. Isteren, 
membru al C.C. al P.P.R.M., minis
trul învățămîntului general din R. P. 
Mongolă, B. Badarci. membru al C.C, 
al P.P.R.M., șeful Direcției Treburi 
de la Consiliul de Miniștri al R. P. 
Mongole.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră, activiști de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elenă Ceaușescu s-au în
treținut cordial cu oaspeții.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

NICOLAE CEAUȘESCU
AMBASADORUL R

In după-arhiaza zilei de 28 iulie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a . primit în audiență pe Li Min 
Su, ambasadorul R.P.D. Coreene, la 
cererea sa.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
mitetului Central al Partidului 
munist Român.

Co- 
Co-

P. D. COREENE
Cu acest prilej, ambasadorul a re

mis mesajul adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de. tovarășul Kim 
Ir Sen, secreta,r general al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Convorbirea care a avut loc, apoi, 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu. șl. 
ambasadorul R.P.D. Coreene s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, to-, 
vărășească.

EDITORUL LOUIS NAGEL

din județul 
cu 
in

comuniș- 
telegrama 

Nicolae 
Comitetul 
P.C.R. -

Oamenii muncii 
Vrancea, în frunte 
tii — se arată 
adresată tovarășului 
Ceaușescu, de către 
județean Vrancea al
muncesc cu elan și înaltă res
ponsabilitate pentru transpune- 

. rea in viață a grandiosului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. și de Conferința Na
țională a partidului din 1972.

Sub îndrumarea per;nanentă a , 
’organelor și organizațiilor de — 
partid, lucrătorii ogoarelor au 
depus eforturi stăruitoare pen
tru transpunerea în viață a 
hotăririi Comitetului Executiv

al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a pre
țioaselor dumneavoastră indica
ții privitoare la organizarea și 
desfășurarea în condiții bune și 
in timp optim a lucrărilor din 
campania de vară, 
■din întreprinderile 
stat, și cooperatorii 
la 28 iulie campania 
re a griului, iar în 
desfășoară, cu bune rezultate, 
executarea arăturilor de vară, 
lnsămînțarea terenurilor cu cul
turi succesive, se lucrează con- 

---- tinuu pentru livrarea cerealelor 
către fondul Centralizat al statu
lui în cel mai scurt timp.

Sîmbătă, 28 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe cunos
cutul publicist și editor Louis Nagel.

Adr^sîndu-se președintelui Consi
liului de Stat, oaspetele a arătat că 
are deosebita onoare de a-i oferi, în 
semn de 
plar din 
„Nicolae 
litică de 
țională", ,___, .... .. ... __  __ ,
în Editura „Nagel". înmînînd volu
mul, el a ținut să sublinieze cu sa
tisfacție faptul că noua ediție ilus
trează pe deplin interesul larg ma
nifestat față de această prestigioasă 
operă, care reunește o selecție de 
texte a principalelor articole, dis
cursuri și declarații ale președinte-

profund omagiu, un exem- 
ediția a doua a volumului 
Ceaușescu — pentru o po- 
pace și colaborare interna- 
apărut, în limba spaniolă,

lui Nicolae Ceaușescu,. inalta apre
ciere de care se bucură în rindul opi
niei publice internaționale puternica 
personalitate politică a șefului sta
tului român, activitatea sa laborioa
să, neobosită, pusă în slujba păcii și 
înțelegerii internaționale.

Oaspetele a relevat, totodată, căa- 
pariția noii ediții, în limba spaniolă, 
a acestei lucrări răspunde interesu
lui opiniei publice, amplificat de a- 
propiata vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu într-o serie de țări din 
America Latină — eveniment cu 
profund ecou în viața internațio
nală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros editorului și pu
blicistului Louis Nagel.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu 
oaspetele.

Lucrătorii 
agricole de 
au încheiat 
de recolta- 
prezent se

(Continuare în pag. a
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MESAJUL
adresat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
participanților la cel de-al X-lea Festival mondial 

al tineretului și studenților de la Berlin

Sub semnul prieteniei și solidarității frățești a început ieri

COMUNICAT COMUN 
cu privire Ia vsziîa președintelui Republicii Africa 
Centrală, generalul de armată Jean Bedel Bokassa, 

în Republica Socialistă România

ÎN PAGINA A VI-A, COMENTARIUL NOSTRU :

0 nouă și importantă pagină în evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare româno-centrafricane
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Vizita delegației de partid și guvernamentale
a Republicii Democrate Vietnam,

condusă de tovarășul Fam Van Dong
3
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în traseul nostru de re
portaje am poposit la Bra
șov in ziua de 25 iulie 1973. 
Aruncăm o privire nu nu
mai asupra acestei zile din 
existența orașului, ci cău
tăm să reînviem evenimen
te petrecute aici in ultimii 
29 de ani, în zilele de 25 
iulie. Așa am aflat că :

e La 25 iulie 1945, în sala 
cinematografului C.F.R., a 
avut loc o mare întrunire 
a organizației județene a 
partidului 
muncitorii 
de la 
(azi 
„Tellmann' .
că de stofe). Spicuim din 
cuvîntările rostite : „Știu 
prea bine suferințele femei
lor rămase cu copii și fără 
nici un sprijin. Trebuie să 
ne unim cit mai strîns. Să 
dăm tot sprijinul guvernu
lui adus de popor la cîrma 
țării". „Nouă, femeilor, nu 
ne poate fi indiferent mo
dul cum va fi construită o 

care 
noș-

coridoarele și o bună parte 
din stradă !...

După un *an,  la 25 iulie 
1946. O echipă de muncitori 
(intre care și actualul Erou 
al Muncii Socialiste Ilie 
Trandafirescu) a vizitat 
comunele întorsura Buzău
lui și Dumbrăvița, unde 
s-au întîlnit și-au discutat

Destinația ? Ogoarele 
to- 
In- 

25

an.
Bărăganului. Numărul 
tal al livrărilor la zi ? 
clusiv livrările de azi, 
iulie 1973 : 356 512 !...

25 iulie 1948. Inginerul 
Florea Inocențiu de la uzi
na „Astra" (astăzi uzina de 
autocamioane) a prezentat 
o metodă originală de su-

dorii „Steagul roșu", fa
bricilor de stofe și „Teme
lia" li s-au decernat dra
pelul de producție pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
mului nostru plan de 
Al doilea eveniment : 
cistul Gheorghe Goia, 
tru prima dată . în 
industriei brașovene, a în-

pri- 
stat. 
ute- 
pen- 

istoria

WC K!

comunist cu 
și funcționarii 

fabricile „Scherg" 
fabrica de stofe) și 

i“ (azi tot fabri-
La Brașov

e

de 29 de ori 25 iulie

Românie viitoare, în 
vom trăi noi și copiii 
tri“.

Ca să asculte și săCa să asculte și să ros
tească asemenea cuvinte, 
muncitorii au umplut sala 
cinematografului, holurile,

cu peste 300 de țărani des
pre legătura dintre clasa 
muncitoare și țărănime și 
despre necesitatea luptei 
lor comune.

25 iulie 1947. Din uzina 
care, doar cu șase luni în 
urmă, fabricase primul 
tractor românesc a plecat 
un nou lot de 30 de trac
toare, al treilea din acel

dură cap la cap a burghie- 
lor spirale care avea ca e- 
fect economisirea oțelurilor 
speciale. (1973 : Brașovul se 
mindrește cu un număr re
cord de inventatori, dintre 
care mulți au cucerit im
portante premii și medalii 
de aur la concursuri și ex
poziții internaționale).

25 iulie 1949. întreprin-

ceput să lucreze la două 
strunguri deodată. începea 
marea epopee, continuată 
azi pe un plan mult supe
rior, a întrecerii socialiste.

Al treilea eveniment : s-a 
anunțat că la Brașov va lua 
ființă învățămîntul tehnic 
superior. (De atunci și pînă 
azi. Brașovul, ca centru u- 
niversitar, a dat economiei

•naționale aproape șase mii 
de specialiști).

25 iulie 1950. La uzina 
„Tractorul" a fost depusă 
cea de-a 3 380-a propunere 
de inovație de la începutul 
fabricației de tractoare. E- 
conomiile realizate prin a- 
plicarea inovațiilor și ra
ționalizărilor însumează 
33 127 827 lei...

Ne oprim aici cu-„radio
grafierea" zilei amintite.

De la un an la altul, în 
această zi, ca în toate cele
lalte, aici și pretutindeni în 
țară, muncitorii, țăranii, in
telectualii, în frunte cu co
muniștii, au scris prin mun
că harnică cronica dezvol
tării economice, a vieții de 
necontenit progres.

1951. — Un 
orașului își 
rii ; 1952 — 
amenajarea
1953 — noi creșe și grădinițe 
pentru copiii muncitorilor ;
1954 — mii de ucenici ple
cați în tabere de odihnă ;

nou cartier al 
primea locata- 

s-a terminat 
unui parc ;

Mihai CARANFIL 
Nicolae MOCANU

(Continuare în pag. a III-a)
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Din partea Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român și a Biroului Marii Adunări Naționale
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Biroul _ Marii 

Adunări Naționale anunță cu profundă durere că, la 28 iulie a.c., a încetat 
din viață, după o lungă și grea suferință, tovarășul Mihail Roșianu, membru 
al C C al P C.R., deputat in Marea Adunare Națională, președintele Con- 

— vechj militant al mișcării comuniste și mun-
cauza socialisrrului, pentru înflorirea

ÎN CUPRINSUL ZIARULUI:

© Actualitatea agricolă : MAI SÎNT DE RECOLTAT 500 000

siliului General A.R.L.U.S., 
citorești, luptător devotat pentru 
patriei.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

socialismului, pentru înflorirea

BIROUL MĂRII 
ADUNĂRI NAȚIONALE

HECTARE DE GRÎU ® Rubricile noastre : „DIN INSTANȚĂ

ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE", „ADNOTĂRI",

DlVERS", „SPORT"

// FAPTUL

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, sîmbătă la amiază a sosit in Ca
pitală, într-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, delegația de 
partid și guvernamentală a R.D. Viet
nam, condusă de tovarășul Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, prim-ministru al Guver
nului R.D. Vietnam.

Din delegație fac parte Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam. viceprim-ministru, 
Nguyen Van Kha, ministru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planului ; Nguyen Co Thach, vice- 
ministru al afacerilor externe ; gene- 
ral-maior Tran Sam, viceministru al 
apărării naționale : Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București. Delegația este însoțită de 
consilieri și experți.

Ceremonia oficială a sosirii a avut 
loc la aeroportul Otopeni, unde solii 
eroicului popor vietnamez au fost in- 
timpinați cu sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate frățească.

Pe frontispiciul aerogării, încadrate 
de drapele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Demo
crate Vietnam, se aflau portretele

tovarășilor Ion Gheorghe Maurer și 
Fam Van Dong.

Pe mari pancarte erau înscrise în 
limbile română și vietnameză ură
rile : „Bun venit în România dele
gației de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Vietnam, con
dusă de tovarășul Fam Van Dong I" 
și „Trăiască prietenia frățească, a- 
lianța și colaborarea dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam !“

în intimpinarea oaspeților au ve
nit tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mizil,

Gheorghe Rădulescu, membri ai Co
mitetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, Ion 
Agachi, Virgil Actarian, Theodor 
Burghele și Mihail Florescu, miniștri, 
Nicolae Ghenea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R., conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, 
mâni și corespondenți 
străine.

Sînt prezenți șefi de
plomatice acreditați în țara noastră,

ziariști ro- 
ai presei

misiuni di-

(Continuare in pag. a III-a)
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Recepție in cinstea oaspeților 
vietnamezi
începerea convorbirilor oficiale
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FAPTUL
sa

DIVERS
Cartografie 
de arhivă

Mai sînt de recoltat 
500000 HECTARE DE GRÎU 
Buna organizare a muncii, întrajutorarea fac posibilă 

încheierea secerișului înainte de termenele stabilite

Împotriva tendințelor 
de înavuțire fără muncă

Cu ocazia cercetărilor 
prinse peste hotare de 
Arhivele Statului au fost 
tate și microfilmate numeroase 
planuri și hărți referitoare la 
țara noastră. Astfel, din Arhive
le Naționale ale Franței au fost 
microfilmate hărți ale Valahiei 
și Transilvaniei din secolul al 
XVI-lea, precum și o hartă a 
imperiului turc din secolele 
XV-XVI in care sint indicate 
și Țările Române. Cercetarea 
valoroasei colecții de hărți de 
la Kriegsarchiv din Viena s-a 
soldat, de asemenea, cu des
coperirea unor importante docu
mente cartografice : o hartă din 
1735 cuprinzind orașele, fortifi
cațiile din Transilvania, pre
cum și trecătorile spre Țările 
Române, o hartă a Transilva
niei din anii 1769-1773 și hărți 
ale Banatului Timișan și ora
șului Timișoara. Izvoare pre
țioase de cercetare, respective
le documente cartografice aduc 
contribuții noi la elucidarea 
unor momente importante din 
trecutul istoric al patriei noas
tre.

intre- 
către 

depis-
Pînă în ziua de 27 iulie a.c., griul a fost secerat în proporție de 

89 la sută in întreprinderile agricole de stat și 71 la sută în coopera
tivele agricole. La data amintită mai erau de recoltat 594 000 hectare 
cu grîu. Tinînd seama de viteza zilnică de lucru se apreciază că a 
mai rămas de recoltat grîul de pe circa o jumătate de milion de hec
tare — suprafețe mai mari fiind localizate in zonele din centrul și 
nordul țării.

Cine poate
da relații?

în ziua de 9 iulie a.c.- a dis
părut de acasă copilul Adrian 
Popa, în vîrstă de patru ani, 
din orașul Adjud, str. Alexan
dru Ioan Cuza nr. 212. De 
atunci, cu toate investigațiile 
întreprinse, nu a putut fi găsit. 
Normal dezvoltat, copilul are 
părul blond, ochi căprui, buza 
superioară mai pronunțată de- 
cît,, cealaltă ; știe cum îl chea
mă, cîți ani are și unde locu
iește. La data dispariției era 
îmbrăcat cu pantaloni scurți 
din stofă neagră, bluză cu mî- 
neci scurte, de culoare cărămi
zie, cu dungi orizontale de cu
loare închisă, chiloți cu ciorapi 
bej — tricotați. Avea capul 
descoperit și era încălțat cu 
sandale de culoare crem. Cine 
poate da relații despre el este 
rugat să se adreseze miliției 
județului Vrancea.

în luptă
cu flăcările

tntr-una din nopțile trecute, 
ne relatează Marin Geam-

bașu, din București', str. Iacob 
Andrei nr. 44 — în urma unui 
vint puternic, la depozitul de 
materiale din strada Pășunilor, 
sectorul 6, a izbucnit un in
cendiu. Observind acest lucru, 
Stoica Ichim, Eugen Isar, Mi
hail și Grigore Geambașu, loca
tari ai blocului nr. 11 din cvar
talul de locuințe Baciului—Ia
cob Andrei, au început imediat 
lupta cu flăcările. Datorită in
tervenției lor prompte, acest 
incendiu a fost lichidat in cite- 
va minute de la izbucnirea sa. 
Bilanțul; nici o pierdere l

I Izvorul din...

De aproape 2 ani, Ion Leca, 
..'locatar al blocului nr. 33. sca
ra D., apart. 1, de pe bulevar
dul Republicii, din municipiul 
sDrobeta Turnu-Severin, nu 
'poate scăpa de un izvor care a 
/ieșit la suprafață chiar in a- 
partamentul său. Cum dumnea
lui locuiește la parter, chiar 
pe colțul blocului, după fieca
re ploaie se trezește cu apa în 
casă. Și, împreună eu familia, 
rudele apropiate și vecinii, în
cepe omul operația de salvare 
a mobilei și a celorlalte obi
ecte. I. L. s-a adresat, în re
petate rînduri, consiliului 
popular municipal. De aici, tot 
în atîtea rînduri, a fost trimis 
la întreprinderea județeană de 
gospodărire a fondului locativ. 
Și de fiecare dată a primit ace
lași răspuns : „Problema 
este chiar atit de simplă ; 
buie s-o mai studiem, 
aveți și dv. răbdare". I.L. 
oferit chiar să suporte, în even
tualitatea că este cazul, costul 
lucrărilor care se impun. Dar 
în zadar. I se spune mereu 
mai aștepte. Pînâ cind ?

nu 
tre- 
Mai 
s-a

să

în straie
vărgate

deProces public la fabrica 
ștofe „Argeșeana" din Pitești. 
Pe banca acuzaților — patru 
foști salariați ai întreprinderii : 
Ion Luca, Alexandru Crivac, 
Ion Călinescu și Vasile Căli- 
nescu. Nu demult, ei au fost 
surprinși sustrăgind din unita
te un vig de 311 mătri de sto
fă, în valoare de 45 000 lei. Cu 
prilejul 
bilit 
întreprindere 
valoare de 
lei. 
toți

cercetărilor s-a sto
că ei mai furaseră din 

și alte stofe, in 
aproape 

Drept pentru care, 
patru vor purta,

20 000 
acum 
pen

tru multă vreme, numai straie 
vărgate. Dar cum a reieșit din 
dezbaterile procesului, sustra
gerile respective au fost înles
nite și de faptul că o parte din 
curtea fabricii nu avea asigura
tă nici un fel de pază. De unde 
și o întrebare care, deși nu s'-a 
făcut auzită in sală, merită să 
fie pusă „pe rol" : ce are de 
spus conducerea întreprinderii 
in legătură cu această situa-
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încheierea recoltării griului în 
toa,te județele din sudul țării și in
tensificarea secerișului în celelalte 
zone, unde lucrările au început mai 
tirziu, reprezintă obiectivul primor
dial al mecanizatorilor și coopera
torilor, al tuturor lucrătorilor din 
agricultură. O imagine a eforturi
lor ce trebuie desfășurate pentru 
încheierea grabnică a secerișului, 
precum și necesitatea intensificării 
activității în zonele rămase în urmă, 
rezultă cu claritate dintr-o situație 
întocmită de Ministerul Agriculturii, 
in oare se precizează, printre al
tele : în 12 județe situate în Do- 
brogea, Bărăgan, sudul Olteniei și 
Cimpia de Vest — județe în care 
suprafața cu griu a cooperativelor 
agricole însumează 1,1 milioane de 
hectare — secerișul s-a efectuat în 
proporție de 91 la sută ; în zona a 
doua agro-pedoclimatică care cu
prinde, în general, județele din su
dul și estul Carpaților, unde coope
rativele cultivă 558 000 hectare cu 
griu, recoltatul s-a efectuat in 
proporție de 66 la sută ; in sud- 
estul Transilvaniei și nordul țării.

zonele cele mai reci și ploioase 
din țară, au fost recoltate numai 18 
la sută d'in cele peste 327 000 hec
tare cultivate cu grîu în cooperati
vele agricole. In afara vegetației 
m,ai întârziate, în unitățile agricole 
diin ultimele două zone se adaugă 
o serie de condiții specifice : la
nuri cu coacere neuniformă, multe 
pante de deal nemeoanizabile, ceea 
ce impune un plus de atenție pen
tru dirijarea combinelor acolo unde 
pot lucra cu maximum de randa
ment, în cadrul fiecărui județ, al 
fiecărui consiliu intercooperatist și 
chiar în cadrul acelorași unități a- 
gricole. Măsurile întreprinse pină 
acum în județele Satu-Mare, Mu
reș, Sălaj, Bacău, Botoșani ș.a., 
pentru redistribuirea combinelor in 
zonele și microzonele unde grinele 
s-au copt mai de timpuriu și întra
jutorarea organizată în cadrul con
siliilor intercooperatiste au permis 
devansarea lucrărilor, cîștigarea 
mai multor zile și ore deosebit de 
prețioase.

Urgentarea secerișului depinde 
In cel mai înalt grad de munca me

canizatorilor, de stimularea puter
nică a întrecerii pentru depășirea 
normei pe combină, de organizarea 
judicioasă a preluării fără nici o 
întârziere a boabelor din buncărele 
combinelor și transportul operativ 
al acestora la bazele de recepție și 
magaziile unităților. In județul 
Satu-Mare, pentru a asigura func
ționarea neîntreruptă a combinelor, 
atelierele mobile, în general bine 
dotate, sint permanent pe tarlale.

în zonele subcarpatice și de deal 
pentru încheierea recoltării griului, 
pe lingă folosirea judicioasă a com
binelor, sînt necesare măsuri pen
tru organizarea mai multor echipe 
de secerătorî, mobilizarea unui nu
măr cit mai mare de oameni la 
muncă. într-o serie de comune și 
sate ale județului Alba, mii de 
cooperatori muncesc cu Însuflețire 
la seceriș, în frunte cu membrii co
mitetelor de partid, cu deputății și 
primarii. Sînt Inițiative demne de 
urmat peste tot pentru a contribui 
Ia evitarea pierderilor cauzate de 
alternanța ploilor cu căldurile care 
duc la scuturarea lanurilor.

Concomitent cu măsurile pentru 
urgentarea secerișului este necesar 
să se acorde toată atenția transpor
tului griului la bazele de recepție, 
îndeplinirii integrale a obligațiilor 
contractuale. De asemenea, este 
nevoie să se accelereze lucrările

de eliberare a terenului de paie 
pentru a deschide calea tractoare
lor la pregătirea terenului și însă- 
mînțarea culturilor succesive. In 
prezent s-a creat un mare decalaj 
intre recoltat și eliberarea terenu
lui, ceea ce influențează și însămin- I 
țarea culturilor succesive. Tn I.A.S. 
au fost insămințate 135 000 ha cu 
culturi succesive, reprezentînd 59 
la suită din prevederi, iar în coope
rativele agricole s-au semănat 
431 000 de hectare — 37 la sută din 
suprafețele planificate. Această lu
crare trebuie urgentată îndeosebi in 
județele Teleorman. Olt. Buzău, 
Prahova, Argeș, Vîlcea, Vaslui și 
altele, pentru a crea resursele ne
cesare de masă verde destinate în- 
silozării și furajării animalelor la 
toamnă.

Pentru încheierea recoltării griu
lui și executarea celorlalte lucrări 
de sezon este necesar ca organele 
și organizațiile de partid de la sate, 
conducerile unităților agricole să 
continue, cu și mai muită intensi
tate, acțiunile pentru folosirea cit 
mai deplină a capacității de lucru 
a utilajelor agricole, să mobilizeze 
toate forțele satului pentru depă
șirea zi de zi a vitezei de lucru 
planificate și devansarea termene
lor prevăzute la seceriș, pentru 
strîngerea și depozitarea în bune 
condiții a întregii recolte.

După cura este știut, în urmă cu 
4 ani a fost adoptată Legea nr. 18 
prin care se instituia controlul so
cietății asupra provenienței unor 
bunuri, care nu au fost doblndite 
in mod licit. Traducerea in practi
că a prevederilor Legii nr. 18/1968 
a contribuit la prevenirea și com
baterea tendințelor de înavuțire 
fără muncă.

Pornind de la experiența celor 4 
ani de aplicare a acestei legi, prin- 
tr-un recent decret al Consiliului 
de Stat s-au adus unele îmbunătă
țiri menite să apere mai eficient 
interesele societății împotriva celor 
care acumulează bunuri a căror 
proveniență licită nu o justifică, în 
paguba avutului obștesc sau a pro
prietății personale. Potrivit regle
mentării de pînă acum, valoarea 
bunurilor a căror proveniență nu 
putea fi justificată era supusă 
unui impozit de 80 la sută. Prin 
noua reglementare, dobindirea de 
bunuri prin alte mijloace decît cele 
licite este declarată o încălcare fla
grantă a principiilor eticii și echi
tății socialiste și este interzisă. Bu
nurile dobîndite pe căi nelicite, sau 
după caz, valoarea lor bănească, 
vor fi trecute în proprietatea statu
lui în totalitate.

în spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste, noua reglemen
tare conține o serie de prevederi de 
natură să bareze încercările celor 
cercetați de a re sustrage controlu
lui societății. Amintim clteva din
tre acestea :

— instanța judecătorească este 
obligată să dispună trecerea in 
proprietatea statului a imobilelor 
și autoturismelor a căror valoare 
de procurare este cel mult egală 
cu valoarea care nu a fost justifi
cată ;

— indisponibilizarea bunurilor

persoanei pentru care se face con
trolul provenienței bunurilor, pînă 
la răminerea definitivă a hotărîrii 
judecătorești ;

— posibilitatea constatării In jus
tiție a caracterului simulat al acte
lor prin care o persoană a înstră
inat bunuri cu titlu oneros sau 
gratuit. Instanța nu se limitează — 
atunci cind judecă cauza — doar la 
bunurile și valorile menționate in 
actul de sesizare ;

— posibilitatea ca in cazul în
cheierii de clasare definitivă a do
sarului de cercetare, in termen de 
cel mult un an să se reia cercetă
rile in baza unei noi sesizări ;

— obligația organelor care au fă
cut sesizările de a le completa cu 
toate datele pe care Ie dețin ;

— obligarea organizațiilor socia
liste, cu excepția unităților C.E.C., 
de a pune in termen de 15 zile la 
dispoziția Comisiei de cercetare ac
tele cerute și de a da relațiile ne
cesare. împotriva angajaților aces
tor organizații din vina cărora nu 
s-au comunicat actele și relațiile 
cerute în termenul de 15 zile, se 
aplică o amendă civilă de pină la 
500 lei ;

— persoana față de care s-a pro
nunțat o hotărîre judecătorească 
definitivă de trecere în proprieta
tea statului a unor bunuri ori de 
obligare la plata valorii lor nu va 
mai putea ocupa funcții de gestio
nar sau de control financiar.

Prevederile se vor aplica și cau
zelor aflate în curs de cercetare 
sau de judecată la data intrării în 
vigoare a noii reglementări. Legea 
nr. 18/1968 privind controlul prove
nienței unor bunuri ale persoanelor 
fizice, care nu au fost dobîndite în 
mod licit, cu modificările aduse de 
Decretul nr. 392T973, va fi republi
cată.

Viteza de lucru - peste prevederi
Pină în prezent, in județul Iași re

colta a fost strînsă și depozitată la 
bazele de recepție și în magaziile u- 
nităților în proporție de peste 50 la 
sută din suprafața totală. La coope
rativele agricole Prisăcani. Tutova, 
Bohotin, Gîrbești, Cornești, Holboca, 
Răducăneni și altele, unde se lucrea
ză în schimburi prelungite și in două 
schimburi, recoltatul se apropie de 
sfirșit. Aceasta a creat posibilitatea 
să se treacă Ia transferarea unor 
forțe mecanizate de la aceste unități 
la altele, care au suprafețe mai mari 
de recoltat sau sint rămase în urmă 
cu această lucrare. Trustul județean 
de mecanizare a prevăzut redistri
buirea combinelor din raza S.M.A. 
Holboca și Răducăneni pe tarlalele 
cooperativelor Scînteia. Țibănești, 
Tanța, precum și in zona Pașcani, 
unde recoltatul a început mai tirziu. 
în aceste unități se asigură și . un 
număr, sporit de remorci pentru a șe 
transporta operativ grîul în magazii.

Buna organizare a muncii, în aceste 
zile de maxim efort, este un factor de 
mare însemnătate pentru Încheierea 
recoltatului. La cooperativa agricolă

Aroneanu, ing. Rodica Bădicel, șefa 
fermei Dorobanț, și inginerul-șef al 
cooperativei, George Vasiliu, îndrumă 
permanent pe mecanizatori și coope
ratori la recoltat. Urmînd indicațiile 
lor, combinele înaintau în lanuri fără 
oprire, iar din . urmă mecanizatorii 
Manolache Grigore și Suiu Ion trans
portau operativ griul cu remorcile. 
Pentru urgentarea transportului, ală
turi de mijloacele mecanice, se folo
sesc 12 atelaje. „Dacă n-ar fi fost un 
ropot de ploaie care să ne țină în loc 
terminam recoltatul. Vom fi însă 
gata cel tirziu la 1 august, față de 
4 august cum s-a planificat inițial" 
— ne spune ing. Bădicel.

Măsurile întreprinse de organele 
județene de a mări viteza zilnică la 
recoltare prind viață. Datorită hăr
niciei mecanizatorilor și cooperatori
lor antrenați intr-o permanentă în
trecere există certitudinea că întrea
ga recoltă de griu va fi strînsă in
tr-un timp mai scurt și fără pier
deri.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

Mecanizatorii își respectă cuvîntul
Pe ogoarele județului Arad, cu 

toată instabilitatea vremii, secerișul 
griului se desfășoară din plin. Meca
nizatorii și cooperatorii se străduiesc 
să obțină rezultate frumoase în între
cerea pentru strîngerea cit mai ur
gentă și fără pierderi a recoltei. Da
torită acestor eforturi, precum și mă
surilor întreprinse pe linia concentră
rii forțelor în funcție de starea tim
pului și de condițiile locale existen
te, în cooperativele agricole Mi- 
călaca, Sînrrartin. Peregul Mare, 
Turnu, Peregul Mic. Caporal Alexa, 
Lipova I, recoltatul griului a 
fost încheiat, iar în alte 14 u- 
nități agricole cooperatiste se lu
crează pe ultimele hectare. Me
canizatorii acționează cu hotărîre, din 
zori și pină seara tirziu, astfel incit 
nici un bob să nu se risipească. In 
ultimele zile, viteza zilnică de lucru a 
sporit pe județ, în medie, cu peste 15 
la sută. Pipă in dimineața zilei 
de vineri, în unitățile agricole coope
ratiste din județ griul a fost strins de 
pe 82 la sută din suprafața cu această 
cultură. Se pot da multe exemple de 
hărnicie șl sîrguință ale mecanizatori

lor ți cooperatorilor arădeni. Ne in
teresăm care sînt mecanizatorii frun
tași la recoltat la S.M.A. Șiria. „Sînt 
mulți la fiecare secție — ne relatea
ză ing. George Mihăiceanu, directo
rul stațiunii. Menționez pe Gheorghe 
Binchici, care a depășit norma zilnică 
pe combină de 5 ori, loan Moțica — 
de 4 ori, Florea Mîndroc și loan Su- 
ciu — de cite 3.ori, toți de la secția 
Șiria II ; Petru Crisnic și Dumitru 
Bodirlău de la secția Șiria I. premiali 
de cite 4 ori, Francisc Kitsinger de 
la secția Galșa, premiat de 3 ori".

„Pentru ca mașina să mă asculte — 
spunea mecanizatorul Gheorghe Bin
chici — în fiecare dimineață, înainte 
de a porni în lan. o verific, o gresez, 
ii string șuruburile slăbite, apoi, in 
funcție de starea lanului, reglez toba".

Mecanizatorii țin să-și respecte cu- 
vintul dat. De aceea, se întrajutorea- 
ză, combinele sint dirijate operativ 
acolo unde sint suprafețe mari de re
coltat, unde se poate lucra cu randa
ment maxim pentru grăbirea seceri
șului și înlăturarea oricărei risipe.

Constantin SIM1ON 
corespondentul „Scînteii"

Recoltarea griului pe ogoarele județului Bacău Foto : E. Dichiseanu

Impozitele pe veniturile realizate 
din închirieri de imobile

Printr-un recent Decret al Consi
liului de Stat (nr. 394/1973) au fost 
stabilite cotele de impunere pentru 
veniturile realizate de persoanele 
fizice și persoanele juridice, altele 
decît organizațiile socialiste româ
ne, din închirieri de imobile. Sint 
supuse unui impozit anual toate 
veniturile realizate din închirieri și 
subînchirieri de clădiri, terenuri și 
camere mobilate sau nemobila'te, în 
mod permanent ori sezonier, direct 
sau prin organizațiile de turism. în 
conformitate cu prevederile decre
tului, impozitul este progresiv, in- 
cepind cu o cotă de 6 la sută pen
tru venitul anual impozabil de 300 
Iei și se ajunge la o cotă de 75 
la sută pentru veniturile anuale 
impozabile ce depășesc 100 000 lei. 
Venitul anual impozabil, asupra că
ruia se aplică cotele progresive de 
impozit, se determină prin scăderea 
din chiria brută a impozitului pe 
clădiri și a impozitului pe terenu

rile aferente clădirii sau părții de 
clădire închiriate. La închirierile 
de camere mobilate se scade și o 
cotă forfetară de cheltuieli care în
cepe de la 50 la sută — cînd suma 
determinată în condițiile de mai 
sus este de pînă la 5 000 lei — și 
merge pină la 10 la sută cind suma 
este de peste 20 000 lei. în cazul 
închirierilor și subînchirierilor de 
oamere mobilate cu altă destinație 
decît pentru locuință, cota forfe
tară este de 10 la sută. Pentru ve
niturile din închirieri și subînchi
rieri de camere mobilate prin a- 
gențiile de turism, se scade, înainte 
de deducerea cheltuielilor forfetare, 
și comisionul reținut de aceste a- 
genții. Sint scutite de impozit ve
niturile anuale din închirieri și 
subînchirieri care, după scăderea 
impozitului pe clădiri și a impozi
tului pe terenuri, nu depășesc 300 
lei anual.
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Produse ale industriei locale mureșene
O știre de ultimă oră anunță 

că industria locală mureșeană 
și-a depășit planul de export pe 
primele 7 luni ale anului cu 
circa 600 000 lei valută. După 
cum am aflat de la tovarășul 
inginer Ștefan Godb, directorul 
general al Grupului întreprin
derilor de industrie locală din 
județul Mureș, in acest an pro
dusele industriei locale mure
șene s-au exportat in 26 de 
țări, printre care in U.R.S.S., 
Franța, R.D. Germană, R. F. 
Germania. Liban, Grecia și 
altele, unde au fost livrate 65 
de sortimente, printre care gar
nituri de mobilă, articole din 
mase plastice, sticlărie, mate
riale de construcții, confecții,

textile. în scopul sporirii efici
enței activității pentru export, in 
toate unitățile grupului există o 
preocupare permanentă pentru 
reducerea costurilor de fabrica
ție, îmbunătățirea calității pro
duselor și ambalajelor, partici
parea la tirgurile internaționale, 
prospectarea piețelor externe, 
respectarea termenelor de 
vrare și onorarea integrală 
contractelor încheiate. Sint 
curs de realizare o serie 
măsuri pentru reprofilarea unor 
secții pentru export, pentru îm
bunătățirea 
producția de 
piese forjate, 
fecții, țesături

tehnologiilor 
mobilă-corp, 
$i laminate, 
și altele.
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Dacă-i lipsea 
instructajul 
de... corecti

tudine I...
— Onorată instanță, vă rog să mă cre

deți că într-o zi am găsit lacătul de la 
bufet descuiat, dar cum nu mi s-a părut 
să fie ceva lipsă, n-am anunțat pe ni
meni.

— După părerea dumitale, asta ar fi prin
cipala cauză a lipsei celor 6 000 de lei din 
gestiune ?

— Ei, nu. Cred eu că în primul rînd e 
vinovat T.L.C.R. 2 de care aparțineam.

— Cum adică 7
După un moment de gindire, Gabriela 

Mitică, fostă gestionară a bufetului din 
incinta liceului „Matei Basarab", se ex
plică :

— Ca să fiu sinceră, vreo trei mii re
cunosc că am luat și eu...

— Și ce vină au cei de la trust 7
— Păi, nu mi-au făcut nici un instruc

taj.
N-am înțeles pretențiile inculpatei. Cum 

adică : cind cineva nu este cinstit, cind se 
înfruptă din bunurile date în grijă, în
seamnă că lipsa instructajului de... corecti
tudine e de vină 7

Socoteli 
greșite

Maria Doina Ganea și Greta Chitii, am
bele gestionare la cofetăria „Rozeta", au 
fost trimise in judecată pentru delapidarea 
sumei de 26 000 lei.

....... . ..........

— Nu se poate, onorată instanță ! Cum a- 
dică, in nici trei luni să fie o lipsă așa de 
mare 7 !

— Eu n-am luat nimic, se apără la rin- 
dul ei G. Chitu.

— Atunci unde sint banii 7 Întreabă ma
gistratul.

— Mă rog, lipsa este, dar poate o fi luat 
colega mea... E drept... vreo 2 000 am luat 
și eu pentru ca să plătesc o imputație. Dar 
restu’... Posibil să ne fi înșelat și contabilu’.

— Care contabil ?
— Păi angajasem și noi un contabil par

ticular să ne țină evidența. Ne-a spus că 
precis avem un plus de 7 000 lei și noi l-am 
crezut.
' Deci contabilul era de vină ! L-au plătit, 
el le-a socotit, le-a scos și un „plus" și... 
ele fiind de „bună credință", l-au crezut pe 
cuvînt și au băgat mina in gestiune. E 
drept, luaseră mai mult decit le spusese 
contabilul, dar aveau speranța că pină la 
urmă condeiul fermecat al „angajatului" lor 
o să aranjeze cifrele așa cum trebuie. Cind 
colo, uite in ce bucluc le-a băgat încurcind 
socotelile.

Ce ți-e și cu... contabilii ăștia !...

Chilipirul 
era... otravă

Marin Mocioi, Ion Dumitru și Nicolae 
Tudorache, toți salariați ai Fabricii de me
dicamente București, au descoperit un con
tainer pe una din aleile întreprinderii. Cre- 
zind că în container se află alcool etilic, cei 
trei au sustras peste 15 litri de alcool me- 
tilic (n.n. — substanță foarte toxică), pe 
care l-au comercializat unor amatori de chi
lipiruri cu 20 lei litrul. în urma consumării 
lichidului otrăvitor s-a produs drama lesne 
de închipuit : 22 'de persoane au fost inter
nate în stare gravă de intoxicație ; 6 per
soane n-au mai putut fi salvate. Zilele tre
cute, in incinta fabricii a avut loc epilogul 
judiciar al întregii întîmplări : pentru uci
dere din culr/ă și furt în paguba avutului 
obștesc, cei trei au fost condamnați la pe
depse între 6 și 8 ani Închisoare corecțio- 
nală ; pentru neglijență în serviciu, ingine

rul Constantin Nicolae Dumitrescu a fost 
condamnat la 6 luni închisoare corecțională 
cu suspendarea'pedepsei.

Mai rămîne de pus o întrebare pe care o 
adresăm conducerii respectivei întreprinderi 
și forului său tutelar ! Ce măsuri s-au luat 
pentru ca, in sfirșit, normele legale privind 
manipularea substanțelor toxice să fie res
pectate, ca asemenea tragice accidente să 
nu se mai repete 7 Pentru că, după opinia 
noastră, de neglijență în manipularea sub
stanței toxice nu se face vinovat numai in
ginerul Dumitrescu !

Cinstea nu se 
calculează . 
în procente 

------------------------------------ 1--------------------------------------------------------------------------------------

Victoria Pintea, fostă contabilă la servi
ciul „rate" din cadrul I.C.R. „Tehnometal", 
a fost trimisă in judecată pentru delapida
rea sumei de 18 000 lei. Nu ne-am fi oprit 
asupra acestui caz dacă pe banca acuzați
lor. alături de V.P., n-ar fi apărut cei care 
au ajutat-o pe infractoare să-și însușească 
suma respectivă. Toți cu pretenții de onora
bilitate care, după propriile mărturisiri, in 
viața lor n-ar fi ^ivut de-a face cu justiția. 
Cu toate acestea, au acceptat să semneze 
cereri de restituire a unor sume de bani, chi
purile plătite în plus, pentru niște contracte 
fictive pe care niciodată nu le-au avut cu 
I.C.R. „Tehnometal".

— Am semnat fără să mă uit. Mi-a Zis 
dumneaei să n-am grijă că ea a aprobat ce
rerile și eu să iau 300 și ei să-i dau 300... 
(Ioana Toma).

— Eu n-ana luat decit 400 de Iei, restu’ 
i-am dat contabilei. Zicea- că sumele i se 
cuvin, dar n-are cum să le ridice... (Marga
reta Petrescu).

— Mi-a spus că nu mi se poate întim- 
pla nimic, deoarece în scripte apăruseră 
niște plusuri... Mie mi-a dat așa, ca recom
pensă, cite o sută de lei... (Dumitru Pe
trescu).

— N-am putut s-o refuz. M-am gindit S-o

ajut că doară eram vecini... (Nicolae Toa- 
der). X

După cum se vede, toți s-au gindit să-i 
dea o mină de ajutor pentru a jefui avutul 
obștesc. Dar ei se consideră nevinovați, 
n-au făcut decit un mic serviciu unei cu
noștințe. Mă rog, pentru aceste servicii, era 
dreptul lor „cinstit" să primească un mic 
comision de citeva procente. Altfel, cu toții 
erau oameni onorabili.

Numai că cinstea și onorabilitatea nu se 
calculează in procente. Păcat că au fost 
nevoiți să Înțeleagă acest lucru pe propria 
lor piele...

Zidul... 
ambițiilor

— Onorată instanță, vă rog să-i obligați 
să-mi plătească și 6 000 lei despăgubiri. 
Atîtâ m-a costat vopseaua...

— De ce să-i plătim 7 E zidul nostru, il 
vopsim cum vrem. Ce, noi am pus-o să-l 
revopsească 7

— Vedeți, tovarășe președinte, că și aici 
imi fac șicane 7 De nouă ori am vopsit zi
dul cu alb și ei de fiecare dată l-au revopsit 
cu negru. Așa au ei ambiție.

— Ai și dumneata ambiție ?'
— Păi bine, onorată instanță, să-i las nu

mai pe ei să-și facă ambiția 7 !
(Din dezbaterile dosarului nr. 2768/1973, Ia 

Judecătoria sectorului 4).

Din caietul 
grefierului

„Numiții, pe care-i chem în judecată, au 
afirmat in public la adresa mea că sint 
procesoman, avind la activul meu peste 40 
de procese cu vecinii, fără să arate cu cine 
anume. în același timp, îi chem in judecată

și pe semnatarii declarațiilor date pentru 
confirmarea celor arătate de piriți împotriva 
mea, cit și pe o persoană al cărui. nume 
nu-1 cunosc, deoarece piriții nu l-au indi
cat, sau a scăpat la mașina de scris, rugîn- 
du-vă să-i obligați pe aceștia să precizeze 
despre cine anume este vorba, deoarece la 
adresa unde bănuiesc că ar putea sta per
soana necunoscută locuiesc 4 familii".

(Din cererea reclamantului în dosarul nr. 
3417/1973 aflat pe rol la Judecătoria secto
rului 6).

„Recunosc că atunci cind șoferul discuta 
cu tovarășul milițian am intervenit și eu 
punîndu-i vreo două întrebări cum că să ne 
lase in pace, dar. după părerea mea, între
barea pe care i-am pus-o nu constituie 
contravenție în înțelesul legii. Mai recu
nosc că atunci m-am declarat de acord cu 
cele scrise în procesul verbal și l-am sem
nat tocmai ca prin aceasta să se vadă buna 
mea credință"...

(Din dezbaterile dosarului nr. 3 098/1973, 
soluționat de Judecătoria sectorului 7).

Poșta rubricii
Sub titlul „Ambiție în hainele abuzului", 

relatam la această rubrică în ziarul nostru 
nr. 9 549 din 24 iunie a.c. despri „plăcerea" 
unor angajați ai I.C.R.A.L. Colentina 2 de a 
purta pe drumuri pe cetățeni.

Zilele trecute am primit din partea Di
recției generale pentru dezvoltarea construc
țiilor de locuințe, social-culturale și admi
nistrație locală a Consiliului popular al Ca
pitalei următorul răspuns :

„Din verificarea actelor dosarului nr. 
2875/1973 al Judecătoriei sectorului 4 și a ac
telor aflate la I.C.R.A.L. Colentina a reieșit 
că cele relatate prin articol corespund rea
lității. într-adevăr, urmărirea locatarului 
Ion Georgescu din str. Marin Sergheescu 
nr. 6—8, sectorul 2, pentru pretinsa dife
rență de chirie pentru o încăpere de 8,38 
mp s-a făcut eronat. S-au luat măsurile or
ganizatorice pentru evitarea in. viitor a unor 
asemenea situații. în ceea ce privește ju
risconsultul unității, contractul de muncă al 
acestuia a fost desfăcut".

Emil MARINAGHE
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COMUNICAT COMUN
a Republicii Democrate Vietnam

o

cu privire la vizita președintelui Republicii
Africa Centrală, generalul de armată

Recepție în cinstea oaspeților vietnamezi
Seara, tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer a oferit, la, Palatul Consi
liului de Miniștri, o recepție în cin
stea delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul Fam 
Van Dong. ,

Au luat parte Le Thanh Nghi, 
Nguyen Van Kha, Nguyen Co Thach, 
general-maior Tran Sam, Nguyen

Dang Hanh, membri ai 
de partid și
R. D. Vietnam. 

Au participat 
culescu-Miz.il,

delegației
guvernamentale a
tovarășii Paul Ni- 
Gheorghe Pană, 

Gheorghe Radulescu, Hie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Ion Ioniță, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al PlC.R., ai Consi-

liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, generali, alte per
soane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
România și alți 
Iui diplomatic.

La intrarea în 
celor doi șefi de

membri ai corpu-

sala de recepție a 
guverne au fost

intonate imnurile de stat ale R. D. 
Vietnam și Republicii Socialiste Ro
mânia.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Fam Van Dong au ros
tit toasturi.

(Agerpres)

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
fon Gheorghe Maurer

comuniștii și intre-

al legăturilor trai- 
frățească dintre ță-

Mult stimate tovarășe Fam Van 
Dong,

Stimați oaspeți vietnamezi.
Doamnelor și domnilor, 
încercăm, în această seară, bucuria 

de a avea in mijlocul nostru pe re
prezentanții de seamă ai eroicului 
popor vietnamez, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, in frunte cu to
varășul Fam Van Dong. Vizita în 
România a dragilor noștri oaspeți ne 
oferă un nou prilej pentru'a da ex
presie sentimentelor de solidaritate 
militantă și caldă prietenie pe care 
poporul român, partidul și guvernul 
tării le nutresc față de Vietnamul 
luptător, față de 
gul său popor.

Terenul*  fertil 
nice de prietenie
rile, partidele și popoarele noastre îl 
formează idealurile nobile de liber
tate și progres care ne animă, uni
tatea țelurilor urmărite — construi
rea socialismului și comunismului — 
ideologia comună marxism-leninis- 
mul, principiul internaționalismului 
socialist. Constatăm cu deplină sa
tisfacție evoluția mereu ascendentă 
și rodnicia acestor legături, fapt care 
ne încurajează să explorăm și să 
punem în valoare noi posibilități de 
adîncire și multiplicare a lor. Avem 
convingerea că tratativele și convor
birile pe care le-am început astăzi 
și pe care le vom continua în zilele 
următoare vor fi 
Succes, mareînd un 
portant în direcția 
fiilor de prietenie 
ne leagă, spre binele ambelor noas-

încununate de 
nou moment im- 
dezvoltării rela- 
și colaborare ce

tre țări și popoare, al cauzei socia
lismului, păcii și progresului social.

Poporul român a salutat cu căldu
ră încheierea Acordului de la Paris 
privind încetarea războiului și re
stabilirea păcii în Vietnam ca o mare 
victorie a poporului vietnamez, ,a 
tuturor țărilor socialiste și a întregii 
omeniri, ca un triumf al forțelor 
progresiste de pe toate meridiane
le globului care s-au solidarizat in 
apărarea uneia dintre cele mai mari 
valori morale — libertatea fiecărui 
popor de a-și decide singur soarta, 
fără nici un amestec din afară. După 
ani de luptă eroică, mult încercatul 
popor vietnamez se bucură, în sfir- 
șit, de posibilitatea de a-și consacra 
resursele și energiile construcției 
pașnice, făuririi unei vieți libere și 
înfloritoare. îi urăm din' inimă rea
lizarea tuturor aspirațiilor sale, un 
viitor luminos și prosper.

Cu aceste ginduri, vă invit să ri
dicăm paharul :

— în cinstea bravului popor viet
namez ;

— în sănătatea tovarășului Ton 
Duc Thang, președintele Republicii 
Democrate Vietnam ;

— în sănătatea tovarășului Le 
Duan, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam ;

— în sănătatea tovarășului Fam 
Van Dong, prim-ministru al Republi
cii Derr.ocrate Vietnam, și a celor
lalți distinși oaspeți vietnamezi ;

— pentru prietenia frățească și co
laborarea rodnică româno-vietna- 
meză.

nceperea convorbirilor
oficiale

Simbătă după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Miniștri au început 
convorbirile oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul Fam 
Van Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, prim-ministru 
al guvernului R. D. Vietnam.

Din partea română, la convorbiri 
participă tovarășii Gheorghe Radu
lescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Sterian Țircă, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, Tu
dor Zamfira, ambasadorul României 
în R. D. Vietnam.

Din partea Republicii Democrate 
Vietnam iau parte tovarășii Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Celor ce Mun- 

„cesc din Vietnam, viceprim-ministru, 
Nguyen Van Kha, ministru, vicepre-

: al
vice-

ședinte al Comitetului de Stat 
Planului, Nguyen Co Thach, 1 
ministru al afacerilor externe, gene
ral-maior Tran Sam, viceministru al 
apărării naționale, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul- R.D. Vietnam la 
București.

în timpul convorbirilor, ambele 
părți au apreciat cu satisfacție evo
luția ascendentă a ............... . '
cele două partide, 
poare.

A fost exprimată 
Acordul de la Paris 
cetarea războiului 
păcii in Vietnam va crea posibilita
tea poporului vietnamez și celorlalte 
popoare din Indochina ca, în condi
țiile unei păci trainice, să-și poată 
consacra forțele dezvoltării economice 
și sociale, fără nici un amestec 
afară, potrivit voinței lor.

Cele două delegații au făcut 
schimb de păreri, cu privire la 
dalitățile concrete de dezvoltare in 
continuare, pe multiple planuri, a re
lațiilor dintre cele două țări, extin
derea și diversificarea acestora, in 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale, de 
interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie, ce caracterizează relațiile dintre 
cele două țări.

relațiilor dintre 
guverne și po-
convingerea că 

cu privire la In
și restabilirea

din
un 

mo-

(Agerpres)

Sosirea în Capitală
(Urinare din pag. I)
membrii Ambasadei R. D. Vietnam și 
alți membri ai corpului diplomatic.

împreună cu numeroși cetățeni ai 
Capitalei veniți la aeroport in dorin
ța de a ura bun sosit oaspeților re 
aflau tineri vietnamezi aflați în țara 
noastră la studii sau pentru speciali
zare.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Fam Van Dong a fost salutat 
multă cordialitate de tovarășul 
Gheorghe Maurer.

Comandantul gărzii de onoare 
zintă raportul. Fanfara intonează im
nurile de stat ale R. D. Vietnam și 
Republicii Socialiste România.

Tovarășii Fam Van Dong și Ion 
Gheorghe Maurer trec in revistă gar
da de onoare.

Conducătorului delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Vietnam, ce
lorlalți oaspeți le sint prezentați apoi 
șefii misiunilor diplomatice și per
sonalitățile oficiale române care au 
venit in întîmpinare.

Cetățenii Capitalei prezenți la 
aeroport aplaudă, salută cu multă 
căldură pe oaspeți, reafirmînd senti
mentele de frățească prietenie pe 
care poporul nostru le nutrește față 
de eroicul popor vietnamez, profun
da solidaritate internaționalistă cu 
aspirațiile sale naționale de făurire 
a unei vieți libere și 
de refacere 
patriei.

Tovarășul
' membri ai ------ -
tenește aclamațiilor, bunelor urări ce 
le sint adresate.

De pe un podium special amenajat, 
cei doi șefi de guvern primesc defi
larea gărzii de onoare.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Fam Van Dong părăsesc apoi aero
portul și, intr-o mașină escortată de 
motocicliști, se îndreaptă spre reșe
dința rezervată oaspeților.

Vizita oficială de prietenie a dele-

a țării și

Fam Van 
delegației

cu
Ion

pre-

independente, 
reunificare a

Dong, ceilalți 
răspund pric-

Fam Van Dong
Respectate tovarășe Maurer, 
Tovarăși

și statului
Tovarăși 

diplomatic,
Tovarăși,
Delegația 

Muncesc din 
Republicii 
mulțumește sincer pentru primirea 
cordială * și solemnă care ne-a fost 
rezervată. Mulțumim sincer tovară
șului Ion Gheorghe Maurer pentru 
cuvintele sale călduroase față de po-, 
porul nostru și față de cauza noastră 
revoluționară.

Astăzi, delegația noastră, manifes- 
tind sentimentele cordiale ale între
gului popor vietnamez și îndeplinind 
înalta voință a respectatului nostru 
președinte Ho Și Min, vă exprimă 
recunoștința sinceră a Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, a gu
vernului Republicii Derr.ocrate Viet
nam și a poporului vietnamez fată 
de Partidul Comunist Româi^. în 
frunte cu respectatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, față de guvernul Repu
blicii Socialiste România și poporul 
român frate, care ne-au susținut și 
ajutat 
patriotică 
ricane și 
struire a

Poporul 
mirație 
luptă 
pentru 
sale ; el 
realizări 
român, 
Comunist 
cialismului. Dorim in mod sincer ca 
poporul român să ducă cu 
la capăt construirea societății 
cialiste multilateral" dezvoltate, con
form rezoluțiilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale Partidu
lui Comunist Român.

Acordul cu privire la încetarea răz
boiului și restabilirea păcii în Viet
nam a consfințit drepturile naționale 
fundamentale ale poporului viet
namez și dreptul populației sud-viet- 
nameze la autodeterminare, jar la 29', 
martie. 1973 ultima unitate a corpului 
expediționar american s-a retras din 
Vietnamul de sud. Această victorie a 
poporului vietnamez, care are o sem
nificație istorică epocală, a creat 
condiții favorabile noi ce permit po
porului vietnamez să continue lupta 
pentru .menținerea și consolidarea 
unei pădî durabile, să dea un nou 
impuls edificării socialismului in 
Nord, să desăvîrșească independența 
și democrația în Sud, să realizeze 
progrese spre reunificarea pașnică a 
țării, contribuind astfel la consolida
rea păcii în Indochina, în sud-estul 
Asiei și în întreaga lume.

Poporul vietnamez și guvernul 
Republicii Democrate Vietnam, ca și 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, sin
gurul reprezentant autentic al popu
lației stid-vietnameze, au respectat 
întotdeauna cu strictețe și au aplicat 
in mod scrupulos Acordul de la Paris 
cu privire la Vietnam, cerînd in 
același timp cu fermitate ca S.U.A. 
și administrația de la Saigon să pro
cedeze la fel.

conducători ai partidului 
român,
și prieteni din corpul

Partidului celor ce 
Vietnam și a guvernului 

Democrate Vietnam vă

cu căldură în lupta noastră 
împotriva agresiunii ame- 
în opera noastră de con- 
socialismului.
vietnamez încearcă o ad- 

profundă pentru istoria de 
eroică a poporului român 

apărarea și edificarea țării 
salută călduros strălucitele 
înregistrate de poporul 

sub conducerea Partidului 
Român, în construirea so-

bine
so-

Lupta poporului vietnamez pentru 
o aplicare strictă a Acordului de la 
Paris mai trebuie încă să înfrunte 
numeroase dificultăți și situații com
plexe, dar ea va duce 
libil la victoria totală.

Poporul vietnamez 
Republicii Democrate 
convingerea fermă că 
popoarelor din Laos și 
duce la victoria 
încă o dată că respectă cu strictețe 
independența și suveranitatea lor : 
problemele Laosului și Cambodgiei 
trebuie rezolvate de poporul laoțian 
și poporul cambodgian insele, fără 
nici un amestec străin.

Poporul vietnamez ințelega profund 
că toate victoriile sale în îndelun- , 
gata sa activitate revoluționară sint 
strins legate de simpatia, de spri
jinul și de ajutorul mare și prețios 
al poporului român, precum și al 
poporului sovietic, al poporului chi
nez, al popoarelor altor țări socia
liste frățești, al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, ăl ță
rilor iubitoare de pace și de. drepta
te, al întregii omeniri progresiste, 
inclusiv al poporului progresist din 
Statele Unite. Poporul vietnamez 
este hotărît ■ să-și continue lupta 
justă șl dare va duce fără îndoială 
la victorie în noua etapă și să-și 
aducă, totodată, contribuția cea mai 
demnă la lupta revoluționară a po
poarelor din lume pentru pace, in
dependență națională, democrație și 
socialism.

Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul frate al Republicii So
cialiste România își intensifică in 
prezent acțiunile de sprijinire a 
luptei poporului vietnamez în noua 
etapă. Aceasta constituie o mani
festare frumoasă a prieteniei cor
diale dintre Vietnam și România. 
Partidul, guvernul și poporul nos
tru sint hotărite să acționeze cu toa
te forțele lor .pentru ca priete
nia frățească și ' solidaritatea mili
tantă între cele' două partide ale 
noastre, cele două guverne ale noa
stre și cele două popoare ale noastre 
să dăinuie totdeauna.

în atmosfera cordială a întîlniri) 
de astăzi propun să toastăm :

— Pentru realizările strălucite ale 
poporului român în edificarea socia
lismului !

— Pentru succesele strălucite ale 
cauzei revoluționare a poporului viet
namez !

— Pentru prietenia frățească și 
pentru solidaritatea militantă pe veci 
între popoarele vietnamez și român !

— Pentru întărirea solidarității 
intre țările socialiste și în cadrul 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale pe baza marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar, în conformitate cu rațiunea și 
cu sentimentul !

— în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu I

— In sănătatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlalți to
varăși conducători ai partidului și ' 
statului român !

— în sănătatea tovarășilor și prie
tenilor din corpul diplomatic !

— în sănătatea tuturor tovarășilor 
prezenți aici !

în mod infai-
și guvernul 
Vietnam au 

lupta justă a 
Cambodgia va- 

totală. Ele afirmă

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 

primit, simbătă după-amiază, în vizi
tă protocolară, la Palatul Consiliului 
de Miniștri, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Demo-

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI

erate Vietnam, condusă de tovarășul 
Fam Van Dong.

Cu acest prilej a avut loc o între
vedere care s-a desfășurat 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie. (Agerpres)

într-o

Jean Bedel Bokassa, în Republica
Socialistă România

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, general de armată Jean 
Bedel Bokassa, președintele Repu
blicii Africa Centrală, și doamna 
Catherine Bokassa au făcut o vi
zită neoficială în țara noastră în 
perioada 17—28 iulie 1973.

în timpul șederii lor în Româ
nia, înalții oaspeți au vizitat ora
șele Brașov, Constanța, precum șl 
stațiunile litoralului Mării Negre, 
au luat cunoștință de unele aspec
te ale activității economice din in
dustrie și agricultură.

în tot cursul vizitei, președintele 
Jean Bedel Bokassa și soția sa, 
personalitățile oficiale care îi în
soțesc, au fost salutați de popu
lație cu deosebită simpatie, s-au 
bucurat de o caldă ospitalitate, 
mărturii vii ale sentimentelor de 
profundă prietenie pentru poporul 
centrafrican, de stimă și respect 
pentru conducătorii săi.

Vizita înaltului oaspete centrafri
can, care a reprezentat cea de-a 
treia întîlnire între șefii de stat 
ai Republicii Socialiste Romania 
și Republica Africa Centrală, după 
cele precedente, de la București 
și Bangui, din Iulie 1970 și, res
pectiv, martie 1972, a oferit prile
jul continuării convorbirilor la ni
velul cel mai înalt, în interesul 
ambelor popoare, al dezvoltării și 
propășirii țărilor lor, al cauzei în
țelegerii și cooperării internațio
nale. Principiile de bază și orien
tările de perspectivă ale relațiilor 
dintre cele două țări și conlucră
rii lor în viața internațională au 
fost consemnate în Acordul Gene
ral de Colaborare, document cu 
valoare programatică, al cărui ca
racter solemn a fost consfințit de 
semnăturile președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintelui Republicii Africa 
Centrală, general de armată Jean 
Bedel Bokassa.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa au apreciat 
această nouă întîlnire, care con- 
feră un caracter permanent dialo- 

i gului și schimbului de păreri la 
• nivelul șefilor de stat ai celor 

două țări, ca o contribuție de mare 
însemnătate la cauza întăririi 
prieteniei, a extinderii și adîncirii 
colaborării dintre popoarele ro
mân și centrafrican.

în acest cadru, cei doi președinți 
s-au informat reciproc asupra ac
tivității și preocupărilor celor 
două popoare și țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a urat deplin succes poporului 
centrafrican în eforturile sale de 
a lichida subdezvoltarea, de a

Bo- 
suc- 

ro-

pune bazele unei economii prospe
re, care să permită valorificarea 
în interesul său a bogățiilor na
ționale ale țării, pe calea prefa
cerilor sociale și progresului.

Președintele Jean Bedel 
kassa a dat o înaltă apreciere 
ceselor obținute de poporul
mân, și-a exprimat convingerea 
că experiența și realizările sale 
prezintă un deosebit interes pen
tru Republica Africa Centrală an
gajată într-un vast plan de indus
trializare a resurselor sale natu
rale, de edificare a unei economii 
moderne.

Cei doi președinți au examinat, 
totodată, stadiul înfăptuirii înțele
gerilor convenite cu prilejul întîl- 
nirilor anterioare, au remarcat cu 
satisfacție rezultatele obținute în 
realizarea lor, considerînd că tra
ducerea permanentă în practică a 
acestora corespunde pe deplin in
tereselor Republicii Socialiste 
România și Republicii Africa Cen
trală.

Fornind de la aceste consideren
te, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa au căzut 
de acord asupra unor măsuri me
nite să impulsioneze și să diversi
fice pe mai departe colaborarea e- 
conomică, care și-a găsit finaliza
rea prin încheierea unor impor
tante documente care consacră noi 
forme de cooperare, inclusiv 
rea de societăți mixte.

în timpul convorbirilor, 
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Bedel Bokassa au trecut în
vistă unele probleme principale 
care confruntă lumea, relevînd cu 
satisfacție cursul nou pozitiv al 
vieții internaționale, care și-a gă
sit expresie pe continentul euro
pean pe calea realizării în fapt a 
securității europene în cadrul con
ferinței generale, ceea ce va avea 
o influență binefăcătoare în direc
ția instaurării în lume a unui cli
mat de pace, colaborare și des
tindere, pe baza statornicirii unor 
noi raporturi între state, înteme
iate pe respectarea principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
menințarea cu forța, egalității 
avantajului reciproc.

Convorbirile au evidențiat
România și Republica Africa Cen
trală sînt hotărîte să contribuie la 
lupta împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și imperialis
mului, pentru excluderea forței și 
dictatului imperialist în viața in
ternațională.

Exponenți ai voinței națiunilor 
lor. cei doi președinți au subliniat 
hotărirea ambelor țări de a sus
ține lupta popoarelor africane

crea-

pre- 
Jean 

re-

a-
Și

că

pentru lichidarea subdezvoltării, 
consolidarea independenței lor po
litice și economice, pentru a fi 
stăpîne pe bogățiile lor naturale, 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare și afirmarea lor suverană.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean Bedel Bokassa 
au subliniat necesitatea aplicării 
neîntîrziate a prevederilor Decla
rației O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale și a rezoluțiilor 
referitoare la decolonizare, a- 
partheid și discriminare rasială, 
în acest sens, au exprimat hotărî- 
rea fermă a Republicii Socialiste 
România și Republicii Africa Cen
trală de a acorda în continuare 
sprijin multilateral mișcărilor de 
eliberare din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, Namibia și din alte teri
torii dependente. Cei doi pre
ședinți au condamnat politica de 
apartheid și discriminare rasială 
promovată de regimurile minori
tare din . Republica Sud-Africană 
și Rhodesia și au apreciat ca deo
sebit de pozitiv faptul că la sesiu
nea sa din anul 1972 Adunarea 
Generală a O.N.U. a recunoscut 
mișcările de 'eliberare națională 
din teritoriile aflate sub dominație 
portugheză drept 
zentante legitime 
respective.

Cei doi șefi de 
importanța deosebită pe care o are 
în lumea contemporană creșterea 
rolului și influenței forțelor . so- 
cial-politice puse în slujba păcii, 
democrației și progresului social, 
au constatat cu satisfacție că în re
lațiile internaționale se manifestă 
tot mai evident voința popoarelor, 
a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor, de a 
participa activ, nemijlocit, la exa
minarea și soluționarea probleme
lor care privesc soarta păcii și 
civilizației umane, dezvoltarea li
beră, nestingherită, a națiunilor, a 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

Convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel 
Bokassa — expresie a dorinței po
poarelor rom<|n și centrafrican de 
a intensifica colaborarea pe mul
tiple planuri și conlucrarea lor în 
viața internațională — au reliefat, 
o dată mai mult, deplina identita
te de vederi, sentimentele ide 
prietenie și stimă reciprocă ce 
unesc cele două țări, hotărîrea lor 
de a acționa spre făurirea unei 
lumi în care toate națiunile să! se 
bucure de dreptul sacru de a se 
dezvolta în deplină independență, 
în conformitate cu dorințele și 
aspirațiile

singurele repre- 
ale popoarelor

stat au apreciat

lor.

(Urmare clin pag. I)

Ceaușescu își iau un călduros ră
mas bun de la președintele Jean 
Bedel Bokassa și Catherine 
kassa. Cei doi conducători 
string cu cordialitate 
îmbrățișează.

La acest prietenesc 
dintre cei doi șefi de
parte numeroși locuitori ai orașu
lui Constanța, care au făcut o ma
nifestare de dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de profundă

Bo-

mîinile, se

rămas bun 
stat au luat

stimă conducătorului Republicii 
Africa Centrală. Ei și-au exprimat 
cu însuflețire deplina, satisfacție 
față de rezultatele 
dialogului la nivel 
Centrafrican, față 
rodnică desfășurată 
rii celor două 
întăririi și dezvoltării 
de solidaritate dintre România și 
Republica Africa Centrală, în In
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, cooperării și înțelegerii in
ternaționale.

fructuoase ale 
înalt românoi- 

de 
de 

state

activitatea 
conducăto- 
în vederea 
legăturilor

de a părăsi aeroportul,. 
Nicolae Ceaușescu este 

ovaționat înde- 
Cei prezenți 
mod vibrant,

înainte 
tovarășul 
din nou aclamat, 
lung de mulțime, 
și-au reafirmat, în
simțămintele de adîncă prețuire și 
considerație față de conducătorul 
partidului și statului nostru, ca- 
re-și consacră, neobosit, întreaga 
putere de muncă înfloririi conti
nue a patriei, fericirii poporului, 
înfăptuirii înaltelor aspirații ale 
lumii contemporane.

(Agerpres)

La Brașov de 29 de ori
(Urmare din pag. I)

gației de partid și guvernamentale a 
R. D. Vietnam in țara noastră se în
scrie în contextul bunelor relații sta
tornicite între cele două partide, state 
și popoare, relații care, după., vi
zita făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in R. D. Vietnam, au cu
noscut o nouă și importantă dezvol
tare, în interesul popoarelor roman și 
vietnamez, al unității țărilor socia
liste, al tuturor forțelor antiimperia- 
liste și cauzei păcii în lume.

(Agerpres)

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, prim-ministru al guvernului 
R. D. Vietnam, a depus, simbătă 
după-amiază, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au fost 
tovarășii : Dumitru Joița, 
cepreședinte al Comitetului 
al Consiliului Popular al 
piului București, Nicolae 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

Județele
(Urmare din pag. I)

Vă rapprtăm, stimate tovarășe se
cretar general, că lucrătorii din vi
ticultură au reușit să execute la 
timp și de calitate corespunzătoare 
complexul de lucrări din acest sec
tor, mai ales ca urmare a aplică
rii noului sistem de retribuire a 
muncii in agricultură, fapt care ne 
va permite să obținem o producție 
de struguri superioară anilor ante
riori.

Animați de dorința de a contri
bui din plin Ia realizarea cincina
lului înainte de termen, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din unitățile 
industriale ale județului nostru au 
îndeplinit de pe data de 24 iulie sar
cinile de plan la producția-marfă pe 
primele șapte luni ale acestui an. 
Hotăriți să-și îndeplinească exemplar 
angajamentele luate în întrecerea so
cialistă, lucrătorii din industrie vor 
realiza, pină la sfîrșitul lunii, o pro- 
ducție-marfă suplimentară în valoa
re de 45 milioane lei și vor livra 
la export peste plan produse în va
loare de 21 milioane lei valută.

Rezultatele obținute in industrie și 
agricultură, în celelalte sectoare de

prezenți 
prim-vi- 
Executiv 
munici- 
Ghenea,

terne, general-colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, Tudor Zamfira, ambasado
rul României la Hanoi.

Pe platoul din fața monumentului 
era aliniată o gardă militară care 
a prezentat onorul. Au fost intona
te imnurile de stat ale celor două 
țări.

După depunerea coroanei, tovară
șul Fam Van Dong și celelalte per
soane oficiale au păstrat un moment 
de reculegere. Cei prezenti au vizi
tat, apoi, rotonda monumentului. 
Solemnitatea s-a încheiat cu defila
rea gărzii de onoare.

Vrancea și Constanța
■activitate dovedesc cu prisosință a- 
tașamentul fierbinte al tuturor lo
cuitorilor acestui județ față de în
treaga politică a partidului și sta
tului nostru, dragostea și prețuirea 
cu care ei răsplătesc munca plină 
de tenacitate și clarviziune a dum
neavoastră, cel mai scump fiu al 
poporului român, luptător neobosit 
pentru triumful ideilor socialismului 
și comunismului pe acest pămînt.

Vă încredințăm. ’ mult, stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
și în viitor toți cei ce muncesc din 
județul nostru, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, avind în dum
neavoastră un permanent exemplu 
de dinamism, pasiune, de hotărire și 
perseverență, nu-și vor precupeți e- 
forturile pentru a îndeplini in mod 
exemplar toate sarcinile ce ne revin, 
că își vor aduce întreaga lor con
tribuție la realizarea înainte de ter
men a prevederilor actualului plan 
cincinal, la înflorirea și continua 
prosperitate a patriei noastre socia
liste.

Călăuziți in permanență de prețioa
sele indicații ale conducerii superioa
re de partid, ale dumneavoastră,' 
mult stimate tovarășe Nicolae

(Agerpres)

1955 — noi tipuri de trac
toare.

In 1961, pină la 25 iulie, 
iși petrecuseră concediile 
de odihnă in stațiunile din 
jurul Brașovului 27 000 de 
muncitori (23 000 numai la 
Predeal)... La 25 iulie 1969 
erau în plină desfășurare 
la Brașov „colocviile bra- 
șovene“ — amplă manifes
tare culturală și științifică. 
Ziua de 25 fusese ziua artei 
populare... La 25 Iulie 1972 
s-a pus în funcțiune prima

de televiziune in- 
din județul Bra-

iulie 1973. Cea de 
și noua zi de 

1944 incoace. O 
cu ploaie mă- 
este încărcată 

de

instalație 
dustrială 
șov...

Azi, 25
a douăzeci 
25 iulie din 
zi de vară, 
runtă. Ziua 
de evenimente demne
luat în seamă. Evenimente 
a căror adincă semnificație 
este cu atit mai pregnantă 
cu cit le privim ca pe con
secințe firești ale tuturor 
miilor și sutelor de mii de 
evenimente petrecute în 
cele 10 593 de zile cite s-au

au încheiat secerișul griului
Ceaușescu — se spune în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Constanța al P.C.K. — vă ra
portăm că mecanizatorii, muncitorii 
din întreprinderile agricole de stat, 
țăranii cooperatori și specialiștii din 
agricultura județului Constanta, a- 
vindu-i in frunte pe comuniști, mun
cind cu pasiune, dăruire și înalt spi
rit de răspundere, au încheiat azi, 28 
iulie a.c., recoltatul grîuilui pe cele 
188 000 hectare cultivate.

Printr-o temeinică organizare a 
muncii, printr-o sporită dotare a ba
zei tehnico-materiale, prin activita
tea consecventă a mecanizatorilor, 
lucrătorilor din I.A.S., a Cooperato
rilor și specialiștilor, sub îndruma
rea și conducerea competentă a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
bilanțul muncii a înregistrat produc
ții superioare de grîu, cele mai mari 
din istoria Dobrogei, confirmînd po
tentele soiului și hărnicia oamenilor 
muncii de pe meleagurile dobrogene.

Raportăm conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că I.A.S.-urile și 
cooperativele agricole de producție 
și-au îndeplinit planul și obligațiile 
față de stat.

Acționind neobosit, oamenii mun
cii de pe ogoarele județului Constan
ța au efectuat, totodată, un volum 
însemnat d,e lucrări pentru executa
rea arăturilor, insămințarea culturi
lor duble, lucrări care se vor termi
na în următoarele 6-7 zile.

Aceste succese le datorăm spriji
nului permanent al conducerii parti
dului și statului, muncii neobosite 
desfășurate de comuniști, de toți lu
crătorii din agricultură și îndeosebi 
de mecanizatori, pentru îndeplinirea 
măsurilor cuprinse in hotărirea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la executarea
din campania agricolă de vară.

Asigurăm conducerea 
pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din agricultura județului Constan
ța, in frunte cu comuniștii, vor ac
ționa și in continuare cu hotărire 
pentru a intimpina cu noi și impor
tante succese cea de-a 29-a aniver
sare a insurecției naționale antifas
ciste armate adueîndu-și astfel contri
buția la înfăptuirea mărețului pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

lucrărilor

partidului,

scurs de la actul insurecției 
naționale antifasciste arma
te și pină acum...

Ne aflăm în uriașa incin
tă a uzinei de autocamioa
ne și cineva ne sfătuiește 
să mergem, de urgență, la 
secția de livrări : poate mai 
prindem încă momentul 
plecării din uzină a unui 
lot de 40 de autocamioane 
echipate cu motor Diesel 
destinate exploatării cărbu
nelui la suprafață... Aler
găm acolo. O parte din cele 
40 de autocamioane părăsi
seră deja uzina. Dar mai 
erau citeva. Găsim lingă 
ele pe inginerul Trifan Ni- 
țescu, șeful serviciului li
vrări.

— Vorbiți-ne despre aces
te autocamioane — îl ru
găm.

Amabil și zimbitor, ingi
nerul ne spune :

— Camioanele acestea au 
.necesitat o construcție spe
cială. Ele vor lucra la Ro- 
vinari, la exploatarea căr
bunelui. în condiții deosebit 
de grele. Sînt pregătite să 
facă față oricăror greutăți.

— Evenimente de 
fel se petrec des la 
neavoastră ?

— Ce-aș putea să
pund la această întrebare? 
In medie, noi livrăm 100 
de camioane pe zi, de toate 
tipurile și cu destinațiile 
cele mai diverse. Dacă ve
niți peste două ore, puteți 
asista la plecarea unui 
de autobasculante spre 
gipt...

La uzinele „Tractorul" 
ajuns tirziu. 
prins momentul 
miere cu totul 
expedierea, cu 
Franța, a două 
de tractoare.

Un eveniment nu mai pu
țin important în viața oa
menilor acestui oraș : pină 
la ora prinzului s-au ofi-

acest 
dum-

răs-

lot 
E-

am
N-am mai 

unei pre- 
deosebite : 
destinația 

noi tipuri

ciat opt căsătorii. între cei 
veniți să felicite tinerele 
perechi ne-am prezentat și 
noi și 
rilor 
Maria 
El — 
toare.

240 de tineri din oraș se 
aflau în acea zi de iulie la 
un alt moment de maximă 
importanță al vieții lor ; 
absolvind școala profesio
nală auto, s-au prezentat la 
locurile de muncă. Sînt me
canici, electricieni, tinichi- 
ghii auto.

Tot la 25 iulie 1973 a 
primit cheile cea de-a 
1200-a familie în acest an 
care devine locatară a unui 
apartament nou.

A fost o zi încărcată și 
pentru primarul municipiu
lui, tovarășul Constantin 
Cirțînă : l-am găsit spre 
sfîrșitul zilei de lucru, in 
biroul său, după ce rezol
vase zeci și zeci de proble
me curente. întorcind foile 
agendei, tovarășul Cirțînă 
ne-a introdus și pe noi in 
universul acestor probleme: 
populația orașului a cres
cut. S-a triplat față de 
populația de acum 29 de 
ani. în consecință au cres
cut și nevoile dotărilor edi
litare. Municipalitatea se 
află acum în fața unui pro
iect a cărui execuție a și 
început, pentru dezvoltarea 
gospodăriei de apă a ora
șului. Lucrări mari, compli
cate și costisitoare. Avu
sese loc de dimineață o dis
cuție cu organisme ministe
riale pentru un plan vast 
de cooperări, în vederea 
completei integrări a fabri
cației noilor autocamioane 
românești.

Multe altele sînt eveni
mentele, problemele cardi
nale, trăirile, emoțiile și 
bucuriile acestei" zile, Cum 
să le cuprinzi pe toate1?,

am strîns mina tine- 
Constantin Sima și 

Roșu (acum Sima), 
zugrav, ea — țesă-
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„Înșirînd cuvinte goale.,." 
faci doar pagubă-n hîrtie

Niciodată poeții n-au fost mai 
convinși ca în ■ zilele noastre de 
funcția socială a poeziei : dovadă 
stă faptul că . cei rriai mulți conti
nuă cu fervoare să surprindă in 
versurile lor o nouă reprezentare a 
condiției umane, în plenara ei diver
sitate. Am putea numi nenumărate 
poeme, relevante în ce privește stră
daniile debutanților de a face din 
versul lor un port-drapel al năzuin
țelor și idealurilor omului contem
poran.

Am evocat sumar aceste elemente, 
prezente și în creația unora din cei 
mai tineri poeți, cu intenția de a ne 
ocupa de măsura în care debutanții 
— ale căror prime încercări văd 
lumina tiparului în coloanele re
vistelor literare și ale publicații
lor de cultură județene — 'se 
apropie de adevărata poezie. Lec
tura multora dintre producțiile lor 
lirice, inserate în coloanele re
vistelor „Ramuri", „Tribuna", „Ar
geș" sau „Vatra", relevă faptul, 
notabil în sine, că un număr însem
nat de debutanți,' mai ales dintre 
cei care și-au făcut ucenicia în ca
drul unui cenaclu literar, cultivă o 
poezie cetățenească, de certe promi
siuni. Din păcate, o bună parte din
tre debutanți întîrzie în crearea unei 
poezii fără adresă socială, în peri
metrul unui soi de tărim al nimă
nui — în care devin posibile cele 
mai năstrușnice aberații.

Versificatorii de această talie ne o- 
feră tot felul de „narațiuni", care cu 
greu ar putea fi numite poeme : 
„Uitindu-mă. însă cu atenție am vă
zut / limpede fulguirea și, surprins, 
mi-am / ațintit auzul : acoperișul de 
tablă răpăia / ba de e lapoviță dacă 
scap mașina / am unde să dorm la 
cumnatu-meu / e frizer îl cheamă 
Nicu da il cunosc / foarte bine e că
sătorit cu sora lu / bărbatu meu ii 
dau telefon tatii să vină"... etc. („VA
TRA" — nr. 3/1973) ; alteori, cotidia
nul este redus la false meditații pe 
cele mai neverosimile tonuri, care — 
departe de a răspunde unei chemări 
interioare — servesc ca punct de 
plecare pentru confecționarea unor 
„poze lirice" : „După-amiaza tristă 
eu / stau pe malul apei și cu lira / 
Ating apele pale / nimfa / Ianis cul
cată in lauri primește roza pierdută 
de mine"... („ARGEȘ" — nr. 3/1973).

Confesiunea — cit. mai tristă cu 
putință, mai patetică și uneori mai 
desuetă — este un alt motiv de care 
se agață adepții falsului „cotidian 
poetic" : „Se cern / oricum / florile 
teilor / iar eu / vă părăsesc semn 
că / am fost / printre voi"... („AS- 
TRA" — nr. 3/1973). Aceste lamen
tații de circumstanță — pentru a fi 
cit mai de neînțeles — au adesea 
drept acoperămint verbal un limbaj 
criptic, indescifrabil : „Doar sieși / o- 
chiu-mi sterp / ți-ar mai trezi făp
tura / Uimitului spre gleznă-un 
crin / il trece prin unde / (...) / în
singurarea clipei — mi te-a-ntimplat 
in singe"... („TRIBUNA" — nr. 

22/1973). O altă marotă a poeziei de 
acest fel ni se pare a fi așa-nu- 
mitul „fantezism", cit mai insolit 
cu putință : tonul reveriilor naive 
este înlocuit de data aceasta cu tot 
felul de panseuri teribiliste : „O 
dată pe vremuri la Cluj / (dăduse 
nuca verde) / maimuțe plingătoare / 
dansau pe țambale răgușite / iar eu 
ascultam dublul de Bach / (...) / 
Femeile acelea cu „ochi obosiți șt 
buze de-anilină" / alungate de ex
clamația „Ura" / atîrnau balamale 
ruginite / la porțile cimitirelor / ..." 
(„RAMURI" — nr. 7/1972) „Fante- 
zismul" acesta confecționat poate fi 
întîlnit mai ales în cazul unor po- 
eme-expozeu, ai căror autori mi-

însemnări pe marginea 

unor versuri 

publicate in reviste

mează, ca de obicei, neînțelese și im
penetrabile rătăciri : „Incintătoare 
seri in care vintul / un chip ase
meni celor patru caractere I ale lui 
da Vinci / Linge rănile cerului / 
(...) / E semfi că dinspre capricorn / 
vor veni strigoii / Chitind la cla
vecin /...“ („RAMURI" — nr. 1/1973).

Din păcate, confuzia unor debu
tanți determină reacții stranii : a- 
bandonarea tonului decrepit elegiac 
o consideră un soi de festivism ca și 
cînd măsura lucrurilor, a realității 
s-ar găsi doar la antipozi. Intenția 
de a spune lucrurilor pe nume, de a 
numi cu promptitudine fenomenele, 
gindurile, ideile este respinsă — une
ori chiar persiflant — ori rostită in 
producții lirice „mărunte", impre
cise, subminate de clișee și platitu
dini verbale : „Dimineața am intrat 
in sala /festivă din care vă scriu / 
dindu-vă vești despre citeva / fe
luri de a rămine entuziaști / Ceilalți 
sint bine mergi / Inocența le flutură 
la catarg / doar eu am făcut citeva 
gafe / din care reiese că nu mai 
scriu I elegii și aștept celelalte / în
trebări" („VATRA" — nr. 3/1973).

Mai există și o altă categorie de 
producții lirice, care cu greu ar pu
tea fi așezate în zona unei „mode 
poetice", autorii lor înșiși socotin- 
du-se în afara generației lor (de
taliu surprins, de altfel, și în citeva 
articole ale revistei „Tribuna") ; nu 
este vorba aici de un fenomen sau 
de o atitudine estetică, care ar me
rita o dezbatere, și nici de o mate
rializare „locală" a solicitărilor co
tidianului, ci de un mod — destul 
de inabil — de a eluda cotidianul, 
de a escamota realul și a-1 înlocui 
cu tot felul de formule, în care

subzistă, destul de evident încă, se
chelele poeziei evazioniste : „Și-acele 
zile, ah, cu ochi aprinși de jar I cind 
cerul iși aruncă basca sus de tot, / 
iar peste drum de inima mea la 
„Maxim Bar" / sfinții zăpăciți se 
pupau cu sticlele-n bot („RA
MURI" — nr. 2/1973).

Sub eticheta unui tablou exo
tic ni se servește o suită de cu
vinte aruncate pe hirtie la întimpla- 
re : „Lege și neam sălbatic / De la 
desțelenirea pământului urși / cu su
flarea verde, nici bani cu mânji pu
teți fără credință în stepă mestecă 
coajă de tei / la marginea tirgului 
bătrîn veșted șetre se vind boabe / 
de grîu sfințite cu măslini piperniciți 
uscați de pe căruțe"!... („TRIBUNA"
— nr. 18/1973) ; in mod firesc, o a- 
semenea poezie, după ce s-a înscris 
cu ostentație in sfera locului comun
— violent ind uneori chiar spiritul 
limbii — iși va căuta o (falsă) aco
perire filozofică a cărei fragilitate 
este evidentă : „Mătă-niile — gim
nastici. stenice, întrerupte .- De poc
netele surde din genunchi / Speran
țe cire'chiar dacă se prind / Se-nea- 
că in timpul ud sau după timp 
(„VATRA" — nr. 2/1973.).

După cum se poate constata. în 
cazul acestor debutanți originalita
tea este o vorbă de prisos. Sur
prinde insă numărul mare al aces
tor pseudopoeme, care văd lumina 
tiparului in revistele citate — atin- 
gind deseori proporția unei adevă
rate inflații. Prezența masivă a poe
ților debutanți in revistele de cul
tură trebuie percepută nu nu
mai ca un act de încurajare a celor 
care bat la porțile poeziei, dar și de 
indrumare a acestora către poezia 
adevărată, autentică, în consens cu 
starea de spirit a epocii, cu senti
mentele contemporanilor noștri; Or,, 
trebuie să constatăm că mare parte 
din ele se înscriu sub limita unor 
versificații de început, iar altele 
sint marcate de o penurie și de o 
mediocritate a expresiei poetice 
care demonstrează limpede imatu
ri tatea actului poetic, fragilitatea 
gîndirii lirice și. adeseori, ignorarea 
gravă a valorilor artistice ale limbii 
române.

In această situație este cel puțin 
contrariantă graba cu care conduce
rile publicațiilor de cultură continuă 
să gireze aceste pseudopoezii. Cri
teriile atemporale și aestetice mani
festate în selecția și in girul publi
cării, departe de a fi un stimulent, 
pun sub semnul întrebării nu numai 
evoluția și drumul debutanților. dar 
și locul poeziei in coloanele acestor 
publicații. Menirea revistelor de cul
tură nu este aceea de a fi „jurnal de 
cenaclu" — destinat să găzduiască 
prime încercări pe tărîmul poeziei
— ci de a se manifesta ca foruri 
de îndrumare atentă a creației li
rice, de promovare a celor mai 
autentice voci.

George CUIBUȘ

cinema
<9 Dragostea Începe vineri : PA- 
TRIA — 9; 11,30; 14; 16.30; 19;
21.15.
• Jucătorul : CAPITOL — 9.30;
11,45; 14; 16.30; 18.45; 21, la gră
dina — 20.30.
• Tu, eu și micul Paris : CEN
TRAL — 10; .12.30; 15.30; 18; 20>,30.
• Cartea junglei : SCALA — 9; 
11.15: .13.30: 16.15: 18,45: 21.15, STA
DIONUL DINAMO — 20,15.
.> Te așteptăm, flăcăule : LUMT- 

•NA- — 9; 11.15; 13.30; 16; .18,30;
20,45.
> Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCUREȘTI — .8.30; 11: 13.30; 16; 
18.30: 21. la grădină — 20.15. LU
CEAFĂRUL — 8.30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — ,20,15.
9 Desene animate pentru copii : 
DOINA — 9.30.
• Ciprian Porumbescu : DOINA
— 10.45; 14; 17: 20.15. COTROCENI
— 15.30: 19. MOȘILOR — 16; 19,45, 
la grădină — 20.
• Un om in sălbăticie : FESTI
VAL — 9: 11.15: 13.30: T6; 13.30; 
21, la grădină — 20. EXCELSIOR
— 8,30; 11: 13.30: 16; 18.30; 21.
• Coarnele de aur : TIMPURI
NOI — 9,45—20,15 în continuare. 
$ La răscruce de vînturi : FAVO
RIT — 10: 12.30: 15.30; 18; 20.30. 
MELODIA — 8,45: 11.15; 13.30; 16: 
18.30; 21, MODERN — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, la grădină
— 20.
A Ultimul cartuș : POPULAR — 
16; 18; .20. UNIREA — 15.30; 18;
20.15. la grădină — 20,30.
• Antoniu Cleopatra : GRIVI- 
ȚA — 9; 12.30; 16: 19.31), AURORA
— 9; 12.30; 16; 19,30, la grădină — 
20,1-5, FLAMURA — 9; 12.30; 16;
19.30.
• Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : MUNCA
— 15.30; 18: 20,15.
a Marysia și Napoleon — 10; 12; 
14: 16.30; 18.30.. Rose Marie — 20,30 : 
CINEMATECA (sala UNION).
a Jandarmul la plimbare :. BU- 
ZEȘTI — 9; 11.30; 13.45; 16; 18.15;
20.30, la -grădină — 20,15. GLORIA
— 9; -11,15: 13,30: 16: 18,15: 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;

Sărbătorirea pictorului
Nagy Imre

MIERCUREA CIUC (Coresponden
tul „Scînteiii", Bărtunek Istvan). — 
Cu prilejul. împlinirii -virst'ei de 80 
de ani de către pictorul Nâgy Imre, 
maestru emerit al artei, sâmbătă 
după-amiază, la Jigodin, satul natal 
al pictorului, azi cartier al orașului 
Miercurea Ciuc. ,a avut loc inaugura
rea unei noi galerii de artă. care.va 
găzdui o colecție deosebit de valo
roasă din operele sale, colecție do
nată de artist orașului natal. La 

21, la grădină — 20,15, GRĂDINA 
SELECT — 20.
• Salcimul liliachiu : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
o Simon Templar intervine : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, ARTA — 16; 18; 20, la gră
dină — 20,30.
@ Aventurile lui Babuseă : 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 : CIU
LEȘTI — 16; 18: 20.
• Pe aripile vintului : FLO.REAS- 
CA — 16; 14,30: 19.15.
• Veronica : VIITORUL — 1«;
18; 20,15.
e Fluturii sint liberi : MIORIȚA
— 9; 11:15; 13.30; 15.45; 13; 20.15.
• Eliberarea (seriile IV și V) : 
PACEA — 15,45: 19.
• Rond de noapte : LIRA — 
15.30; 18; 20.30. la.grădină — 20.15, 
VITAN— 15.30; 17,30: 19,30, la gră
dină — 20,15.
• Cind legendele mor : FEREN
TARI — .12; 16; 18; 20.
• Drumul spre vest : CRINGAȘI
— 15.30; 18: 20,15.
9 Grăbiți apusul soarelui : COS
MOS — 15.30: 19.
q Copiii căpitanului Grant : RA
HOVA — 15.30; 18: 20.15.
• Cowboy : PROGRESUL — 15.45; 
18: 20.15.
• Ceața : CLUBUL UZINELOR 
REPUBLICA — 16: 18; 20.

teatre

ARTA COPIILOR
Același farmec al 

candorii, al sincerită
ții, determinat de ne
cesități specifice de 
exprimare, închis in 
canoane proprii, l-am 
reîntîlnit în Expoziția 
națională tie artă plas
tică a preșcolarilor și 
a elevilor din școli ge
nerale, licee și școli 
profesionale — expozi
ție de curînd deschisă 
in sălile Dalles. Am 
regăsi t aici aceeași 
bucurie de a privi .și 
de a cunoaște, aceeași 
încîntșre și aplicată 
seriozitate in a comu
nica rezultatele aces
tor investigații.

Integrate de multă 
vreme în peisajul vie
ții noastre artistice, 
saloanele naționale de 
artă plastică ale copii
lor au înregistrat pină 
acum, progresiv, re
zultate spectaculoase, 
au creat o adevărată 
tradiție în a expune 
.și, implicit, in a stimu
la creația plastică a 
copiilor. Rolul profeso
rului entuziast și cali
ficat, menit să îndru
me energiile creatoare 
ale celor mai mici ce
tățeni ai țării, s-a îm
pletit in acest sens cu 
ajutorul material și or
ganizatoric primit din 
partea Ministerului E- 
ducației și Invățămin- 
tului, al Consiliului 
Național al Organiza
ției Pionierilor și al 
Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului 
Comunist. Rezultatele 
acestei consecvente 
munci de indrumare a 
celor mai tinere talen
te. de pe întreg cu
prinsul țării, pot fi ur
mărite acum in sălile 
Dalles. Preșcolarilor și 
elevilor din București 
sau Sibiu, Bacău sau 
Constanța. I-Iunedoara 
sau Tirgoviște, Arad 
sau Fălticeni, Brașov 
sau Tg. Mureș, Galați 
sau Craiova etc. li 
s-a oferit prilejul să 
exprime capacitatea a- 
tit de specifică copilă
riei de a se identifica 
cu realitățile evocate.

Experiența moral- 
afectivă pe care ele o 
cristalizează, faptul că 
reprezentarea propriu- 
zisă este inseparabil 
unită cu conținutul ei 
lăuntric sint de primă 
importanță. Mama, so
ra. prietenii, colegii, 
vecinii sint primele 
centre de interes, pri

mele centre de orga
nizare compozițională. 
Nu este vorba insă de 
simple portrete, rezul
tat curat al observației 
— ci de. exprimare, in 
primul rind, a unor a- 
precieri. de sublinierea 
unei trăsături carac
teristice. predominante 
ale celui portretizat.

Observația se extin
de treptat, pe măsura 
înaintării în vîrstă. a- 
supra mediului încon
jurător. Jocul, hora

însemnări 
pe marginea 

Expoziției națio
nale de artă 

plastică a pre
școlarilor 

și a elevilor 
din școli gene

rale, licee 
și școli 

profesionale

copiilor, compozițiile 
cu animale, orașul, lo-' 
comotiva — sint tot a- 
titea teme care revin 
frecvent. Nevoia de a 
fabula se împletește 
cu notația directă. Ciu
date metamorfoze 
transformă ulița satu
lui într-o velință văr
gată, dau chip ome
nesc florilor sau soa
relui.

Urmărești cu încin- 
tare nu numai desene 
realizate de copiii u- 
nor centre afirmate 
cum ar fi Vulturești 

*sau Bolintin-Vale, dar 
și pe acelea provenind 
din regiuni mai puțin 
cunoscute sub acest ra
port. „Vremuri vechi" 
de Bîrleanu Magda 
din județul Neamț, 
„Colega mea" de Cer- 
nat Ionel din Birlad, 
„Peisaj" de Ciurseci 
Nela din Galați, „Ma
nifestație" de Cornăcel 
Marian din Tunari, 
„Bătălia" de Cucu Iu
lian din Jariștea, 
„Jocuri de iarna" de 
Fităran Danial din O- 
radea, „Dans" de Ke
nya Ferenc dih Zagon,

„Recolta" de Kober Io-
sif, „Colega mea“ de
Liebhart Ute sau
„Tanti Augurița cu
diamantul Piatra lu
nii la teatru" de
Ludu Cristina. „0-
rășelul copiilor" de
Tăchici Dorian din
Focșani ■— pentru st nu
cita decît citeva din
lucrările premiate, se
remai'că atit prin ca
pacitatea lor de a a- 
socia reprezentările 
cunoștințelor de care 
dispun-, cit și prin lim
bajul lor inflorat, is
cat din ignorarea unor 
norme prestabilite. 
Formula lor artistică 
este o formulă ai cărei 
parametri nu se schim
bă și, de fapt, nici nu 
trebuie schimbați. 
Căci interesul ei de
pinde in primul rind 
de reprezentarea emo- 
țional-imaginativă a 
realităților imediat în
conjurătoare. Artiștii- 
copii se străduiesc, 
deci, să definească via
ța pe care o trăiesc, 
lumea in mijlocul că
reia iși desfășoară 
jocurile. Numitor co
mun rămine tocmai a- 
ceastă receptivitate fa
ță. de lume, exprima
rea in deseiș a reacții
lor provocate la con
tactul cu ’ea. De' sub 
învelișul obiectelor de
senate sau pictate răz
bat sensuri simbolice, 
se 'ivesc elemente de 
basm de multe ori 
transpuse în zilele 

. noastre.
Subliniind o anume 

evoluție a modalități
lor perceptive proprii 
unor vîrste bine defi
nite, lucrările includ in 
același timp și parti
cularități ce țin de tra
diția națională. Conți
nute in contururi exac
te sau depășind trăsă
tura care ar fi trebuit 
să le adune, culorile 
amintesc de multe ori 
vioiciunea cromaticii 
populare. Sint compo
ziții in care totul pare 
să vină de la sine, in 
care aparenta fantezie 
nu marchează neapărat 
o știință prodigioasă a 
desenului. Importante 
sint. in primul ' rind, 
gindurile de mare sin
ceritate și generozita
te, candoarea cu care 
copiii se exprimă.

Marina PREUTU

t V
PROGRAMUL I ' '

8,00 Bună dimineața !
8,30 Cravatele roșii. „Șapte contra 

șapte'* * — emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari. 
Participă echipajele pionieri
lor din județele Argeș și Bo
toșani.

a Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Preșul —
20.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Estival- 
Boema — 20.
• Circul București (in Drumul 
Taberei, lingă Poștă) : Spectacol 
cu delfini — 10; 18.30; 20.
• Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmora timpului — 
Spectacol de sunet și lumină —
20.30.

vernisajul festiv al expoziției au par
ticipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, un nu
meros public.

Despre personalitatea și arta lui 
Nagy Imre a vorbit Viorel Oprea, 
din partea Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și scriitorul Siito 
Andrâs. vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor din Republica Socialistă 
Romania.

9,25 Film serial : „Daktari**.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba maghiară.
12.30 De strajă patriei. Emisiune 

consacrată jurămîntului mi
litar.

13,00 Album duminical.
16,05 Film serial : „Arthur". Episo

dul I — „Moartea lui Arthur". 
Regia : Sydney Hayers. Cu : 
Oliver Tobias, Michael Got
hard, Jack Watson.

16.30 Magazin sportiv © Campiona
tele mondiale de calac-canoe. 
Transmisiune de la Tampere

• • Trofeul „Tomis" la volei
feminin : România — Japonia. 
Selecțiuni înregistrate de la 
Sala sporturilor din Con
stanța.

13,05 „Cîntecele acestui pămînt" — 
emisiune de versuri.

ÎS, 15 „Așa-i jocul pe la noi". Spec
tacol de cîntece și dansuri 
populare românești, maghia
re, gârmane și sîrbești, pre
zentat în sala Teatrului din 
Timișoara, în interpretarea 
ansamblului folcloric „Bana
tul".

19,00 Expediție de vinătoare — La
cul Roșu.

19,20 10O1 de seri.
19.30 Telejurnal © Săptămîna po- 

.litică internă și internațională
în imagini.

20,10. Reportajul săptămînii : „în- 
• tîlnirea văilor".

20.30 Comici vestiți ai ecranului... 
și complicațiile iubirii (I).

21,00 Melodii in miez de vară. Se- 
lecțiuni din recitalurile în a- 
fara concursului susținute la 
Festivalul național de muzică 
ușoară — Mamaia 1973. de 
Doina Badea, Margareta 
Pîslaru, Marina Voica și Cor
nel Constantiniu.

22,00 Telejurnal.
22,15 Duminica sportivă. Campio

natele mondiale de caiac- 
canoe. Serecțiuni înregistrate 
de la Tampere.

PROGRAMUL II

11,00 — 13,00 Concert simfonic. 
Mari dirijori : Zubin Mehta. 
In program : Lucrări de E- 
nescu, Beethoven, Mac Do
wel. Interpretează Orchestra 
simfonică a filarmonicii din 
Los Angeles.

20,10 Eroi îndrăgiți de copii : 
Danka și Ianka.

20,40 Telex tehnico-științific.
21,00 Film artistic : „Miracolele au 

loc doar o dată". Regia : 
Yves Allegret. Cu : Ălida 
Vali și Jean Marais.

22,35 Luminile rampei. Selecțiuni 
din finala concursului de 
canto de la -Sofia — 1973.

i
I

l

„ROMÂNIA - FILM" prezintă :

SALUTĂ RlNDUNELELE

Scenariul și regia : Jaromil Jires. Cu : Magda Vasâryovă,

fi

', Viera Strniskovâ, Julius Vasek, 
Vaclav Hleus. Producfie a studiourilor cehoslovace.

A apărut nr. 711973 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE^
Revista se deschide cu editoriale

le „Un an de rodnică activitate 
pentru traducerea in viață a hotărî- 
rilor Conferinței Naționale" și „Mă
suri importante privind progresul 
economic și social al țării". în con
tinuare' este publicat articolul „In- 
sliluționalizarca activității de plani
ficare in România" (1948—1973), de 
MANEA MANESCU. La rubrica 
„PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNA
INTE DE TERMEN A CINCINA
LULUI" sint publicate articolele 
„Reducerea costului produselor — 
clement definitoriu al activității e- 
conomice", de dr. GH. SICA și 
„Compartimentul de organizare — 
factor de impulsionare a produc
ției", de OVIDIU NICOLESCU. Ru
brica „INVESTIGAȚII ȘI SINTE
ZE" cuprinde articolele : „Rolul 
economic al stalului socialist in eta
pa făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", de dr. MIHAl 
PĂRĂLUȚĂ. „Dezvoltarea econo
miei României comparativ cu cele
lalte țări membre ale CiA.E.R.", de 
CONSTANTIN GRIGORESCU si 
dr. MARCU HOROVITZ și „Cerin
țe ale asigurării unei proporții op

âdnătări*  adnotări • adnotări «adnotări • adnotări • adnotări

„Cinemateca istorică"
Cu puțin timp în urmă, 

un simpozion — „Dacii, 
strămoșii noștri" — și un 
film — „Dacii — au deschis 
la Muzeul de istorie a Re
publicii Socialiste România 
jirul manifestărilor reunite 
sub genericul „Estival ’73 
— Cinemateca istorică". în 
cadrul acestui program vor 
fi prezentate bilunar, pînă 
la 15 septembrie, șapte fil
me pe teme de istorie na
țională și universală ; de 
fiecare dată, un simpozion 
susținut de academicieni, 
cadre didactice universitare 
fi alți specialiști în istorie 
și o vizită în sălile muzeu
lui vor însoți proiecția pe
liculei, mijlocind astfel în
țelegerea cadrului social- 
politic în care se desfășoară 
acțiunea de pe ecran și, în 
egală măsură, aprofundarea 
cunoașterii unor momente 
importante ale trecutului 
patriei și al lumii.

Adresată în special tine
retului școlar, dar și altor 
categorii de tineri, „Cine
mateca istorică" continuă 
acțiuni similare desfășurate, 
în primăvara acestui an sub 
auspiciile Muzeului de is
torie a Republicii Socialiste 
România, Universității 
populare București și Mu
zeului literaturii române — 
„Vacanța școlară la Muzeul 
național" și „Istorie literară 
și film la Muzeul național" 
— care s-au bucurat de o 
largă audiență ; ea se în
scrie în suita acțiunilor gîn- 
dite de conducerea muzeu
lui pentru atragerea unor 
cercuri , tot mai largi de ti
neri în sălile acestuia și 
transformarea lor in prie-

V

teni statornici ai muzeului, 
pentru a înrîuri și pe a- 
ceastă cale interesul și dra
gostea față de trecutul glo
rios al poporului nostru.

Experiența bucureșteană 
demonstrează viabilitatea 
unor asemenea inițiative. 
Din păcate, deși dispun de 

, o bogată bază materială, 
deși partea organizatorică 
nu prezintă nici o dificul
tate, prea puține dintre in
stituțiile de profil din țară 
urmează acest exemplu. 
Fără îndoială,. asemenea

proiecții de filme istorice, 
prefațate de simpozioane 
ori numai de simple prele
geri, pot fi organizate in 
fiecare muzeu. Există aici 
cadrul ideal pentru ca aces
te unități să fie gazda unor 
vibrante lecții despre tre
cut, cu puternică încărcă
tură emoțională, a unor in- 
tilniri de neuitat cu istoria. 
Mai ales acum, 
vacanței de vară, 
mentul cel mai 
pentru a organiza 
acțiuni educative, 
le așteaptă.

dintre cele mai semnifica
tive. „Arta populară și 
falsurile de ieri și de azi", 
„Valorificarea scenică a 
dansului popular", „Abor
darea contemporană a fol
clorului în activitatea cul- 
tural-educativă de masă"

sint cîteva teme care ilus
trează orientarea pozitivă, 
eficientă a intervențiilor. O 
premisă de lucru ale cărei 
rezultate nemijlocite vor 
trebui să fie măsurate in 
valorificarea cit mai auten
tică a creației populare.

Inițiativă
Specialiștii au afirmat de 

mai multă vreme acest lu
cru, iar publicul larg a pu
tut să-l constate nemijlocit, 
cu prilejul diferitelor spec
tacole folclorice : în ca
drul amplului proces de 
valorificare a tradițiilor ar
tistice populare, a obiceiu
rilor și datinilor, a litera
turii, muzicii, dansului, 
costumului popular iși fac 
loc adesea fenomene de al
terare a elementului tradi
țional. Ele conduc la vul
garizarea fondului emoțio
nal al creației populare, la 
neglijarea autenticității și 
a caracterelor sale specifi
ce. Asemenea fapte au fost 
adesea" semnalate in presă. 
Și iată că acum ele consti
tuie obiectul unui volum 
editat sub îngrijirea Direc
ției cultural-educative de 
masă din Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste. 
Un volum care inaugurează 
o serie ce se anunță de pe

în zilele 
este mo- 
favorabil 
asemenea 
Tineretul

Silviu ACHIM

editorială
acum generoasă. Scopul 
său — și conținutul lucră
rii vine să confirme acest 
lucru — este de a pune la 
îndemîna tilturor celor in
teresați un instrument de 
lucru menit să contribuie 
la cunoașterea unor aspec
te esențiale privind circu
lația și funcționalitatea fe
nomenelor contemporane 
ale culturii populare, a u- 
nor aspecte metodologice 
referitoare la valorificarea 
științifică și spectaculară a 
folclorului, informînd des
pre preocupările din toată 
țar-a in această direcție.

Demn de remarcat este 
faptul că volumul, in- 
globind o suită de materia
le semnate de prestigioși 
cercetători ai fenomenului 
folcloric, nu rămine nici 
un moment la stadiul dez
baterii teoretice sterile, ci 
incearcă și reușește să se 
refere tot timpul la feno
mene concrete, la fapte

Monumente
in așteptarea publicității

Din nou, ca în orice vară, 
iată-ne turiști pe meleagu
rile țării. Și, din nou, ne 
oprim cu același nestins 
interes la monumentele is
torice și de artă, la muzee 
și case memoriale. Sint mo
mente de adincă emoție, de 
vibrantă evocare a unor 
glorioase tradiții, a unor 
personalități cu care istoria 
neamului se mîndrește. 
Acest act, cu profunde 
semnificații educative, a 
dobîndit: pe traseele actua
lului sezon estival cîteva 
note particulare, izvorite 
din atenția sporită pe care 
instituțiile 
acordat-o popularizării 
biectivelor 
artistică sau istorică. Turis
tul este intîmpinat de nu
meroase panouri care anun
ță obiectivele din zonă 
(exemplul Constanței este 
în acest sens edificator) ; 
vitrine și afișe speciale se 
constituie în invitații con
vingătoare (excelent, mate
rialul publicitar pentru 
„Vacanțele muzicale" de la 
Piatra Neamț) ; pliante, aL 
bume, mape, copii după 
obiecte din muzeu întregesc 
bagajul de informații al vi
zitatorului.

de cultură au
o-

cu importanță

Și totuși, principalele tra
see turistice ale țării pre
zintă, prin contrast, destule 
imagini ale unui scăzut in
teres față de publicitatea 
turistică. Multe instituții 
culturale din județele Bra
șov, Neamț, Timiș nu au 
nici un fel de material de- 
propagandă. La Muzeul hi
droenergetic de la Bicaz, 
unic în, țară, cu exponate 
deosebit de valoroase, vizi
tatorul părăsește sălile. de 
expoziție fără a-și putea 
procura nici un pliant sau 
ilustrată. La Muzeul Bana
tului din Timișoara, altă' in
stituție culturală cu un pa
trimoniu bogat, există doar 
citeva tipuri 
banale, alb-negru. 
Părți, 
chiar 
zintă în condiții grafice cu 
totul 
exemple : 
„Ciprian Porumbescu' 
județul Suceava. La ieșire, 
publicul 
cumpere 
cu culori . , __  .
cerneală. în el, trei foto
grafii inexpresive : un vio
loncel, un pian și statuia 
cunoscutului muzician. Vî- 
nători-Neamț. La Muzeul

memorial „Mihail Sadovea- 
nu", un alt pliant foarte 
bun ca idee (cu imagini din 
muzeu, facsimile; coperți 
ale cărților autorului) nu 
tentează a fi cumpărat tot 
din cauza culorilor șterse, 
a fotografiilor ce par chiar 
mai vechi 
pe care 
Foarte rar 
turi întregi
(doar la Peleș și la mirtăs- 
tifile cu frescă exterioară 
din nordul Moldovei) ; ilus
tratele color de bună cali
tate sint . ca și inexistente.

Fără îndoială, asemenea 
situații nu se pot remedia

decît volumele 
le înfățișează, 

am întîlnit' se- 
de diapozitive

intr-un singur sezon. De 
aceea, trebuie întreprinsă 
o acțiune concertată a or
ganelor culturale locale, a 
unor tipografii județene cu 
tradiții în această direcție 
(Sibiu. Brașov etc.) și a 
editurii „Meridiane" (care, 
de altfel, depune o notabi
lă și permanentă strădanie 
in această direcție) pentru 
realizarea eșalonată. în 2—3 
ani, a unor materiale pu
blicitare de cea mai bună 
calitate pentru muzeele și 
casele noastre memoriale.

Radu
CONSTANT1NESCU

Cărți atractive 
pentru

de ilustrate 
în alte 

asemenea materiale, 
dacă există, se pre-
inacceptabile. Cîteva

Casa memorials 
i" din

este invitat să-și 
un pliant micuț, 
șterse, înecate în

Editura „ION CREANGA" 
pune la .Îndemîna copiilor 
mai mari două cărți ilus
trate, organizate ca două 
bune excursii în lumea 
științei, de doi autori bine 
cunoscuți ca popularizatori 
științifici.

„Uzina Terra" de Aurel 
Lecca, după ce intră in 
temă cu o prezentare a 
principalelor idei cosmogo
nice și cu oprirea asupra 
datelor esențiale despre 
formarea planetei noastre 
și evoluția ei geologică, iși 
rezervă majoritatea spațiu
lui examinării bogățiilor 
subsolului. Principalele co
mori terestre, de la cărbuni 
și petrol la diamant și u- 
raniu, de la fier sau aur la 
asbest și sare, sint numite 
metaforic, dobindind ade
sea un plăcut aer de basm 
(„metalul înaripat" pentru 
aluminiu, „purtătorul lumi
nii" pentru fosfor, „lina de 
salamandră" pentru asbest,

copii
„mineralul cu 1 001 de fețe" 
pentru sare etc.), iar savan- 
ții de referință sint pre
zentați cu un minimum de 
date biografice și portretis
tice, sincronizați cu epoca 
lor.

Această utilă excursie 
printre avuțiile Terrei, deși 
in primul rind funcțională, 
nu este lipsită de culoarea 
narației (care nu decurge 
sfătos, dar nici arid) și de 
atractivitate, îndeosebi prin 
încadrarea materialului in 
lumea de interese imediate 
ale cititorului aflat la în
ceputul adolescenței.

Cea de-a doua carte, 
„Printre linii și suprafețe" 
semnată de Florica T. Câm- 
pan este un mic curs de 
geometrie pentru copii mai 
mari. în locul dificultăților 
de manual didactic, ea rea
lizează tot o excursie sui- 
generis. autoarea dispunînd 
de capacitatea de a explica 
simplu șl atrăgător nu nu

time intre producția vegetală și ani
mală" de FR. SZABO. Articolele 
„Considerații privind sporirea ran
damentelor noilor obiective și ca
pacități" și „Soluții multiple pri
vind reducerea consumurilor speci
fice de materii prime", semnate de 
AUREL VERNICEANU și. respec
tiv, DAN MATEESCU. formează 
conținutul rubricii „CREȘTERE SI 
EFICIENȚA ECONOMICA". În ca
drul rubricii „INSTRUMENTAR 
MODERN DE CONDUCERE, ȘI 
PLANIFICARE", 1OSIF PAȚAN 
publică articolul „Studiul pieței — 
element indispensabil pentru un ex
port eficient'. în continuare, revis
ta coniine cunoscutele rubrici de 
„DEZBATERI". „VALORIFICAREA 
CREAȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFI ■ 
CE ROMÂNEȘTI", „ÎN SPRIJINUL 
CANDIDAȚILOR LA ADMITEREA 
IN ÎNVAȚAMÎNTUL ECONOMIC 
SUPERIOR", „ECONOMIE MON
DIALĂ", „CRITICA ȘI BIBLIO
GRAFIE". „NOTE BIBLIOGRAFI
CE", „CONSEMNĂRI", „DIN VIA
ȚA ȘTIINȚIFICA" și „PUBLICI
TATE".

mai, d» pildă, teorema lui 
Piitagora, dar pină și dife
rența între ,/Elementele" 
lui Euclid și geometriile 
neeuclid’iene, de a intui 
mereu clipa posibilă de o- 
boseală a atenției toarte 
tânărului cititor.

Scrisă cu simplitate, cînd 
e cazul 
aceasta

cu umor, lucrarea 
de geometrie iși

Un muzeu

împlinește bine dezideratul 
notat chiar de autoare : „ea 
nu are intenția de a fi o 
carte de. învățătura, ci de 
informare și divertisment". 
Cărți de felul celor de față 
merită nu numai sâ fie 
consemnate, ci și să fie 
sporit numărul lor.

C. VICTOR

al farmaciei
Orașul 

binului, 
medieval, cu străzile 
păstrează și azi ___ ___
ale breslelor de odinioară. 
Sibiul este un centru cul
tural de veche tradiție ce 
se poate mindri cu o sea
mă de priorități în țara 
noastră ca, de pildă, cu pri
ma instituție spitalicească 
(sec. al XIV-lea), prima 
farmacie (1494), racheta în 
trei trepte a lui Konrad 
(1529), primul teatru tran
silvănean (1788) și altele.

De aproape un an încoa
ce, multiplelor puncte de 
atracție, Sibiul Ie-a adău
gat un nou muzeu, acela al 
farmaciei.

De aproape două decenii, 
pasionatul farmacist Livius 
Frățilă și-a făcut o preo
cupare statornică din co- 
lindarea pivnițelor, podu
rilor, a incintelor vechilor 
farmacii din oraș și im- 
prejurimi. izbutind să sirin
gă o mulțime de piese mu
zeistice — unele de o 
virstă apreciabilă, din se
colele XVI—XVII — care 
împreună cu cele aflate in 
patrimoniul muzeului Bruc- 
kenthal sint în mare parte 
astăzi expuse în lăcașul a- 
cestui muzeu. In felul a- 
cesta, cu sprijinul organe
lor locale de partid și . de

de la poalele Ci- 
cu aspectul Iui 

care 
denumiri

stat, s-a realizat punerea in 
valoare a încă unui aspect 
din trecutul acestor mc-. 
leaguri.

Clădirea care găzduiește 
muzeul . farmaciei are ea 
însăși o valoare deosebită, 
datind de la sfirșițul seco
lului al XVIrlea. Aici a 
funcționat timp de peste 
trei secole farmacia \ „La 
ursul negru". ■

Flacoancle vechi de sti
clă, in stil empire sau ba
roc, t vasele de ceramică 
smălțuită „Batiz", borcane
le înfrumusețate cu semne 
alchimice 
lande de 
lanțele — 
grațioase, 
mărimea 
pește și 
analitică 
mulțimea ____  _
borator, ustensilele de 
felul, ba chiar și

sau gingașe ghir- 
flori, apoi 
de la cele 
cu
unor 
pină la balanța 
din

de aparate de la- 
tot 

, _ ... —,i medica
mentele originale, parfu- 
murile, fac deosebit de in
teresant acest original mu
zeu.

Exponatele strinse cu mi
gală și pasiune, prezentate 
in acest muzeu, reușesc să 
pună in evidență indelun- 
gatele ..tradiții ale ■ farma
ciei in țara noastră.

talerele 
solzi

ba- 
mai 

de 
de

sec. XIX,

M. COSTEA



SCINTElA — duminica 29 iulie 1973 PAGINA 5

I

MESAJUL ADRESAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

comitetului oamenilor muncii de la întreprinderea 
de încălțăminte „Solidaritatea"-Oradea

Adunări la întreprinderile 
sărbătorite MIHAIL ROSIANU

1

Dragi tovarăși,
Doresc, Înainte de toate, să vă mulțumesc in mod 

«ordial pentru scrisoarea plină de căldură pe care 
mi-ați adresat-o și pentru invitația de a participa la 
sărbătorirea împlinirii unei jumătăți de secol de la 
înființarea întreprinderii în care lucrați. Exprimîn- 
du-mi regretul că nu am posibilitatea să dau curs 
invitației și să iau parte personal Ia sărbătorirea aces
tui important eveniment din viața întreprinderii dum
neavoastră, doresc să vă adresez cu acest prilej cele 
mai calde felicitări.

întreprindere cu vechi și frumoase tradiții de luptă 
revoluționară și de muncă, fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea" a adus, în anii construcției socialismu
lui, o contribuție valoroasă Ia înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare economică a țării, la sporirea 
și diversificarea producției de larg consum. Apreciez 
rezultatele bune obținute de colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din întreprindere, care, muncind 
cu elan și abnegație, a reușit să acumuleze o bogată 
experiență, să obțină an de an succese tot mai în
semnate in dezvoltarea și modernizarea producției, în 
îndeplinirea sarcinilor de plan ce i-au revenit.

Sărbătorirea fabricii dumneavoastră are loc în con
dițiile cînd oamenii muncii din industrie, din celelalte 
ramuri ale economiei naționale desfășoară o Însuflețită 
activitate pentru transpunerea în viață a hotărîrilor

Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale pri
vind accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării 
și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai și de 
civilizație al întregului popor.

Am convingerea, dragi tovarăși, că bilanțul realiză
rilor pe care îl faceți la această aniversare va consti
tui un nou și puternic imbold de a acționa cu și mai 
multă hotărire pentru a vă îndeplini în mod exemplar 
angajamentele asumate privind realizarea cincinalului 
înainte de termen, pentru creșterea producției și pro
ductivității muncii, gospodărirea rațională a materiei 
prime și materialelor, ridicarea continuă a calității, 
astfel ca produsele fabricii să satisfacă pe deplin cele 
mai înalte exigențe ale consumatorilor. Sînt, de ase
menea, încredințat că veți lua toate măsurile pentru 
îndeplinirea in condiții optime a sarcinilor ce vă revin 
în domeniul livrărilor la export, că veți acționa în 
permanență pentru a asigura sporirea competitivității 
și o tot mai bună valorificare a produselor fabricii 
dumneavoastră pe piața externă.

Cu această convingere, și cu dorința ca fabrica „So
lidaritatea" să se situeze, prin rezultatele sale, pe un 
loc fruntaș in întrecerea pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor cincinalului, vă urez tuturor, dragi to
varăși, succese și satisfacții tot' mai mari în activita
tea de producție ce o desfășurați și în viața perso
nală, multă sănătate și fericire.

Decret privind conferirea 
„Ordinului Muncii" clasa I întreprinderii 
de încălțăminte „Solidaritatea" - Oradea

Pentru contribuția deosebită a- 
dusă la dezvoltarea producției de 
Încălțăminte și Ia îmbogățirea sorti
mentelor de bunuri de larg consum, 
precum 'și pentru participarea ac
tivă a colectivului întreprinderii de 
încălțăminte ,.Solidaritatea“-Oradea 
Ia opera de construire a socialismu
lui,

cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înființarea întreprinderii,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează :

Articol unic. — Se conferă „Ordi
nul Muncii" clasa I întreprinderii de 
încălțăminte „Solidaritatea“-Oradea. 
Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

la rețeaua telefonică 
automată interurbană

înccpind de simbătă, convorbirile 
efectuate din Suceava cu principalele 
centre urbâpe din țară se vor obține 
fără intermediul telefonistelor, for- 
mînd indicativul localității chemate, 
urmat de numărul abonatului respec
tiv. Prin aceasta se creează posibi
litatea realizării unor legături rapide 
cu cele 20 de orașe și municipii ale 
tării care dispun de sisteme automate 
similare. De asemenea, utilizînd in
dicativul 987 (prefixul pentru Su
ceava). âbonații din cele douăzeci de 
localități pot obține convorbiri tele
fonice directe cu Suceava.

Decret privind conferirea 
„Ordinului Muncii" clasa I 

întreprinderii „Flamura Roșie"-Sibiu
vremea

Pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea industriei de accesorii 
și stilouri, precum și pentru parti
ciparea activă a colectivului între
prinderii „Flamura Roșie“-Sibiu la 
opera de construire a socialismului 
in patria noastră,

cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înființare.

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează :

Articol unic. — Se conferă „Ordi
nul Muncii" clasa I întreprinderii 
„Flamura Roșie“-Sibiu.

x Președintele. Consiliuluj. de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Decret privind conferirea titlului 
de Erou al Muncii Socialiste

Pentru merite deosebite in opera 
de construire a socialismului în pa
tria noastră și contribuția adusă la 
dezvoltarea întreprinderii de încăl
țăminte „Solidaritatea“-Oradea,

cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înființarea întreprinderii.

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Articol unic. — Se conferă titlul de 
Erou al Muncii Socialiste și me
dalia de aur „Secera și Ciocanul" :

tovarășei Floare Gh. Antal — mun
citoare rihtuitoare,

tovarășului Ioan I. Pop — maistru 
principal.
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Ieri in țară : vremea s-a menținut 
răcoroasă. Cerul a fost mai mult no- 
ros în jumătatea de nord, unde tem
porar a .plouat. în rest cerul a fost 
variabil, iar ploile izolate. Vintul a 
suflat potrivit, cu intensificări locale 
în sudul Transilvaniei, centrul Mol
dovei, Oltenia și zona de munte. 
Temperatura aerului la ora 14 era de 
12 grade la Ocna Șugatag și 26 de 
grade la Tulcea. In București : vre
mea a fost răcoroasă, cu-cerițl ■ va
riabil. Temperatura Aiaxirpă £ f<fet \ 
de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 iulie și 1 august. în țară : vreme 
in curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate in 
nord-estul țării la începutul interva
lului, cînd local va ploua. în rest,' 
ploi izolate. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura minimă vă fi cuprinsă 
intre 8 și 18 grade, iar cea maximă 
intre 20 și 30 de grade. In București : 
vreme in curs de încălzire} cu cerul 
variabil. Temperatura în creștere 
ușoară.

Fabrica „Flamura Roșie" din Si
biu, una din unitățile industriei u- 
șoare cu vechi tradiții, a sărbăto
rit în ziua de 28 iulie împlinirea 
unei jumătăți de veac de la crearea 
sa.

Directorul întreprinderii, ing. Ri
chard Wittenberger, a înfățișat 
principalele momente ale evoluției 
acestei unități de-a lungul celor 50 
de ani de activitate neîntreruptă.

în cadrul festivității s-a dat apoi 
citire Decretului Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
prin care, pentru valoroasele suc
cese dobindite în activitatea de pro
ducție, se conferă fabricii „Flamura 
Roșie" din Sibiu Ordinul Muncii 
clasa I. De asemenea, printr-un alt 
Decret, au fost distinși cu ordine și 
medalii pentru meritele cîștigate 
de-a lungul anilor, în îndeplinirea 
sarcinilor, un număr de 195 de mun
citori, ingineri, tehnicieni, econo
miști și funcționari.

înaltele distincții au fost înmina- 
te de tovarășul Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, care, în numele C.C. al 
P.C.R.. al Consiliului de Stat, al to
varășului Nicolae Ceaușpscu, a fe
licitat pe cei decorați.

Harnicul colectiv al fabricii „Fla
mura Roșie" a fost,- de asemenea, 
felicitat de tovarășul Richard Win
ter, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid.

★
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 

întreprinderii de Încălțăminte „Soli
daritatea" din Oradea au sărbătorit 
simbătă, sub semnul celei de-a 29-a 
aniversări a insurecției naționale an
tifasciste armate, al aprecierilor elo
gioase la adresa muncii desfășurate 
pină acum și al îndemnurilor însu- 
flețitoare pentru activitatea de viitor, 
cuprinse in mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu acestui 
harnic colectiv, 50 de ani de exis
tență a fabricii.

Primind cu vie satisfacție vibran
tul mesaj, participanții la adunarea 
festivă au adresat, la rindul lor, o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin care 
exprimă, din adîncul ființei lor, re
cunoștința fierbinte pentru sprijinul 
primit din partea partidului, a secre
tarului general, in dezvoltarea uni
tății lor. După ce se înfățișează re
zultatele obținute de colectivul fa
bricii în ultimul sfert de veac, în 
încheierea telegramei se spune : ba 
acest fericit jubileu, primind cu 
nespusă bucurie mesajul pe care ni 
l-ați transmis, ne angajăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să mun
cim cu pasiune pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin, să facem totul 
pentru a ne aduce contribuția, 
împreună cu întregul popor, la 
realizarea cincinalului înainte de 

■ termen. Bucurîndu-ne de înalta 
prețuire acordată fabricii noastre, 
ne angajăm să muncim neobosiți 
pentru continua înflorire a patriei 
noastre iubite, România socialistă.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la adunarea 
festivă au trimis o telegramă Comi
tetului Central ai Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele : Salariații întreprinderii „Fla
mura Roșie", români, germani, ma
ghiari, sînt hotăriți să realizeze sar
cinile cincinalului în patru ani și 
șase luni și să obțină peste prevede
rile planului o producție suplimen
tară de 20 milioane lei. Dind viață 
hotărîrilor partidului, aplicînd in 
practică prețioasele dumneavoastră 
indicații, vom continua să valorifi
căm în mod eficient resursele umane 
și materiale de care dispunem, să 
folosim mai bine capacitățile de 
producție, acordind atenție deosebită 
creativității tehnice, calității și în
noirii continue a producției, militînd 
consecvent pentru creșterea conștiin
ței socialiste a salariaților.

Avind în față exemplul viu și lu
minos al vieții și luptei dumnea
voastră, vă asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general, că sintem pe 
deplin conștienți de înaltele îndato
riri care ne revin in actuala etapă, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a ne îndeplini cu cinste sar
cinile, pentru sporirea aportului în
tregului colectiv la progresul multi
lateral al patriei noastre dragi.

★
Despre succesele obținute de acest 

harnic și destoinic colectiv in în
deplinirea sarcinilor de plan a vor
bit ing. Orest Straciuc, directorul 
întreprinderii.

în semn de prețuire a activității 
rodnice desfășurate de cei ce mun
cesc in această unitate industrială, 
de-a lungul anilor, prin Decret al 
Consiliului de Stat, întreprinderii de 
Încălțăminte „Solidaritatea" din Ora
dea i s-a conferit Ordinul Muncii 
clasa I. Printr-un alt decret, pen
tru merite deosebite fn muncă, s-a 
conferit titlul de Erou al Muncii 
Socialiste și Medalia de aur „Secera 
și Ciocanul" muncitoarei rihtuitoare 
Floare Gh. Antal și maistrului prin
cipal Ioan Pop. Cu același prilej, 
au fost distinși cu ordine și meda
lii ale Republicii Socialiste Româ
nia 160 de muncitori, tehnicieni, in
gineri și alți salariați.

înaltele distincții au fost înmi- 
nate in cadrul festivității de tovară- 
rul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care, în numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fe
licitat colectivul întreprinderii, urin- 
du-i noi succese în muncă.

Colectivul fabricii sărbătorite a 
fost, de asemenea, felicitat de tova
rășii Petre Blajovici, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
Todor Avram, adjunct al ministru
lui industriei ușoare, de reprezen
tanții altor întreprinderi din Oradea.

Festivitatea s-a încheiat cu 
un program artistic prezentat 
de ansamblul consiliului muni
cipal al sindicatelor.

(Agerpres)

Tovarășul Mihail Roșianu s-a năs
cut la 14 octombrie 1900, in comuna 
Mateești, județul Vîlcea, într-o fa
milie de țărani muncitori. După ab
solvirea școlii normale, timp de 
douăzeci de ani muncește ca învăță
tor in comuna natală.

Cunoașterea vieții grele a țără
nimii muncitoare, a condițiilor vi
trege in care trăiau oamenii muncii, 
a năzuințelor lor de dreptate socială 
și libertate i-a 
îndrumat pașii 
spre mișcarea re
voluționară care 
avea în fruntea 
sa Partidul Co
munist Român, 
începînd din anul 
1932 activează in 
Asociația Priete
nii U.R.S.S. și 
Ajutorul Roșu, 
iar intre anii 
1935-1936 a făcut 
parte din Blocul 
Democratic.

Membru al Par
tidului Comunist 
Român din anul 
1934. Mihail Ro
șianu îndepli
nește, in condi
țiile ilegalității, 
sarcini de răs
pundere ca mem
bru al Comite
tului județean 
Vilcea al P.C.R., 
membru al Co
mitetului regio
nal Oltenia al 
P.C.R., iar din
1943 secretar al acestui comitet. Pen
tru activitatea sa revoluționară, an
tifascistă, pusă în slujba idealurilor 
socialismului, a libertății și propăși
rii țării a fost condamnat in anul 
1937 la doi ani închisoare.

iar din 1960 este membru al C.C. el 
P.C.R.

Din 1946 a fost ales fără întreru
pere deputat al Marii Adunări Na
ționale.

Mihail Roșianu a desfășurat o bo
gată activitate în aparatul de pârtiei, 
de stat și in organizațiile obștești, 
indeplinindu-și totdeauna sarcinile 
cu pasiune și devotament. A activat 
in conducerea Ministerului învăță- 

mintului, Minis
terului Cultu
rii, Radiodifu
ziunii române. U- 
niunii Sindica
telor din învă- 
țămint și Cultu
ră. A fost am
basador al țării 
noastre in R.P. 
Bulgaria și R.P. 
Ungară, președin
te al Institutu-
lui Român pen-
tru Relații Cul-
turale cu Străi-
năfatea.

începind din a-
nul 1968 a fost
președinte al
Consiliului Ge-
neral A.R.L.U.S.

După victoria insurecției naționale 
antifasciste armate di/n august 1944, 
la a cărei pregătire a contribuit, 
Mihail Roșianu a participat la lupta 
condusă de Partidul Comunist Ro
mân pentru democratizarea țării, 
pentru cucerirea întregii puteri poli
tice de către clasa muncitoare șl 
făurirea orinduirii socialiste.

Partidul și sta
tul nostru au dat 
o înaltă aprecie
re activității des
fășurate de to
varășul Mihail 
Roșianu. meri
telor sale în lupta 
împotriva asu
pririi și exploa

tării capitaliste, muncii puse în sluj
ba propășirii țării. El a fost distins 
cu titlul de Erou al Muncii Socia
liste, cu numeroase ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia.

încetarea din viață a tovarășului 
Mihail Roșianu. luptător înflăcărat 
pentru înfăptuirea înaltelor idealuri 
ale partidului nostru, pentru victoria 
socialismului în patria noastră, re
prezintă o grea pierdere. Amintirea 
tovarășului Mihail Roșianu va ră- 
mine vie in memoria oamenilor 
muncii, în slujba cărora și-a pus în
treaga sa viață.

Semnarea unui protocol româno-ungar 
în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor

în zilele de 25—27 iulie a.c. s-au 
desfășurat la Predeal lucrările primei 
reuniuni a Grupei Permanente de 
lucru româno-ungare pentru trans
port ri și telecomunicații. Au fost 
examinate și s-au adoptat o serie 
de măsuri privind dezvoltarea in 
continuare a colaborării pe linia 
transporturilor feroviare, auto, navale 
și a telecomunicațiilor, precum și in 
domeniul cooperării tehnico-științi- 
fice directe intre Ministerul Trans

porturilor și Telecomunicațiilor al 
Republicii Socialiste România “și Mi
nisterul Comunicațiilor și Poștelor al 
Republicii Populare Ungare.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de ing. Marin Măroiu, 
adjunct al ministrului transporturi
lor și. telecomunicațiilor, iar din par
tea ungară de Foldvari Laszlo. ad
junct al ministrului comunicațiilor 
și poștelor.

(Agerpres)

Plecarea delegației Consiliului 
legislativ Națiâal din' Republica Zair
.Delegația. Consiliului Legislativ Na

țional (Parlamentul) din Republica 
Zair, condusă de Ts&sekedi Wa Mu- 
lujnba, vicepreședinte al consiliului, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în țară noastră, 
a părăsit, simbătă, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Marii A-

dunări Naționale, de președinți ai 
unor comisii permanente ale M.A.N., 
de. deputați, reprezentanți ai condu
ceți Ligii,române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa și alte 
persoane oficiale.

Ău fost prezenți Bokingi Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair, la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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■> i.m:

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

Mari succese ale canoiștilor României: 
două titluri supreme—două medalii de aur!

® ÎN PROBELE DE CAIAC - 0 MEDALIE DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ

Secretar al Comitetului regional 
Oltenia, Mihail Roșianu este ales in 
octombrie 1945, la Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.,

■ir
Comisia pentru, organizarea funera

liilor tovarășului Mihail Roșianu co
munică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Mihail Roșianu va fi de
pus la Casa de cultură din Aleea A- 
lexandru nr. 38.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
BIROUL

MARII ADUNARI NAȚIONALE
★

Pentru a-și lua rămas bun, cetă
țenii vor avea acces marți, 31 iulie, 
intre orele 8,00—12,00.

Mitingul de doliu și înhumarea 
vor avea loc in ziua de 31 iulie, ora 
13,00, la cimitirul Ghencea.

viața internațională

ÎNCHEIEREA PLENAREI C. C. AL P. C. ITALIAN
ROMA 28 (Agerpres). — La Roma 

.•au 'continuat lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian. în raportul prezentat 
la plenară. secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, a tratat 
pe larg problemele actuale ale vie
ții politice și economice din Italia, 
precum și unele aspecte ale situa
ției internaționale.

Abordînd problemele situației po
litice și economice interne a Italiei 
și sarcinile care stau in fața comu
niștilor italieni, raportorul a spus că 
victoria asupra politicii și guvernu
lui de „centru-dreapta" din Italia 
constituie rezultatul luptei maselor 
muncitoare, a partidelor și organiza
țiilor de stingă și democratice, în 
cadrul căreia partidul comunist și-a 
adus o contribuție hotăritoare. In 
țară s-a produs o anumită mutație

către stingă, care are, deocamdată, 
un caracter limitat,-'■ dar corespunde' 
cerințelor obiective din-Italia.

Raportul secretarului general al 
P.C.I. arată că. în prezent, P.C.I. 
reunește 1 604 211 membri, cu 20 000 
mai mult decit la sfîrșitul anului 
1972.

în încheiere Enrico Berlinguer s-a 
referit la unele sarcini privind in
tensificarea activității comuniștilor 
pentru atragerea și mobilizarea ma
selor largi de oameni ai muncii ita
lieni.

Plenara C.C. al P.C.I. a trecut 
apoi la discutarea raportului prezen
tat de secretarul general al partidu
lui.

Vineri, Plenara C.C. al P.C.I. și-ja 
încheiat lucrările. A fost adoptată 
o rezoluție care va fi dată publici
tății.

Propuneri ale forțelor patriotice in vederea 
depășirii dificultăților la convorbirile 

dintre cele două părți laoțiene

Utilaje de înaltă tehnicitate 
pentru industria chimică

Culorile sportive românești au fost 
reprezentate în mod remarcabil la 
finalele probelor „olimpice" disputa
te ieri, pe lacul Kaukajarvi din ora
șul finlandez Tampere, în cadrul 
celei de-a Xl-a ediții a Campiona
telor mondiale de caiac-canoe. Ivan 
Patzaichin, la canoe simplu, Ghcor- 
ghe Danieiov și Gheorghe Simionov, 
îa canoe dublu, au cucerit medaliile 
de aur. Ion Dragulschi și Pavel 
Erast, Ia caiac dublu, și-au adjude

cat medaliile de argint, iar Viorica 
Dumitru, la caiac simplu fete, a ciș- 
tigat medalia de bronz.

Cu nedezmințita sa măiestrie, Ivan 
Patzaichin a dominat autoritar cursa 
de canoe — 1 000 ril, confirmînd vic
toria obținută cu un ăn in urmă la 
Jocurile Olimpice de la MUnchen. 
Canoistul român a întrecut cu aproa
pe trei secunde pe al-, doilea clasat, 
sovieticul Romualdas Vinoindis. Fos
tul campion mondial, . maghiarul

Wicbmann Tamas, s-a clasat pe lo
cul al treilea.

Și proba de canoe dublu a prile
juit o luptă pasionantă, la capătul 
căreia echipajul românesc alcătuit 
din Gheorghe Danieiov și Gheorghe 
Simionov a întrecut, In extremis, 
echipajul sovietic.

Campionatele continuă astăzi cu 
disputarea celorlalte probe, care nu 
sînt cuprinse în programul olimpic.

VIENTIANE 28 (Agerpres). — 
Phoumi 'Vongvicit, consilierul special 
al delegației forțelor patriotice la 
convorbirile de la Vientiane și re
prezentant plenipotențiar al prințului 
Sufanuvong, președintele C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, a avut, 
la Vientiane, o întrevedere cu prin
țul Souvanna Phouma — informează 
agenția China Nouă.

Cu acest prilej, Phoumi Vongvicit 
a reafirmat poziția forțelor patriotice 
laoțiene de a depune toate eforturile 
in scopul obținerii unor rezultate 
bune la convorbirile dintre cele două

părți laoțiene, subliniind sinceritatea 
concesiilor pe care forțele patriotice 
sint dispuse să le facă. El a prezen
tat, totodată, o serie de propuneri 
concrete, menite să ducă la depășirea 
dificultăților care stau în calea rea
lizării. cit mai curînd posibil, a 
protocolului la acordul dintre cele 
două părți, cu privire la formarea 
guvernului provizoriu de uniune na
țională și a consiliului politic de 
coaliție națională.

Se menționează că întilnirea a de
curs intr-o atmosferă de Înțelegere 
mutuală.

ATLETISM

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scînteii", Constantin Soci). La 
Uzina de utilaj chimic din 
Găești, județul Dîmbovița, linii 
tehnologice de înaltă tehnicitate 

. și precizie și mașini-cu comandă 
program realizează în prezent, 
pentru 300 de beneficiari din 
țară și de peste hotare, o gamă 
variată de produse : piese de 
schimb, prese, matrițe, schim
bătoare de căldură, recipienți 
de mare capacitate, confecții și 
construcții metalice. Multe din 
utilajele uzinei din Găești au 
intrat în dotarea combinatelor 
chimice de la Valea Călugă-

rească. Craiova, Turnu-Măgu- 
rele. Rip. Vilcea, Ploiești etc. 
Pentru realizarea de produse cu 
un grad sporit de tehnicitate și 
precizie in exploatare, uzina 
din Găești a fost ea însăși În
zestrată cu utilaje perfecționate.

Pentru a satisface cerințele 
tot mai mari ale beneficiarilor, 
Uzina 
Găești 
proces 
nizare,
de mare productivitate, 
țindu-se un atelier propriu 
nitrurare și altele.

PE STADIONUL REPUBLICII

de
se află intr-un 
de dezvoltare și 
montindu-se noi

utilaj chimic din 
amplu 

rqoder- 
mașini 
înfiin- 

de

BACAU (Corespondentul „Scîn
teii", Ion Manea). — Principalul 
angajament al colectivului 
Combinatului de celuloză și hîr- 
tie din Letea-Bacău, luat în ca
drul întrecerii socialiste pe a- 
cest an, este de a realiza, peste 
prevederile planului, o cantita
te de hîrtie de 700 tone. Acum, 
în preajma zilei de 23 August, 
bilanțul acestei activități este 
rodnic. Organizarea judicioasă 
a muncii pe întreg fluxul teh
nologic, utilizarea rațională a 
instalațiilor și creșterea răspun
derii fiecărui salariat față de

calitatea produselor sînt numai 
cițiva din factorii 
condus la obținerea, peste pre
vederile planului, 
cantități de hirtie necesară pen
tru tipărirea a circa 20 milioane 
exemplare de ziare. Totodată, a 
sporit preocuparea pentru di
versificarea continuă a sorti- 
mentației. în ultimele zile, spre 
exemplu, aici a fost asimilată, 
pentru prima oară în țara noas
tră, hirtia de calculator, ceea ce 
va duce la diminuarea substan
țială a importului la acest im
portant produs.

care au
a unei

Întrecerile balcanice 

pentru juniori
Pe stadionul Republicii din Capi

tală au început, simbătă, întrecerile 
celei de-a IV-a ediții a Campiona
telor balcanice de atletism pentru 
juniori. La startul probelor sînt pre
zenți atleți și atlete din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia. Iată ciștigătorii probelor : mas
culin : 100 m plat : P. Petrov (Bul
garia) — 10” 2/10 (record bulgar de 
juniori). Dorel Cristudor (România) 
a ocupat locul al doilea, cu același 
timp (record național de juniori și 
record de seniori egalat) ; lungime : 
I. Jenev (Bulgaria) — 6,39 m : 1 500 
m: Gh. Ghipu (România) — 3’52”l/10; 
400 m garduri : A. Gluhak (Iugosla
via) — 52”6/10 ; disc : G. Ni nov (Bul
garia) — 48.88 m ; ciocan : E. Dul- 
gherov (Bulgaria) — 59,50 m ; ștafe
ta 4x100 m : Bulgaria — 41”l/l0 : 
400 m plat : A. Goran (Bulgaria) — 
49’’2/10 ; feminin : 100 m : Liliana 
Panaiotova (Bulgaria) — 11”3/j0 ;
100 m garduri : Nakova Denenovka 
(Bulgaria) — ț3”9/10 ; 400 m plat : 
Niculina Lungu (România) — 56”6/l0; 
1 500 m : Viorica Neagu (România) 
4’32”7/10 ; ștafeta 4x100 m : Bulgaria 
— 46”5'10 ; lungime : Liliana Panaio
tova (Bulgaria) — 6,26 m ; disc : 
Netka Papier (Iugoslavia) — 46,40 m.

TENIS. LA ISTANBUL, FINALA 
NASTASE — GISBERT. Finala tur
neului internațional de tenis de la 
Istanbul se va disputa intre românul 
Ilie Năstase și spaniolul Juan Gis
bert. în sferturile de finală. Ilie Năs
tase l-a eliminat cu 6—3, 6—0. 6—3 
pe Jeff Simpson (Noua . Zeelandă), 
iar în semifinale l-a învins cu 6—0, 
6—4. 6—4 pe Bob Maud (R.S.A.). In 
semifinale, Gisbert a- ciștigat cu 6—4,
2— 6, 7—5, 6—2 partida cu iugoslavul 
Bora Jovanovici.

TENIS. ÎNTRECERILE DE LA 
BRATISLAVA. Finala probei de 
simplu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Bra
tislava se va disputa intre ceho
slovacul Frantisek Pala și maghia
rul Janos Beniyk. în semifinale. Pala 
l-a întrecut pe Toma Ovici (Româ
nia) în 5 seturi : 4—6. 10—8. 6—3,
3— 6, 6—1, iar Beniyk l-a învins cu 
6—2, 6—2, 6—2 pe Zednik (Ceho
slovacia).

VOLEI. TROFEUL TOMIS. Simbă
tă. in ziua a patra a turneului inter
național feminin de volei de la Con
stanța dotat cu „Trofeul Tomis", au 
fost înregistrate următoarei^ rezul
tate : Polonia — România (tineret) 
3—2 (12—15, 15—13, 15—7. 11—15,
15—9) ; Japonia — Ungaria 31-0 (15— 
5, 15—6, 15—5) ; Cehoslovacia — 
România 3—1 (11—15, 15—13, 15—12, 
15—9).

în clasament conduce echipa' Japo
niei, cu 8 puncte, urmată de selec
ționatele României — 7 puncte și 
Cehoslovaciei — 6 puncte.

ȘAH. TURNEUL INTERZONAL 
DE LA PETROPOLIS. La Pe-

tropolis (Brazilia) au fost continua
te alte partide întrerupte din pri
mele trei runde ale turneului in
terzonal de șah. Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a remizat la 
mutarea a 82-a cu Tan (Singapore). 
Clasament : 1. Liubojevici (Iugosla
via) — 3 puncte ; , 2—6. Gheller, 
Smislov, Keres (toți din U.R.S.S.), 
Panno (Argentina), Portisch (Unga
ria) — 2 puncte ; 7—14. Savon. Po- 
lugaevski, Bronstein (U.R.S.S.), 
Gheorghiu (România). Byasas (Ca
nada). Hort (Cehoslovacia). Res- 
hevski (S.U.A.) — 1,5 puncte. In 
runda a IV-a, Florin Gheorghiu (cu 
piesele albe) va juca în compania 
lui Portisch.

★
în runda a IV-a a turneului fi

nal al campionatului mondial de șah 
pentru juniori s-au înregistrat rezul
tatele : Cooper—Leow 1—0 ; Freile— 
Biriescu 1—0 ; Beliavski—Diecks 
1—0 ; Christiansen—Stean remiză ; 
Miles—Momeni 1—0. Lider al clasa
mentului se menține iugoslavul Ma- 
rianovici cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă. Biriescu a acumulat. Un 
singur punct in primele patru 
runde.

„CUPA GALEA". în diferite o- 
rașe europene s-au disputat întilniri 
din preliminariile competiției de te
nis pentru echipele de tineret „Cupa 
Galea". Iată rezultatele : Mexic— 
Italia 3—2 ; Australia—România 
5—0 ; Spania—Monaco 4—1 ; Unga
ria—Suedia 3—2 ; Franța—Noua Zee
landă 5—0 ; Cehoslovacia—R. D. Ger
mană 3—2 ; Anglia—Finlanda 5—0 ; 
R. F. Germania—Elveția 5—0.

Misiunea „Skylab-2" 
a preluat ștafeta

Simbătă la ora 11,11 
G.M.T., de pe cosmo- 
dromul Cape Kennedy 
din Florida, a fost, lan
sată o navă cosmică 
„Apollo", avind la 
bord cel de-al doilea 
echipaj al laboratoru
lui științific spatial — 
Shylab — parcat pe o 
orbită elipsoidală în 
jurul Pămintului.

Cei trei membri ai 
echipajului — căpita
nul Alan L. Bean, ma
iorul Jack R. Lousma 
și dr. Owen K. Gar- 
riot.t, cercetător știin
țific — și-au încheiat 
vineri antrenamentele 
printr-o repetiție ge
nerală, in simulatoa
rele de sol ale centru
lui spatial L. B. John
son din Houston. Timp 
de nouă ore au repe
tat manevrele de cu
plare a navei A- 
pollo cu gigantica sta
ție spațială, în greuta
te de 85 tone, unde, 
potrivit planului pre
stabilit, vor sta 59 de 
zile, adică dublul du
ratei misiunii primu
lui echipaj „Skylab".

Centrul de urmărire 
a zborurilor cosmice 
din Houston și N.A.S.A. 
au anunțat că labora- 
toruT spațial se află in 
bună stare de funcțio
nare și că temperatu
ra din interiorul „Sky- 
labului" este normală, 
fapt care duce la con
cluzia că „umbrarul" 
montat de echipajul 
precedent peste zona 
distrusă a acoperișu
lui laboratorului con
tinuă. să reziste raze
lor solare. Pentru a 
evita riscurile,, cosmo
nauta vor trebui, in a 
patra zi a misiunii 
lor, să monteze, un nou 
înveliș protector in 
locul celui instalat de 
colegii lor acum peste 
două luni în urmă.

După cum se știe, 
principalul obiectiv al 
proiectului „Skylab" 
este de a determina 
capacitatea omului de 
a trăi, munci și a se 
odihni în condiții de 
imponderabilitate timp 
îndelungat.

In timp ce misiunea

„Skylab-2" a început, 
N.A.S.A. și-a anunțat 
intenția de a amina 
data lansării celei de-a 
treia și ultimei misiuni 
de la 15 octombrie la 
începutul lui noiem
brie cu scopul de a da 
posibilitatea specialiș
tilor americani să fo
losească laboratorul 
științific spațial și te
lescopul cu care acesta 
este înzestrat pentru 
fotografierea și analiza 
compoziției celei mai 
mari și mai luminoase 
comete care a vizitat 
vreodată in acest secol 
împrejurimile Soare
lui : cometa Kaohou- 
tek. „Nu există nici o 
îndoială că „Skylab" • 
ne va putea furniza 
mai multe informații, 
despre cometă decit 
am adunat noi de la 
nașterea astronomiei 
și pină acum", a de
clarat dr. William C. 
Schneider, directorul 
„proiectului Skylab".

C. Alexandroale
Washington, 28

4



viața internațională
MESAJUL

i

al tineretului si studenților de la Berlin
Dragi prieteni tineri,

CHILE Reuniunea Consiliului
Securifâțîi Naționale

HAVANA (Corespondență de la 
M. Fabian). — Delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste. România, condusă de to
varășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a participat ia 
festivitățile prilejuite de aniversarea 
a 20 de ani de la declanșarea Insu
recției naționale cubaneze, a fost 
primită, la 27 iulie, de Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-mipistru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba. Au 
prezenți Carlos Rafael Rodriguez 
Antonio Perez Herrero, membri 
Secretariatului C.C. al P.C.C.

Conducătorul delegației române

fost
Și 
ai

Am deosebita plăcere să adresez un călduros salut 
participânților la cel de-al X-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților, tuturor tinerilor și organiza
țiilor de tineret care iau parte la această tradițională 
reuniune a tineretului doritor de pace și progres din 
întreaga lume.

Festivalul mondial al tineretului și studenților are 
loc într-o perioadă cînd în Europa și în lume se con
turează tot mai evident un curs nou in viața interna
țională, îndreptat spre destindere și colaborare traini
că între popoare. Constituie o vie realitate faptul că 
tînăra generație și-a adus și își aduce contribuția sa 
prețioasă la acest curs.

întotdeauna generațiile tinere au reprezentat viitorul 
țărilor lor și fiecare nouă generație a avut în fața sa 
probleme noi, izvorîte din realitățile sociale, politice 
și naționale ale etapei respective. Tineretul lumii de 
astăzi este dornic de înnoiri în viața societății, de a 
se pune capăt vechii politici de inegalitate socială și 
asuprire națională, de a se asigura realizarea unei lumi 
mai bune, mai drepte — atît pe plan național cit și 
internațional. El se afirmă tot mai viguros ca o uriașă 
forță a progresului, își spune curajos cuvîntul în ma
rile probleme ale omenirii, ia parte activă la lupta 
popoarelor pentru abolirea politicii de forță, de domi
nație și dictat, a colonialismului și neocolonialismului, 
pentru întronarea unor relații noi între state, înteme
iate pe echitate și justiție. Acționînd pentru făurirea 
propriului său viitor, tînăra generație este profund in
teresată în instaurarea pe planeta noastră a unui cli
mat durabil de pace și securitate, de încredere și cola
borare fructuoasă între națiuni, în eliberarea umani
tății de coșmarul unor noi războaie — și in primul 
rind al confruntărilor nucleare pustiitoare — în res
pectarea dreptului sacru al popoarelor de a-și decide 
singure destinele, de a participa, în mod egal, la solu
ționarea marilor probleme ale lumii contemporane. 
Unindu-și forțele, dezvoltînd legăturile dintre ei și 
conlucrând tot mai strips, cunoscindu-se mai bine unii 
pe alții, tinerii din întreaga lume pot aduce o contri
buție de cea mai mare însemnătate la realizarea înal-

pentru

popor, 
o poli- 

toate

telor deziderate de progres ale umanității, Ia făurirea 
propriului lț>r viitor de pace, în care să-și poată pune 
pe deplin în valoare minunatele lor capacități de 
creație materială și spirituală.

Este pentru mine un motiv de satisfacție să pot 
afirma și cu acest prilej că tineretul României socia
liste participă activ și responsabil la eforturile con
structive ale întregului nostru popor pentru edificarea 
societății noi, socialiste, punîndu-și toată energia, pri
ceperea și hărnicia în slujba acestei mărețe opere, a 
progresului și prosperității patriei. Totodată, tineretul 
român își aduce contribuția la lupta forțelor înaintate 
de pretutindeni, dezvoltînd continuu legăturile sale de 
prietenie și solidaritate cu tineretul revoluționar, pro
gresist din întreaga lume, cu toți tinerii care militea- ' 
ză pentru o societate mai bună, mai dreaptă, 
pace și înțelegere intre națiuni.

Dind glas voinței și aspirațiilor întregului 
România socialistă promovează cu consecvență 
tioă de întărire continuă a legăturilor sale cu
statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, mi
litează pentru afirmarea în viața internațională a unor 
relații noi, bazate pe principiile deplinei egalități în 
drepturi, ale respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenința
rea cu folosirea forței, convinsă că numai astfel se pot 
dezvolta raporturi trainice de pace și conlucrare rod
nică între popoare.

îmi exprim speranța, dragi prieteni tineri, că cel 
de-al X-lea Festival mondial al tineretului și stu
denților se va înscrie ca o nouă contribuție la cauza 
mai bunei cunoașteri și apropieri dintre popoare, la 
amplifioarea colaborării și întărirea solidarității din
tre organizațiile de tineret din întreaga lume în lupta 
pentru promovarea nobilelor țeluri ale prieteniei și 
conlucrării pașnice, ale progresului social și păcii. Cu 
aceste gînduri, vă urez tuturor, din toată inima, suc
ces deplin in desfășurarea acestei importante manifes
tări internaționale a generației tinere, împlinirea do
rințelor și aspirațiilor voastre de mai bine, multă să
nătate și fericire.

j

r
MAREA ÎNTÎLNIREA TINERETULUI

sub deviza: „Pehtru solidaritate în lupta 

antiimperialistă, pentru pace și prietenie"

La Berlin a avut loc, simbălă după-amiază. în prezenta lui Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a lui Willi Sioph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Mi
niștri. a altor conducători de partid și de stat ai R. D. Germane, a de
legațiilor tineretului, festivitatea de deschidere a celui de-al X-lea 
Festival mondial al tineretului și studenților. Ceremonia a fost prece
dată de defilarea delegațiilor participante, reunind aproximativ 20 000 
de delegați din partea a 1 700 de organizații de tineret din aproape toate 
țările lumii.

Reprezentanții tineretului român — tineri muncitori, țărani, elevi 
șl studenți. fruntași in producție și în activitatea obștească — au 
transmis celor prezenți un vibrant mesaj de pace, prietenie și solida
ritate.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm tineresc, pe stadionul „Ti
neretul lumii" președintele Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat, Roberto Viezzi, a declarat deschis cel de-al X-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților.

A luat apoi cuvîntul Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Comitetului național pentru pregătirea festiva
lului. care i-a salutat pe participanți, rirîndu-le mari succese în înfăp-

•r

lului. care i-a salutat pe participanți, tirîndu-le 
iuirea nobilelor țeluri ale festivalului.

_ . a
înminat tovarășului Fidel Castro un 
mesaj de felicitare din partea ’to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar

general al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, și a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, cu ocazia aniver
sării Insurecției naționale cubaneze.

Fidel Castro a mulțumit pentru 
mesajul primit și a transmis, la rîn- 
dul său, un salut frățesc secretarului 
general al P.C.R. și poporului român.

El și-a exprimat satisfacția deose
bită în legătură cu apropiata vizită 
în Cuba a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și convingerea că acest 
eveniment va contribui la întărirea 
și dezvoltarea în continuare a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre țările și partidele noastre, dintre 
popoarele român și cubanez.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

• Toate partidele și grupările politice condamnă asasinarea 
aghiotantului președintelui republicii • Cereri privind curma

rea activității grupărilor de extremă dreaptă

Declarație comună
VARȘOVIA 28 (Agerpres). - La 

încheierea vizitei in Polonia a dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong,- membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
primul ministru al guvernului, a fost 
dată publicității o declarație comu
nă, difuzată de agenția P.A.P. De
clarația relevă că în cursul convor
birilor avute cu delegația de partid 
și guvernamentală poloneză au fost 
examinate multilateral probleme ale 
dezvoltării relațiilor dintre Polonia și 
R.D. Vietnam și s-a subliniat că în
tărirea colaborării 
țări va contribui 
cialismului în R.P. 
Vietnam.

dintre cele două 
la' edificarea so- 
Polonă și în R.D.

Partea poloneză a reafirmat spri
jinul pentru poziția fermă a guver
nului Republicii Democrate Vietnam 
și a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, care respectă Și îndeplinesc 
neabătut prevederile Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului și ale de
clarației comune din 13 iunie 1973. 
R.P. Polonă, relevă declarația, va a- 
corda și pe viitor sprijin deplin și 
multilateral poporului vietnamez în 
lupta sa pentru menținerea și con
solidarea păcii, în construirea socia
lismului în R.D. Vietnam și în dez
voltarea Vietnamului de spd pe ca
lea păcii, independenței, democrației, 
neutralității, în aspirația de reunifi- 
care pașnică a Vietnamului.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager- 
pres). — Toate partidele politice din 
Chile, guvernamentale și de opoziție, 
numeroase organizații sindicale și 
obștești, personalități ale vieții poli
tice și sociale au condamnat, în una
nimitate, asasinarea aghiotantului 
președintelui Salvador Allende, căpi
tanul de navă Arturo Araya. Parti
dele și grupările politice ale Unității 
Populare au cerut „să sc pună capăt 
activității grupărilor de extremă 
dreaptă care nu se dau înapoi de la 
nimic în încercarea de a răsturna gu
vernul", arătînd că „Araya a fost 
victima barbariei și urii fasciste".

Secretarul general al P.C. din Chi
le. Luis Corvalan, a declarat ziariș
tilor că „acest asasinat face parte din 
activitățile teroriste ale grupărilor de 
extremă dreaptă, ale căror acțiuni 
,s-au intensificat în ultima vreme".

Intr-un comunicat dat publicității, 
partidele de opoziție cer ca „vinovății 
de asemenea acte de o brutalitate in
calificabilă să fie aspru pedepsiți".

Forțele armat.e chiliene au cerut, 
de asemenea, guvernului pedepsirea 
cu toată rigoarea legilor a autorilor 
atentatului.

în urma ultimelor evenimente în
registrate în Chile, a avut loc o reu
niune a Consiliului Securității Na-’ 
ționale, care a hotărît formarea unei 
comisii de anchetă pentru cercetarea 
împrejurărilor morții aghiotantului 
președintelui republicii. Totodată, 
organizațiile patronale ale industria
șilor au fost avertizate că autoritățile 
nu vor permite declanșarea altor ac
țiuni care să prejudicieze economia 
națională. Pină în prezent au fost 
rechiziționate, conform ultimelor dis
poziții, aproximativ 1 000 de autoca
mioane, ai căror proprietari partici
pă la greva ilegală, asigurîndu-se 
astfel aprovizionarea normală a ca
pitalei.

Centrala Unică a Oamenilor Muncii 
(C.U.T.) — cea mai mare organizație 
sindicală din țară — a chemat po
porul chilian să se mențină în stare 
de alertă, cerînd totodată muncitori
lor să fie gata să răspundă apelului 
conducerii „pentru apărarea guvernu
lui legitim 
amenințate 
reacționare 
dut pentru 
Chile".

și a intereselor populare, 
de sectoarele cele mai 
și fasciste, ce și-au pîer- 
totdeauna privilegiile în

«
■(

SULMONA

a. i. al României
au sosit la odihnă in Crimeea

SIMFEROPOL 28 (Agerpres). — 
După cum a anunțat agenția T.A.S.S., 
la invitația C.C. al P.C.U.S. au sosit 
în Crimeea, la odihnă, tovarășii : 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat ' - - - -
Gustav Husak.
C.C. al P.C. din Cehoslovacia ; Jum- 
jaaghiin Țedenbal. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu-

al R. P. Bulgaria ; 
secretar general al

ționar Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole ț 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C, 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez ; Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. Agenția T.A.S.S. anun
ță, totodată, sosirea in Crimeea a lui 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

QUITO 28 (Agerpres). — Ministru! 
relațiilor externe al Republicii Ecua
dor, Antonio Jose Lucio Paredes, l-a 
primit pe însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Republicii Socialiste România la 
Quito, Ion Petre Mada.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, ministrul de ex
terne ecuadorian a subliniat că apro
piata vizită în Ecuador a președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, este așteptată 
sebit interes, întrucît va 
nouă etapă în dezvoltarea 
dintre/cele două țări.

cu deci
marea o 
relațiilor

Se ere tarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev, l-a 
primit, în cursul zilei de vineri, in 
Crimeea, pe ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Michel Jobert, a- 
flat într-o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. Au fost abordate as
pecte ale relațiilor bilaterale, precum 
și probleme ale situației internațio
nale actuale, între care și cele ale 
securității europene. La discuții a 
participat și ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. Gromîko.

Convorbiri chino—congo
leze. Ciu En_lai> premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze,, și 
comandant Marien N’Gouabi, pre
ședintele R. P. Congo, aflat în vi
zită oficială la Pekin, au purtat, 
sîmbătă, convorbiri, desfășurate in- 
tr-o atmosferă de prietenie. în sea
ra aceleiași zile, premierul Ciu En- 
lai a oferit o recepție în onoarea 
președintelui Marien N’Gouabi.

Capitala Republicii 
Democrate Germane a 
îmbrăcat in aceste zile 
veșminte sărbătorești. 
Steaguri și lungi e- 
șarfe multicolore 
podobesc 
ciorchini de 
se înalță 
denl în 
tradiționalul 
simbol atît de îndrăgit 
al berlinezilor, întîra- 
pină vizitatorii, din 
ferestrele locuințelor 
sau din vitrinele ma
gazinelor, cu un ospi
talier gest de bun ve
nit.

Programul festivalu
lui, care cuprinde a- 
proape 1 600 de mani
festări (conferințe, se- 
minarii, întîlniri), o- 
glindește tematica pre
ocupărilor tineretului 
din zilele noastre. 
Fiecare zi a marii în
tîlniri va fi consa
crată unui aspect e- 
sențial din lupta po
poarelor pentru pace, 
progres, pentru o viață 
mai bună. Așa, de pil
dă, una din zile va fi 
dedicată manifestări
lor de solidaritate cu 
lupta popoarelor din 
Vietnam, Laos și 
Cambodgia pentru 
dreptul de a-și hotărî 
destinele, potrivit pro
priei lor voințe, fără 
amestec din afară.

în cadrul manifestă
rilor politice ale festi
valului, 
europene 
corda o 
deosebită, 
avea loc 
de două 
erată 
pace, 
cooperare în . .
unde toate delegațiile 
continentului vor avea 
posibilitatea de a-și 
prezenta punctele de 
vedere. De asemenea, 
vor fi organizate : un 
seminar pe tema „Ti
neretul și problemele 
dezarmării", forumul

îm- 
clădirile, 
baloane 

pretutin- 
văzduh, iar 

ursuleț,

problemelor 
li se va a- 
importanță 
Astfel, va 

o conferință 
zile, consa- 

luptei pentru 
securitate și 

Europa,

„Colaborarea organi
zațiilor internaționale 
în lupta pentru întă
rirea păcii și un viitor 
mai bun al tineretu
lui", colocviul „Mișca-

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

Șirea tineretului 
O.N.U." și altele.

în legătură cu 
ceasta. Roberto Viezzi, 
președintele F.M.T.D., 
a declarat corespon
dentului „Scînteii" : 
„Evoluția pozitivă din 
ultimii ani a situației 
politice din Europa, 
rezultatele conferinței 
de la Helsinki au fă
cut posibilă realizarea 
unei largi participări 
la festival a unor or
ganizații de tineret de 
cele mai diverse ten
dințe. Aș cita în acest 
sens exemplele Fran
ței, Italiei, Țărilor 
Scandinave, Spaniei, 
care trimit delegații 
cuprinzînd comuniști, 
social-democrați, 
mocrat-creștini, 
rali, catolici, 
asemenea, delegația 
R.F.G. reunește repre
zentanți a 40 de orga
nizații politice 
dințe diferite, 
demonstrează 
important pe 
are tineretul _  .
cesul destinderii euro
pene. în acest proces 
al destinderii în Eu
ropa — a ținut să a- 
dauge interlocutorul 
nostru — România 
și-a adus o contribu
ție originală, care a 
stimulat dezbaterile de 
la Helsinki, a îmbo
gățit tematica lor. De 
asemenea, în ansam
blul procesului de des
tindere în Europa, ti
neretului român îi re
vine un interesant 
aport".

Deosebit de intere-

a-

de- 
libe- 

De

de ten- 
Aceasta 

locul 
care-1 

în pro-

sânte se anunță și 
programele culturale, 
artistice și sportive 
ale festivalului. Sînt 
prevăzute diverse ma
nifestări și competiții 
ca. de pildă, un festi
val al dansurilor •> și 
tradițiilor naționale ale 
popoarelor, spectacole 
de gală prezentate de 
formații ale diferitelor 
țări, o „ștafetă a prie
teniei", un „cros al 
solidarității", va fi 
organizată o sărbă
toare internațională a 
copiilor, 
s,Să fie

Toate 
deviza 
marii 
„Pentru 
lupta 
pentru 
nie".

încă

sub deviza 
veșnic soare“. 
acestea sub 

de bază a 
întîlniri — 
solidaritate în 

antiimperialistă, 
pace și priete-

7.i 
mem- 
româ- 

Ion

din prima 
a festivalului, 
brii delegației 
ne, condusă de 
Traian Ștefănescu,
prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru 
pentru problemele ti
neretului, au stabilit 
contacte și au avut 
întîlniri prietenești cu 
reprezentanți ai tine
retului din diferite 
țări. Tinerii noștri au 
fost prezenți. de ase
menea, la deschiderea 
festivă a unor expo
ziții internaționale, 
ca „Galeria prieteni
ei", „Intergrafik 
și „Salonul de 
grafii". Printre 
rile expuse se 
ră și cele ale 
artiști români, 
oglindesc aspecte din 
viața și munca tine
retului nostru pentru 
construirea societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, solidarita
tea sa militantă cu 
lupta popoarelor și 
tinerei generații .pen
tru libertate și inde
pendență, pace și pri
etenie.

’73“ 
foto- 

lucră- 
numă- 

unor 
care

C. VARVARA
J

Premierul Iugoslaviei,
Gemal Biedici, și Mujibur Rahman, 
primul ministru al Republicii Ban
gladesh, au continuat, vineri, convor
birile oficiale asupra relațiilor bi
laterale și situației internaționale.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit 
la Budapesta, la invitația guvernu
lui ungar. El a fost intîmpinat de 
ministrul de externe Janos Peter și 
de alte persoane oficiale.

Ministrul cipriot ai justi
ției a fost răpitde 18 locuin^a 
sa în timpul nopții de vineri spre 
sîmbătă, s-a anunțat oficial la Ni
cosia. Răpirea lui Ch. Vakis ur
mează unui val de atentate cu bom
be, una dintre explozii avariind lo
cuința unui alt membru al guver
nului — ministrul industriei și co
merțului.

Un mesaj al P.fl.I.G.C.
Aristides Pereira, secretar general al 
P.A.I.G.C., a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, și 
Generalului Yakubu Gowon. pre
ședintele în exercițiu al Organizației 
Unității ^.fricane, un mesaj în care 
solicită ajutorul acestor două orga
nizații pentru încetarea bombarda
mentelor asupra populației civile din 
Guineea-Bissau, efectuate de trupele 
colonialiste portugheze.

Un comunicat comun Pri- 
vind stabilirea de relații diplomati
ce la nivel de ambasadă între R.P.D. 
Coreeană și Islanda, semnat de am
basadorii celor două țări în Uniu
nea Sovietică, a fost dat publicității 
la Moscova.

Delegația guvernamen
tală comercială chineză, 
condusă de Pai Sian-kuo, ministrul 
comerțului exterior, a sosit la Wel
lington pentru o vizită de priete
nie în Noua Zeelandă, Delegația a

fost primită de N. E. Kirk, prim- 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Noii Zeelande. A avut 
loc o . convorbire prietenească, cele 
două păliți exprimind, cu lacdst 
prilej, dorința guvernelor țărilor lor 
de a dezvolta relațiile economice și 
de prietenie.

Un decret privind abro
garea constituției,în baza câ- 
reia era condusă țara pină la lovi
tura de stat de la 17 iulie, a fost pro
mulgat de președintele Afganistanu
lui, Mohammad Daud Khan. Decre
tul menționează că puterile fostului 
rege și ale Parlamentului au fost 
transferate președintelui republicii 
pină la promulgarea unei noi con
stituții.

Președintele Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
(O.L.P.), Yasser Arafat, a sosit la 
Berlin, la invitația Comitetului Cen
tral al P.S.U.G.

0 casă de bani3 £ost £uralâ 
vineri de la sediul Organismului na
țional al drumurilor din Torino. 
Seiful conținea o serie de documen
te importante, printre care se 
aflau planuri codificate aparținind... 
N.A.T.O.

„O săptămînă a priete
niei, înțelegerii și mai 

bunei cunoașteri"
ROMA 28 (Corespondentă de 

la R. Bogdan). — „O săptămînă 
a prieteniei, înțelegerii și mai 
bunei cunoașteri" — astfel a 
fost apreciată de oficialitățile, 
locale din Sulmona, ca de alt
fel din întreaga regiune A- 
bruzzo, și de numeroase ziare 
italiene, manifestările care se 
desfășoară in aceste zile la 
Sulmona, precum și în diferite 
localități din regiune. Cu fieca
re nouă zi a acestei „Săptămîni 
de prietenie româno-italiană", 
cu fiecare nouă acțiune cultu
rală sau științifică ce are loc 
aici, se evidențiază tot mai mult 
utilitatea și importanța unor 
astfel de manifestări în contex
tul larg al tradițiilor culturale 
dintre cele două popoare.

Vineri, delegația municipiului 
Constanța, condusă de Petre Ni
colae, a fost primită la l’Aquil- 
la — capitala provinciei Abruz
zo — de conducători ai regiunii, 
provinciei și comunei. Intilnireal 
care s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească, a prilejuit 
reafirmarea dorinței comune a 
celor două orașe înfrățite — 
Constanța și Sulmona — de a 
strlnge in continuare legăturile 
dintre ele. dintre cetățenii lor, 
de a lărgi schimburile cultura
le, științifice și sportive.

MONTEVIDEO

Expoziția „Pictura româ
nească contemporană"
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). 

— La Montevideo s-a deschis 
expoziția „Pictura românească 
contemporană", organizată sub 
auspiciile Comisiei naționale de 
arte plastice din Uruguay și ale 
ambasadei române. La inaugu
rarea expoziției au participat 
reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Educației si Culturii, 
ai altor instituții, pictori, cri
tici de artă, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros public. 
Presa uruguayană a făcut o 
amplă prezentare expoziției, pu- 
blicind numeroase cronici căl
duroase la adresa lucrărilor pic
torilor români contemporani.

Țara noastră a avut oaspeți de 
seamă de pe continentul african : la 
invitația președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, între 17—28 
iulie s-au aflat pe meleagurile ro
mânești președintele Republicii 
Africa Centrală, Jean Bedel Bokassa, 
împreună cu soția, Catherine Bo
kassa. Expresie a bunelor relații 
statornicite între România și Repu
blica Africa Centrală, a dorinței ce
lor două popoare de a intensifica 
colaborarea pe multiple planuri și 
conlucrarea lor în viața internațio
nală. această vizită, deși neoficială, 
a prilejuit noi și fructuoase convor
biri între cei doi șefi de stat, mar- 
cind, prin rezultatele sale — a căror 
sinteză o reprezintă Acordul general 
de colaborare și Comunicatul comun 
— un moment de o deosebită im
portanță in dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre popoarele român 
și centrafrican.

Așa cum se știe, înfăptuind în 
mod neabătut politica de continuă 
întărire a legăturilor de prietenie 
și colaborare multilaterală cu țările 
socialiste, România acționează, in 
același timp, statornic pentru extin
derea conlucrării cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, cu toate forțele antiim- 
perialiste, un loc remarcabil în 
acest cadru ocupîndu-1 relațiile cu 
statele și mișcările de eliberare de 
pe continentul african. O strălu
cită ilustrare a acestei orientări, 
a solidarității militante cu lupta și 
aspirațiile vitale ale popoarelor 
Africii, pentru depășirea moștenirii 
lăsate de colonialism, pentru conso
lidarea independenței și suveranită
ții naționale a constituit-o vizita 
istorică efectuată anul trecut in a- 
ceastă regiune a lumii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eveniment de cea 
mai mare însemnătate în direcția 
dezvoltării relațiilor cu țările vizita
te, a promovării înțelegerii și coope
rării internaționale, a întăririi uni
tății de acțiune a frontului antiim- 
perialist, a tuturor forțelor progre
siste și revoluționare ale contempo
raneității. Printre țările africane vi
zitate s-a numărat și Republica

Africa Centrală. Anterior, șeful sta
tului centrafrican vizitase la rindul 
său țara noastră. Toate cele trei în
tîlniri pot fi apreciate, pe bună 
dreptate, tot atîtea trepte spre o mai 
bună cunoaștere și înțelegere reci
procă, spre dezvoltarea colaborării 
bilaterale.

Desfășurată într-o ambianță căldu
roasă, vizita a oferit oaspeților pri
lejul de a cunoaște și de această 
dată activitatea constructivă in

doi șefi de stat — continuare rodni
că a celor desfășurate în cadrul vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Africa Centrală — au pri
lejuit reafirmarea voinței de a 
extinde și adinei in continuare rela
țiile prietenești, de înțelegere și co
laborare româno-centrafricane. In 
acest sens, încheierea Acordului ge
neral de colaborare se înscrie ca, un 
moment de însemnătate istorică, cfe 
deschide o nouă pagină în dezvolta-

piile independentei și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc — principii a 
căror respectare neabătută este de 
natură să asigure dezvoltarea largă 
a conlucrării, in interesul progresu
lui general, al păcii și înțelegerii în 
lume — conferă documentului res
pectiv semnificații ce depășesc sfera 
relațiilor bilaterale, exprimind voința 
comună de a vedea promovate aceste

relațiilor de prietenie și colaborare

care este angajat poporul nostru, de 
a se întilni cu oamenii muncii, pre
tutindeni fiind întimpinați cu ospita
litate, cu prietenie și stimă, în 
aceasta reflectindu-se sentimentele 
de simpatie și prețuire pe care le 
nutresc unul față de celălalt cele 
două popoare.

Deși situate pe continente diferite, 
la mii de kilometri depărtare una de 
cealaltă, România și Republica Africa 
Centrală vădesc preocupări comune 
de accelerare a dezvoltării ' econo
mice, de valorificare cit mai largă a 
potențialului lor material și spiri
tual, au interese similare în ce pri
vește statornicirea în lume a unui 
climat de pace, securitate și coope
rare — toți acești factori constituind 
premise din cele mai favorabile 
pentru amplificarea conlucrării reci
proc avantajoase.

Convorbirile actuale dintre cei

rea relațiilor reciproce, jalonînd în
tr-o amplă perspectivă colaborarea 
multilaterală dintre cele două țări. 
Subliniind semnificația acestui docu
ment cu valoare programatică pen
tru evoluția relațiilor româ- 
no-centrafricane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declara : „In acest acord 
este înscrisă dorința popoarelor 
noastre de a dezvolta o colaborare 
activă în toate domeniile de activi
tate, de a acționa împreună în ve
derea dezvoltării economico-sociale, 
a creării unor obiective economice 
în Africa Centrală prin colaborarea 
dintre reprezentanții oelor două țări. 
Fără îndoială că această colaborare 
corespunde pe deplin intereselor po
poarelor român și centrafrican, că 
ca va contribui totodată Ia cauza 
păcii între toate popoarele".

Faptul că la temelia acestei co
laborări au 'fost statornicite princi-

principii în ansamblul relațiilor in
ternaționale.

La rindul său, subliniind perspec
tivele rodnice pe care acordul sem
nat le deschide colaborării româno- 
centrafricane, președintele Jean Be
del Bokassa a arătat : „Noi știm că 
lucrăm pentru dezvoltarea pașnică a 
celor două popoare ale noastre, pen
tru prietenia dintre fele, pentru pro
gresul 
astăzi, 
pentru fiecare popor 
treagă".

în dorința de a da 
impuls colaborării dintre România 
și Republica Africa Centrală, cele 
două părți au adoptat cu acest pri
lej o serie de măsuri concrete în 
vederea dezvoltării diversificate a 
relațiilor reciproce pe plan economic 
și tehnico-științific, a unei ample 
utilizări a potențialului economiilor

economic, 
o problemă

care constituie, 
fundamentală 

din lumea în-

un puternic

lor naționale. De o deosebită io n- 
nătate este în acest sens hotărirea 
de înființare în Republica Africa 
Centrală a unor societăți mixte 
pentru exploatarea, industrializarea 
și comercializarea lemnului, pentru 
producția agricolă, pentru exploata
rea și valorificarea zăcămintelor 
de minereuri, hidrocarburi și dia
mante. Se are în vedere, de aseme
nea, lărgirea cooperării în domeniile 
energetic, metalurgic, al transportu
rilor și turismului.

în mod firesc, în cursul convorbi
rilor 
principalele probleme care preocupă 
lumea contemporană. In cadrul 
acestui tur de orizont au fost re
afirmate solidaritatea celor două țări 
față de lupta împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și imperia
lismului, pentru excluderea forței și 
dictatului imperialist din viața in
ternațională, sprijinul acordat luptei 
popoarelor africane pentru lichidarea 
subdezvoltării și consolidarea inde
pendenței ; s-a dat glas hotărîrii 
de a se susține în continuare lupta 
de eliberare a popoarelor din colo
niile portugheze ; s-a exprimat sa
tisfacția față de cursul pozitiv spre 
înfăptuirea securității europene — 
în toate aceste probleme constatîn- 
du-se o deplină identitate de vederi. 
Cu deosebită pregnanță s-a reliefat 
și de această dată consensul că 
viața internațională pune tot mai 
mult în evidență rolul hotăritor ce 
revine popoarelor în lumea contem
porană, voința tuturor statelor, indi
ferent de mărime sau potențial, de a 
participa activ, nemijlocit, la exami
narea și soluționarea problemelor 
care privesc dezvoltarea liberă a 
națiunilor, soarta păcii și colaborării.

Salutînd cu căldură rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor la nivel înalt 
româno-centrafricane, poporul nos
tru își exprimă convingerea că aceasta 
constituie o contribuție de seamă la 
dezvoltarea prieteniei dintre cele 
două popoare, la întărirea solidari
tății dintre toate forțele antiimpe- 
rialiste, la cauza păcii și progresului 
în întreaga lume.

au fost trecute în revistă și
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