
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9587 Miercuri 1 august 1973 8 PAGINI - 40 BANI

0 manifestare impresionantă a sentimentelor internaționaliste frățești 
nutrite de poporul nostru față de eroicul popor vietnamez, o nouă și vie expresie 

a sprijinului acordat luptei sale pentru independență, reconstrucție 
și consolidarea păcii pe pămîntul Vietnamului

I
In zilele de 30—31 iulie a avut loc 

în Crimeea o intîlnire a conducă
torilor partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste, la care 
au participat : T. Jivkov, prim-fce- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, G. Husak. secretar general 
al‘C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
E. Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., J. Țedenbal, prim-secre
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, E. Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, J. Kădăr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., precum și' A. A. Gromiko, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.. B. N. Ponomariov, 
membru supleant al Biroujui Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Participanții la intîlnire s-au in
format reciproc asupra vieții și ac
tivității partidelor lor. asupra dez
voltării statelor lor socialiste. Au 
fost examinate probleme ale colabo
rării politice. economice și ideolo
gice dintre partidele și țările fră
țești. A avut loc un larg schimb de 
păreri asupra problemelor intdrna- 
ționale actuale.

II
Conducătorii P.C. Bulgar, P.C. din 

Cehoslovacia, P.S.U.G.. P.P.R.M.,
P.M.U.P., P.C.R., P.M.S.U. și
P.C.U.S. au constatat că in perioada 
care s-a scurs de la întilnirea din 
Crimeea din iulie 1972 au fost obți
nute succese importante in realiza
rea obiectivelor de politică ex
ternă, trasate în declarațiile Comi
tetului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia, in hotăririle 
congreselor partidelor frățești, in 
Programul păcii al Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. încetarea răz
boiului din Vietnam, recunoașterea 
deplină pe baza dreptului interna
țional a Republicii Democrate Ger
mane. reglementarea relațiilor din
tre. Cehoslovacia și Republica Fede
rală Germania, întărirea . poziției in
ternaționale a Cubei, începerea cu 
succes a Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și- cooperare 
— toate acestea reflectă sporirea 
influenței politicii de pace a țărilor 
comunității socialiste.

Un mare rol în înfăptuirea acestei 
politici, in însănătoșirea întregii si
tuații internaționale l-au jucat intîl- 
nirile și discuțiile pe care conducă
torii partidelor frățești și ai țărilor 
socialiste le-au avut in ultimul timp 
cu reprezentanți ai statelor capita
liste.

L. I. Brejnev a informat despre 
activitatea de politică externă a C.C. 
al P.C.U.S. pentru realizarea Pro
gramului păcii, adoptat de. Congresul 
al XXIV-lea, despre recentele vizite 
in Statele Unite ale Amerjeii. in Re
publica Federală Germania și Fran
ța, despre tratativele purtate și acor
durile încheiate, inclusiv acordul so- 
vieto-american cu privire la preîn-, 
timpinarea unui război nuclear. Con
ducătorii partidelor frățești au dat 
o inaltă apreciere politicii externe 
leniniste a P.C.U.S., contribuției per
sonale a secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., L. I. Brejnev. în înfăp
tuirea acestei .politici, care are o 
mare însemnătate internațională.

S-a ajuns la concluzia comună că 
în ansamblul situației internaționale

s-au produs importante schimbări 
pozitive : capătă o tot mai largă re
cunoaștere internațională principiile 
coexistenței pașnice intre state cu 
sisteme sociale diferite ; se lărgesc 
legăturile economice reciproc avanta
joase între țările socialiste și cele 
capitaliste ; se deschid perspective 
mai favorabile pentru noi pași con
structivi meniți să contribuie la con
solidarea păcii și securității interna
ționale.

S-a subliniat că este important ca, 
prin eforturile comune ale tuturor 
statelor interesate, să se consolideze 
mutațiile pozitive de pe arena in
ternațională, să fie transpuse con
secvent in viață acordurile și trata
tele încheiate, să se înainteze neabă
tut spre obiectivul principal — asi
gurarea păcii - generale.

A fost exprimată hotărirea unani
mă de a desfășura o colaborare acti
vă a țărilor socialiste în această di
recție, a fost reafirmată hotărirea 
lor de a contribui la succesul Con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare. Apreciind 
pozitiv concluziile fundamentale ale 
consultărilor pregătitoare de la Hel
sinki și ale primei faze a Conferin
ței general-europene — reuniunea 
miniștrilor afacerilor externe — con
ducătorii "partidelor frățești își ex
primă convingerea că lucrările aces
tei conferințe, de care popoarele 
leagă mari speranțe pentru stator
nicirea în Europa a unei păci cu 
adevărat trainice, pol să se încheie, 

• incă în acest an, dacă există bună
voința participanților. Pentru a 
conferi o autoritate politică cit mai 
mare hotărîrilor conferinței, faza ei 
finală ar trebui să se desfășoare la 
ce! mai inalt nivel.

Țările socialiste se pronunță pen
tru dezvoltarea intre statele euro
pene a unor relații economice de 
mari proporții și de lungă durată, 
libere de discriminări și inegalitate, 
pentru contacte largi și multifor
me intre opinia publică din toate 
țările, pentru stimularea turismului, 
a legăturilor sportive, pentru dezvol
tarea relațiilor culturale și a schim
bului de valori spirituale, în vederea 
întăririi păcii și înțelegerii reciproce 
intre popoare. Țările socialiste por
nesc de la faptul că o asemenea 
colaborare trebuie să se dezvolte in 
cadrul respectării stricte a suvera
nității fiecărui stat și neamestecului 
in treburile lui interne, respectin- 
du-se legile, obiceiurile și tradițiile 
fiecărei țări. Această colaborare va 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor europene și ale fiecăruia in 
parte.

A fost remarcată cu satisfacție ac
tuala activizare a forțelor sociale care 
pot juca un rol important in îndepli
nirea sarcinii istorice de transforma
re a Europei intr-un continent al pă
cii. in consolidarea păcii pe pămînt.

Țările socialiste se pronunță con
secvent pentru completarea destinde
rii politice prin destinderea militară, 
care favorizează dezarmarea. Ele a- 
cordă o mare însemnătate tratativelor 
cu privire la reducerea înarmărilor și 
forțelor armate în Europa centrală, 
care urmează să inceapă in octombrie 
a.c. la Viena.

Țările socialiste consideră- necesare 
lărgirea zonei de destindere, extinde
rea ei asupra întregii lumi. Aceasta 
reclamă, in primul rind. reglementa
rea neintirziată a situațiilor conflic- 
tuale, generate de agresiunea impe
rialistă.

Au fost reafirmate sprijinul 
constant față de pozițiile Republicii 
Democrate Vietham și Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, care cer îndepli
nirea neabătută de către toate păr
țile a Acordului de la Paris, necesi

tatea de a se acorda popoarelor din 
Indochina posibilitatea de a-și hotărî 
singure soarta, de a se instaura o 
pace echitabilă in întreaga Indochi
na ; au fost exprimate solidaritatea 
internalionalistă cu poporul vietna
mez, hotărirea de a-i acordă ajutorul 
necesar, de a intări colaborarea fră
țească cu R. D. Vietnam.

Una dintre cele mai acute proble
me continuă să fie situația din Orien
tul Apropiat, care trebuie să fie re
glementată pe baza retragerii com
plete a trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, respectării in
dependenței și drepturilor legitime 
ale statelor și popoarelor din această 
regiune, inclusiv ale poporului arab 
al Palestinei.

Politica de destindere și de dezvol
tare a colaborării pașnice intre state 
se bucură de sprijinul fierbinte al 
popoarelor, al Întregii opinii publice 
progresiste și iubitoare de pace din 
lume. Paralel cu aceasta insă con
tinuă să existe forțe care, acționind 
in spiritul „războiului rece", se opun 
destinderii internaționale, se pro
nunță pentru intensificarea pregăti
rilor militare și pentru umflarea bu
getelor militare. Este necesar să se 
manifeste o vigilență neslăbită față 
de politica acestor forțe, să se con
tracareze tentativele lor de a induce 
in eroare opinia publică mondială, 
de a semăna neîncrederea și ura in
tre popoare, de a folosi destinderea 
pentru subminarea pozițiilor socia
lismului.

Statele socialiste promovează o 
politică externă principială de clasă. 
Orientarea spre întărirea păcii și 
securității internaționale, solidarita
tea cu lupta de eliberare a popoare
lor din toate țările și de pe toate con
tinentele, respingerea atentatelor 
împotriva libertății și independenței 
lor, împotriva dreptului lor de a-și 
decide de sine stătător soarta — a- 
cestea sint părți componente insepa
rabile ale unei asemenea politici,

Ținind seama de uriașa însemnă
tate pe care o are colaborarea eco
nomică dintre țările socialismului 
pentru desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste și comuniste, pen
tru creșterea permanentă a bună
stării și culturii popoarelor acestor 
țări au fost examinate modul cum 
se infăptuiește Programul complex al 
integrării economice socialiste și 
principalele direcții de perfecționare 
in continuare a activității Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. S-a 
reafirmat că aceste probleme trebuie 
să rămină și pe viitor în centrul 
atenției partidelor comuniste și mun
citorești din țările membre ale 
C.A.E.R.

La intîlnire s-a subliniat căi uni
tatea tot mai puternică a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tilturor 
forțelor antiimperialiste contribuie la 
succesul cauzei păcii și progresului 
social. A fost exprimată convingerea 
că întărirea neabătută a coeziunii 
mișcării comuniste internaționale pe 
baza principiilor marxism-lentnis- 
mului și internaționalismului prole
tar. strinsa colaborare frățească a 
comuniștilor din toate țările vor 
avea de jucat și in viitor un rol re
marcabil în consolidarea destinderii, 
pentru triumful idealurilor păcii și 
socialismului.

III
Conducătorii tuturor partidelor fră

țești care au participat la intîlnire 
au subliniat unanim dorința de a 
dezvolta colaborarea multilaterală 
dintre țările socialiste, de a-șil coor
dona acțiunile pe arena internațio
nală. în interesul cauzei socialismu
lui și consolidării păcii.

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

Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie pe care o face în țara noas
tră delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Vietnam, marți seara în Capitală, in 
Sala palatului, a avut loc mitingul 
prieteniei și solidarității româno- 
vietnameze.

Mitingul a reunit peste 3 000 de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei, persona
lități ale vieții științifice și cultu
rale, reprezentanți ai conducerii u- 
nor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
în sală se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

La miting au asistat șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați in 
țara noastră, precum și membri ai

Ambasadei R. D. Vietnam și ai 
Ambasadei Republicii Vietnamului 
de sud la București.

încadrate de drapelele de stat ale 
celor două țări, stemele Republicii 
Socialiste România și Republicii De
mocrate Vietnam împodobeau fun
dalul scenei. în limbile română și 
vietnameză era înscrisă urarea : 
„Trăiască prietenia frățească, alianța 
și colaborarea dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam !“.

în aplauzele asistenței, în prezi
diu iau loc tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului de Miniștri, și 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.

în prezidiu iau loc, de aseme
nea, tovarășii Le Thanh Nghi, Ngu
yen Co Thach, Tran Sam, Nguyen 
Van Dao, Nguyen Dang Hanh, 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Vietnam, și 
Lam Van Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de sud.

Alături de oaspeți, in prezidiu au 
luat loc tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană. Gheorghe Ra
dulescu, Gheorghe Cioară, Mihai 
Gere, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene

ral-colonel Sterian Țircă, adjunct al 
ministrului apărării naționale. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și. cooperare 
economică și tehnică, Tudor Zamfira, 
ambasadorul RomânieȚ' la Hanoi, 
Ioana Boga, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor. Panteli- 
mon Găvănescu, secretar al C.C. al 
U.Ț.C., Ștefan Bolea, muncitor la 
uzinele „23 August", Gheorghe Buj- 
goi, directorul Institutului de proiec
tări și cercetări pentru industria me
talelor neferoase și rare, Mihaela 
Dumitru, studentă la Universitatea 
București.

Au fost intonate imnurile de stat
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
> ■>

si tovarășa Elena Ceausescu> •> > .

cu tovarășul Todor
Cu ocazia prezenței la odihnă în 

Crimeea. marți după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-au întîlnit cu tovarășul

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

In cadrul înlilnirii, au fost abor
date probleme privind dezvoltarea in 
continuare a colaborării prietenești 
dintre Partidul Comunist Român și

Jivkov
Partidul Comunist Bulgar și a rela
țiilor de bună vecinătate dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, in interesul 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Mult stimate tovarășe Fam Van 
Dong,

Stimați tovarăși, membri ai de
legației de partid și guvernamen
tale vietnameze,

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și 
al Consiliului de Miniștri, în nu
mele întregului nostru popor, a- 
dresez un cald și prietenesc salut 
delegației de partid și guverna
mentale vietnameze, în frunte cu 
tovarășul Fam Van Dong, prim- 
ministru al guvernului Republi
cii Democrate Vietnam. Vizita în 
Republica Socialistă România a 
reprezentanților de seamă ai neîn
fricatului popor vietnamez ne 
prilejuiește o mare bucurie, con
stituind încă o dovadă a legăturilor 
tradiționale de strînsă. alianță și 
colaborare multilaterală între ță
rile, partidele și popoarele noastre.

Opinia publică românească a 
primit cu profundă satisfacție 
vestea încheierii Acordului de la 
Paris' privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în yietnam, 
ca pe o victorie măreață a poporu
lui frate vietnamez, a tuturor ță
rilor socialiste, a forțelor iubitoa
re de pace și progres din întreaga 
lume. Această victorie, care a în
cununat lupta pentru libertate și 
salvgardarea ființei naționale a 
unui popor brav, a însemnat un 
triumf al rațiunii asupra brutali
tății, al dreptății asupra oprimă
rii. Voința neclintită și uriașele 
sacrificii umane și materiale ale 
poporului vietnamez au constrîns 
pînă la urmă Statele Unite să în

țeleagă că războiul nu reprezintă 
o soluție pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase, că acțiunile 
militare stîrnesc indignare nu nu
mai în țara invadată, ci și in rîn- 
dul tuturor popoarelor, dornice să 
trăiască în libertate și pace. Re
zistența eroică, revoluționară a 
Vietnamului luptător a contribuit 
astfel la accelerarea procesului 
de destindere, de instaurară a 
unui climat de înțelegere interna
țională.

i După cum se știe, anii grei ai 
războiuliii dus de poporul vietna
mez împotriva agresiunii inițiate 
de guvernul Statelor Unite au de
clanșat în întreaga lume o largă și 
strînsă solidaritate ' în apărarea 
uneia dintre cele mai scumpe va
lori morale care își face loc din ce 
în ce mai mult în conștiința ome
nirii — libertatea popoarelor, drep
tul sacru, inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine stă
tător destinele. Comuniștii, tot po
porul român s-au aflat din capul 
locului în primele rînduri ale celor 
care au acordat Vietnamului între
gul sprijin material, politic și di
plomatic. ca o dovadă elocventă a 
atașamentului față de această va
loare morală, ca un semn al sim- 
țămintelor de solidaritate interria- 
ționalistă de care sîntem animați. 
De partea poporului vietnamez 
s-au găsit toate țările socialiste, 
milioane de oameni de cele mai 
diferite orientări politice de pe 
toate meridianele globului, cercuri 
oficiale cu vederi progresiste din

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului
Fam Van Dong

Stimate tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și, prieteni din 
corpul diplomatic,

Dragi tovarăși,
In numele Partidului celor ce 

Muncesc-din Vietnam, al guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam 
exprimăm mulțumirile noastre sin
cere poporului român și populației 
capitalei București pentru primirea 
cordială și solemnă ; mulțumim, de 
asemenea, pentru cuvintele căl
duroase la adresa țării noastre, a 
operei noastre revoluționare, ale 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
precum și ale tovarășilor Ștefan 
Boțea, Mihaela Dumitru și Gheor
ghe Bujgoi.

Vizitînd România frățească, de
legația noastră este purtătoarea 
sentimentelor de caldă prietenie și 
gratitudine sinceră ale Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, gu
vernului R. D. Vietnam și ale în
tregului popor vietnamez față de 
Partidul Comunist Român, în frun
te cu stimatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
față de guvernul Republicii Socia
liste România și de poporul frate 
român care au acordat sprijin și 
ajutor luptei noastre împotriva a- 
gresiunii americane, pentru salva
rea țării și în construirea socialis
mului în țâra noastră.

Dragi tovarăși,
Poporul vietnamez își exprimă 

profunda admirație față de poporul 
român, care secole de-a rîndul a 
luptat pentru apărarea țării, pen

tru cucerirea independențe* și li
bertății.

De la crearea Partidului. Comu
nist Român, clasa muncitoare și 
oamenii muncii din România și-au 
găsit drumul spre eliberarea țării, 
spre propria lor eliberare, luptînd 
cu hotărîre împotriva dominației 
crunte a forțelor reacționare. In 
decursul celui de-al II-lea război 
mondial, Partidul Comunist Ro
mân, cu multă dîrzenie și prin po
litica de creare a unui front larg, 
a reunit forțele patriotice și a,des
fășurat o lupta plină de jertfe și 
greutăți împotriva trupelor hitle- 
riste de ocupație și împotriva dic
taturii militare fasciste. Cînd 
Armata Roșie a trecut la ofensivă 
furtunoasă pe toate fronturile din 
Europa, Partidul Comunist Român 
a condus poporul, mobilizîndu-1 la 
insurecția armată. în august 1944, 
a -înjăturat dictatura fascistă, des- 
chizînd astfel o nouă etapă în is
toria poporului român, etapa revo
luției socialiste.

Clasa muncitoare și oamenii 
muncii din România au realizat 
în mod victorios transformarea 
socialistă a relațiilor de produc
ție, au construit multe centre in
dustriale care se dezvoltă necon
tenit și multe zone' agricole pros
pere, făcînd ca munca de con
struire a socialismului să avanseze 
puternic.

Numai într-un sfert de veac in
dustria românească s-a transformat 
într-o ramură conducătoare, ri- 
dicînd România în rîndul țărilor

(Continuare în pag. a III-a)
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scriem aceste cî- 
rinduri din Si- 
N e vom referi 

mult la Sibiul in
dustrial pentru că. mai 
cu seamă in acest dome
niu, municipiul și jude
țul sint acum martore ale 
unor evenimente remarca
bile. Așadar, pe scurt, Si
biul ne întimpină cu : 

o La jumătatea timpu
lui cuprins in planul cin
cinal, municipiul rapor
tează depășirea sarcinilor 
ce-i reveneau pină acum 
cu 187 de milioane lei la 
producția-ma-rfă și cu 129 
de milioane lei la produc
ția globală.

0 Toate principalele în
treprinderi industriale de 
aici se dezvoltă conside
rabil. Secții noi au in
trat zilele acestea in pro
ducție' sau urmează a 
produce cit dc curind la 
uzinele „Independenta", 
la întreprinderile „Ba
lanța"- „Steaua roșie". 
„Dumbrava".

® In județ se va obți
ne in acest an o produc
ție suplimentară in valoa
re de 1.5 miliarde lei.

Vrem să-i cunoaștem 
mai îndeaproape pe auto- • 
rii tuturor acestor înfăp
tuiri. Va trebui să ne o- 
prim doar la cițiva. La 
cei mai buni dintre cei 
mai buni.

★
Ca și in schimbul întîi, 

acum, in tura de după- 
amiază. atelierul de oțe
lărie al celei mai - mari 
uzine din Sibiu — „Inde
pendența" 
nu numai 
cuptoarelor, 
inalta

- e dominat 
de dogoarea 
dar și de 

temperatură a 
muncii. Se toarnă,, se cu
răță și se dezbat piesele 
oentru schimbul de noap-

te. în mijlocul atelierului, 
o pancartă uriașă : „De
viza noastră este : reali
zarea fiecărui produs eu 
productivitatea sporită, eu 
eficiența economică ma
ximă, de calitate superi
oară".

O explicație a atmosfe
rei in care am pătruns ?

— Ar mai fi, totuși, una 
— ține să ne spună 
loan Oprescu, președin-

Consecutiv. Vechimea lui 
în situația de fruntaș : 
zece ani. Unde mai pui că 
n-are decit treizeci 
șapte de ani...

La gura cuptorului, Au
rel Comșa ne întâmpină 
cu rezerve. El face parte 
dintre acei oameni care 
pun un preț nemăsurat pe 
timp. Ii promitem că nu-i 
cerem mai mult de două 
minute. Zîmbește neîncre-

Și

H

tele comitetului sindicatu
lui. Uzina este fruntașă 
pe județ. Secția fruntașă 
a uzinei este secția meta
lurgică. Atelierul fruntaș 
al acestei secții este 
lierul de oțelărie...

E limpede, nu ? Ei 
fruntașii fruntașilor, 
virful piramidei-..

— Și cine-i mai 
cine-i 
virful... piramidei ?

— Să mergem la unul 
dintre aceștia1. Pentru că 
sint mai multi. Uite-1 a- 
colo, la cuptor.

In drum spre cuptor, 
trecind printre forme și 
oale de turnare, președin
tele continuă :

— Cu cinci ani în urmă, 
Aurel Comșa a primit 
Medalia Muncii și un pre
miu substanțial pentru 
faptul că se menține frun
taș timp de cinci ani.

ate
stat 
Sint
bun,

cel aflat chiar in

zător, dar amabil.
— Care este lucrul care 

vă preocupă acum cel mai 
mult ?

— De doi ani ne-am 
specializat în oțeluri re
fractare inoxidabile. De a- 
tunci sintem intr-o cursă 
de urmărire continuă.

— Cine pe cine urmă
rește ?

— Mergem din aproape 
în aproape spre cele mai 
bune formule pentru o- 
țelul acesta, pentru piesele 
turnate din el. N-avem 
nici o rcclamație dc doi 
ani încoace, iar producția 
a sporit cu 300 de tone de 
oțel lichid pc lună.

— Sinteți puțin emoțio
nat. Adică erați emoțio
nat, precipitat. V-am vă
zut de departe...

— Da, sint emoționat de 
fiecare dată, la fiecare 
șarjă...

Și pentru că au trecut 
cele două minute' ne-am 
și luat rămas bun. urin- 
du-i lui Aurel Comșa să 
rămînă în .virful pirami
dei fruntaș'ilor incă zece 
ani, cel puțin.

— Acestea sint și pro
iectele mele — ne zîm
bește întorcindu-se la tre
burile lui.

★
Nu, nu sint gemeni în 

înțelesul pe care l-am da 
in mod curent acestui cu- 
vint. „Gemeni" sint prin 
laptele lor, prin l'elul de 
a gin'di, prin aceea că tot 
ce au făcut au făcut îm
preună.

In orice caz, nu se poa
te vorbi de unul fără ce
lălalt. Sint croitori, adică 
tehnicieni tfchnologi-croi- 
tori. Unul.se numește Sa
bin Barbu," altul loan Vul- 
cu. Și au fost (mai sint 
incă) personajele princi
pale intr-o acțiune care 
mărește capacitatea fabri
cii de confecții „Steaua 
roșie" din Sibiu. fabricii 
i se adaugă mereu secții 
noi. Una a intrat in pro
ducție acum citeva zile. 
Pentru pregătirea acestui 
eveniment și-au făcut 
nopțile zile cei doi teh
nologi. Sint tineri și um
blă nedespărțiți. Tot îm
preună i-am găsit și a- 
cum cînd, după intrarea 
in producție a noii secții, 
grijile for s-au mai împu
ținat. Stau de vorbă cu 
noi și aflăm că noua sec
ție a dat 
cap. N-o

destule bătăi ele 
recunosc direct.

Mihai CARANFIL 
Nicolae BRUJAN

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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FAPTUL
DIVERS
Casa nr. 43

locuri de munco pe măsura puterii, 
experienței si indemlnării 

tovarășelor noastre

Cu prilejul semicentenarului I. C. A. B.

DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii" 

clasa I întreprinderii 
canal-apă București

de pe meleagurilePornită
I-Iațegului, o casă de piatră, îm
preună cu
— obiecte de uz casnic și gos
podăresc — va poposi tocmai 
la... București. Achiziționată de 
către Muzeul satului, ea ilus
trează o tradiție străveche de 
construcții pe aceste meleaguri, 
fiind, de altfel, una din puținele 
rămase în zonă. împreună cu 
casa, va fi adus și o parte din 
zidul împrejmuitor, de aseme
nea de construcție originală 
(blocuri de piatră adunate îm
preună fără vreun liant), pre- 

.cum și stilpii de poartă, din pia
tră, decorați cu motive specifi- 

. ce locului. Reconstruită chiar in 
acest an, casa de piatră din Ha- 

, țeg va constitui, astfel, cea de-a
43-a locuință din ansamblul Mu
zeului satului.

întregul sau. inventar

Contra
lovitura

S-a intimplat intr-o noapte în
. stația C.F.R. Luduș. Revizorul 

de ace Pavel Balogh a observat 
un individ in preajma unei uni
tăți comerciale din apropierea 
.liniilor de garaj. După puțin 
timp, din direcția respectivă, a 

. auzit un zgomot suspect. A 
' semnalat acest lucru setului de 

tren Dumitru Petricel, fochistu
lui Pavel Kun și mecanicului de 
locomotivă Iuliu Maladoniczki si 
a pornit imediat, împreună cu 

...ei, spre magazin. Aici au găsit, 
un geam spart, iar înăuntru — 

tun individ care cotrobăia prin 
.rafturi. Văzînd că a dat greș.a- 
cesta a încercat să fugă. Cei 
patru ceferiști — după cum ne 
relatează lt. col. Aurel Moraru' 
— au reușit însă să-l imobili
zeze și să-l predea organelor de

. miliție. La cercetările ulterioare 
s-a constatat că autorul lovitu
rii amintite. Iuliu Dombi, din 

. satul Tușin. (Mureș), era căutat 
.de zor pentru un furt

■ cu trei zile mai înainte in 
Lechincioara.

săvîrșit
satul

Pragul 
de sus

un auto- ,
agri- I 
satul 

pregă- 
de fu-

' "în'cărcat cu lucerna, 
camion al cooperativei 
cole de producție din 
Mărtinești (Vrancea) se 

,tea să intre in depozitul
raje. Deodată, încărcătura ia a 
fost cuprinsă de flăcări. După 
citeva minute, de la această 
neașteptată „torță" au luat foc 
și furajele existente in depozit. 
Anunțați, pompierii militari din 
Focșani au sosit in grabă la 

. fața locului, reușind în cele din 
urmă să localizeze și să stingă. 

-. incendiul. Intre
tone de lucerna 
tuite de' flăcări, 

‘izbucnise focul?
tocamionului cu pricina se aflau 
două fire ale rețelei electrice 
care, atinse de lucernă, declan
șaseră un scurt-circuit. In a- 
ceastă situație nu mai răminea 
decit să se stabilească cine 
nume va suporta 
dusă de „pragul"

timp însă 10 
fuseseră mis- 
Dar de unde 
Deasupra au-

paguba 
de sus.

a-
pro-

Muflon
asiatic m
Lunca
Dunării

unei 
asiatici

Rezervația naturală Caiâfele- 
Moroiu, situată in Lunca Dună
rii, a devenit „gazda" 
perechi de mufloni
(Ovis orientalis arkal) primită 
din Iran. Muflonii au fost in
troduși, pentru aclimatizare, in 
rezervația amintită, care întru
nește condiții favorabile de 
mediu. De altfel, din primele 
observații efectuată de specia
liști rezultă că ei s-au adaptat 
noilor condiții de viață.

Plimbare
tragică

co- 
ju- 
din

Vasile Butoi, mecanic la 
Ioana 1TAU din Fintinele, 
dețul Mureș, avea, ințr-una 
serile trecute, chef de plimbare. 
A pus ochii pe o autocisternă și 
a pornit cu ea spre comuna 
Singeorgiu de Pădure. Intr-o 
curbă deosebit de periculoasă 
însă nu a mai putut stăpini vo
lanul și mașina a intrat in șanț. 
In cădere, aceasta a rupt un 
stilp de curent electric și a luat 
foc. V.B. (care, in paranteză fie 
spus, nu avea nici permis de 
conducere) s-a făcut imediat 
nevăzut. După puțin timp, un 
pieton aflat pe șosea a călcat 
pe un cablu rupt și a fost elec
trocutat. Acum, autorul acciden
tului, care se întorsese in Fin
tinele, va suferi consecințele 
prevăzute de lege.

Rubricâ redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînfeii"

Unul din punctele importante de pe ordinea de 
zi a Plenarei C.C. al I’.C.R. din 18 iunie a.c. a fost spo
rirea contribuției femeii în viața politică și econo
mică a țării. Hotărîrea adoptată cu acest prilej in
dica anumite măsuri practice care, aplicate, să cre
eze condițiile materiale prielnice folosirii, pe măsura 
posibilităților reale, a forței de muncă feminine, 
afirmării femeii pe plan profesional și social, spo
ririi numărului de femei chemate să ia parte activă 
Ia conducerea întreprinderilor și instituțiilor.

Intrucit in traducerea in viață a acestei botăriri 
un rol important revine Ministerului Muncii, am 
considerat oportună o convorbire cu un reprezen
tant al conducerii acestui minister, care să ne in
formeze despre acțiunile concrete întreprinse pe 
această linie. Ne-am adresat, deci, tovarășului 
CORNEL HIDOȘ, adjunct al ministrului muncii.

—- In plenara Comite
tului- Centr'al s-a vorbit 
despre necesitatea stabi
lirii unui nomenclator 
de meserii și juneții in 
care femeile să fie în
cadrate cu prioritate. 
In ce stadiu se află acest 
nomenclator ?
— Fără îndoială, pentru 

a asigura încadrarea in 
muncă a femeii, în con
cordanță cu cerințele ocu
pării eficiente a resurselor 
de muncă feminine și a a- 
sigurării forței de muncă 
impuse de cerințele dezvol
tării economice-sociale a 
țării noastre, este absolut 
necesară cunoașterea mese
riilor. specialităților și 
funcțiilor potrivite cu par
ticularitățile femeii. In a- 
cest scop, Ministerul Mun
cii, Ministerul Educației și 
învățămintului și Ministe
rul Sănătății. împreună cu 
Uniunea Generală a Sindi
catelor din România, Con
siliul Național al Femeilor, 
celelalte ministere și orga
ne centrale interesate au 
stabilit, pe baza unor ana
lize cuprinzătoare. circa 
610 meserii, specialități și 
funcții ce pot fi ocupate cu 
prioritate in totalitate sau 
în anumite proporții de 
femei.

La stabilirea acestora s-a 
ținut seama, pe de o parte, 
de cerințele impuse de 
locurile de muncă, atit din 
punct de vedere al pregă
tirii profesionale, cit și al 
condițiilor de muncă, iar, 
pe de altă parte, de starea 
fizică și condițiile psihofi- 
ziologice ale femeii.

Calculele efectuate in le
gătură cu resursele de for
ță de muncă și posibilităr 
țile de sporire a necesaru
lui de salariați in anii ur
mători — ținind seama de 
proporțiile in care diferite
le meserii, specialități și 
funcții pot fi ocupate de 
femei — arată că. excep- 
tind agricultura, ponderea 
acestora va trebui să creas
că in toate celelalte ra
muri de la circa 29 la 
sută la circa 40 la sută, in 
industria chimică ; de la 41 
lâ sulă la 52 la sută, in in
dustria alimentară ; de la 
48 la sută la 62 la sută, in 
industria cooperatistă ; de 
la 30 la sută la 40 la sută.

în industria locală : de la 
47,5 la sută la 65 la sută, 
in circulația mărfurilor etc.

— Desigur, nu va fi 
Vorba, doar de o sporire 
a numărului de salariați 
femei, ci și de ridicarea 
calificării lor pînă la ni
velul cerut de complexi
tatea muncii in anumite 
ramuri industriale mai 
noi, de rolul important 
pe care femeile trebuie

punem o întrebare re
feritoare la ceea ce va 
fi miine in pregătirea 
muncitoarelor de inaltă 
calificare, de care econo
mia are atita nevoie : 
care este proporția, in 
numărul total de elevi, a 
fetelor ce urmează cursu
rile școlilor profesio
nale ?
— Dacă urmărim evolu

ția ponderii fetelor care 
au fost cuprinse in învăță- 
mintul profesional, pe o 
perioadă de cițiva ani. se 
observă o creștere : de la 
15 la sută in anul școlar 
1966/1967, la 17 la sută in 
anul 1970/1971 și la circa 
21 la sută in anul școlar 
1972.1973. In ceea ce pri
vește ucenicia la locul de 
muncă, sporul este de la 20 
la sută in anul 1968 1969, 
la 31.8 la sută in anul șco
lar 1972 1973. Iată cum a- 
rată aceste procente și in 
citeva ramuri, in anul șco
lar trecut : ponderea fete
lor înscrise in ' anul I al

gurarea forței de muncă la 
locurile unde trebuie să fie 
încadrați bărbați.

Adevărul este că avem 
de-a face cu o nejustificată 
reținere/in încadrarea in 
muncă a femeilor, care se 
reflectă uneori chiar în cu
prinderea fetelor în școlile 
profesionale. Au fost ca
zuri de școli care au primit 
dispoziții să nu admită sau 
să admită un număr foarte 
redus de fete, chiar la me
serii la care o ăsttel de 
indicație era cu totul nepo
trivită. Desigur, in astfel 
de situații s-a intervenit 
prompt. Dar intervenția 
noastră intr-unui sau mai 
multe din asemenea cazuri 
nu poate smulge din rădă
cini așa-zisa „reținere', 
care este, de fapt, reflexul 
concret al unei mentalități 
invechite și dăunătoare. De 
aceea, nu ne putem limita 
la corectarea unor greșeli, 
in momentul apariției lor. 
Consider necesar ca fiecare 
unitate să stabilească nu
mărul de fete ce urmează

Preocupări actuale pentru aplicarea hotărîrii
Plenarei C. C al P. C. R. din 18 iunie 1973

să-l aibă in conducerea 
unităților. Considerați, 
deci, satisfăcător numă
rul salariatelor trimise 
de .către întreprinderi ia 
școlile de maiștri, sau la 
alte forme de ridicare a 
calificării ?
— Citeva cifre, luate din 

domenii de activitate unde 
cea mai mare parte a per
sonalului este compusă din 
femei, constituie cel mai 
bun răspuns la această în
trebare, căci — trebuie 
spus din capul locului — 
numărul femeilor trimise 
la școlile de maiștri este 
mult prea redus. Astfel, in 
anii școlari 1971/1972 și 
1972/1973, pe total, la invă- 
țămîntul de zi și seral, in 
anul I. au fost cuprinse 
doar circa 2.7 la sută fete. 
De reținut că in ramuri cu 
pondere mare feminină, 
cum ar fi industria ușoară, 
'fetele "cttpirinse' ih școlile 
de maiștri — invățămint de 
zi și seral — in anul I. la 
sfirșitul anului școlar 1971/ 
1972, reprezentau abia 20 la 
sută din total. Deși cifra șe 
află undeva peste medie, 
socotesc că sintem încă de
parte de nivelul la care ar 
putea și, de fapt, ar trebui 
să fie acest procent intr-un 
domeniu in care aportul 
femeilor la realizarea pro
ducției este hotăritor.

— In aceeași ordine de 
idei, vrem să vă mai

școlilor profesionale a fost 
de 6.9 la sută in industria 
construcțiilor de mașini, 
46.9 la șută în industria 
chimică, 21.8 la sută in in
dustria exploatării și in
dustrializării lemnului. 79 
la sută in circulația mărfu
rilor etc.

Nu este deloc greu de ob
servat proporția, in gene
ral foarte scăzută, a fete
lor in diferite forme de ca
lificare.

— Care credeți că este, 
cauza situației înfățișate 
de dv. atit de exact, în 
procente ?
— 'Nu cred că există 

cauze obiective, care ;să fie 
luate in discuție. Nu sint 
temeiuri reale pentru evo
carea unor asemenea cauze. 
Dacă ar fi să conti
nuăm analiza făcind apel 
1ă locurile de - muncă.. ce .. 
pot fi ocupate .de femei, 
ținind seama de numă
rul acestora și de ponde
rea lor in totalul de sala- 
rfați, sintem in multe ra
muri departe de tceea ce ar 
trebui să fie. Această situa
ție creează cel puțin două 
neajunsuri deosebit de im
portante. Pe de o parte, nu 
se asigură încadrarea in 
muncă a femeilor, la nive
lul posibil și necesar, pen
tru a asigura, in anii urmă
tori, forța de muncă plani
ficată. iar pe de altă parte 
se creează greutăți in asi

să fie cuprinse in diferite 
forme de școlarizare, ținind 
seama de .ponderea pe care 
acestea ar trebui să o aibă 
pe meserii, specialități și 
funcții, precum și de nu
mărul existent in prezent.

în legătură cu necesarul 
de forță de muncă femini
nă, socotesc deosebit de in
dicat ca, incă din această 
lună — in aplicarea hotă- 
ririi Consiliului de Miniștri 
privind asigurarea măsuri
lor pentru realizarea planu
lui național unic de dezvol
tare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1974 — fiecare 
unitate să stabilească, in 
cadrul necesarului de per
sonal ce urmează să fie a- 
sigurat suplimentar in anul 
1974, și sursele de acoperire 
a acestuia, numărul de fe
mei pe meserii, specialități 
și funcții și tot pe această 
bază să se stabilească ne
cesarul de pregătit print 
cursuri de calificare și 
cursuri de specializare post- 
liceale de scurtă durată, in 
cadrul termenelor prevăzu
te in hotărîre. Bineînțeles 
că in perioada imediat ur
mătoare aceste elemente 
sint necesare pentru anul 
1974, dar în continuare ele 
trebuie stabilite pe baza a- 
celeia.și metodologii și pen
tru anul 1975, precum și 
pentru perioada 1976—1980.

— Vă rugăm, să ne 
spuneți, In încheiere, ce

a întreprins Ministerul 
Muncii in vederea tra
ducerii in fapt a. hotări- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18 iunie.
— Pot fi enunțate mai 

multe domenii ce fac obiec
tul activității Ministerului 
Muncii și in care s-au în
treprins, sau sint in curs de 
elaborare, măsuri menite să 
contribuie la îndeplinirea 
sarcinilor privind creșterea 
rolului femeii in viața eco
nomică și socială. Acestea 
se referă în principal Ia : 
cunoașterea cit mai apro
fundată a resurselor de 
muncă feminine, atit pe 
ansamblul economiei, cit și 
in profil teritorial sau chiar 
pe anumite localități ; sta
bilirea pe baze cit mai o- 
biective a meseriilor, spe
cialităților și funcțiilor care 
pot fi ocupate de femei, ți
nind seamă atit de cerințele 
diferitelor locuri de muncă, 
cit și de particularitățile 
psihofiziologice ale femeii ; 
elaborarea de metode rațio
nale pentru organizarea, pe 
baze științifice, a muncii, in 
așa fel incit să se asigure 
condiții optime de lucru, 
consum cit mai redus de 
energie fizică, concomitent 
cu obținerea unor producti
vități in muncă sporite ; 
stabilirea de metode prac
tice de organizare a locuri
lor de muncă, cu respecta
rea întocmai a cerințelor 
ergonomice, ținind seama ’ 
de tot ce se cunoaște, in a- 
cest domeniu, atit in țara 
noastră,'cit și pe plan mon
dial ; efectuarea de stpdii 
și cercetări pentru perfec
ționarea, modernizarea și 
completarea, potrivit ner 
voilor, a echipamentului de 
protecție și de lucru, care 
să satisfacă atit din punct 
de vedere funcțional, cit și 
estetic utilizarea lui de că
tre femei ; elaborarea de 
propuneri pentru completa
rea și perfecționarea legis
lației muncii privitoare la 
munca femeilor ; acțiuni cu 
caracter social avînd ca 

'scop grija pentru mamă și 
copil ; propuneri de măsuri, 
de ansamblu,p pentru asigu
rarea unui grad de ocupare 
diferențiat și a unui mod 
de utilizare care să permită 

i valorificarea judicioasă a 
potențialului de muncă fe- 
minin ; .șțudjerea posibilii»; '. 
ților de' perfecționare și d'e“ 
extindere a muncii la domi
ciliu și altele.

Fiecare din proiectele în
fățișate poate constitui su
biect de discuție și rr.ai 
cu seamă de analiză și mă
suri imediate și eficiente, 
din partea forurilor vizate, 
în ce privește acțiunile În
treprinse de Ministerul 
Muncii, sperăm că ele vor 
avea finalitatea scontată.
Convorbire realizată de
Rodiră ȘERBAN

Pentru activitatea îndelungată și 
merite deosebite in asigurarea servi
ciilor de alimentare cu apă. canali
zare și agrement in municipiul Bucu
rești, precum și pentru contribuția 
colectivului de salariați ai întreprin
derii canal-apă București Ja opera 
de construire a socialismului in pa
tria noastră, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la înființare, Consiliul

de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează z

Articol unic. — Se conferă „Ordi
nul Muncii" clasa I întreprinderii 
canal-apă București.

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

Solemnitatea înminării
unor decorații

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la înființare, întreprinderii 
canal-apă București i-a fost confe
rit. prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, „Ordinul Muncii" clasa I, pen
tru activitate indelungată și merite 
deosebite în asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă, canalizare și 
agrement in municipiul București, 
precum și pentru contribuția colecti
vului de salariați la opera de con
struire a socialismului în patria 
noastră.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite jn opera de construire a 
socialismului a fost conferit „Or
dinul Muncii" clasa I tovarășilor 
Trandafir P. Dima, electrician, ex
ploatarea apei, și Toma A. Tomescu, 
controlor, exploatare canalizări.

Ordine și medalii au fost conferite, 
de asemenea, unui număr de 67 
muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni 
și altor lucrători din cadrul între
prinderii.

Distincțiile au fost inminate. marți 
dimineața, de tovarășul Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Programul I

Fotografia I : în prim plan, tehnologul SABIN BARBU de la fabrica „Steaua 
roșie", unul din oamenii cu multă inițiativă. Fotografia a Il-a : Știți ce im
portanță are o peniță 7 Dacă nu. intrebați-1 pe maistrul DUMITRU DRAGOIL', 
de la „Flamura roșie". Fotografia a IlI-a : Popas la întreprinderea de piese

auto Sibiu. La secția cardane am avut prilejul să-l cunoaștem pc muncito
rul fruntaș SAMOILA MÎNDREANU. Fotografia a IV-a : La fabrica „Firul 
roșu“-Tîlmaeiu, filatoarea «MARIETA PÎLȘU este recunoscută pentru reali

zările in producție Foto : Fred Nuss

(Urmare din pag. I)

— Cădea in sarcina 
noastră să organizăm flu
xurile. să amplasăm mași
nile in noua secție...

' — în așa fel — conti
nuă celălalt — incit să re
zulte o folosire maximă â 
spațiilor de producție...

— Și ?
— Și am făcut trei va

riante. fiecare cu avanta
jele ei. Conducerii i-a su- 
ris una . dintre ele...

— Una care și nouă ni 
s-a părut cea mai bună — 
completează celălalt. Dar 
este întrerupt de primul.

Mai aflăm că mutarea 
secției vechi in cea nouă 
s-a făcut fără să se piardă 
nici o zi de producție... 
Cind au venit muncitorii 
în secție au găsit pină și 
etichetele cu numele lor pe 
mașini...

Ne gindim cu satisfacție 
lâ entuziasmul acestor doi 
tineri, la plăcerea lor de-a 
munci, la nerăbdarea de a 
se vedea la capătul unui 
lucru bine făcut, chiar 
foarte bine făcut.

CE IMPORTANTĂ 
ARE 0 PENIȚĂ ?

întreprinderea „Flamura 
roșie", cunoscută de în
treaga populație a țării 
(pînă și preșcolarii scriu—

cu produsele „Flaro"), îm
plinește acum cincizeci de 
ani de existență. Sărbători
rea a avut, loc zilele aces
tea. Puțini dintre cititorii 
noștri știu insă că între
prinderea nu se ocupă nu
mai de stilouri și pixuri, ci

apoi altele ți altele care 
să poată fabrica, ușor și 
precis, penița de cea mai 
bună calitate. Mașinile au 
fost executate in atelierul 
de autoutilări, dar maistrul 
și cei cițiva mecanici și lă
cătuși au participat nemij-

din import). A zăbovit mult 
asupra acestei idei, a gin- 
dit, a imaginat... Și a găsit 
în cele din urmă. După ci
teva zile mașina consuma, 
pentru același număr de 
penițe, doar jumătate din 
prețiosul material.

lipseau motivat... fruntașii. 
Ei se aflau atunci, in frun
te cu Ion Corobea. ca de 
fiecare dată, la datorie, la 
remedierea unei avarii in
tervenite pe conducta „E", 
din cauza variațiilor mari 
de temperatură și care pu-

OAMENI „NUMĂRUL UNU"
mai fabrică ceva foarte im
portant pentru economia 
națională : accesorii pentru 
industria ușoară. Aceste 
produse constituie, de fapt, 
ponderea. Să nu minimali
zăm insă importanta celor
lalte. Veți vedea Îndată cit 
de mult înseamnă, de 
exemplu, o peniță. ‘

Unul dintre cei mai buni, 
dintre cei mai pricepuți și 
mai neobosiți oameni ai în
treprinderii s-a ocupat in 
ultimii ani. și mai ales in 
ultimele luni, de rezolva-; 
rea unor dificile probleme 
ridicate de producerea pe
nițelor pentru stilourile 
„Flaro". El se numește Du
mitru Drăgoiti, e maistru și 
șeful atelierului de peniței 
In atelierul său el a.con
ceput mai întii o mașină.

locit la realizarea lor. Du
mitru Drăgoiu, un om tre
cut de patruzeci de ani, este 
de un calm impresionant. 
Calm, dar privirile sale 
dezvăluie o trăire interi
oară ardentă. L-am văzut 
incercind una dintre acele 
mașini care fac aici, acum, 
operații extrem de fine. 
Miinile, degetele lui nu 
apucă, nici măcar nu min
gile. Miinile lui gindesc...

Așa s-a făcut că intr-o zi 
miinile au atins una din 
noile mașini și-au lucrat 
indelung asupra ei. Era 
bună mașina, făcea exact 
ce i se cerea, dar... i s-a 
părut maistrului că s-ar 
putea și cu un consum mai 
mic de material (materia
lul de penițe e scump. Sint 
benzi de oțel special aduse

DEFINIȚIE PENTRU 
OMUL „NUMĂRUL 

UNU"
— Da, rămin tot la co

munistul Ion Corobea, 
maistrul, șeful secției de 
coordonare Mediaș — se 
hotărăște repede inginerul 
Vasile Drug, directorul în
treprinderii de exploatare 
conducte magistrale Mediaș, 
cind este rugat să vorbeas
că despre omul numărul 
unu al Întreprinderii.

Cititorii „Scinteii" și-l 
mai amintesc, desigur. Am 
mai scris despre el la 29 
ianuarie a.c., într-o însem
nare de reporter in care se 
vorbea despre o festivitate 
a fruntașilor de la care

neau in pericol alimenta
rea unor importante centre 
industriale, ca cele din 
Borzești, Galați. Iași și 
altele. Cităm din însemnă
rile de atunci :

„Legătura cu echipele de 
intervenție conduse de co
munistul Ion Corobea nu 
s-a întrerupt o clipă. Cu 
toate că pămintul e înghe
țat, au săpat un șanț de 
peste o sută de metri pen
tru depistarea fisurii".

Apoi :
— Deși sudorii lucrează 

in costume de azbest, re
zistă cu greu în flăcări, 
fapt pentru care s-a rîn- 
duit schimbul la fiecare 
cinci minute. Stop ! Totul 
merge bine...

Șeful brigăzii de șoc este

La solemnitatea de la Palatul 
Consiliului de Stat au luat parte to
varășii Gheorghe Cioară, președinte
le Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

în numele C.C. al P.C.R. și Consi
liului de Stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Emil 
Bodnăraș a felicitat călduros pe cei 
decorați. Relevind succesele obținuie 
de colectivul întreprinderii, vicepre
ședintei® Consiliului de Stat a arătat 
că distincțiile acordate exprimă re
cunoașterea muncii, a meritelor pe 
care lucrătorii de aici și le-au ciști- 
gat in activitatea de jumătate de 
veac pusă în interesul marii colec
tivități a Bucureștiului. Totodată, 
vorbitorul a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor în vederea sa
tisfacerii exigențelor mereu creșcin- 
de pe care le impune dezvoltarea 
capitalei României socialiste.

în numele celor decorați a expri
mat mulțumiri ing. Vasile Mureșan, 
directorul întreprinderii canal-apă 
București.

(Agerpres)

9.00 Curs de limbă engleză. Re
capitulare (5).

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10.00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10.10 In frunte comuniștii.
10.35 Film serial „Marea iubire > 

lui Balzac"
11.25 Moment folcloric cu Stefa

nia Stere.
11.35 La ordinea zilei. Azi, ju

dețul lași.
11.50 Revista llterar-artistică TV.
12.40 Pe-un picior de plai : „Tul

nicul moțului".
13.00 Telejurnal.

, 1Ș,30-17.00 Matineu de vacanță. 
'• Filmul' artistic1 i" „Soarele alb • 

al pustiului"
r... 17,30 Curs ele limț>ă gprmană. Re-,.. 
' ’ capitulare (4)’.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres. ,
18.10 întrebări și răspunsuri
18.30 Imagini din Elveția.
18.40 Atenție la... neatenție ! Jur

nal de protecție a munci).
19,00 Timp și anotimp tn agricul

tură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an
•hotăritor.

20,00 Ctntecul săptămlnii : „Tine
rețe milenară".

20,05 Petroliștii clin Vilcele (re
portaj).

20.25 Telecinemateca. Ciclul John 
Ford. „Tot orașul vorbește"

22,00 24 de ore • Romănia tn 
lume.

22.40 Stadion

Programul II

20,00 O viață pentru o idee : 
Gheorghe Munteanu-Murgoci.

20.30 Agenda.
20.40 Portativ ’73. Ecouri ale Fes

tivalului național de muzică
. ușoară — Mamaia 1973.

21.20 Bucureștiul necunoscut — 
„Cu bastonul prin București".

21.40 Film documentar : „Lumini 
în întuneric" — producție a 
studioului „Alex. Sallia".

21.50 Mic concert coral.
22.10 Antologie umoristică.

• Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUCEAFĂRUL — 8.30: 11; 13.30; 
16; 18.30: 21, Ja grădină — 20.15, 
BUCUREȘTI — 8.30: 11: 13.30; 16; 
13,30; 21. la grădină — 20,15.
• Și salută rîndnnelCle : CEN
TRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18,15; 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9.30.
• Cu copiii la mare : DOINA — 
11; 12.15: 15.30; 17.45: 20.15.
• Jucătorul : FLOREASCA —
15,30: 18; 20,15.
• Simon Templar intervine : LU
MINA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45.
• La răscruce de vin tu ti : EX
CELSIOR — 8.45: .11,15 : 13,30; 16; 
18.30; 20,45. BUZEȘTI — 9: 11.30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30. la grădină
— 20,15. GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18,15: 20,30.
• Andrei Rubliov : VIITORUL — 
16; 19.30.
• Aventurile lui Babu^că : TIM
PURI NOI — 9,15—20.43 in conti
nuare. COSMOS — 15.30: 18: 20.15.
• Jandarmul la plimbare : GRI-
VITA — 8,45; 11.15; 13,30; 13,45;
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11.13; 
13.30; 15.45; 18.15; 20,30, la grădi
nă — 20, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30: 16: 18.15: 20.30.
• Acei oameni minunați tn ma
șinile lor zburătoare —' 10: 12,30; 
15,30: 18, Uimitorul dr. Clitter- 
house — 20,30 : CINEMATECA
(Sala Unibn).
• Solaris : CRÎNGAȘI — 15.30; 19.
• Lumea se distrează : BUCEGI
— 16: 18; 20. la grădină — 20.15, 
LIRA - 15,30: 18; 20,30, la gră
dină — 20,15.
• Un om în sălbăticie : MELODIA
— 9: 11,15: 13.30; 16; 18.30: 20.45,
MODERN - 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15: 20,30, la grădină — 20.
• Ultimul cartuș : PACEA —
— 15,45; 18; 20, MUNCA — 16; 18; 
20.
• Monte Carlo : CIULEȘTI — 
15.30: 18: 20,15, RAHOVA — 15,30; 
18; 20.15.
e ceața : FERENTARI ■— 15; 18; 
20,15.
© Antoniu și Cleopatra : MIO
RIȚA — 9: 12.30: 16; 19.30. VOLGA
— 9; 12.30: 16: 19,30. TOMIS — 9; 
12.30: 16: 19.30, la grădină — 20, 
GRĂDINA SELECT — 20,15.
• Tu, eu și micul P^ris : MOȘI
LOR — 15.30; 18; 20, la grădină
— 20.
• Ciprian Porumbesctl : POPU
LAR — 16; 19, PROGRESUL — 
15.30; 19.
• Te așteptăm, flăcăule : VITAN 
- 15,30; 17,30; 19.30.

cinema
• Distratul : SALA PALATULUI
— 19,30 (seria de bilete 4672), PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30: 19:
21,15. FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 
17: 19; 21, Ia grădină — 20.
a Cartea junglei: SCALA — 9; 
11; 13; 15: 17: 19; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20.
• Dragostea începe vineri : CA
PITOL — 9.30: 11.45: 14: 16.15; 
18,45: 21, la grădină — 20,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30.

teatre
• Teatrul satiric muzical ,,C. ,Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
„Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate 
— 13.30.
• Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmora timpului
— Spectacol- de sunet și lumină
— 20,30.

omul căruia nu trebuie 
să-i spui decit că „arde" 

•colo sau dincolo, și știe 
imediat ce are de făcut, A- 
cum e prin munți, pentru 
o remediere de conductă. 
Miine pleacă în Carpații 
Meridionali. Ziua, noaptea, 
pe furtună. e la datorie. 
Om de nădejde, discipli
nat. serios, plin de neas- 
limpăr. Și mai e, pe dea
supra. și inovator. Cind ii 
mai rămine timp și pen
tru asta, nu știm. A parti
cipat la construcția tuturor 
conductelor magistrale din 
tară, începînd (și chiar de 
mai înainte) cu Agnita- 
Botorca, Ceanu Mate-Cluj 
(erau mici acelea pe lingă 
altele care s-au construit 
mai tirziu). Se apropie de 
vîrsta pensionării (deși 
gindul acesta nu-i prea 
suride) și s-a apucat să-și 
pregătească oameni in loc 
(exact „oameni" și nu 
„om"). Are doi „ucenici". 
Doi tineri ingineri. Să con
tinuăm ? Noi considerăm 
că-i de ajuns pentru defi
niția unui om de seamă al' 
societății noastre.

— Omul nostru numărul 
unu — ne corectează di
rectorul .

N-avem nimic împotrivă. 
El e numărul unu aici, 
alții sint numărul unu în 
altă parte. Oamenii „nu
mărul unu" sint cu miile. 
Cu atit mai bine pentru 
noi.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunâră 

din 31 iulie 1973

4 109 ■ TOTAL LEI 1 4 180 000
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Vsloarea 
clstigurilor

par
tial* total*

1 27 847 56 100 000 too ooo
1 53 447 S3 75 000 75 000

1 25 514 19 50 000 50 000
1 98 072 16 25 000 25 000
1 26 030 47 10 000 10 000
1
1
1
l

Bl 36J
60 993
17 332
23 987

21
15
07
37

s’ooo
5 000
5 000
5 000 ao ooo

Terml-
nația 
seriei

100 695 31 2 000
100 412 14 2 000
100 848 06 2 000
too 908 27 2 000 800 000
too 443 13 1 000
100 343 48 1 000
100 380 25 1 000
too 066 11 1 000
too 596 37 1 000
100 974 46 1 000
100 533 02 1 00(1 700 OOO

1 000 10 27 800
1 ooo 71 20 800
1 000 16 5 800 2 400 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor dâ 200 lei, în valoarea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea no- 
minalâ a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele și filialele C.E.C.
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MITINGUL PRIETENIEI ROMĂNO-VIETNAMEZE
Cuvintarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Cuvintarea tovarășului 
. Fam Van Dong

(Urmare din pas. I)

tot mai numeroase țări. In înseși 
Statele Unite s-a dezvoltat o lar
gă mișcare pentru apărarea cauzei 
poporului vietnamez și încetarea 
agresiunii împotriva sa, mișcare 
care a inclus, după cum se știe, și 
o serie de personalități de vază ale 
vieții publice americane.

Războiul din Vietnam, modul în 
care el s-a încheiat reprezintă o 
lecție istorică plină de învățămin
te a ceea ce înseamnă și poate de
termina solidaritatea umană atunci 
cînd sînt puse în joc înalte valori 
■morale, o dureroasă, dar convingă
toare experiență a caracterului ab
surd al- folosirii forței în relațiile 
internaționale. Concluzia estș ca 
această solidaritate să se manifes
te și în viitor pentru a sprij'ini 
Vietnamul să-și refacă grabnic e-' 
conomia distrusă de război și să 
se poată dezvolta nestingherit, rea- 
lizîpdu-și țelurile fundamentale.

După ani de luptă dîrză, pă
trunsă de spirit patriotic și revolu
ționar, animat de dragostea de li
bertate și progres, poporul vietna
mez are acum posibilitatea să-și 
dedice talentul și energia operei 
de construcție pașnică, să continue 
lupta pentru consolidarea păcii, să 
imprime un ritm rapid edificării 
socialismului în Nord, să întă
rească independența și democrația 
în Sud, șă înainteze spre unifica
rea pașnică a țării, contribuind 
astfel la instaurarea păcii în în
treaga peninsulă Indochina. Aceas
ta reclamă aplicarea consecventă 
și riguroasă a Acordului de la 
Paris, încetarea încercărilor State
lor Unite și ale administrației de 
la Saigon de a-1 viola, lăsînd po
poarelor libertatea de a-și rezolva 
singure problemele și de a-și alege 
calea dezvoltării, așa cum găsesc 
de cuviință.

Stimați tovarăși,

Legăturile de prietenie și colabo
rare româno-viețnameze au o bază 
solidă ; ele se întemeiază pe uni
tatea idealurilor care ne animă — 
construirea socialismului și comu
nismului, pe esența comună a o- 
rînduirii sociale și de stat, pe ide
ologia marxist-leninistă; pe prin
cipiul internaționalismului socia
list și întrajutorării tovărășești. 
Acești, factori' ’S-au amplificat și se 
amplifică permanent, odată cu 
înaintarea țărilor noastre pe calea 
aleasă, odată cu dezvoltarea lor 
economică, culturală și socială- 
Ne bucură cursul mereu ascendent 
al acestor relații, precum și faptul, 
constatat de ambele părți și cu 
prilejul tratativelor purtate în 
aceste zile, că există numeroase 
posibilități pentru a lărgi și diver
sifica în continuare colaborarea 
noastră. în ce ne privește, în spi
ritul celor convenite, vom acționa 
în vederea valorificării tuturor a- 
cestor posibilități, a fructificării lor 
maxime.

Prietenia și cooperarea strînsă 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Viet
nam constituie o vie expresie a 
politicii externe pe care partidul 
și guvernul nostru o promovează 
cu consecvență. Principiile care 
călăuzesc această politică, rațiunea 
lor, poziția României față de pro
blemele care confruntă azi ome
nirea au fost în repetate rînduri 
afirmate cu deplină claritate în 
cuvîntările tovarășului Nicolae

SEMNAREA DOCUMENTELOR OFICIALI
în prezența tovarășilor Ion 

Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, și Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului R. D. Viet
nam, marți la amiază, la Consiliul 
de Miniștri a avut loc ceremonia 
semnării documentelor oficiale în
cheiate cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Vietnam.

Din împuternicirea guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iar din partea guvernului R. D. 
Vietnam, tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru, au semnat Proto
colul între guvernul Republicii So
cialiste Ro-mânia și guvernul R. D. 
Vietnam, Convenția de credit pe anul 
1974 și Acordul de ajutor economic 
și militar pe anul 1974.

Cu același prilej, tovarășii Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Nguyen Van 
Dao, viceministru al comerțului 
exterior, au semnat Acordul, comer
cial și de plăți pe anii 1974 și 1975 
intre cele două țări.

La ceremonie au fost de față to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
ral-colonel Sterian Țircă, adjunct al 
ministrului apărării naționale, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, 
Tudor Zamfira, ambasadorul Româ
niei la Hanoi, .alte persoane oficiale 
române.

Erau prezenți tovarășii Nguyen Co 
Thach, viceministru al afacerilor ex
terne. general-maior Tran Sam, vice
ministru al apărării naționale, Ngu

Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru.

Ca țară socialistă, România dez
voltă neabătut relațiile de prietenie, 
colaborare și întrajutorare tovără
șească cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socialiste, 
Convinsă de importanța deosebită 
a acestor relații pentru progresul 
economico-social al fiecărei țări 
socialiste în parte și al comunită
ții socialiste mondiale în ansam
blu. De asemenea, ținînd cont de 
caracteristicile epocii noastre, de 
creșterea continuă a interdepen
denței țărilor și popoarelor sub 
influența nemijlocită și puternică 
a revoluției tehnico-științifice, ex
tindem legăturile de cooperare pe 
multiple planuri cu toate țările, 
indiferent de orânduirea lor so
cială, pe baza respectării norme
lor de drept și morală internațio
nală tot mai mult consacrate în 
lumea contemporană.

O constantă a politicii externe 
a României socialiste o reprezintă 
lupta pentru pace, securitate și 
progres în întreaga lume. în con
cepția noastră, din caracterul indi
vizibil al păcii decurge, mai mult 
ca oricînd, obligația tuturor state
lor de a acționa perseverent în 
vederea soluționării oricăror pro
bleme, a oricăror neînțelegeri pe 
calea tratativelor politice, renun
țând la forță și la amenințarea, cu 
forța și promovînd, așa cum o cer 
interesele popoarelor, legături de 
prietenie și stimă, de colaborare și 
avantaj reciproc.

In lumina acestor considerente, 
partidul și guvernul nostru se pro
nunță fără preget pentru stingerea 
focarelor de război existente în di
ferite puncte ale globului, pentru 
dezvoltarea metodei tratativelor și 
lărgirea contactelor dintre condu
cătorii de state și guverne. Numai 
așa se poate ajunge la un climat 
de destindere și cooperare în lume, 
la realizarea dezideratului major 
al omenirii — făurirea unei păci 
durabile, crearea condițiilor inter
naționale favorabile pentru ca fie
care popor să-și poată alege liber 
calea progresului și să-și poată de
dica întreaga energie și resursele 
de care dispune scopurilor urmă
rite.

Ateeași politică ne călăuzește a- 
tunci cînd ne pronunțăm ferm 
pentru încheierea cît. mai grabnică 
a păcii în Laos și Cambodgia, ast-. 
fel încît popoarele din întreaga' 
peninsulă Indochina să fie lăsate 
să-și rezolve singure proble
mele și să-și stabilească, de 
sine stătător, drumul dezvoltă
rii. Retragerea trupelor State
lor Unite din întreaga pe
ninsulă, încetarea oricăror ingerin
țe în viața popoarelor reprezintă, 
desigur, o condiție esențială pentru 
ca politica S.U.A. de pace în Viet
nam să poată căpăta credibilitatea 
necesară în opinia publică mon
dială.

Onorați tovarăși,

Poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, este an
gajat în prezent cu toate forțele 
să înfăptuiască programul elaborat 
de Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională în vederea edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul patriei. 
Ne-am propus obiective de mare 
amploare și complexitate care im
plică eforturi susținute materiale, 
de muncă și inteligență.

Pentru a depăși într-un termen 

yen Dang Hanh, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, alte persoane 
oficiale vietnameze.

în alocuțiunea rostită după sem
narea documentelor oficiale, tovară
șul Gheorghe Rădulescu a spus :

Documentele semnate astăzi dau 
expresie spiritului internaționalist, de 
solidaritate frățească de care sînt a- 
nimate Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român, hotărîte 
să acorde întregul lor sprijin operei 
de făurire a unei vieți libere și în
floritoare in Republica Democrată 
Vietnam. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, poporul 
vietnamez poate să fie sigur de spri
jinul Partidului Comunist Român, al 
Republicii Socialiste România și al 
poporului român in opera de recon
strucție pașnică și de edificare a so
cialismului in R. D. Vietnam.

Totodată, documentele semnate a- 
cum deschid posibilități reale de pro
movare a colaborării economice și 
tehnice intre cele două țări, în dez
voltarea unor ramuri ale industriei 
extractive și prelucrătoare in R. D. 
Vietnam, precum și in formarea de 
cădre calificate necesare dezvoltării 
sale economico-sociale.

în sfîrșit, documentele încheiate 
exprimă dorința comună fermă de 
întărire în continuare a prieteniei și 
colaborării intre partidele și țările 
noastre, in interesul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Dorim să vă asigurăm, stimați to
varăși vietnamezi, că partea română 
va depune toate eforturile pentru 
realizarea acordurilor semnate as
tăzi, astfel incit ele să, poată con
tribui la rezolvarea problemelor 
complexe ale reconstrucției și dez
voltării, ale făuririi unui viitor feri
cit in Republica Democrată Vietnam.

•Luind apoi cuvintul, tovarășul Fam 
Van Dong a spus : Delegația noas
tră vă mulțumește foarte mult pen
tru rezultatele extrem de importante 
obținute în timpul vizitei noastre, 
rezultate concretizate în documentele 
care au fost semnate astăzi.

Am Venit in vizită in Republica 

istoric cît mai scurt posibil sta
diul de țară socialistă în curs de 
dezvoltare și a ne apropia de ni
velul statelor evoluate din punct 
de vedere economic, urmărim cu 
perseverență dezvoltarea și mo
dernizarea forțelor de producție, 
crearea unei. economii puternice, 
rațional structurate, bazată pe o 
industrie și o agricultură care să 
încorporeze cele mai noi cuceriri 
din știință, tehnică și tehnologie. 
De asemenea, perfecționăm în 
mod sistematic relațiile de pro
ducție și relațiile sociale în gene
ral, cerință indispensabilă pentru 
un avînt rapid în toate domeniile 
vieții economico-sociale.

Un obiectiv ' fundamental îl 
constituie extinderea și moderni
zarea învățămîntului, dezvoltarea 
culturii, ca o condiție esențială a 
ridicării conștiinței și pregătirii 
oamenilor la înălțimea exigențelor 
societății socialiste pe deplin ma
ture și, totodată, ca un factor de 
bază al adîncirii democrației și al 
afirmării plenare a ființei umane. 
Năzuim, ca ideal suprem, să ' 
făurim condiții de viață materia
lă și spirituală din ce în ce mai 
bune pentru om, care constituie, 
pînă la sfîrșitul sfîrșitului, țelul și 
însăși rațiunea de a fi a noii so
cietăți.

Dumneavoastră, stimați oaspeți, 
ați avut posibilitatea în aceste zile 
să luați cunoștință de unele din 
realizările poporului român, în
truchipare vie a voinței și elanu
lui cu care oamenii muncii din 
țara noastră acționează neobosit 
pentru a transpune în viață poli
tica Partidului Comunist Român. 
Rezultatele pe care le obținem în 
construirea socialismului constitu
ie, în același timp, o contribuție 
activă la întărirea forței și pres
tigiului socialismului pe pian 
mondial, la cauza generală a pă
cii și progresului social.

Stimați oaspeți,

La încheierea vizitei dumnea
voastră în România socialistă pu
tem afirma cu deplin temei că 
ea s-a soldat eu rezultate pozitive, 
că a marcat un nou și important 
pas pe calea cunoașterii reciproce, 
a dezvoltării multilaterale a legă
turilor de prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele și popoa
rele noastre.

încrezători în perspectivele a- 
cestor relații, vă rugăm, mult sti
mate tovarășe Fam Van Dong, ca 
la îptoarcerea în patrie să trans
miteți poporului frate vietnamez 
cede mai alese sentimente de prie
tenie și considerație din partea 
poporului român, urarea caldă de 
a obține mari succese în refacerea 
grabnică a rănilor războiului și 
construirea unei vieți libere și 
prospere, de a realiza obiectivele 
sale fundamentale, în condițiile 
unei păci durabile pentru care a 
luptat cu atîta abnegație. Dorim 
bravului dumneavoastră popor 
un viitor strălucit !

Fie ca relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam, dintre popoare
le român și vietnamez, dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
celor ce 'Muncesc din Vietnam să 
se consolideze și să se dezvolte 
continuu, spre binele comun, al 
unității țărilor socialiste și mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale. al cauzei păcii și pro
gresului social în întreaga lume.

Socialistă România spre a vă expri
ma recunoștința noastră profundă 
pentru ajutorul permanent pe care 
dumneavoastră l-ați acordat Repu
blicii Democrate Vietnam. In același 
timp, noi am consolidat relațiile de 
prietenie dintre țările noastre ; sîn- 
tem convinși că și în n-oua etapă ne 
vom bucura in continuare de spri
jinul dv. Tocmai de aceea apreciem 
că vizita noastră a dus la ..rezultate 
foarte bune pentru dezvoltarea vii
toare a raporturilor dintre țările 
noastre. ,

Noi sintem intru totul de acord cu 
aprecierea făcută de tovarășul’ 
Gheorghe Rădulescu care a subliniat 
evoluția ascendentă a colaborării 
dintre țările și popoarele noastre. 
Cred că cele două țări ale noastre 
trebuie să analizeze formele de co
laborare reciprocă, multilaterală in 
viitor.

Noi vom face totul pentru a tra
duce in viață documentele pe care 
le-am semnat astăzi, pentru a dez
volta colaborarea socialistă dintre 
țările noastre, a subliniat în conti
nuare tovarășul Fam Van Dong. A- 
cordăm o foarte mare atenție expe
rienței dumneavoastră în dezvoltarea 
economică și tehnico-știiințifică. Din 
această cauză vrem să învățăm din 
experiența dumneavoastră și, in cel 
mai scurt timp posibil, să putem să 
avansăm și noi.

Documentele pe care le-am semnat 
azi demonstrează că relațiile dintre 
țările noastre cunosc o dezvoltare 
multilaterală. De aceea apreciem’ că 
vizita delegației noastre în România 
a obținut rezultate foarte bune.

Poporul vietnamez, atit cel din 
Nord, cit și. cel din Sud, salută cu 
căldură aceste rezultate, a declarat 
tovarășul Fam Van Dong. încă o 
dată delegația noastră exprimă mul
țumirile sale sincere tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășului Ion 
Gheorghe I Maurer și celorlalți tova
răși. Întreaga noastră vizită s-a des
fășurat in condiții foarte bune și 
pentru aceasta vă aducem vii mul
țumiri.

Cei prezenți la solemnitate s-au 
Întreținut apoi cordial, prietenește.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

avînd un ritm înalt de creștere 
din punct de vedere industrial. A- 
gricultura socialistă, în curs de 
modernizare, dă o producție ne- 
maiîntîlnită în trecut. Asistența 
medicală, învățămîntul, știința și 
tehnica, literatura și arta cunosc 
succese strălucite. Republica Socia
listă România se afirmă tot mai 
mult pe arena internațională.

Poporul vietnamez se bucură 
foarte mult de marile realizări ale 
Republicii Socialiste România. 
Urăm din inimă poporului frate 
român să obțină noi succese și 
mai mari în traducerea în viață a 
rezoluțiilor celui de-al X-lea Con
gres și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, 
în vederea construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Dragi tovarăși,

După cum se știe, recent poporul 
vietnamez a ieșit învingător din 
cel mai crunt război colonial din 
istorie. Acordul de la Paris cu pri
vire la Vietnam a consemnat suc
cese extrem de ' mari' obținute 
de poporul nostru în rezistența 
îndelungată, grea, dar glorioasă, 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea țării, și anume 
confirmarea drepturilor’ naționa
le fundamentale ale poporului 
vietnamez și a dreptului la auto
determinare a populației sud- 
vietnameze. La 29 martie a.c., ul
timele unități ale corpului expe- 
diționar american au fost obligate 
să se retragă din Vietnamul de 
sud, încheindu-se astfel perioada 
de dominație a trupelor străine 
pe pămîntul nostru, dominație 
care a durat 115 ani.

Aceasta constituie o grandioasă 
victorie a poporului nostru, cu 
semnificație istorică și epocală. Ea 
creează noi condiții favorabile și 
deschide perspective noi luptei 
poporului nostru pentru apărarea 
și consolidarea unei păci durabile, 
pentru construirea socialismului în. 
Nord, pentru desăvîrșirea inde
pendenței și democrației în Sud, 
progresînd spre unificarea pașni
că a țării, contribuind ăstfel la 
consolidarea păcii în Indochina, în 
Asia de sud-est și în lume.

Dar S.U.A, și administrația de 
la Saigon ,au încălcat serios și sis
tematic multe prevederi esențiale 
ale Acordului de la Paris. Deși 
termenul de 45 de zile — așa cum 
a fost menționat în comunicatul 
comun semnat la 13 iunie a.c. — 
privind realizarea unei aplicări 
corecte a acestuia a trecut, admi
nistrația de la Saigon, cu consi-m- 
țămîntul Statelor Unite, continuă 
să încalce încetarea focului, să re- 
prirrte populația, să amine elibe
rarea persoanelor civile arestate 
în. timpul războiului și constitui
rea Consiliului Național de Recon
ciliere și Concordie Națională, 
creînd astfel o situație serioasă în 
această zonă.

Poziția consecventă a guvernu
lui Republicii Democrate Viet
nam și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna

Vizita prin Capitală
In cursul după-amiezii de marți, 

delegația de partid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam, condusă de 
tovarășul. Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului R. D. Viet
nam. a făcut o vizită prin Capitală.

Solii poporului vietnamez au fost 
însoțiți de tovarășii Gheorghe Ră
dulescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Dumitru Joița, prim-vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular municipal Bucu
rești, Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi.

După ce a străbătut marile artere 
și bulevarde ale Capitalei,- pe par
cursul cărora oaspeții au putut să 
vadă arhitectura modernă a nume
roaselor edificii social-culturale și 
blocuri de locuințe, ridicate in ul

mului de Sud constă în respecta
rea cu strictețe și aplicarea cu 
scrupulozitate a Acordului de la 
Paris cu privire la Vietnam și a 
comunicatului comun din 13 iunie 
a.c. ; totodată cer cu hotărîre Sta
telor Unite și administrației de la 
Saigon să facă la fel.

Cu toate că avem de înfruntat 
multe greutăți și complexități, lup
ta noastră pentru o aplicare corec
tă a Acordului de la Paris în ve
derea realizării obiectivelor funda
mentale ale poporului nostru în 
noua etapă va duce în mod sigur 
la victorie glorioasă, fiindcă aceas
ta constituie voința de nezdrunci
nat a poporului vietnamez și, de 
asemenea, tendința ireversibilă a 
cursului istoriei.

Prin această luptă, Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republi- 

,cii Vietnamului de Sud se afirmă 
' clar ca unic reprezentant autentic 

al populației sud-vietnameze, de
oarece ' luptă pentru țară, pen
tru popor și reprezintă tocmai vii
torul luminos al Vietnamului de 
sud. in timp ce administrația de 
la’Saigon, lacheu al neocolonialis- 
mului american, își dezvăluie tot 
mai mult latura încăpățînată, reac
ționară și războinică.

Sîntem foarte bucuroși de dez
voltarea extrem de favorabilă a re
zistenței popoarelor laoțian și cam
bodgian împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională, 
aceste popoare fiind frații, prie
tenii de luptă foarte apropiați ai 
poporului vietnamez.

Prin semnarea Acordului de la 
Vientiane, poporul laoțian, sub 
conducerea Frontului Patriotic din 
Laos, în frunte cu prințul Sufanu- 
vong, a realizat o victorie gran
dioasă. Poporul laoțian cere Sta
telor Unite și părții de la Vien
tiane să aplice corect acest acord, 
în vederea consolidării păcii, reali
zării concordiei naționale, spre e- 
dificarea unui Laos pașnic, inde
pendent, neutru, democratic, uni
ficat și prosper.

In Cambodgia, înfruntînd bom
bardamentele nebunești întreprin
se de imperialiștii americani, po
porul cambodgian, strîns unit în 
jurul Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, condus de Samdech 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, a repurtat victorii 
răsunătoare, iar în momentul de 
față strînge tot mai mult, cercul 
în jurul capitalei Pnom P.enh, 
aruncîndu-i astfel pe imperialiștii 
americani și clica lui Lon Noi 
intr-o situație extrem de critică. 
Toată lumea cunoaște poziția noas
tră, definită clar în Declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam din 
29 iulie a.c., și anume : „Poporul 
vietnamez, guvernul R. D. Viet
nam aprobă totalmente și sprijină 
aspirațiile la independență, pace, 
neutralitate ale poporului cambod
gian, menționate în Declarația Gu
vernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei din 21 martie 
1973, în Proclamația în cinci punc
te 1 a șefului statului, Norodom 
Sianuk, și în programul politic 
al Frontului Unit Național din

timii ani. coloana de mașini s-a o- 
prit. in cel mai mare și modern car
tier al Bucureștiului Titan, in 
care locuiesc mai bine de 200 000 de 
oameni ai muncii.

în fața unei machete, arhitectul- 
șef al orașului. Tiberiu Ricci, a pre
zentat membrilor delegației date su
gestive privind construcția de lo
cuințe din această parte a Capita
lei, principalele realizări in munca 
de sistematizare a orașului, proiec
tele de viitor. Oaspeții au fost in
formați că in ultimii ani in Capi
tala țării noastre au fost construite 
peste 220 000 de apartamente, astfel 
că 40 la sută din populația orașului 
București locuiește acum în case 
noi.

Tovarășul Fam Van Dong se in
teresează de modul de organizare a 
proiectării și construcției, de meto
dele de construcție, de timpul de e- 
xecuție a diverselor tipuri de clădiri 
și de costul apartamentelor. Oaspe
tele dă o inallă apreciere grijii p« 

Cambodgia". Problemele cambod
giene trebuie rezolvate de po
porul cambodgian însuși, fără 
amestec străin.

Poporul vietnamez înțelege foar
te bine că orice victorie a sa este 
strîns legată de aprobarea, de 
sprijinul și de ajutorul prețios 
acordate de poporul român, ca și 
de popoarele sovietic, chinez, de 
popoarele altor țări socialiste, de 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, de omenirea 
progresistă, inclusiv de poporul 
progresist american. Pentru a fi 
demn de sentimentele nutrite de 
frații și prietenii noștri de pretu
tindeni, poporul nostru va .depune 
toate eforturile ca să-și aducă 
contribuția cît mai mare Ia re
stabilirea și consolidarea solidarită
ții țărilor . socialiste, mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, pe baza m.arxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului pro
letar.

Dragi tovarăși,

, Animate de aceleași idealuri — 
socialismul și comunismul — po
porul vietnamez și poporul român 
sînt întotdeauna alături unul 
de celălalt. Ne bucurăm să 
constatăm că relațiile dintre țări
le noastre, în special de la vizita 
oficială efectuată de președintele 
Ho Și Min în România, în 1957, 
se întăresc și se dezvoltă pe zi ce 
trece. Vizita oficială pe care a fă
cut-o în Republica Democrată Viet
nam delegația de partid și guver
namentală română, condusă de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
schimburile de vizite ale delega
țiilor de partid, parlamentare și 
guvernamentale contribuie la dez
voltarea înțelegerii reciproce, la În
tărirea relațiilor de prietenie și 
de colaborare frățească dintre ță
rile noastre.

Sîntem bucuroși de faptul că în 
timpul vizitei de • prietenie făcută 
de delegația noastră de partid și 
guvernamentală în frumoasa dum
neavoastră țară, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și guvernul Republicii Socialis
te România și-au reafirmat 
sprijinul și ajutorul călduros 
față de lupta poporului nos
tru în noua etapă, în vederea re
construirii țării noastre, edificării 
socialismului' și reunificătii pașni
ce a Vietnamului.. ■ ■

Convorbirile pe care le-am avut 
cu tovarășii din conducerea - de 
partid și de stat română s-au în
cheiat cu rezultate pozitive, serp- 
nîndu-se azi documentele cu privi
re la ajutorul și la colaborarea e- 
conomică, precum și comunicatul 
comun care va fi dat publicității. 
Acestea constituie o nouă și fru
moasă manifestare a prieteniei fră
țești dintre partidele, guvernele și 
popoarele ambelor noastre țări.

Poporul vietnamez este hotărît 
să facă totul pentru a fi demn de 
sentimentele nutrite de dumnea
voastră. dragi, tovarăși, și pentru a 
întări și mai mult prietenia și co
laborarea dintre Vietnam și 
România.

care conducerea partidului și statu
lui nostru o acordă asigurării de 
condiții de viață tot mai bune oa
menilor muncii, iși manifestă admi
rația față de ingeniozitatea arhitec- 
ților și hărnicia constructorilor ro
mâni.

Coloana de mașini străbate din 
nou marile bulevarde ale Capitalei, 
pînă intr-un alt mare cartier — Dru
mul Taberei. Și' aici, oaspeții apre
ciază realizările arhitecturii româ
nești.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Fam Van Dong adresează arhitecți- 
lor și constructorilor, tuturor oame
nilor muncii din țara noastră urarea 
de a obține succese tot mal mari in 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Solii poporului vietnamez au fost 
salutați cu multă căldură de nu
meroși locuitori ai cartierelor vizi
tate.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

ale Republicii Democrate Vietnam și 
Republicii Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Gheorghe Cioară, prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Capi
talei.

în numele muncitorilor din Capita
lă, Ștefan Boțea, de la uzinele ,,23 
August", a adresat oaspeților un fier
binte salut.

Animați de cele mai profunde sen
timente de solidaritate frățească, ft 
spus el, oamenii muncii din patria ' 
noastră își exprimă deplinul sprijin 
față de lupta bravului popor viet
namez, pentru realizarea păcii, pen; 
tru dezvoltarea socialistă a Republicii 
Democrate Vietnam. Acordurile de la 
Paris au marcat una din memorabi
lele victorii ale poporului vietnamez, ; 
victorie salutată cu profundă stimă 
și satisfacție de poporul nostru, de j 
forțele progresiste din întreaga lume, 
care s-au solidarizat în apărarea' 
uneia dintre cele mai mari valori 
morale — libertatea fiecărui popor 
de a-și decide singur soarta, fără 
nici un amestec din afară.

Noi am urmărit cu viu interes 
evoluția evenihi.entelor și intotdea- 
una ne-ani exprimat convingerea că 
poporul vietnamez va obține victo- < 
ria, că in cele din urmă va triumfa 1 
rațiuneâ, că în viața internațională 
se vor statornici noile principii ale 
relațiilor .intre state, bazate pe res- < 
pectarea independenței, suveranită- ■ 
ții și demnității fiecărei națiuni, 
pe neamestecul în treburile interne. ;

Cu un interes deosebit urmărim j 
problemele reconstrucției și unifică; 
rii pașnice a patriei dumneavoastră 
și ne bucurăm că poporul vietnamez ' 
își consacră . resursele și energia sa' 
construcției socialismului, făuririi 
unei .vieți libere și înfloritoare.

Partidul și statul nostru colabo- « 
rează și cooperează în multe dome-1 
nii de activitate cu Republica De-... 
mocrată Vietnam. Sînt cunoscute • 
schimburile economice, culturale și 
științifice dintre țările noastre. Aș 
dori să remarc aci faptul câ in spi- . 
ritul colaborării tovărășești, uzina ; 
„23 August", unde lucrez și eu, a 
construit pe teritoriul R. D. Vietnam; 
fabrici de ciment. *

Ne exprimăm convingerea fermă;' 
a spus in încheiere vorbitorul, că și . 
în viitor popoarele noastre vor con-: 
tribui și mai mult la întărirea sis- 
ternului mondial socialist, a forțelor 
păcii și progresului. «

Vizita delegației de partid și gu- i 
vernamentale a R. D. Vietnam con- ’ 
stituie pentru noi, tineretul din 
România socialistă, a subliniat in ,, 
cuvintul său studenta Mihaela Du- i 
mitru, încă un prilej de a ne ex
prima sentimentele de profundă I 
prietenie și solidaritate cu lupta și 1 
munca plină de eroism și abnegație 
a poporului și tineretului vietnamez, 
pentru realizarea unei păci trainice, ■ 
pentru construirea cu succes a s’o- 1 
cietății socialiste in țara dumnea
voastră. | i

■ Acum, cînd pacea s-a instalat pe ’ 
teritoriul țării dumneavoastră și 
cînd întregul popof muncește' pentru î 
îțefacerea și dezvoltarea patriei, ti- ■' 
neretul' vietnafnez--s-a integrat arțnp- i 
riios în activitatea de reconstrucție,, 
întreprinsă de întregul popor, con- ■; 
stituindu-se incă o dată ca un pu-' 
ternic detașament revoluționar, ca
pabil de înalte acte de eroism și 
patriotism.

Doresc să exprim aici hotărirea 
noastră, dorința tinerilor din Româ
nia de a milita activ in spiritul in- 
ternaționalismului, pentru o colabo
rare continuă cu tineretul din Re
publica Democrată Vietnam, .cu toți 
tinerii din lume care luptă pentru 
apărarea păcii, pentru progres so
cial și civilizație.

în încheiere, vorbitoarea a spus: Vă J 
rugăm, stimate tovarășe Fam Van 
Dong. să transmiteți eroicului tine
ret vietnamez întreaga noastră -i 
simpatie, gindul nostru sincer că vom ■ 
fi permanent alături de el in ope- 
ra pe care o realizează sub condu
cerea Partidului celor ce Muncesc ■ 
din Vietnam.

Luind apoi cuvintul, ing. Gheorghe , 
Bujgoi a spus : Ne exprimăm și cu 
prilejul acestei întilniri solidaritatea 
militantă față de eroicul popor viet- - 
namez și il asigurăm incă o dată . 
de întregul nostru sprijin in munca 
de reconstrucție pașnică, de edifi
care a socialismului in R. D. Viet-’ 
nam. pentru dezvoltarea Vietnamu-‘ 
lui de sud pe calea păcii, indepen
denței, democrației, pentru reunifi- 
carea patriei.

Cronica relațiilor noastre — a spus 
el — consemnează an de an insem- 
nați pași pe calea intensificării și “ 
extinderii raporturilor de colaborare‘ 
cu R. D. Vietnam.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in R. D. 
Vietnam, in 1971, și actuala vizită a 
delegației guvernamentale și de 
partid vietnameze, condusă de to- ' 
varășul Fam Van Dong. reprezintă 
momente de deosebită însemnătate 
pentru întărirea prieteniei, colaboră- < 
rii și solidarității militante dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre.;

Sintem pe deplin convinși, a spus 
vorbitorul în încheiere, că semnarea 
documentelor oficiale, convorbirile 
purtate cu conducătorii partidului și 
statului român, exprimă interesele 
ambelor popoare, în direcția cimen
tării pe mai departe a relațiilor de 
prietenie, de ajutor reciproc în fo
losul cauzei păcii, a socialismului în 
lume.

întîmpinat cu puternice aplauze a 
luat cuvintul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

A vorbit apoi tovarășul Fam Van 
Dong, care a fost salutat cu vii 
aplauze.

în încheierea cuvintării sale, pri-s 
mul ministru vietnamez a inminat 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer un - 
steag roșu, purtînd inscripția : „Tră- j 
iască în veci prietenia frățească și • 
solidaritatea militantă dintre poporul 
vietnamez și poporul român !“.

Cei doi șefi de guverne iși string! 
cu căldură mîinile, se îmbrățișează.

întreaga asistență aplaudă pu- ’ 
•ternic, aclamă, dînd expresie senti-i 
mentelor de solidaritate internatio
nalists și prietenie frățească de care' 
este animat întregul nostru popor; 
față de eroicul popor vietnamez,’ 
admirația sinceră pentru victoriile 
obținute, pentru succesele remarca-' 
bile realizate in construcția socialis
mului pe pămintul Vietnamului.

Mitingul ia sfîrșit intr-o atmosferă 
însuflețită. Toți cei prezenți își 
manifestă, și cu acest prilej, satisfac
ția pentru continua dezvoltare a re
lațiilor de strinsă colaborare dintre* 
Partidul Comunist Român și Partidul’; 
celor c-' M-’-rc? :: din Vietnam, din-’ 
tre Republica Socialistă România și' 
Republica Democrată Vietnam, spre; 
binele comun al celor două țări și 
popoare, al unității țărilor socialiste,, 
in interesul cauzei păcii și progresii-< 
lui in lume. ' (Agerpres)"
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JUDEȚELE OLT
SI TELEORMAN
AU TERMINAT

SECERIȘUL GRIULUI
Telegrame adresate C. C. al P. C. RtJ 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Organizația de partid județeană 

Olt, toți lucrătorii de pe ogoarele 
județului, vă aduc la cunoștință că 
unitățile agricole de stat și coope
rativele agricole de producție au 
Încheiat campania de recoltare a 
pâioaselor.

în prezent, muncitorii din stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii, întreprinderile agricole de 
stat, membrii cooperatori sint an
trenați la efectuarea arăturilor de 

• vară, întreținerea culturilor prăsi
toare și recoltarea legumelor. Pro
ducția de legume este foarte bună, 
ceea ce va asigura realizarea pla
nului la export,- livrarea unor 

z cantități sporite pentru aprovizio
narea populației, cit și depășirea 
planului de producție la Fabrica 
de conserve Caracal.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom mobiliza 
toate forțele de care dispunem, pen
tru ca tot ce avem de îndeplinit in 
unitățile agricole în acest an să fie 
realizat la timp și de calitate, să 
pregătim totodată pentru anul vii
tor condițiile corespunzătoare in 
vederea obținerii unei recolte cit 
mai bogate.

★
Comuniștii, ceilalți lucrători din 

agricultura județului Teleorman, ra
portează conducerii partidului, dum
neavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că în ziua 
de 31 iulie au terminat recoltatul 
griului și secarei de pe întreaga su
prafață de 112168 ha. însuflețiți de 
perspectivele mari ale agriculturii 
noastre socialiste, jalonate de Con-

ferințâ Națională a partidului, a- 
vind sprijinul multilateral al statu
lui, mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii din întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agri
cole de producție, in ciuda condi
țiilor naturale neprielnice, au folo
sit toată priceperea, abnegația, dă
ruirea și puterea de muncă pentru 
ca Întreaga recoltă de 
cară să fie strinsă și i

Dorim să adresăm și i 
lej profunda noastră 
conducerii partidului, 
voastră, scumpe 
general, pentru ajutorul neprecupe
țit acordat prin mașini ele inaltă 
tehnicitate și intr-o gamă complexă, 
prin cantități însemnate de îngră
șăminte chimice, prin indicații pre
țioase, care ne ajută să lucrăm mai 
bine pămintul, să-i sporim produc
tivitatea.

în prezent, comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din județul nostru 
participă la eliberarea terenului, 
insămințează culturi duble, trans
portă griul la bazele de recepție, e- 
fectuează arături și pregătesc cam
pania de toamnă, creînd condiții 
dintre cele mai bune pentru o re
coltă sporită în 1974.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți ni
mic pentru a Îndeplini in unitățile 
agricole din județul nostru sarcinile 
trasate de conducerea partidului, de 
dumneavoastră, personal, hotăriți să 
contribuim cu noi succese la În
făptuirea cincinalului înainte de ter
men, la progresul agriculturii și 
bunăstării celor ce muncesc.

griu și se- 
depozitată. 
cu acest pri- 
recunoștință 

dumnea- 
tovarășe secretar

r

In

A DOUA RECOLTĂ
depinde

eliberării si9
• Grîul a fost recoltat în proporție de 94 la sută în I.A.S 

și 79 la suta în C.A.P<
• Transportul paielor, arăturile, însămîntările - lucră 

rile cele mai urgente în aceste zile
în ultimele zile, alte județe și unități agricole au încheiat reeditarea 

griului. Pină la 31 iulie a.c., potrivit datelor centralizate la ministerul de 
resort, recoltarea griului s-a efectuat in proporție de 94 la sută in între
prinderile agricole de Stat și 79 la sută in cooperativele agricole. Au mai 
rămas de recoltat 428 000 ha cu griu, îndeosebi in județele situate in cen
trul și nordul țării — Brașov, Mureș. Suceava, Neamț etc. ■— unde lucră
rile au inceput mai tîrziu. tn aceste județe, unde sint multe lanuri imbu- 
ruienite. iar ploile frecvente Îngreunează munca, este nevoie să sg fblo- 
Sâăscă întreagă capacitate de lucru a combinelor și să se organizeze un 
număr mai mare de echipe de secerătcri.

Una dintrfe cele mai urgente lucrări agricole este însămințarea culturi
lor succesive. Pină acum întreprinderile agricole de stat au semănat 64 la 
sută din suprafețele prevăzute cu culturi succesive, iar cooperativele agri
cole — 44 la sută. Semănatul este întirziat din cauza decalajului mare intre 
lucrări, in special a intirzierilor la eliberarea terenului de paie. Din su
prafața totală recoltată, paiele au fost balotate de pe numai 55 la Sută in 
I.A.S. și 48 la sută in cooperativele agricole. Ținind seama de timpul înain
tat este necesar ca Organele de partid și agricolă să întreprindă Acțiuni 
energice, operative pentru reducerea decalajului dintre lucrări, să asigure 
redistribuirea preselor de balotat: A mijloacelor de transport, . organizarea 
schimburilor de noapte și prelungite în vederea urgentării însămințărilor 
la culturile succesive, condiție hotăritoare pentru a obține a doua recoltă 
in acest an.

acum de ritmul
pregătirii terenului

/

Săucești,cooperativa agricola județul BacăuRecoltarea griului la

8^4

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN

JUDEȚELE BACĂU, SUCEAVA ȘI IALOMIȚA

MecânizAtOrii și cooperatorii lu
crează cu admirabilă dăruire și Să
nătoasă ambjțiă dă A ciștigâ gilă și 
oră prețioase, de ă pune cit mai re
pede la adăpost recolta dă griu și a 
insămința grabnic suprafețele desti
nate culturilor succesive.

în județul Bacău se lucrează in
tens la 
semănat, 
restrelâ" 
surilor

recoltarea griului și la 
folosindu-se toate „fe- 

dintre ploi. Datorită mă- 
luâte de organele -agri- 

utilizarea maxi-pentru

RENTABILITATEA
expresie concludentă

a spiritului gospodăresc
economie nu se poate spune:

Ce se pierde este bun pierdut"; 
orite pierdere trebuie recuperată

Iulia, întreprinderea județeană de 
industrie locală Alba Iulia și alte 
unități.

rr — Ați amintit de „tacul pier
derilor'1. Riluind comparația, 
vă întrebăm : ce te face pentru 
a lean la gură acest sac păgu
bitor ?

în vederea îndeplinirii înainte de 
termen a sarcinilor actualului plan 
cincinal, colectivele întreprinderi
lor industriale din județul Alba 
își sporesc eforturile in multiple 
direcții ; este vorba de organizarea 
judicioasă a producției și a fluxu
rilor tehnologice, folosirea inte
grală a capacităților de producție, 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție. Această activitate pro
ductivă viguroasă se reflectă in 
realizarea de economii tot mai mari 
și sporirea beneficiilor, in creșterea 
rentabilității de ansamblu, dar și a 
fiecărui produs. în legătură cu 
preocupările întreprinderilor indus
triale din județ pentru creșterea 
volumului economiilor și benefi
ciilor sau. acolo unde este cazul, 
pentru inlăturarea pierderilor ma
teriale și bănești și rentabilizarea 
unităților respective —> am avut o 
convorbire cu tov. Nicolae Gruiță, 
director adjunct al sucursalei ju
dețene Alba a Băncii Naționale, 
care la inceput ne-a spus :

— Marea majoritate a unităților 
industriale au valorificat, în cursul 
primului semestru din acest an, 
importante rezerve interne pentru 
realizarea de beneficii peste cele 
planificate sau reducerea pierderi
lor înscrise in planul financiar. 
Astfel, întreprinderea metalurgică 
de metale neferoase Zlatna, prin 
aplicarea unor măsuri eficiente de 
creștere a rentabilității producției, 
diminuarea sistematică a ponderii 
cheltuielilor materiale în prețul de 
cost, depășirea lună de lună a pla
nului de producție și accelerarea 
încasării contravalorii mărfurilor li
vrate, a obținut beneficii suplimen
tare de 10,5 milioane lei. De 
asemenea, la întreprinderea mi
nieră Baia de Arieș. cu toate greu
tățile înlimpinate in exploatarea 
„la zi“ a unor zone în perioada 
friguroasă, totuși, ca urmare a mă
surilor inițiate de organizațiile de 
partid din unitate și comitetul oa
menilor muncii, și-a îmbunătățit 
situația economico-financiară ; aici 
s-au consemnat depășirea planului 
producției marfă cu peste 6 la sută 
și creșterea productivității muncii 
eu 4,4 la sută, iar pierderile plani
ficate au fost reduse cu 1.8 
ne lei. Rezultate financiare 
înregistrează și Salina Ocna 
întreprinderea metalurgică 
întreprinderea de produse

ficii în primul semestru cu 6,5 mi
lioane lei mai mici decit era 
planificat, inregistrînd 0.4 milioane 
lei cheltuieli neeconomicoase, 
refuzuri de plată din partea bene
ficiarilor de peste un milion de lei. 
Care este cauza acestei situații 
economico-financiare ? Greu de răs
puns, atita vreme cit in activitatea 
întreprinderii slaba organizare și 
risipa sint stăpine. Trebuie să men
ționez că nici forul de resort, res
pectiv Ministerul Economiei Fores
tiere și 
precum 
acordă 
eficient
pentru înlăturarea neajunsurilor și 
redresarea situației existente. O 
stare de lucruri necorespunzătoare 
există și la Fabrica de mate
riale de construcții Sintimbru, care, 
la 31 mârtie a.c., înregistra o depă
șire a pierderilor planificate de 0.3 
milioane lei, iar, după încă trei 
luni, acestea au ajuns la 1,7 milioa
ne lei. Și aici cauzele sint de 
natură internă : depășirea cheltuie
lilor legate de întreținerea și func
ționarea utilajelor, a consumului de 
materiale, acumularea a tot felul de 
cheltuieli neeconomicoase. Si
tuații similare există și la Uzina de 
utilaj minier și reparații din Alba

— în primul semestru *1 acestui 
An. in ioate Întreprinderile care în
registrează pierderi s-a desfășurat 
o amplă acțiune de rentabilizare. 
Cu ăcăst prilej ău fost identi- 

de reducere aficâte rezerve
pierderilor, prin diminuarea con
sumurilor 
primă și 
combustibil.

de

ti
de

specifice de materii 
materiale.
de creștere

Materialelor de Construcții, 
și centrala industrială nu 
un sprijin permanent și 
colectivului întreprinderii

energie, 
a pro

ductivității muncii, rezerve care, in 
acest an, depășesc valoarea de 9 
milioane lei. S-au găsit soluții 
pentru ca întreprinderea de prelu
crare * lemnului Clmpcni «ă devi
nă. lnră în Acest an. unitate renta
bilă, ellminindu-se pierderi de pes
te un milion de lei. în urma aces
tei acțiuni, in județ, din 139 pro
duse și Activități planificate cu 
pierderi, la 108 s-nu găsit resurse 
de rentabilizare. Este necesar însă 
că fiecare colectiv de muncă să 
acționeze cu hotărire pentru a găsi 
noi posibilități de rentabilizare și 
creștere a eficienței economice, să 
ducă o luptă înverșunată împotriva 
pierderilor ce dijmuiesc avuția în
tregii societăți.

Convorbire realizată de
Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii”

Ce economisești cu o mină 
să nu risipești cu alta!

milioa- 
bune 

Mureș, 
Aiud, 

refrac
tare Alba Iulia și'alte unități.

— Sint însă si întreprinderi 
care, lună de lună, in loc de e- 
conomii si beneficii, înregis
trează pierderi...

— Acestea sint. de fapt. întreprin
derile care nil-și realizează planul 
de producție, tolerează numeroase 
deficiențe de ordin organizatoric, 
nu urmăresc cu severitate e- 
voluția cheltuielilor materiale, folo
sirea integrală a timpului de mun
că ș a. Unitățile respective, care 

recuperează in întregime 
profită 

rezultatele bune 
Întreprinderi.

întreprinderi

nu-și 
cheltuielile.
de 
lalte
unor ------
ționat parcă să 
fără fund" al pierderilor. Iată 
exemplu. întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb Alba Tulia, uni
tate nouă, ce nu-și realizează pla
nul de producție, a Obținut bene-

intr-un fel 
ală celor- 

COnducările 
s-au ămbi- 

umple „sacul 
de

/
Aplicarea inițiativei „Să lucrăm 

cel puțin o zi pe trimestru cu ma
teriale economisite" a determinat, 
la Uzina de utilaj petrolier din 
Tirgoviște. elaborarea unui amplu 
plan de măsuri tchnico-organizato- 
rice. Obiectivele sale principale vi
zau, în primul rind, reducerea con
sumului de 1110181 — principala ma
terie primă utilizată in uzină — și, 
pe această bază, sporirea beneficii
lor. a rentabilității. La 15 produse, 
uzina a economisii, in primul semes
tru al acestui an. 265.8 tone metal. 
Aceasta, prin reducerea adaosuri
lor de prelucrare la piesele turnate 
ce compun un mare număr dă ti
podimensiuni de armături indus
triale (23,2 tone metal) ; modificări 
constructive și tehnologice, între 
care trecerea de la construcția 
turnată la cea sudată a unor genți 
lâ remorca de 20 tone (69,1 tonă 
metal) și inlocuirăâ profilelor de 
cornier laminat cu cornier îndoit 
la produsul barăci metalice, măsură 
care s-a soldat în semestrul I A.c. 
cu 6 economie de 140 tone metal. 
Dar, Se aprecia cu o lună in urmă, 
intr-o analiză efectuată de comite
tul de partid al uzinei, că inițiativa 
amintită „ti-a fost urmărită Cu 
simț de răspundere de șefii dă sec
toare că fac pârte din CClCctivut 
coordonator : organizațiile de par
tid din secții n-au controlat modul 
cum se realizează $1 se aplică *- 
ccastă inițiativă..."

Aprecierea și nemulțumirea co
mitetului de partid porneau de la 
faptul că. in 6 luni, neajunsurile 
tehnico-organizatorice au du* lâ 
consumarea integrală a celor 265.8 
tone metal economisit și, pe deasu
pra, a altor 84 de tone. Cu alte

ce s-a economisit 
risipit cu două.

eu
Din

âu

cuvinte, ceea 
o mină «-a 
numărul mare de cauze care
,.devorat" sute de tone de metal 
Am desprins citeva. Iată-le : Înlo
cuirea materialelor înscrise in do
cumentațiile de execuție cu altoie 
a generat o pierdere de 73,1 tone, 
în perioada amintită, tolerarea re
buturilor rezultate de la forjă, de 
la prelucrări mecanice și tratament 
termic a determinat un consum su
plimentar de 54,7 tone metal. Alte 
106 tone metal s-âu consumat în 
,plus datorită executării! prin uzi- 
nard, cu adaosuri mari de prelu
crare. a reperului „mufe", operație 
impusă de prelungirea la nesfirșit 
și în mare parte nâjuitificată a 
reparării forjei. în fine,: 16 produse 
ău fost realizate cu consumuri de
pășite de metal, uzina Inregistrînd, 
Așadar, un consum suplimentar de 
349.8 tone metal.

Nu se poate spune că la U.U.P. 
Tirgoviște nu s-a acționat pentru 
extinderea acțiunii de reproiectarâ 
a produselor, a procedeelor tehno
logice noi. La nivejtil unității și 
Al multor secții funcționează colec
tive special Alcătuite de rentabili
zare a produselor, colective in sar
cini cărora revine buna gospodă
rire â materiei prime $1 A materia
lelor. Dar. așa cum aprecia comi
tetul de partid, in recenta sa ana
liză. colectivele respective „n-au 
acționat omogen", măsurile impor
tante pentru reducerea costurilor 
de prdducție și rentabilizarea pro
duselor n-au fost urmărită". Cu 
citeva luni în urmă, comitetul oa
menilor muncii luase cîteva mă
suri periodic, serviciile C.T C. 
să discute operativ abaterile

de la tehnologiile de fabricație ; cei 
vinovați de nerespectarea discipli
nei tehnologică și înregistrarea u- 
nOr rebuturi să fie sancționați ; 
materia primă și materialele să fie 
depozitate cu grijă, stabilindu-să la 
fiecare produs sau grupe de pro
duse locuri speciale de depozitare. 
Măsurile, cu date și responsabili
tăți precise, n-au fost aplicate insă, 
ceea ce a determinat firesc reali
zarea unor produse cu costuri su
plimentară, sporirea numărului 
sortimente nerentăbilă.

Deși, față de anul trecut, la 
nele produse cum sint pompa
intervenție și mai multe tipodimen- 
siuni de lanțuri Rotary, volumul 
cheltuielilor pe produs a scăzut, to
tuși, la altele acum se înregistrea
ză pierderi. Practic, incă 19 tipo- 
dimensiuni de armături industriale, 
5 tipodimensiuni de tije și ventile, 
o categorie de barăci metalice și 
produsul cirlig de producție de 30 
tone s-au adăugat sortimentelor 
care se fabrică cu deficit financiar. 
Situația este inexplicabilă ; in 1966, 
o parte din aceste produse realiza
te in condiții tehnice nccorcspttnză- 
toare se fabricau in uzină cu be
neficii t nerentabllo au devenii in 
ultimii ani. Cauzele silit multiple,. 
intre care faptul că' la toate aceste 
produse și. îndeosebi, la pompa de 
intervenție și la citeva tipodimen
siuni de lanțuri Rotary, cheltuielile 
materiale, cele ale secțiilor de fa
bricație sint nejustificat și exagerat 
de ridicate. Depășirea costurilor de 
producție la o altă categorie de 
produse — armături industriale — 
ară aceeași cauză ; depășirea chel
tuielilor la semifabricatele din pro
ducția proprie și ale secțiilor de 
fabricație.

Cum era de așteptat, nerespecta- 
rea consumurilor de materii prime 
și materiale, a costurilor de pro
ducție planificate au influențat ne
gativ cheltuielile la 1 000 lei produc
ție marfă . Pe total cheltuieli s-a 
obținut o reducere de 2,90 lei, dar 
la cele materiale s-a înregistrat o 
depășire de 12 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă. Consecința : diminu
area rentabilității planificate ; a- 
ceastA a fost influențată și de. nein- 
cadrarea in prețul de cost pe tona 
de oțel turnat in piese, care A fost 
depășit cu 1 160 lei pă tonă, depă
șire datorată, în principal, creșterii 
nejustificate a cheltuielilor de re
gie, a consumului de energie ș.a. 
La toate acestea se mai adaugă și 
faptul că 
semestru, 
derogări : 
materiale 
Influență 
clului âu 
menzile și penalizările, 
pentru creditele răătante.

Sarcina cu privire la 
consumului de metal, la 
zărea tuturor produselor 
bază profundă rațiuni < 
înfăptuirea ei trebuie să impulsio
neze toate compartimentele pro
ducției, să pună in mișcare toate 
resursele existente. Din păcate insă, 
aici, la Uzina de utilaj petrolier din 
Tirgoviște, această sarcină n-a fost 
privită CU toată răspunderea : pri
ceperea profesională, maturitatea 
recunoscută A acestui harnic colec
tiv n-au fost puse suficient in va
loare. Dă Aceea, considerăm că si
tuația câre s-a creat necesită o 
grabnică și temeinică analiză, cară 
să se soldeze cu elaborarea unor 
măsuri eficiente dă redresare, ur- 
mărindu-se aplicarea lor riguroasă 
in practică.

mum dă randament a fiecărei com
bine. ritmul de lucru A crescut 
Simțitor. Ca urmare, in multe coo
perativă agricole, cum Ar fi cele 
din Cleja, Luizi-CălugărA, Păncești, 
Vultureni, recoltatul griului S-a ter
minat. Acum se urmărește cu toată 
atenția evoluția lucrărilor in di
ferite 
jar ea 
este 
pot 
bună 
părativa agricolă din Săucești. 
năoară, pe tarlaua dă lâ punctul 
Bogdan Vodă, lucrau grupat, fără 
Întrerupere, toate cele 5 combină 
conduse de mecanizatorii GhâOrghe 
Călugăru, Constantin David, $tefân 
Prăjișteanu, Constantin Buchet și 
Nicolae Axinia — toți prămiați in 
actuala campanie .dă cită 2—3 Ori. 
Aici s-ă strins recolta de pe 6() la 
sută din suprafața cultivată cu griu. 
Inginerul Vasile Munteanu, preșe
dintele unității, aflat permanent in 
mijlocul oamenilor pentru A con
trola calitatea lucrărilor, ne spunăa 
că, in cel mult 2—3 zile bune 
lucru se va incheia recoltatul.

Paralel cu recoltatul se desfășoară 
din plin celelalte lucrări de 
transportul recoltei in magazii 
bazele de recepție, eliberarea 
nului, executarea arăturilor și 
mințatul culturilor duble. La 
cești munca este organizată in flux 
continuu. în urma combinelor, ba- 
lotierele adună palele. 15 atelaje le 

’ transportă, iar 7 tractoare ară tere
nul și insămințează porumb pentru 
siloz. Au fost însămințate pină acum 
aproape 100 hectare. La I.A.S. Tra
ian 50 de mecanizatori lucrează 
schimbul 
arat. La 
Secueni, 
Turcului 
nici zi. nici noapte.

Demne de relevat sint hărnicia și 
spiritul de inițiativă Ale cooperatori
lor care muncesc neobosit pentru a 
secera griul cit mai repede. Acolo 
unde nu se poată intra cu combinele, 
culturile fiind îmburuienlte sau si
tuate pe pante, oamenii nu așteap
tă, ci au ieșit, cu mic cu mare, la 
recoltat cu seceră.' La cooperativa 
Parincea, de pildă, din cele 550 hec
tare cu griu recoltate pină Acum, 
310 hectare au fost strinsă manual. 
Mari suprafețe au fost săcărâte și 
la cooperativele agricole din Pă- 
trăști. Viforeni, Ungureni.

Inginerul Dumitru Găină, directo
rul generai Al direcției agricole ju
dețene. aprecia că, datorită măsuri
lor întreprinse in ultima vreme de 
comitetul județean dă partid, in 4—5

recoltarea griului va 
Este necesar Insă ca

uzina a lucrat, in primul ' 
cu un număr exagerat de 
347. din care 146 pentru 
și 201 pentru tehnologie, 
negative asupra benefi- 
âvut și alte cauze : 

dobinzile

reducerea 
i rentabili- 

Are la 
economice.

Constantin SOCÎ 
corespondentul „Scînteii

i evoluția lucrărilor
unități agricole pentru fliri- 

forțelor mecanice acolo unde 
Se. 
de 

ebo- 
bu-

zile 
iată, 
recoltatul să se intensifice 
rarea 
rilor 
natul 
seu rt

fi inche- 
odată cu 
și elibe- 

terenului și executarea arătu-
pentru a putea termina semă- 

culturilor duble in cel . mai 
timp.

Gheorghe BALTA
cea măi marfe nevoie, 
rel&va multe exemple 
organizare a muncii ; la

de

sezon : 
și la 
tere- 
insă-
Sâu-

, in 
de noapte la transport și 
cooperativele agricole din 

Odobești, Fărăoani. .Podul 
activitatea nu Încetează

în județul Suceava mii și mii de 
mecanizatori și coOperatori lucrează 
pe tarlalele cooperativelor agricole 
din zonele in căre lanurile s-au copt. 
Și in cursul zilei de ieri multe uni- 
tăți au depășit viteza de lucru pre
văzută. La cooperativa agricolă din 
Ipotești. de pildă, au fost concentra
te 4 combine. 3 prese de balotat 
paie, mai multe mijloace auto și a- 
telaje pentru transportul recoltei. 
„Datorită. bunei organizări a muncii, 
ne preciza Mihai Căldăruș, președin
tele cooperativei agricole, au fost 
recoltate peste 200 ha cu griu. din 
cele 300 ha cultivate. Urmărim să de
pășim ritmul de recoltare prevăzut 
pentru a încheia lucrările mai de
vreme". Bine au organizat munca și 
cooperatorii din Moara. Aici, pe su
prafața de 110 ha teren nemecaniza- 
bil, recoltatul s-a făcut cu coasele, 
în fruntea acțiunii de recoltare a 
griului se află cooperativele agrico
le din raza consiliilor intercoopera- 
tis'te Bosanci. unde ■ s-îa recoltat 46 la 
sută din suprafața cultivată și Zvo- 
rlșten — 44 la sută. Se mențin în 
continuare fruntașe cooperativele a- 
gricole Dolhești, Zamoștea. Ipotești, 
Chilișeni, Drăgușeni, Fintlnele ș.a.

Odată cu declanșarea din plin a 
recoltării griului s-a intensificat în
trecerea mecanizatorilor, întrecere 
care are ca obiectiv principal depă
șirea normelor zilnice pe fiecare 
combină. Printre primii mecanizatori 
premiați pentru rezultatele obținute 
se numără tinerii Dumitru Macarei, 
de la secția de mecanizare Dolhești, 
și Tritan Bulgia, de la secția Arbo
re, care au venit să ajute la recoltat 
pe colegii lor din Pătrăuți.

în vederea creșterii ritmului de re
coltare și reducere la maximum a 
timpului de staționare a combinelor, 
in fiecare secție de mecanizare 
fost organizate ateliere mobile, 
remorci, prevăzute cu piese de 
zârvă. Aceste Ateliere urmează
dCăproâpe grupurile do combine Și 
presă de balotat paie, remediind cu 
maximă operativitate defecțiunile ce 
se ivesc.

în zilele care au urmat Încheierii 
secerișului, marea majoritate a u- 
nităților agricole din județul Ialo
mița și-au concentrat eforturile in 
vederea insămințării integrale a su
prafețelor de culturi succesive. în 
majoritatea cooperativelor și fer
melor agricole de stat se lucrează 
intens la eliberarea terenului. la 
arături și insămințări. Pină in ziua 
de 30 iulie au fost însămințate iri 
cultură succesivă 60 000 hectare cu 
porumb pentru boabe și siloz, din 
cele 80 000 ha prevăzute. în coope
rativele agricole din i 
Gheorghe Doja, Sudiți. 
Jegălia, Săveni. Platonești, 
Traianu, unde se folosesc 
tractoarele, semănătorile, 
de balotat, se insămințează ultime
le suprafețe cu culturi succesive.

Cooperativele agricole 1 din comu
nele Amara, Slobozia Nouă și Pe- 
rieți. 'din raza S.M.A. Slobozia au 
semănat, pină in seara 
iulie, 1 300 hectare cu 
cultură succesivă. Deși 
minarea recoltării griului 
cut 10 zile, timp in care puteau fi 
folosite și tractoarele eliberate de 
la seceriș, au mai rămas 
șămințate 400 de hectare, 
nem de forțe suficiente, 
realiza pină în momentul 
întreaga suprafață “ — ne

comunele 
Vlădenl, 

, Grlvița, 
din plin 

presele

zilei de 
porumb 

de la 
au

âu 
pe 
rS- 
in-

Gheorghe PARASCAN

nein- 
„Dispu- 
Puteam 
de față 

spune
inginerul Dumitru Sebastian, direc
torul S.M.A. Slobozia. Nimic mai 
adevărat. Numai că. parcul de ma
șini continuă să nu fie folosit la 
intreaga capacitate. Din cele 30 de 
prese de- balotat funcționează in w 
prezent doar 25. Aceasta este cauza 
pentru care la cooperativa ' agricolă 
din Amara tractoarele așteaptă la 
capul locului, neputînd să intre In 
brazdă.

„Pentru urgentarea lucrărilor — 
ne informează inginerul Ion Cris- 
tea. directorul general al direcției 
agricole — intre secțiile de mecani
zare din cadrul consiliilor coopera
tiste Lehliu, Ciochina, Făcăieni și 
altele, se fac mișcări de tractoare, 
semănători și prese de balotat". 
Sint măsuri care ar trebui extinse 
in toate unitățile. Condițiile excep
ționale 
folosite 
gricolâ 
hectare
ha, la Făurei 
300 planificate, iar la Hagieni — 20 
ha din 460 ha. în aceste unități este 
necesară intervenția energică a or
ganelor județene pentru eliberarea 
terenului de pale și pentru a crea 
front de lucru tractoarelor.

din ultimele zile n-au fost 
deplin. La cooperativa 

Măgureni, de pildă, din 
s-au insămințat numai 

doar 25 hectare

a-
100

32 
din

Lucian CIUBOTARII

a-

er-
Câ

La Combinatul chimic- Borzesti

Producție suplimentară, cu aceleași capacități de producție
Printr-o mai bună organizare 

a producției și a muncii, prin 
mărirea capacității unor insta
lații și exploatarea intensivă a 
celor existente,' prin hărnicia și 
priceperea chimiștilOr de la Bor- 
zești, de la începutul anului și 
pină acum s-a obținut o pro
ducție Suplimentară de 2 800 tone 
cauciuc sintetic, 572 tone poli- 
stiren, 266 tone antidăunători, 
2 800 tone produse aromate, 2 350 
tone gaze de rafinărie și alte 
produse necesare economiei na
ționale. De remarcat că angaja
mentele anuale la producția de 
cauciuc sintetic și polistiren au 
fost depășite.

în prezent. în cadrul între
cerii pe care o desfășoară in 
cinstea zilei de 23 August, chi- 
miștii de pe Valea Trotușului 
desfășoară o largă acțiune de 
valorificare a rezervelor de care 
dispun instalațiile in vederea 
realizării, cu aceleași capacități, 
a unor producții sporite. Acțiu
nea constă in modernizarea prin
cipalelor instalații, in îmbunătă
țirea tehnologiilor și rețetelor de 
fabricație. Pe baza unor propu
neri făcute de specialiști și mun
citori, la secția de polistiren, 
bunăoară, au fost făcute unele 
modificări in fluxul tehnologic, 
care au dus la obținerea unui 
spor anual de ■4000 tone polisti
ren. Tot aici se experimentează 
obținerea polistirenului in auto
clave de mare capacitate. Cal
culele arată că prin punerea in 
funcțiune a unei singure auto
clave de 21 mc producția anuală 
de polistiren vă spori cu cel pu
țin 1 000 tone. îmbunătățiri ase
mănătoare âu fost aduse și in
stalațiilor pentfu fabricarea tri- 
clOrfitilenei. perclOrvinilului, 
bicidului 2,4 D și Acetonei. 
Urmare, la multe dintre Acestea, 
capacitățile de producție proiec
tate au fost depășite cu 10—15 
lâ sută, ifirăgiștrindu-se. in aces
te zile adevărate recorduri in 
producție.

I
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

ETICA $1 ECHITA TEA SOCIALISTĂ!
r

Responsabilul 
cu brazda 

adîncă

— Ce ne poți spune. Gheorghe Proca 7
— Nu știu cu ce «ă încep. Că de cind mă tot întrebați 

cum ii cunosc eu pe tovarășul Ion Delcea multe să mâi 
invirtesc prin câpul meu.

Ii vine în ajutor Ioniță Titu :
— Eu zic să începi de atunci de cind Îngrijeai porcii 

cantinei.
Mecanizatorul Gheorghe Proca zimbește și trece citeva 

boabe de porumb dintr-o palmă in altă.
Stăm cinci bărbați de vorbă la o margine de tarla care 

va da in acest an roade de două ori.
...Era prin 1958 și Ion Delcea. de numai doi ani director 

al I.M.A. Birca, —*• primise sarcină de partid) in iunie 
1950, să organizeze această întreprindere pentru mecani
zarea agriculturii — se frăminta să găsească mijloacele 
cele mai nimerite pentru buna organizare a muncii în 
unitate. Știa că mai înainte de toate trebuie să se bazeze 
pe oamenii cei mai bine calificați. Dar aceștia lipseau. 
$i atunci a prins să se infiripe ideea organizării unul curs 
de calificare cu durata de 9 luni. Dar pentru materiali
zarea ideii trebuiau elevi și profesori.

— Să facem mai intii apel la „resursele interne", a ho
tărit Ion Delcea.

Gheorghe Proca era pe atunci îngrijitor la ferma de 
porci a cantinei.

— Proca, nu vrei să te faci mecanizator 7
Flăcăul a tresărit, propunerea directorului ii surideâ.
Ioniță Titu era om de serviciu.
— Titule, nu vrei să te faci mecănizator 7
A tresărit și Ioniță Titu.
— Jenica, să te pregătești să predai noțiuni de mate

matici și d'e fizică.
A tresărit și soția directorului.
— Unde ?
— La școala pe care o înființăm. Avem nevoie de me

canizatori și trebuie să ni-i pregătim.
Cursurile de 9 luni s-au desfășurat intr-un climat do 

seriozitate și rezultatele au fost cele scontate. Ministerul 
a apreciat această formă de învățămint și ea a fost ge
neralizată la toate I.M.A. din țară.

Primăvara pe semănătoare, in cumpăna verii pe com
bină, Ion Delcea era permanent alături de mecanizatorii 
cărora Ie fusese profesor. în acest proces âl muncii a În
țeles că âr fi bine să se înființeze secții, un fel de 
I.M.A. in miniatură, pe lingă fiecare cooperativă agri
colă de producție. Prima s-a înființat la Bircâ. Acum le 
lntilnim pretutindeni.

„Fiecare hectar să rodească mai mult, cu cheltuieli mai 
puține". Aceasta eră lozinca îmbrățișată de toți tracto
riștii. Dar mâi trebuia făcut ceva. Și atunci. Ion Delcea 
a conceput și a organizat repararea tractoarelor in flux 
continuu pe posturi specializate.

Roadele acestor înlănțuiri de inițiative au devenit ade
vărate încununări. în 1959 I.M.A. Birca primește drapelul 
de unitate fruntașă pe țară, iar in 1962 i se acordă „Or
dinul Muncii" clasa I pentru recoltele mări obținute 
pe terenurile cooperativelor agricole de producție și pen
tru reducerea prețului de cost la lucrările executate. Tot 
in acel an, cu prilejul marii sărbători a cimpiilor româ
nești, încheierea cooperativizării agriculturii. lui Ion 
Delcea i se acordă înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste.

Comunistului Ion Delcea i s-a cerut (și aceasta, după 
cum ne-a mărturisit, i-â înaripat pasiunile) să conducă 
și să dea soluții pentru perfecționarea muncii in sectoa
rele in care și-a dovedit priceperea. I s-a încredințat con
ducerea I.M.A. Circea. unitate codașă, unde lipsa spiri
tului gospodăresc, indisciplina împiedicau serios buna 
desfășurare a activității.

L-am intilnit cu cițiva ani in urmă la I.M.A. Circea. 
Clădirile întreprinderii erau in renovare și am discutat 
așezați pe niște cărămizi aduse la repezeală pentru con
struirea unei remize. De jur-imprejur, niște terenuri 
mlăștinoase. Trăia nostalgia despărțirii de Birca. dar era 
hotărit să și-o reclădească într-o zonă a nisipurilor zbu
rătoare din sudul Doljului.

Unitatea aceasta, căreia din motive bine justificaie i se 
Îngăduise să lucreze cu „pierderi planificate", a devenit 
acum rentabilă ; producțiile la hectar au sporit pe pămin- 
turile de la Coșoveni, Malu-Mare, Teasc. L-am întrebat 
cum a fost posibil acest lucru, intr-o după-amiază cind 
combinele stringeau ultimele spice ale cooperatorilor din 
Circea. Și el mi-a răspuns simplu :

— Am adus aci ceea ce am învățat la Birca. Și am 
rămas in continuare prietenul ideilor.

în stingă noastră — pe fondul unor pomi fructiferi — 
conturul clădirii școlii profesionale de mecanici agricoli, 
laboratoarele acesteia, atelierele, cantina. în dreapta, re
mizele. Tractoarele Orâu in cimp, acolo unde se dezmi- 
riștesc 2 000 de hectare pentru ca pămîntul să dea a doua 
cultură pină in toamnă. în mijlocul stațiunii — centrala 
de termoficare. Și. lingă ea, un nou atelier, jăici se fac 
reparații pentru autocamioanele cooperativelor agricole d'e 
producție. Este și această o inițiativă preluată.

Am revenit in aceeași zi la Birca să caut o frază pen
tru întregirea reportajului meu. Și am stat de vorbă cu 
Floreă Bădeâncă :

— Ce îmi poți spune despre Ion Delcea ? — I-âm între
bat. I s-a luminat fața intr-un zimbet prelung și ml-a 
răspuns :

— Ce vă pot spune 7 Printre alte calități aș. sublinia 
una : calitatea de â transforma Oamenii ; de â-i tace să se 
autOtransfornie. Eu am fost tractorist in I.M.A. pe cârd 
a cOndus-O și acum silit primarul comunei Și secretarul 
comitetului comunal de partid.

Am stat apoi de vorbă și cu alți oameni care âu mun
cit și au visat alături de ErOul Muncii Socialiste, Ion 
Delcea. Am adunat răspunsurile lor dar. intr-un fel, cred 
că FlOrea Bădeahcă â vorbit pentru toți.

Ion Delcea este doar unul din sutele și sutele de „res
ponsabili cu brazda adincă" de pe cimpiile patriei, despre 
care am putea scrie multe lucruri frumoase : este unul 
din cei mulți care își afirmă zilnic, acolo, pe ogorul mun
cii. hărnicia și priceperea, spiritul novator și cinstea, vir
tuțile morală proprii omului înaintat al societății noastre.

Lucian ZATTI

• Duminică. Accelera
tul de Timișoara facă 
o scurtă oprire la 
Cifnpina. Comparti
mentul se populează 
cu încă doi călători. 
O femeie la patruzeci 
de ani, cu rochia în
florată. O fată matu
ră, timorată — parcă 
ar fi săvirșit ceva 
cară trebuia neapărat 
reparat prin cumințe
nia excesivă. Mama 
— cu lacrimi pe obraz. 
Nici nu se obosea să 
le șteargă.

Dar cîți n-au lacrimi 
în ochi la plecarea 
trenului ? Cîți n-am 
trecut prin aceste cli
pe de despărțiri tem
porare 7 Fata grijulie

căută Să facă tot ce 
poate pentru ca mama 
să sd liniștească.

— Nu, gata, 
S-a terminat !...

Lucrurile par 
grave. Poate, o 
dere ireparabilă. .Cine 
n-a încercat asemenea 
momente de viață ? Și 
nu o dată durerea a 
țișnit prin lacrimi, pe 
care nici o 
lume nu 
opri.

— Să-mi 
mie una că 
ca asta... Fata privește 
parcă speriată in jur :

— Lasă mamă... Nu 
trebuie...

Nimic insă nu poa
te potoli durerea fe-

totul
mai 

pier-

putere din 
le putea
faci tu 

asta... Una

meii cu rochia înflo
rată. Toți din compar
timent tac. Unii chiar 
aruncă priviți de re
proș spre fată. „Ce

oară... (Cu glasul în- 
dirjit) : Vei da 
patra oară... A 
cea... A șasea... 
reușești... pină...

și a 
cin- 
Pină

tă. Traumatizată. în
cepem să pricepem și 
noi. Nu, nu era vorba 
de o despărțire oare
care, de peron. Nici

„Obstacolul
avea

ți-e și cu copiii de azi 
— parcă spun. Numai 
necazuri iți fac...".

— Ai căzut a treia

• • •

//

ambiții

vrei tu... Chiar dacă 
nu vor profesorii... 
Chiar dacă întorc pă- 
mintul... Tu ăi să in
tri la facultate... Deși, 
gata, s-a terminat.

Fata — privire de 
pasăre rănită :

— Mamă... La urma- 
urmei, de ce 
ce 7...

Mama ridică 
rile și ea. Nu 
lege.

— Cum, adică ?„.
— Doăr n-oi muri I... 

Doar nu toată lumea 
intră la facultate... 
Sint sănătoasă, tînără, 
am două brațe... Doar 
n-ol muri...

? De

privi- 
ințe-

Fată tresare lovită. 
Nu, nu mai âre pri
virea speriată. Ci 
dezorientată. îndirji-

de o pierdere irepa
rabilă. Nici de nu 
știu ce catastrofă...

— Chiar dacă nu

Abiâ atunci a izbuc
nit adevărată durere a 
mamei. Fără lacrimi... 
Surdă... Adincă...

Fata însă o înfrun
ta demnă, sigură pe 
dinsa. Nu mai voia să 
fie cobai. Nu mai voia 
decit să fiă da. Cu pu
terile pe care le are.' 
Cu dorințele care stau 
in puterea el să le 
împlinească. Pentru 
că. la urma-urmei, 
viața ei nu se sfirșea 
la primul obstacol. 
Viața ei de-abia de a- 
cum începea. Cu sau 
fără facultate, acesta 
era marele ei adevăr.

Iile TANASACHE
J

Dau un sac de vorbe frumoase 
pentru un singur fapt!

...Obiective foto, lentile, apărate de 
proiecție, truse de sudură. „unit“-uri den
tare etc. Dintre toate produsele fabricate 
aici, la întreprinderea „Optica română", 
muncitorul optician Ion Dumitru a ținut 
să ne arate neapărat unul singur : un 
microscop. în loc să răspundă la întreba
rea pusă : „Cum trebuie să fie. după 
dumneavoastră, omul model, exemplul 
înaintat. Comunist" ne-a dus in fața Cu
noscutului și apreciatului „M.D. 2“ :

— Cam așa văd eu... omul model !
— 7 !
— Vrea sau nu yreă, el este, pentru toți 

ceilalți, un „instrument" de cuhoaștere ; 
unul aparte. Microscopul ne ajută să pă
trundem în tainele materieimodelul, 
Exemplul înaintat comunist ne ajută să 
pătrundem — mai repede, mâi bine — 
„tainele" modului de viață înaintat, să ne 
cunoaștem mai bine. Să muncim și să 
trăim mai bine...

Din blocul „S 13“, etajul X, ap. 44 din 
cartierul Titan "se vede foarte bine in in
cintă I.O.R. ; din biroul șefului secției 
cercetare și proiectare se vede la fel de 
bine in apartamentul 44. Și totuși, locata
rul lor. inginerul Liviu Ariton — unul din
tre oamenii care ii ajută pe ceilalți să se 
cunoască mai bine, să muncească și să 
trăiască mai bine — nu se simte „acasă" 
nici într-unul, nici in celălalt spațiu. După 
cum ne spunea strungarul Constantin Ma
nea, locțiitorul Secretarului comitetului 
de partid din întreprindere, locul unde 
ing. Ariton se simte cu adevărat la el 
Acasă este... tehnologia. Și nu orice fel de 
tehnologie — cea mai avansată !

Trecerea de la prelucrarea manuală la 
prelucrarea mecanică a lentilelor de oche
lari. șlefuirea cu diamant, polisarea cu 
material plastic etc — sint numai citeva 
dintre „micile" bătălii mari ciștigate de 
tehnologul-șef in lupta sa deschisă și per
manentă pentru impunerea noului.

— Vă pot da și cifre, continuă C. Ma
nea. De exemplu : .150 000 și 1 000 000.
Prima reprezintă numărul de lentile pro
duse in întreprindere după vechea tehno
logie ; cea de-a doua, numărul lentilelor 
produse după noua tehnologie. Fabricăm, 
deci, de aproape 3 ori mâi mult 1 Și to
tuși. cel mai mare ciștig nu este ciștigul 
material...

„Nu Se poate", „nu avem oameni pen
tru-așa ceva", „numărul rebuturilor va fi 
enorm" — erau „preopinenții" cei mai nu
meroși ai inginerului Ariton, atunci cipd 
a propus schimbarea modalității de lucru, 
adoptarea de procedee mâi eficiente. Nu
mai că și acum, ca Și in toți cei 18 ani 
de cirtd lucrează aici.» tehnologul-șef nu 
s-a dovedit a fi un „adversar comod". A 
tatonat aproape o jumătate de an : a făcut 
risipă de energie și de argumente. (Sin
gură, ședința prin care a „smuls" aproba
rea a durat... de după-amiază pină la mie
zul nopții 1) Și â reușit — a schimbat nu

doar tehnologia, ci și mentalitățile oame
nilor. Și acest lucru mi se pare cel mai 
important : tehnologia aparține unui sec
tor sau altuia, lupta cu mentalitățile în
vechite. pentru impunerea noului, a gin- 
diril înaintate reprezintă — și trebuie să 
reprezinte — o trăsătură proprie a tuturor 
sectoarelor de activitate, a fiecărui colec
tiv în parte, a fiecărui om al muncii.

U.D.l, U.D.2, U.D.3...

realizarea — pentru prima oară in țară 1
— a sculelor cu diamant („viitorul tehni
cii", cum ii place să le numească). în afara 
economiilOr valutare — deloc neglijabile !
— se Iac importante .economii la capitolul 
limp : „Ascuțirea unui cuțit dura înainte 
de la 6 luni lăzl an, ne spune șeful secției 
prelucrări mecanice, maistrul Ștefan Petcu
— unul dintre beneficiari ; pină se expe
diau cuțitele, pină se întorceau... Acum le

Șl TOTUȘI SCHIMBUL ESTE INECHITABIL, 
EVIDENT ÎN DEFAVOAREA FAPTULUI

Gheorghe Toma. Mihai Teodorescu, IOh 
Țincu. Tudor Bărbulescu...

Dacă menționăm că U.D. 
„Unit dentar" — acel complex 
stomatologic, de care, din nefericire. avem 
uneori nevoie — orice matematician sau 
logician va ști cu certitudine că se află 
in fața unui șir continuu de „U.D. “-uri ; 
cel cu numărul de ordine mai mare.fiind, 
de regulă, mai perfecționat decit predece
sorul. Dacă menționăm că toți cei patru 
muncitori au aceeași meserie — sculer cu 
diamante — și că Tudor Bărbulescu a 
învățat — și invață ! — meserie de la Ion 
Țincu, Ion Țincu de la Mihai Teodorescu 
și Mihai Teodorescu de la Gh. Toma. nici 
cel mai strălucit dintre profesioniștii logi
cii nu se va încumeta să afirme care din
tre coi patru este cel mai bun. Si totuși...1

— Maistrul Toma â fost și rămînă pentru 
noi un exemplu — ne-au declarat ceilalți 
trei muncitori — unul pe care ne străduim 
să-l ajungem din urmă.

— O spuneți din politețe 7
Nu ni s-a răspuns. Adică nu ni s-a dat 

un răspuns obișnuit : ni s-au prezentat 
fapte. (De altfel, oamenii d'e aici au un 
adevărat cult al faptelor ; adevărurile vie
ții. chiar cele mai simple, sirit afirmate nu 
prin „ce a spus" cutare sau cutare om, 
nu prin saci de vorbe frumoase, ci prin 
„ce a făcut" el. însuși timpul se consem
nează intr-un mod deosebit. De exemplu : 
ziua de 27 iulie a.c., cind am sosit in în
treprindere, a fost reținută așa : „Știți, 
atunci cind ne-am întrunii, pentru omo
logarea seriei zero a lui „U.D. 4"..,“). 
în tot ceea ce s-a realizat sau se 
realizează la I.O.R. in materie de scule, 
de la bine la mai bine, Gh. Toma â fost 
și este mereu prezent. Și lucrează aici nu 
de azi, de ieri, ci din 1941 ! A fost intii 
ajustor mecanic, apoi gravor, frezor etc. 
— astăzi este șeful atelierului „Proto
tipuri". Ultimele realizări ? Ascuțirea, apoi

„Dosarul disprețului față de muncă" — care continuă 
astăzi ancheta publicată in numărul nostru din 18 iulie 
a.c. — are o nouă „piesă". Situațiile de care ne-am 
Ocupat și de care ne vom mai ocupa — traiul fără mun
că, tendința de înavuțire în dauna celorlalți, sfidarea 
eticii și echității socialiste — subliniază, o dată în plus, 
justețea îmbunătățirilor aduse între timp Legii 18/1968
— modificări publicate de noi în „Scînteia", 29 iulie a.c.
— potrivit cărora bunurile de proveniență ilicită sint 
trecute in întregime în proprietatea statului.

Redăm mai jos citeva 
ipostaze in cară l-am ■ cu
noscut pe Dorin Luca, 
ipostaze dialogate, din care 
se desprinde un portret (și 
un autoportret) poate nu 
atit ăl ținui individ, cit âl 
unei mentalități, al unei 
„formule de viață", la baza 
căreia se află goana după 
înavuțire fără muncă.

întiiul contact cu „eroul" 
a ăvut loc cu mai mult timp 
in urmă lâ sediul miliției 
municipiului Timișoara, in 
cabinetul căpitanului Gheor- 
ghe Mager.

...Tînăr Încă — 30 de ani 
— voinic, elegant, proaspăj. 
ras, ferchezuit și pomădat, 
cu gesturi Studiate și fra
ze de om „stilat", Dorin 
Luca se străduiește să afi
șeze o ținută de distincție 
și nepăsare. înfățișare tipi
că â unui nou „Don .Tuan 
de Talcioc", poreclă ce i se 
potrivește d6 minune aces
tui obișnuit âl piețelor de 
vechituri. Nu-și pbate insă 
stăpîni o stare de nervozi
tate, acel „trac" iremediabil 
pe care il resimte ori de 
cite ori se găseștă față in 
față cu un milițian care ii 
pune întrebări (deși a mai 
fost obligat in nenumărate 
rinduri să calce prâgul mi
liției).

— Prin i960 ăi fost obli
gat. conform Legii nr. 18, 
la plata unui impozit...

POȘTA 
PAGINII

Disciplină. în „Scinteia" nr. 
9533, din 8 iunie â.c„ in articolul 
„în căutarea timpului pierdut... 
Delegați in Capitală care „re
zolvă" treburile întreprinderi
lor... in berării și cinematografe" 
semnalam o serie de deficiențe 
pe linia încălcării disciplinei in 
muncă de către unii delegați tri
miși cu treburi in Capitală.

Recent, sub semnătura ing. N.. 
Ștefan, directorul trustului de 
construcții-montaje miniere, am 
primit următorul răspuns în le
gătură cu măsurile ce s-au luat 
Împotriva salariatului Ion Biriș, 
maistru principal la șantierul 
Leșul Ursului căre iși mai pre
lungise delegația cu incă o zi. 
pentru a vedea un film :

„Analizindu-se acest caz de 
indisciplină, colectivul de con
ducere operativă al trustului a 
hotărit următoarele :

— retrogradarea tovarășului 
Biriș Ion în funcția de maistru 
pe timp de o lună ;

— reținerea salariului pentru 
ziuă absentată nemotivat ;

— prelucrarea acestui caz cu 
toți salariații din trust".tivă eram iii situația de a nu putea face 

față sarcinilor de plan. Dacă fiecare dintre 
Oamenii de bază de care dispunem ar fi 
lucrat cit doi. și tot nu am fi putut face 
față, nu am fi putut remedia situația. Cu 
țoale acestea, la sfîrșit.ul anului, colectivul 
nostru a raportat : planul anual a fost 
indeplir.it in terrrfcn și la toți indicii. Cum 
am procedat 7 La inițiativa comitetului de 
partid, in secție au venit să lucreze toți 
strungarii, frezorii sau reglori etc. — azi 
promovați in diferite alte funcții. De 
aceea, cred eu. cel mai bun exemplu 
ăste însuși colectivul nostru. Pentru că 
spiritul de echipă, întrajutorarea, trebuie 
să fie una din trăsăturile definitorii ale 
fiecărui colectiv, ale fiecărei secții, atelier 
sau echipă : el trebuie să fie mereu viu, 
cultivat prin fapte, explicat și înțeles de 
fiecare. Și asta întotdeauna, nu numai in 
situații limită.

Introducerea noului, lupta pentru mai

Înseamnă 
agregat cițiva dintre sutele de muncitori, ingineri 

sau tehnicieni care îi au nu numai de 
exemplu, dar ii și urmează îndeaproape, 
care au devenit, la rindul lor, exemple.

Și totuși...
— Cu toată stima pe care le-o port a- 

cestor Oameni, acestor comuniști, consider 
că exemplul cel mai elocvent, cel mai bun 
este altul — a opinat Nicolae Andrei, 
maistru, șef de atelier. Să mă explic t 
anul trecut, prin noiembrie, datorită atit 
unor cauze obiective, cit și — de ce să 
n-o recunoaștem ? — unor cauze subiec-

.^omuniști'lpr^ale celor măi-înaiift 
... . —imeni ai muncii, ale imensei majo
rități ă colectivelor noastre de muncă. 
F.apte a căror putere de iradiere nu mai 
are nevoie de demonstrații. Ceea ce nu il 
scutește insă pe fiecare dintre noi să 
întrebe și să se întrebe : astăzi cit ani 
realizat pentru a fi un bun exemplu, 
pentru ă-1 promova ? I •

Sau. parafrazind pe unul dintre vorbi
tori : prin faptele noastre i-am ajutat pe 
ceilalți să vadă mai departe, mai bine, să 
se apropie de idealul propus ? !

Titus ANDREI

ati

l

— ...de 70 000 de lei, pe 
care l-am și plătit, corect 
și cinstit 1 — pretinde el.

— Știm că n-ai vindut 
nimic din bunurile a căror 
proveniență n-ai putut-o

teză : bunicul acesta e un 
soi de „paspartu" al lui 
D. L. ; un „bunic-minune", 
un „bunic-universal", invo
cat de el ori de cite ori are 
de justificat vreun bun ori 
vreo sumă. De unde are 
însă bunicul atiția bani 
cind. in fapt, el n-â lucrat 
decit pină in 1967. și chiar 
pină atunci intr-o slujbă 
modestă ?

— Ți-ai făcut apoi și un 
garaj de vreo 20 000 de lei...

— V-am spus, am muncit 
și eu. chiar dacă n-am fost 
angajat, m-am zbătut să 
fac. rost de un ban, de una, 
de alta...

„tainice" — in valoare de 
263 472 lei, și aceasta in nici 
cinci ani !

De data asta mimează 
figura omului necăjit și 
tracasat, firește cu un scop 
precis : să impresioneze 
instanța.

Timp de o oră se zbate 
ca peștele pe uscat să de
monstreze nedemonstrabi
lul. anume că suma ce i se 
imDUtă a fost dobindită pe 
căi cinstite, legale, și, 
mai ales, prin munca... so
ției sale, Liubița, în ca
litate de.. colectoare de 
pene pentru o intreprili
dere situată pe teritoriul

tot felul de certificate, â- 
deverințe, rețete.

— Un Singur lucru nu 
înțelegem — continuă pre
ședintele — cum de nu 
te-âu împiedicat bolile a- 
cestea ale dumitâle să 
dftsfășori toată activitatea 
febrilă cu aurul și valuta 
desbre care se vorbește pe 
larg in proceșele-verbale.

Ideea de „sfidarh", de 
„dispreț față de munca oa
menilor Simpli și cinstiți" 
a revenit că un leit-motiv 
in opiniile pe care ni le-au 
exprimat despre mentali
tatea parazitară un mare 
număr de muncitori și in

„Don Juanii de Talcioc"

Rezolvat. „Poate că impozitul 
de 80 la sută aplicat pe bunurile 
dobîndlte in mod ilicit ar trebui 
extins asupra Întregii averi a 
celor în culpă" ne scria nu cu 
mult timp in urmă excavatoru
lui loan Goliță. de la Trustul de 
construcții din Timișoara. Și 
continua ; „Cred că ar trebui 
scuturați muncitorește, să simtă 
(iliciții) indignarea milioanelor 
de oameni ai muncii care cu 
brațele și inteligența lor făuresc 
citadela nemuritoare a viitoru'r 
lui comunist".

Gind la gind cu bucurie, to
varășe Goliță. „Scinteia" nr. 
9584, de duminică 29 iplie 1973 
sub titlul „împotriva tendințelor 
de înavuțire fără muncă", apărut 

flxii|.,„pagina , a doua . a ziarului, 
‘i rdhsemnează. pe mărginea de- 

oicfului recent al Consiliului de 
Stat, care aduce îmbunătățiri 
Legii nr. 18/1968 : „Prin noua re
glementare. dobîndirea de bu
nuri prin alte mijloace decit cele 
licite este declarată o încălcare 
flagrantă a principiilor eticii și 
echității socialiste și este inter
zisă. Bunurile dobindite pe căi 
nelicite sau. după caz. valoarea 
lor bănească vor fi trecute în 
proprietatea statului in TOTA
LITATE" (subl. ns.).

Recunoștință. E.M. și fiica sa 
— ambele cu domiciliul în Bucu
rești — au fost victimele unul 
act de huliganism. Patru tineri 
inconștienți și pierde-vară le-au 
lovit, rănindu-le. Consumat in 
plină stradă, actului huliganic 
i-â fost pus capăt, firesc, de că
tre „omul legii".

„Nu știu de ce vă scrib — 
astfel începe scrisoarea trimisă 
redacției noastre. Dimpotrivă, 
tovarășă M. Narindu-ne intim- 
plarea. implicit, ne-ați făcut cu
noscută satisfacția dumneavoas
tră că : .„.omul legii a fost pre
zent la datorie și, odată cu el, a 
apărut, siguranța, sentimentul că 
te afli pe un pămint unde 
huliganismul nu prinde roade, 
unde cel mai -mic gest străin 
eticii socialiste este stirpit".

Consemnăm sentimentul dum
neavoastră deși, cunoscindu-i pa 
cei cărora le mulțumiți, sintem 
convinși că vor răspunde ca 
întotdeauna :

„Ne-am făcut datoria".
M. B.

t

justifica atunci. De unde ăi 
avut banii ?

Cu o nedumerire de om 
jignit :

— Cum, de unde 7 !... Din 
muncă tovarășă, din mun
că... Ce, Credeți că eu nu 
muncesc 7 Ehei I...

— ...Și „Fiat-ul 125“ pe 
care l-ai cumpărat puțin 
mai tirziu, plătind 100 000 
de lei bani gheață, și- imo
bilul din strada Dorobanți
lor, pe care l-ai cumpărat 
pe numele bunicului dumi- 
tale Hie loan, e tot din 
muncă, nu 7

— Nu tovarășe ! Imobilul 
acela e al bunicului, eu 
doar locuiesc acolo... Are și 
acte, știți bine !...

...Aici e necesară o paran

— Una, alta — adică ce 7
— Adică mai un serviciu 

la unul, mai un serviciu la 
altul, știți dumneavoastră...

— Ce să știu ? îmi vor-, 
bești de parcă ți-âș fi fost 
complică...

— Nu. dar intre noi doi 
putem discuta... C.ă și dum
neavoastră m-ați cercetat 
atunci, cu aurul...

— Așa da 1 între noi, 
„hoții și vardiștii", adică !... 
Așa . mai „merge"... Acum 
parcă încep să te mai Înțe
leg. Prin urmare, de-aici 
sint banii...

...Și acum iâtă-1 pe D.L. 
in fața completului de ju
decată unde se dezbate do
sarul său de „ilicit", cu bu
nuri acumulate — pe căi

altui județ (e vorbă de 
I.TCOOP-Sibiu și n-ar stri
ca să se cerceteze mai a- 
țent cum ajunge uil aseme
nea individ să pună mina 
pe documente justificatoare 
de Ia asemenea întreprin
deri cu care n-are nici în 
clin.- nici in mlnecă I). La 
un moment dat președintele 
instanței il iiitreabă :

— Oâre dumneata n-ai lu
crat niciodată 7 $i n-ăi de 
gind Să lucrezi nici in 
viitor 7

Chipul ii capătă imediat 
o expresie milbagă. iar vo- 
cda intonații sfișietoare :

— Boala, domnule judecă
tor, boala e de vină...

Și scoate din buzunar

telectuali din întreprinde
rile și instituțiile timișo
rene. Menționăm. în aceas
tă Prdine de idei, că la 
ora actuală produce mare 
senzație ia Timișoara pro
cesul prin care se impută 
lui Bojin Sîrbohran zis 
„BatP" și soției sale. Bojin 
Adriana, zisă „Ady", sumă 
nejustificată de peste 
650 000 lei. Numai băni pe
șin s-au găsit, in casa lor 
265 000 lei, plus un „Ford 
G.T. Capri", plus multe, 
multe altele. Bojin — 
care, lâ Ora actuală se 
află după gratii și pentru 
alte fapte săvîrșite împo
triva legii — n-a muncit 
aproape niciodată, a trăit 
numai din afaceri.

— Nu știu ce e in min
tea acestor oameni, ne spu
nea cu un fel de nă
duf personal țesătoarea 
Cornelia l’ătlureanu, de la 
fabrica „Garofița". într-un 
draș ca ah nostru, unde 
săptămină de săptămină 
se oferă noi locuri de mun
că, unde există o tradiție 
de morală A muncii, ilus
trată încă de vechile bresle 
de meșteșuguri, care au fă
cut gloria Timișoarei. a 
nu munci. a te complace 
intr-o viață de parazit, mi 
se pare nu numai o sfida
re. dar și. după părerea 
mea. o infracțiune. Nu e 
infracțiune la o lege exis
tentă din nu știu ce cod 
juridic, ci la codul moral 
al societății noastre.

Doctorul inginer Deccbal 
Anastasescu. proiectant 
principal la IPROTIM, 
autorul structurii de rezis
tență a noului și splendi
dului hotel „Continental", 
adevărată mindrie â Timi
șoarei contemporane :

— Mi-e rușine, uneori, 
vă spun drept — ne măr
turisește el — cind mă gin- 
desc că in restaurantul și 
barul hotelului pe care 
l-am construit noi se lă- 
făie și cheltuiesc mii de 
iei într-o singură seară, 
spre indignarea oamenilor 
cinstiți, indivizi de teapă 
lui Luca ori lui Bojin. Co
zonacul lor are prea multe 
stafide și sfidează plinea 
noastră udată de Sudoarea 
cea de toate zilele ! Dar, 
din fericire, ei nu sint de
cit pleava, căci adevărata 
„structură de rezistență" a 
societății noastre o consti
tuie oamenii muncitori și 
cinstiți, entuziaști, cei care 
ne stimulează să visăm în
drăzneț și să proiectăm 
cutezător.

Notăm. in încheiere, 
opiniile generalului-maior 
Viorel Tăurescu, șeful In
spectoratului de interne al 
județului Timiș :

„Ordinea socialistă în
seamnă echitate socialistă. 
Principiile noastre de etică 
și echitate — șl. in pri
mul rind, ■ principiul vechi 
și mereu tinăr al mișcării 
muncitorești din țara
noastră : „Nici piine fără 
muncă, nici muncă fără
piine" — sint îndreptare 
cotidiene și pentru activi
tatea organelor noastre de 
miliție, a celorlalte organe 
ale legalității de stat. în 
județul nostru se desfă
șoară in prezent o vastă 
acțiune — cu caracter atit 
preventiv-educativ, cit și, 
acolo unde e cazul, punitiv 
— pentru a bara căile pa
razitismului. Ne propunem, 
de asemenea, să desfășu
răm o mai intensă activi
tate. operativă, să mergem • 
la inseși „izvoarele tainice" 
ale parazitismului, să re- , 
dăm ilicitului chipul care, . 
cel mai adesea, i se potri
vește mult mai bine : acela 
de infractor penal".

Prin această relatare În
cheiem investigațiile, reia- • 
țările noastre despre „ca
zul Dorin Luca" și. mal 
ales, despre mentalitatea 
pe care acest caz o ilus
trează atit de grăitor. Dar 
cu aceasta „dosarul dis
prețului față de muncă" 
nu-1 considerăm închis. 
Așteptăm opiniile, punctele 
de vedere, ecourile cititori
lor : celor mai interesante , 
și mai semnificative le • 
vom face loc in coloanele 
ziarului.
Victor B1RLADEANU 
Ion VLA1CU
Cezar IOANA

indeplir.it
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Prof. Constantin NUȚU

■SOCIOLOGICĂ ISTORICĂ.

Dinamica structurii 
de clasă în etapa făuririi 

societății socialiste
„România în anii

multilateral dezvoltate"
Culegerea de studii cu titlul de 

mai sus, recent apărută în Editura 
politică, sub coordonarea dr. Ilie 
Rădulescu, prezintă un tablou con
cludent al profundelor prefaceri rea
lizate în structura socială a Româ
niei, ca urmare a marilor succe
se dobindite de poporul nostru sub 
conducerea partidului în dezvolta
rea economico-socială a țării, a ge
neralizării relațiilor de producție 
socialiste, a instaurării proprietății 
obștești asupra mijloacelor de pro
ducție.

Lucrarea înmănunchează studii și 
articole care analizează, din multi
ple unghiuri de vedere, modifică
rile cantitative și calitative petre
cute in ultimii ani, atît în structura 
socială a României, cît și în compo
ziția și fizionomia fiecărei clase și 
categorii sociale, țn microstructura 
lor profesională. Studiile semnate 
de Honorina Cazacu și Ion Iuga 
evidențiază trăsăturile generale ale 
acestui proces complex în țara 
noastră. Caracteristica lui funda
mentală constă în faptul că este 
orientat și condus în mod științific 
de către partid, reprezentind 6 
parte inseparabilă a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Situației clasei muncitoare in so
cietatea noastră, sarcinilor care-i 
revin în edificarea socialismului 
multilateral dezvoltat le sint consa
crate studiile semnate de Radu 
Florian și Nicolae S. Dumitru. Le
gată organic de ramura cea mai 
importantă a economiei, de forma 
de proprietate cea mai avansată, 
clasa muncitoare — arată autorii — 
este principala forță socială intere
sată în continua modernizare a eco
nomiei, in perfecționarea întregii 
vieți sociale, purtătoarea consec
ventă a ideologiei marxiste, luptă- 
toarea hotărîtă pentru traducerea 
ei in practică. Transformările can
titative și calitative petrecute in 
sinul clasei muncitoare, creșterea 
nivelului său politic, tehnic și cul- 

, tural, realizările deosebite obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
partidului reprezintă o garanție hă 
ea iși va exercita' și’iri continuare 
rolul de clasă conducătoare a so
cietății la nivelul exigențelor ac
tuale.

Mutațiile petrecute în structura 
țărănimii, misiunea nouă care-i re
vine în societatea noastră formează 
obiectul studiilor semnate de Mihai 
Merfea și Elisabeta Trăistaru. Poli
tica partidului de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, de creare 
în mediul rural a unei largi rețele 
de servicii, de înființare a unor 
unități de industrie locală au trans
format țărănimea într-o clasă nouă, 
arată autorii, grăbind procesul de 
urbanizare a hatului, creînd condiții 
obiective ștergerii treptate a deose
birilor dintre sat și oraș, întăririi 
alianței cu clasa muncitoare.

Rolului intelectualității în etapa 
actuală îi este dedicat un studiu 
amplu, sub semnătura lui A. Roth.

Creșterea numerică substanțială a 
intelectualității și atragerea sa la 
viața politică a țării semnifică pre
țuirea deosebită pe care partidul o 
acordă- științei, asimilării ei. ca o 
condiție a mersului nostru înainte. 
Legată trainic de popor, profund 
atașată cauzei partidului, intelec
tualitatea noastră, se arată în con
tinuare în lucrare, are o contribuție 
din ce în ce mai mare la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Subliniem că multe din studii 
conturează puncte de vedere și con
cluzii de o certă valoare pentru 
orientarea judicioasă și fundamen
tarea științifică a deciziilor în sec
toarele respective. Se cuvine în 
același timp să menționăm că o 
parte din articole conțin, din pă
cate. încă multe generalități și lu
cruri arhicunoscute. în ansamblu 
insă volumul aduce o contribuție 
utilă Ia dezbaterea unei problema
tici de mare actualitate.

Dan CUCU

Cercetată in ultima vreme, mai 
ales sub aspectul operațiilor mili
tare, problematica primului război 
mondial și a locului României in 
cadrul ei, a fost mai puțin studiată 
in istoriografia noastră din punct 
de vedere al relațiilor internațio
nale. Lucrarea prof. Constantin 
Nuțu, România in anii neutralității 
(1914—1916), apărută recent, in Edi
tura științifică, prezintă aspecte 
concludente ale situației social-po- 
litice a țării noastre in acei ani de 
decisivă opțiune a statului român, 
pe fondul relațiilor general-europe- 
ne in epoca dată, ceea ce conferă 
lucrării o perspectivă și un orizont 
larg.

Bazată pe un amplu material bi
bliografic, pe surse de arhivă din 
țară și din străinătate (astfel sint 
folosite numeroase materiale prove
nite din Arhiva centrală de stat din 
Viena), lucrarea reconstituie cu mi
nuțiozitate și în lumina unei ana
lize nuanțate poziția României in 
complicatul angrenaj al politicii eu
ropene, atitudinea diferitelor gru
pări și cercuri politice față de eve-

EDITURA „EMINESCU"

Liviu Rebreanu

Zaharia Stancu

Răscoala

Desculț

M. Giugariu — Iubiri rele (nu
vele)

EDITURA POLITICĂ
Tn colecția : „PROBLEME ALE 

ORGANIZĂRII Șl CONDUCE
RII ACTIVITĂȚII POLITICE Șl 
ECONOMICO-SOCIALE"

Gheorghe Nicolescu : Con
trolul — latură constitutivă a 
exercitării rolului conducător al 
organizațiilor de partid

D. Matală : Comitetul U.T.C. 
convoacă adunarea generală.

Colecția „FĂURIREA SOCIE
TĂȚII SOCIALISTE MULTILATE
RAL DEZVOLTATE"

Nicolae 
țional de 
co-socială 
țională

Colecția
VULUI SINDICAL"
* * * Forme și metode ale mun
cii politico-educative în spri
jinul disciplinei și ordinii în 
producție

Colecția „EVOCĂRI
Elisabeta loniță :

Arbore
Gheorghe Moga : Suverani

tatea de stat. Teorii burgheze. 
Studiu critic

Nichifa : Fondul na- 
dezvoltare economi
ci utilizarea lui ra-

„BIBLIOTECA ACTI-

Ecaterina

Edificarea Sistemului 
hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier" a 
ridicat în fața specialiști
lor, pe lingă problemele 
de construcție și nume
roase alte probleme de 
cercetare științifică com
plexă. Cercetătorii, din di
versele ramuri ale geo
grafiei, au avut de urmă
rit, pe baza unui . plan 
bine stabilit. multiplele 
implicații generate de 
construirea acestui impor
tant obiectiv. Studiului 
întreprins cu ajutorul spe
cialiștilor Grupului de 
cercetări complexe „Porți
le de Fier", constituit in 
decembrie 1964, și-a găsit 
valorificare în recenta 
lucrare: Atlasul complex 
al „Porților de Fier".

Prezenta apariție 
prinde un număr de 
reprezentări grafice 
regiunii cercetate, cit 
un amplu comentariu gru
pat pe două mari capi
tole: „Științele naturii" si 
„Științele sociale". Tex
tele comentate sint pre
sărate cil materiale ilus
trative, schițe, grafice etc.

Urmărind conținutul co-

cu-
110 
ale

Și

Aurel Baranga — Poezii ; Tea
tru

Horia Lovinescu — Teatru

Gheorghe Tomozei — Mașină
rii romantice (poezii)

Dragoș Vrânceanu — Cintecele 
casei de sub pădure (poezii)

B. Elvin — După o lungă și 
grea suferință (roman)

în ultimul timp, cerce
tările in domeniul antro
pologiei filozofice — ști
ința care-și propune să 
răspundă la întrebarea : 
Ce este omul ? ; care este 
raportul său cu lumea ? 
care sint posibilitățile 
dezvoltării personalității ? 
— au căpătat o amploare 
efeseîndă pe plan mon
dial.

Cartea acad. prof. C.I. 
Gulian „Antropologie fi
lozofică", apărută recent 
in Editura politică, con
stituie o încercare de a 
delimita, pe baza unor 
teze marxiste1 fundamen
tale și printr-o confrun
tare permanentă cu con
cepțiile contemporane, 
specificul și scopul unei 
antropologii filozofice 
marxiste. După părerea 
autorului, aceasta se deo
sebește de alte concepții 
antropologice din două 
unghiuri de vedere : ea 
se constituie ca o critică 
a tuturor concepțiilor u- 
nilaterale, care reduc e- 
sența omului la una din 
laturile sale și. în același 
timp, este o disciplină si
multan teoretică și prac
tică, cunoașterea omului 
avind ca scop transfor
marea, educarea și mode
larea lui în lumina idea
lului, tipului de 
litate, proprii 
socialiste.

Originalitatea
constă in concentrarea 
problematicii omului în 
formula sintetică „struc
tura, situația și sensul 
persoanei", care, repre- 
zentînd însuși nucleul și 
perspectivele antropolo
giei filozofice, constituie 
cele trei mari capitole 
ale ei. Structura — înțe
leasă ca individualitate 
specifică a unei persoane, 
situația — ca situație a 
persoanei într-un mediu

persona- 
societății

cărții

mentariilor se constată 
bogata documentare a a- 
cestora, cît și nivelul ști
ințific la care au fost e- 
laborate. Cu toate acestea, 
se remarcă o evidentă 
disproporție între capi-

Vasile Nicorovici — Porți pen
tru eternitate (reportaj)

Al. Săndulescu — Citind, reci- 
• tind

George Chirilă — Semnul unei 
corăbii (poezii)

Al. Sever — Noaptea speran
țelor (teatru)

Nicolae Manolescu — Contra
dicția lui Maioițescu (ed. 

,a Il-a,., revăzută).

nimente, negocierile cu statele be
ligerante și legăturile cu alte țări, 
disputa marilor puteri imperialiste 
în jurul intrării României in război. 
Sint urmărite reacțiile opiniei pu
blice la dezbaterea privind atitudi
nea României în cadrul conflagra
ției mondiale, poziția clasei munci
toare — poate că se impunea o mai 
amplă și lămuritoare tratare a 
chestiunii ! — față de război și mo
tivațiile acesteia, se face o „radio
grafie" a orientării diplomației ro
mâne într-un moment de mare 
răspundere istorică și se conturează 
trăsăturile caracteristice ale orien
tării unor oameni politici ai vremii, 
cu sugestii interesante, pentru exa
minările ulterioare.

întreaga argumentare a lucrării 
se concentrează în jurul ideii că, 
deși primul război mondial a avut 
un caracter imperialist, participarea 
României la acest război nu a fost 
determinată de intenții de cotro
pire, 
litate, 
tantei 
rea dezideratului 
nale. Lucrarea evidențiază fap
tul că problema făuririi statului 
național .unitar, cerință obiectivă și 
necesitate vitală pentru dezvoltarea 
poporului român, preocupa profund 
masele populare din întreaga țară, 
care au adus o contribuție hotărî- 
toare la transpunerea în fapt a 
acestui deziderat. Deschizind per
spectiva creșterii mai rapide a forțe
lor de producție ale țării, înmănun- 
chind energiile creatoare ale na
țiunii și creind condiții mai favora
bile pentru intensificarea activității 
forțelor progresiste, înfăptuirea 
unității statului național român a 
reprezentat o coordonată esențială 
a dezvoltării istoriei ulterioare a 
României.
axul 
sensul 
atente, 
care o 
„România în anii neutralității1

Damian HUREZEANU

După doi ani de neutra- 
România s-a alăturat An- 
care promitea satisface- 

unității națio-

ulterioare
Această idee reprezintă 

ordonator care condensează 
și semnificațiile cercetării , 
stăruitoare și pasionate pe 
întîlnim în paginile cărții 

.« ...

social, concret delimitat, 
și sensul — ca raportare 
critică a persoanei la 
normele și valorile date 
in vederea interioriză
rii lor — se află într-o 
continuă întrepătrunde
re și intercondiționare, 
care conturează pro
cesul transformării indi
vidului de la ceea ce este 
la ceea ce trebuie să fie. 
Lucrarea subliniază apor-

cit și mo- 
al omului, 
posibil și 

societate 
ar

față de viață, 
delul de atins 
așa cum este 
necesar Intr-o
dată. Personalitatea 
exprima, in lumina con
cepției autorului, tocmai 
măsura in care omul con
cret, viu, cu nevoile și 
aspirațiile sale, realizea
ză modelul ideal condi
ționat istoric.

Cartea acad. prof. C.I.
«

FILOZOFICĂ

C. I. GULIAN

„Antropologie

tul biologiei, psihologiei, 
psihanalizei, psihologiei 
sociale, sociologiei la re
liefarea determinismelor 
care explică dezvoltarea 
personalității. în același 
timp sint criticate și re
evaluate, cu subtilitate și 
măsură, concepțiile filo
zofice nemarxiste privi
toare la problematica 
persoanei. în felul acesta, 
antropologia filozofică 
este prezentată ca o sin
teză a datelor științelor 
naturii, sociale și uma
niste. menită să explice, 
obiectiv și lucid, atît o- 
mul concret in totalitatea 
determinărilor, posibili
tăților și atitudinii sale

de ordin social-economic 
(insula Ada-Kaieh, nu
meroase localități, obiec
tive industriale), fără a 
mai vorbi de schimbarea 
configurației peisajului 

apariția vastului

„Atlasul complex
al „Porților de Fier"
tole și subcapitole, lăsind 
impresia, că, deși unele 
probleme ar fi necesitat 
o mai amplă dezbatere, 
acestora li s-au afectat 
un spațiu relativ restrîns. 
Avind in vedere faptul 
că construcția sistemului 
hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier" a 
necesitat profunde mutații

complex, cu toate impli
cațiile lui, credem că ar 
fi fost binevenit ca în a- 
ceastă primă lucrare să 
se fi prezentat mai am
plu aceste aspecte.

De’ fapt, atlasul ar fi 
avut numai de ciștigat 
dacă s-ar fi rezervat pro
blemelor de istorie, geo
grafie fizică și economi-

utiiă, 
acest 

pe- 
for- 

repe- 
ge-

Gulian are meritul mu 
numai de a preciza spe
cificul și obiectivele an
tropologiei filozofice mar
xiste, dar și pe acela de 
a pune in evidență pro
blemele dificile, sarcinile 
de primă urgență ale e- 
laborării ei concrete. Ast
fel. este subliniată ne
cesitatea de a se recon
sidera și reevalua anu
mite concepte, fie prin 
descoperirea sensului lor 
pozitiv, fie prin preci
zarea determinărilor noi 
pe care ele le capătă în 
funcție de realitatea nouă 
pe care o reflectă.

O asemenea reconside
rare a conceptelor

pare deosebit de 
deoarece numai în 
fel se poate evita 
ricolul utilizării lor 
male, abstracte, al 
tării unor afirmații 
nerale, care nu spun ni
mic. sau spun prea puțin 
in măsura in care nu ex
primă întreaga bogăție 
de sens și semnificații 
oferită de realitatea și 
omul zilelor noastre.

.Considerăm că valoa
rea cărții rezidă! însă in 
primul rînd in faptul că 
oferă • jaloane pentru în
țelegerea și rezolvarea 
unor probleme practice, 
legate de munca de edu
cație și propagandă. A 
preconiza valorizarea 
.mulul cu mijloace deter
minate de cunoașterea 
lui complexă înseamnă a 
așeza întregul proces 
educație pe baze i 
științifice. în acest i 
lectura cărții poate 
gera specialiștilor 
activează in aceste 
menii o seamă jntreagă 
de reflecții și preocu
pări concrete referitoare 
la felul in care legătura 
dintre psihologie, pedago
gie și etică, recunoscută 
și afirmată teoretic, 
aplică în practica 
cii 
cum educația ține seama 
de 
nite.în structura și situa
ția indivizilor, sau are in 
vedere capacitățile și li
mitele psihice, exigențe
le .subiectivității etc. 
Prin aceasta, cartea aoad. 
C.I. Gulian deschide noi 
orizonturi tuturor acelora 
care consideră munca de 
educație și propagandă 
o problemă științifică și 
în același timp o respon
sabilitate morală.

o-

; de 
solid 
sens, 

su
cale 
do-

se 
mun- 

educative, la felul

modificările interve-

special, un număr 
de pagini în ve- 
reliefării. procese-

că. in 
sporit 
derea 
lor actuale și viitoare ale 
fenomenelor pe care le-a 
generat construirea 
tui mare obiectiv, 
simpla enumerare 
de interesantă ar 
a tipologiei populației cer
cetate (7 pag.) : dealtfel, 
aspectelor de ordin istoric 
le-au fost consacrate doar 
4 pag., iar celor economice 
— 6 pag. înclinăm să cre
dem că și spațiiile acorda
te florei și faunei (19 
pag.), său etnologiei (34 
pag.), au fost rezervate in 
detrimentul altor capitole.

Oricum, există toate te
meiurile să apreciem că 
Atlasul complex „Porțile 
de Fier", apărut in Edi
tura Academiei Republicii 
Socialiste România, a 
reușit să valorifice un bo
gat material, rod al mun
cii unui merituos colectiv 
de cercetători timp de a- 
proape nouă ani.

aees- 
decit 

(oricit 
fi ea)

Dumitru MANOLE

Interesul deosebit 
acestor „Pagini de 
nai" apărute 
„Dacia", Cluj 
— 1970 ; II — 
1973) rezultă 
terul de notație sponta
nă a unor ginduri și sen
timente. pe care autorul, 
nepreocupat de a le da 
un caracter „literar", ie 
transcrie pur și simplu, 
lăsind astfel să ajungă in 
pagină tot farmecul unei 
personalități tumultuos- 
generoase. Pe parcursul 
celor trei volume, nume
roase pagini cu valoare 
de aforism au darul de a 
cuprinde .în cuvinte pu
ține esența gindirii unui 
om ce nu are nimic din 
blazarea și indiferența 
față de soarta semenilor. 
Cutremurat de groaznice
le efecte ale războiului, 
scriitorul observa : „în 
fața unui bărbat cu pi
cioarele amputate nici o 
justificare nu e 
ajuns". Indignarea 
culmina intr-un strigăt : 
„Trebuiesc făcute legi 
tari împotriva războaie
lor : de urgență !“

Ion Vlasiu condamnă 
arta care nu vrea să țină 
seama de faptul că meni
rea ei este de a fi recep
tată de 
cui nu 
ta spre 
dacă mesajul pe care ii 
degajă nu-1 interesează, 
dacă ideile 
sint străine 
sa asupra lumii, 
logia este o punte în
tinsă cititorului", scrie a-

al 
jur- 

la editura 
(volumul I 

1971 ; III — 
dm carac-

de
va

public; Publi- 
se va indrep- 

această artă

vehiculate 
de viziunea 

„Ideo-

de autor tipă- 
Violeta Zamfi- 
editura „Emi- 

infățișează citito-

utorul. Dacă această pun
te nu există, atitudinea 
artistului nu poate fi de- 
cit infantilă, lipsită de 
perspective.. Este repu
diată. pe de altă parte, 
o atitudine refractară în
noirilor : „circumscrierea 
specificului in reguli și 
canoane nu se poale și 
nu trebuie făcută fiindcă 
specificul, fiind expresia

artei, ca remediu de a 
răspunde la complicatele 
întrebări ce frămintă su
fletul artistului : „Scrisul 
(...) e ca ploaia pentru 
pămintui uscat".

Pilduitoare rămîne
artist preocuparea pen
tru subiecte mărețe, evo
catoare ale momentelor 
de glorie de care este 
plină istoria noastră. „Aș

la

Ion VLASIU

„în spațiu și timp ((

vieții în curgere, nu are 
și nu trebuie să aibă 
nicicînd o oprire".

La începuturile carierei 
sale, sculptorul a avut de 
îndurat lipsuri grele, u- 
neori atroce, pe care nu 
se sfiește să le mărturi
sească. Demnă de admi
rație rămîne lupta pentru 
alungarea deznădejdii, 
pentru conservarea opti
mismului : „Nu trebuie să 
uit că sini om, adică să 
nu-mi pierd încrederea 
în viață". Dincolo de șo
văieli, de incertitudini, 
rămîne Încrederea in ca
pacitatea binefăcătoare a

începe cu statuia lui A- 
vram Iancu, Craiul mun
ților, cu Moșia, Cloșca. 
Crișan"... scrie el intr-un 
loc. Altădată iși mărtu
risește repetata insatis
facție de a nu găsi mo
dalitatea adecvată în care 
să plămădească in piatră 
chipul lui Horia, pe mă
sura înălțimii 
eroului.

Ion Vlasiu 
de orgoliul 
ce-și închipuie că 
creația sa are valoare sau 
că numai produsul mun
cii sale merită să fie nu
mit creație. Dimpotrivă,

LITERARĂ

morale a

este străin 
artistului 

doar

creația poate fi produsă 
pe multiple z planuri și 
așa cum nu există o ac
tivitate „de elită", nu e- 
xistă nici măreție rezer
vată doar faptelor spec
taculoase. ornate cu mult 
fast, exterior. Există un 
eroism cotidian al omului 
ce-și face conștiincios 
datoria — va susține — 
cu nimic inferior erois
mului eroilor. Pentru ar
tistul care și-a proclamat 
fără echivoc credința in 
necesitatea existenței ți
nui mesaj înălțător in 
opera de artă, nu poate 
apărea decit firesc dez
acordul față de disocie
rea valorii estetice de ce
lelalte valori pe care Ie 
incumbă creația : „Nu 
poate lipsi dintr-o operă 
de artă credința artistu
lui în valoarea etică a 
frumosului". Ion Vlasiu 
crede în arta destinată 
să-l impace pe om cu si
ne. să-i insufle un ideal 
tonic : „Eu aș vrea să fac 
lucrări care să liniștească 
neliniștea omului".

..ÎN SPAȚIU ȘI TIMP" 
este în esență mărturia 
unui artist inflăcărat de 
nobile idealuri, dotat cu 
o privire fermă, ce știe 
să aleagă adesea detaliile 
relevante, scenele de via
ță .semnificative, artist ce 
impresionează prin sin
ceritatea tonului, prin 
observațiile juste și pro
funde.

Victor ATANAS1U

Ediția 
rită de 
rescu la 
nescu" 
•rului, într-o imagine cu
prinzătoare. profilul unei 
prezențe notabile a liricii 
noastre feminine, 
însăși poeta subliniază, 
retrospectivă implică 
mod necesar un bilanț 
drumului străbătut, o 
naliză a ceea ce este îm
plinit, 
fice o 
încheiat 
creația 
scriitori presupune, 
perspectiva 
ultime, o 
Întregului, 
critică 
cazul de față, poeta adu
nă' tot ce 
realizat 
la versurile 
pagini de 1 
manuscris, 
dragostei ( 
Pedeapsă de viață lungă 
(1972) și Nevindecare, un 
grupaj inedit.

. Lectura volumului sub
liniază predilecția pentru 
a'cel vis care înalță, 
sul transmițind : 
mîntul plenar, al 
lumi in triumf, 
nașterii și al

Cum 
o 

în 
al 
a-

capabil să justi- 
activitate. Odată 

un anotimp, 
fiecăruia dintre 

din 
exigențelor 

reevaluare a 
o judecată 

asupra operei. In
consideră mai 

în creația sa de 
" • rămase in 

revistă sau de 
de la Iarba 

(1957), pînă la

, ver- 
simță- 

unei 
Motivul 

creșterii, 
descinderea în istorie pe 
urmele eroilor neamului, 
bucuria in fața vieții și a 
muncii libere — iată cl- 
teva dintre direcțiile im
portante urmate, de ver
surile poetei. Regăsim, de

asemenea, notele de fe
minitate calmă, mai ales 
în pasteluri. descripții 
notabile ale unor chipuri 
și locuri, 
scinteieri interioare poli
crome.

Atracția 
saj liric 
insoțește 
aspirația 
expresiei 
acea limpezime a

străbătute de

către un pei- 
cît mai bogat se 

permanent cu 
spre clarificarea 

. artistice, spre 
gin-

mentele din Simfonie 
fantastică la marea Cea
hlăului este de reținut 
noua atitudine lirică a 
poetei in fața atît de so
licitatei și fructuoasei 
teme a construcției, 
fesiunea surprinde 
firesc și simplitate : 
venit cile trei, cile
Să vă zidim înălțări lu
minoase".

O altă latură a lirismu-

Con- 
prin 
„Am 
șase.

Violeta ZAMFIRESCU

EDITURA „DACIA"

Poezie 1950-1972<(

surdină, ori de impreca
ție severă ca in folclorul 
oltenesc, ale cărui ritmuri 
revin adesea. Cind evită 
manierismul și discursi
vitatea — realități care 
nu o dată diminuează 
forța versului său — poe
zia Violetei Zamfirescu 
are o inflexiune firească, 
in stare să trezească emo
ții autentice, vii.

Patria este un 
tiv fundamental 
surilor poetei : 
tul. un, pumn de 
/ Țara bună, / Țin 
noi irăim pe 
Călușari tropotind

Poeme 
clasică,
Omul pămin- 

Salomeea

laitmo- 
al ver- 
„Sufle- 
lucruri, 

cît 
rind I 
/ Va- 

luniinînd..." 
de o 

pre-

dului frumos, eliberat de 
pitoresc și descripție, ele
mente nu o dată sesiza
bile în evoluția versului 
său.

Un extaz ? nedisimulat 
străbate din ' numeroasele 
sale poezii. ^Naturii L-se- 
dedică cintece de slavă, 
vieții în general, dar mai 
cu seamă lumii 
socialiste.
constructori ai unei 
ere. Un 
intitulat 
ne poartă 
Iul încins
care generează 
și iubire gravă". In frag-

noastre 
oamenilor ei, 

noi 
poem simbolic 

Incandescență 
gindul la meta- 
al unor ore 

„putere

lui Violetei Zamfirescu o 
constituie. cum adesea 
s-a observat, poezia de 
dragoste. ~ 
dezvăluirea 
sentimentului 
mintindu-rne 
întruchipează 
mama în același timp. 
Dragostea revine cu sub
tilitate, se repetă, in ade
vărate laitmotive, reali- 
zînd o comunicare spon
tană : „Aproape ești, de
parte / și frunze înghe
țate pe umerii mei goi / 
O sanie polară / Tot lu- 
necă-ntre noi", 
yersul degajă sunete 
dinei de bocet

Poeta preferă.
a 

a- 
ei 
Și :

deschisă 
Iubirii, 

că -ființa 
femeia, 

același

Cîteodată
a-

rostit în

B. P.’ Hașdeu — Duduca Ma- 
muca. Din memoriile unui 
studinte

Ion Vinea — Opere vol. II. 
Lunaticii

Ion Minulescu
noaptea

Marcel Constantin Runcanu
— Sepia

Radnoti Mikloș — Versuri a- 
lese și tălmăciri

Ion Drăgănoiu 
mecanice.

Marin Mânu 
lexandru I 
pondență i

Poeme

Bădescu — A-
Davila. Cores- 
inedită

Eugen Luca — Demers cri
tic

Ion Caraion — Frunze în
Galaad

ni se Liubomlra MIROȘ

EDITURA „UNIVERS"
Wilhelm Raabe — Cronica Raffaello Brignetti — Pescă-

uliței vrăbiilor rușul albastru

Ernesfo Sabalo — Despre Alvaro de la Iglesia — Tra-
eroi și morminte difii cubaneze

Julian Kavalec — Dansul e- Teresa Maria Moriglioni-
retelui. Caut casă Dragan — Poeme

Vasil Bîkov — Al cincilea Miguel de Unamuno —
ștreang Viața lui Don Quijote și

Sancho
Emilio Cecchi — Pești roșii Friedrich Diirrenmatf —
Elias Canetti — Orbirea. Frank al Cincilea

Halo Svevo — O viață. Traian Herseni — Sociolo-
gia literaturii

Victor Lihonosov — Glasuri 
in liniște B. Tomașevski — Teoria li

teraturii — Poetica
Giorgio Bassani — Bitlanul Venera Antonescu — Esente

Artiom Vesiolii — Volga 
petrece

antice în configurații mo
derne

George Hanganu — Inter-
Stepniak-Kravcinski — Nihi- ferente și peisaje literare

listul franceze

luri ziuă 
(DU-TE).
limpezime 
cum Păcat, 
tului. Clipe, 
și atitea altele confirmă 
dispoziția autoarei către 
un lirism discret, predo
minant optimist. Violeta 
Zamfirescu celebrează 
„Oamenii tari, / călătoriți 
in istorie". Definitoriu 
ne apare poemul Pe
deapsă de viață lungă, 
tălmăcind, într-un x fel,' 
drumul acestei creații in 
deplin consens cu drumul, 
istoriei noastre contem
porane. Violeta Zamfi
rescu încheie o etapă fer
tilă, anunțând alta, pe 
care o întrezărim deschi
să în continuare clocotu
lui marilor mulțimi.

George CHIRIEA

ECONOMICĂ

Dr. Gh. SICĂ

„Prognoza și planul
prețurilor de producție"
Literatura economică originală 

din țara noastră s-a îmbogățit cu o 
nouă lucrare prin prezența in li
brării a volumului „Prognoza și 
planul prețurilor de producție", de 
dr. Gh. Șică.

Trecerea lucrării menționate din- 
tr-un cadru restrins în cel public se 
dat.orește activității Editurii Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, care, in cadrul colecției „Bi
bliotheca oeeonomică", cit și in a- 
fara ei, a publicat un număr în
semnat de lucrări valoroase, a că
ror contribuție la dezvoltarea știin
ței și construcției economice socia
liste in țara noastră este resimțită.

Ceea ce caracterizează, in primul 
rind, lucrarea este îmbinarea 
dintre laturile practice și teore
tice ale temei tratate, aspect mai 
rar întîlnit in studiile publicate 
pină in prezent ; or, tocmai această 
caracteristică 
tuturor lucrărilor economice 
menită, pe de o parte, să trezească 
interesul unui larg cerc de cititori, 
lucrători din aparatul economic, ca
dre didactice, 
altă 
lui 
care

în 
care 
crarea are ca obiect o temă 
puțin tratată, dar care își croiește 
drumul sub imperiul necesității : 
prognoza și planificarea prețurilor. 
Pornind de la sarcinile trasate de 
Conferința Națională din 1967, de 
Congresul al X-lea, de Conferința 
Națională din iulie 1972 autorul de
monstrează cu numeroase argumen
te și în mod concludent că elimi
narea imobilismului prețurilor de 
producție, a rigidizării acestora nu 
înseamnă numai aducerea lor perio
dică și operativă in concordanță cu 
noile condiții ce se creează in eco
nomie, ci și prognoza și planifica
rea prețurilor, ca parte componen
tă și indispensabilă a macro și mi- 
cro-planificării, a variantelor, 
delelor, opțiunilor și deciziilor 
se iau in acest 
zării in raport 
mică.

în susținerea 
prezintă in primul capitol al volu-

cerută in genere 
este

studenți ș.a. și, pe de 
dea finalitate sludiu- 
sâ-și găsească apli-

parte, să
respectiv
în .viață.
cadrul multiplelor laturi din 
pot fi examinate prețurile, lu- 

mai

domeniu, a 
cu eficiența

tezelor sale

mo- 
ce 

optimi- 
econo-

autorul

mului o sinteză interesantă a isto-^ț 
ricului formării sistemului prețuri- .. 
lor de producție in țara noastră și 
totodată un examen critic al 
măsurilor luate pe parcurs. îndeo
sebi in legătură cu reașezările de 
prețuri care au avut loc. Analiza 
cuprinsă in această parte a lucră
rii este folosită și pentru funda
mentarea unor propuneri referitoa
re la perfecționarea prețurilor de 
producție și de livrare, propuneri 
din care o parte au fost avute 
vedere în cadrul lucrărilor ce se 
tocmesc.

Merită subliniate o serie 
considerații și propuneri cuprin
se in lucrare in legătură cu
îmbunătățirea planificării prețului 
de cost pe produse, cu 
de corelare a 
cu elaborarea 
a planificării 
ducție.

Experiența
l-a îndemnat să dedice 
capitol din lucrarea sa 
fecționârii sistemului informa
țional al prețurilor de produc- 1 
ție și de livrare. { Propunerile cu
prinse în acest capitol reprezintă ’ 
reale contribuții pentru imbună- 1 
tățirea evidenței prețurilor de care 
este mare nevoie atit pentru ur
mărirea aplicării in practică a 
politicii partidului în acest dome
niu, cit și pentru crearea instru
mentelor necesare pentru planifica
rea și prognoza prețurilor.

Lucrarea ar fi avut de ciștigat 
dacă autorul ar .fi insistat mai mult 
asupra unor demonstrații și argu- .ț. 
mentări care stau la baza tezelor și . 
propunerilor prezentate și dacă ar . 
fi folosit mai larg aparatul' ma- 
tematic. De asemenea, ar fi <
fost deosebit de util dacă stu- (■
diul nu s-ar fi rezumat numai la <
o enumerare generală a metodelor t
de prognoză a prețurilor și ar fi cu- 4
prins o prezentare mai largă a a- <
cestora, însoțită de propuneri pri- <
vind posibilitatea utilizării lor în ( 
economia noastră națională. <

in 
în-

de

metodele 
prețurilor, precum și 
viitoarei metodologii 
prețurilor de pro-

practică a autorului 
să dedice un 

lucrarea sa per- 
sistemului

Prof. univ. dr.
Ștefan ARSENE
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Sosirea unei delegații 
guvernamentale sovietice

Marți la amiază a sosit la Bucu
rești ^delegația guvernamentală so
vietică condusă de M. A. Leseciko, 
Vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții sovietice in 
Comisia interguvernamentală româ- 
no-sovietică de colaborare economi
că. pentru a participa la lucrările ce
lei de-a Vil-a sesiuni a acestei co
misii.

Pe aeroportul Otopeni, delegația 
guvernamentală sovietică a fost în- 
timpinată de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române in 
Comisia interguvernamentală româ- 
no-sovietică de colaborare economi

întilnire la C. C. al P. C. R.
Marți după-amiază, tovarășii Emil 

Drâgănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.'C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, și Ion Circei. membru 
al C.C. al P.C.R., s-au întilnit, la 
sediul C.C. al P.C.R., cu delegația 
Partidului Poporului Mauritanian, 
condusă de Abdoulaye Baro. membru 
al Comitetului Permanent al Biroului 
Politic Național al P.P.M., ministrul 
muncii și lucrărilor publice, care face 
• vizită în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o in

Vizitele președintelui 
Senatului francez 
întilnire la Marea Adunare Națională

Marți a avut loc la Palatul M.A.N. 
a întilnire intre președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, Ștefan Voitec, și 
președintele Senatului francez, Alain 
Poher, care face o vizită in . țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Traian Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice a M.A.N., Iuliu Fejes, se
cretar al M.A.N., Mircea Rebreanu, 
deputat, membru al Comisiei de po
litică externă a M.A.N.

A fost de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

In timpul convorbirii, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc asu
pra activității Marii Adunări Națio
nale și a Senatului francez. Convor
birile s-au desfășurat in spiritul re
lațiilor tradiționale de prietenie ro-

Cu prilejul aniversării Zilei Armatei populare 
chineze de eliberare

Cu prilejul celei de-a 46-a aniver
sări a Zilei Armatei populare chi
neze, de eliberare. atașatul, .militar, 
aero și naval al Republicii Populare 
Chineze la București, Li liin-ci. a 
oferit, marți seara, un cocteil în sa
loanele ambasadei.

Au participat general-maior Con
stantin Opriță, adjunct al ministru
lui apărării naționale și secretar al 
Consiliului politic superior, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT

LA ÎNTOARCEREA CANOIȘTILOR Șl CAIACIȘTILOR ROMÂNI DE LA TAMPERE

Laudă muncii, laudă talentului
Cind scrii despre faptele canoiști

lor și caiaciștilor români pe luciul 
apelor din cele patru zări ale lumii 
ar trebui să procedezi asemenea 
cronicarilor din vremuri medievale 
care-și pictau slovele cu pana mu
iată in aur. Și aceasta, fie că e vor
ba de campionii propriu-zis sau de 
aceia cărora numai sutimi de se
cundă — complet imperceptibile o- 
chiului omenesc, anul trecut la 
Miinchen, acum la Tampere — i-au 
coborît cu o treaptă, micșorîndu-le 
răsplata pentru talent și Iruda pre
gătirii pînă la o medalie de argint.

Istoria acestui sport pe meleagu
rile noastre cunoaște multe momen
te de glorie înșiruite ca niște măr
găritare pe firul parcurs de canoișii 
și caiaciști incepind cu Melbourne
— anul 1956, să-mi fie permis să-l 
continui prin Iaițe, de unde s-a în
cetățenit renumele flotilei amiralu
lui Aurel Vernescu, trecînd prin 
continente și țări pînă astăzi la 
Tampere, in Finlanda.

In Finlanda — 1973. cronica va 
spune că reprezentanții României 
au cucerit 13 medalii, (de aur — 
două, de argint — cinci, de bronz
— șase) trofee dobindite la concu
rență cu 300 de reprezentanți dinți e 
cei mai autorizați din 23 de țări de 
jțe glob. In fruntea tuturor, nu nu
mai dintre români, l-aș așeza pe 
canoistul Ivan Patzaichin. a cărui 
trecere prin Mexic, Miinchen sau 
Tampere a fost marcată cu aurul 
rezultatului suprem. Nu e prima 
oară cind in ziarul nostru se tipă
resc rlnduri de laudă la adresa a- 
eestui tinăr din Delta Dunării. 
Ultima dată, in mod amănun
țit, dezvăluiam secretele victoriilor 
in timp ale lui Patzaichin ; dacă

TENIS: „CUPA DAVIS" 

Pregătiri pentru meciul 
România — U.R.S.S.
Vineri pe terenurile clubului spor

tiv „Progresul11 din Capitală va în
cepe meciul de tenis dintre echipele 
României și U.R.S.S.. contind ca fi
nală a zonei europene (grupa A) a 
„Cupei Davis11. • In vederea acestei 
partide, tenismanii români și-au con
tinuat ieri antrenamentele. Ilie Năs- 
tase a jucat în compania lui Tonta 
Oriei, iar apoi s-a pregătit pentru 
proba de dublu, jucind alături de Ion 
Sântei. La rindul lor. tenismanii so
vietici, în frunte cu Metreveli, finalist 
la Wimbledon, s-au antrenat din nou 
pe terenurile de la „Progresul11. Trage
rea la sorți pentru stabilirea ordinii 
întâlnirilor va avea loc joi la amiază.

(Agerpres) 

că. Nicolae Agachi. ministrul indus
triei metalurgice, Emilian Dobrescu, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificări» Ilie Cișu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Chimice, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, și alți membri ai delegației gu
vernamentale române.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

formare bilaterală in legătură cu ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și Par
tidului Poporului Mauritanian, des
fășurată intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★
De asemenea, oaspeții au avut o 

întilnire la Ministerul Muncii cu to
varășul Petre Lupu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul muncii, și au vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comu
nist. a mișcării revoluționare și de
mocratice din România.

(Agerpres)

mâno-franceze. părțile manifestin- 
du-și dorința lărgirii colaborării din
tre cele două organe legislative, din
tre România și Franța.

★
In onoarea președintelui Senatului 

francez, Biroul Marii Adunări Națio
nale a oferit, marți, un dejun. în 
timpul căruia Ștefan Voitec și Alain 
Poher au rostit toasturi.

Ambasadorul Franței la București, 
Francis Levasseur, a oferit un di
neu cu prilejul vizitei in țara noas
tră a președintelui Senatului francez.

★
In cursul zilei de marți, președin

tele Senatului francez, Âlain Poher, 
a vizitat cartiere ale Bucureștiului, 
Muzeul de Istorie al Republicii So
cialiste România și a asistat la un 
spectacol folcloric.

(Agerpres)

C.C. al P.C.R.. Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai Asociației de 
prietenie româno-chineze, generali 
și'“ofițeri superiori; oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au fost prezenți Lu Ți-sin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești, șefi și membri ai unor misiuni 
diplomatice, atașați militari.

(Agerpres)

talentul, aptitudinile sint mai mult 
un har din naștere, in schimb, ..se
cretele'1 dobindirii și menținerii per
formanței sint de uz comun, aș zice, 
la indemina oricărui tinăr sportiv. 
Acea „înviorare" de dimineață, , ce 
înseamnă nu mai puțin de șapte’ki
lometri in alergare, e punctul de 
plecare al unui program cotidian as
pru, istovitor, cu pagaia .in mină ore 
la ițind, ridicind haltera sau trăgind 
la bac ca „la galere11 1 Așa stind lu
crurile, „secretele11 încetează de a 
mai fi secrete, munca neîncetată, 
iarna sau pe arșiță, transformă ta
lentul în valoare sportivă, aceasta la 
rîndu-i se pune in evidență chiar 
la nivel mondial.

Aidoma lui Patzaichin, alte multe 
caractere tari din rîndul caiaciștilor și 
canoiștilor infrîng prin pregătire limi
tele fizice și parcurg astfel drumul 
spre glorie. Astăzi să stringem miinile 
bătătorite ale unora ca Gheorghe 
Danielov și ale colegului său inlru 
aur și argint, celălalt Gheorghe. Si- 
meonov ; să-i îmbrățișăm pe toți 
medaliații de la Tampere care ne-au 
dat prilejul nouă, suporterilor, să 
sorbim din cupă acea băutură toni
că ce se cheamă victoria internațio
nală. Să nu uităm fetele — felicitin- 
d-o pe Viorica Dumitru, atit pentru 
medalia ei proprie, cit și pentru 
cealaltă, ciștigată împreună cu cele 
trei Mării, in echipajul caiacului 
de 4.

Viitorul acestui sport .il vrem pe 
măsura faptelor din istoria sa. Față 
de turneul olimpic de la Miinchen, 
la numai un singur an distanță, 
campionatele mondiale ne-au arătat 
echipajele noastre în progres. Două 
titluri la probele „olimpice11 au sem-

Campionatele 
naționale de natație

In piscina clubului sportiv „Dina
mo11 din Capitală au luat stirșit ieri 
campionatele naționale de natație. 
Anca Groza a cucerit două noi 
titluri : ea a ciștigat probele de 200 
m mixt cu timpul de 2’35”3/10 (nou 
record național) și 100 m delfin — 
l’07”8/10. Ion Miclăuș s-a clasat pe 
primul loc in proba de 100 m delfin 
cu rezultatul de 60”4/10, care consti
tuie un nou record al țării. Echipa 
masculină a clubului Steaua a sta
bilit un nou record republican in 
proba de ștafetă 4X100 m mixt cu 
4’09”.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Confe

derației Elvețiene, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare șe
fului Departamentului Politic Fede
ral al Elveției, Pierre Graber.

★
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis lui Michel 
Alladaye, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Dahomey, o telegra
mă de felicitare cu prilejul celei de-a 
XIII-a aniversări a proclamării in
dependenței de stat a Republicii 
Dahomey.

★
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii, o delegație 
a mișcării pentru pace din Anglia, 
formată din Arthur Hewlett, preșe
dintele Consiliului național al păcii, 
și Harry Robettson, secretar al orga
nizației „Acțiunea laburistă pentru 
pace’1, a făcut o vizită de prietenie 
și schimb de experiență in țara noas
tră.

Oaspeții au avut convorbiri la Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii, la Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, la Institutul 
de științe pedagogice.

★
In cursul vizitei pe care o între

prinde in țara noastră, delegația Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest — SWAPO a vizitat noile 
construcții social-edilitare din muni
cipiile București și Brașov, Uzina de 
tractoare și întreprinderea agricolă 
de stat „Prejmer" din. județul Bra
șov, precum și unele instituții și 
obiective, de interes cultural, turistic.

De asemenea, delegația SWAPO a 
avut o întilnire la Comitetul munici
pal Brașov al P.C.R.

★
Răspunzind invitației municipalită

ții Aosta — oraș înfrățit cu Sinaia, 
marți dimineață, o delegație a Con
siliului popular orășenesc Sinaia, 
condusă de Constantin Neagu, pri
marul orașului, a plecat în Italia. Cu 
acest prilej, la Aosta va fi prezentat 
filmul românesc „Sinaia — perlă a 
Bucegilor".

★
Marți, la sediul Asociației de drept 

internațional și relații internaționa
le, profesorul Stephen Fischer-Galați, 
de la Universitatea Colorado — 
S.U.A., a prezentat, in cadrul unei 
mese rotunde, comunicarea cu tema 
..Rolul micilor puteri in diplomația 
secolului XX".

(Agerpres)

DE LA ADAS
amortizare a 
de viață pen-

La tragerea de 
asigurărilor mixte 
tru luna iulie 1973 au ieșit ur
mătoarele opt combinații de li
tere : >

1) X.T.T. 2) V.P.C. 3) X.S.T 
4) l’.O.T. 5) I.V.O. 6) R.S.A. 7) 
N.K.U. 8) V.S.U.

Toți asigurații cărora le-au ( 
ieșit câștigătoare una sau mai 
multe din combinațiile de litere i 
menționate mai sus urmează să 
se adreseze unităților ADAS I 
pentru a li se stabili !1drepturile j 

.. cuvemțe'.
" Pentru a participa' și Ta- ur- | 
mătoarele trageri este necesar 
ca asigurații să achite primele I 
de asigurare la termenele sta- i 
bilite.

nificație pentru perspectiva lui 1976. 
La Montreal, in șapte curse, repre
zentanții României au de pe-acum 
datoria unui spor de pretenții. Poa
te unii nu știu, dar ambarcațiunii 
cu numele de canoe i se mai spune 
„canadiană11, după locul de origine. 
Astfel îi zic englezii, francezii, ger
manii. așa apare pe foile de concurs 
olimpice. Adresînd încă o dată cal
de felicitări lotului nostru partici
pant la Tampere, să-i urăm, totoda
tă. ca in 1976 in dreptul medaliați- 
lor la bărcile „canadiene11 să se în
scrie iarăși numele sportivilor ro-

■ Cine, va merge la Montreal T — 
iată o întrebare care trezește în
doieli justificate in parte, pentru că 
sintem abia in vara lui 1973, _ iar 
Jocurile Olimpice se vor desfășura 
peste vreo trei ani de zile ; în. parte, 
și pentru că e dificil să găsești la un 
singur concurs regional, la o balca
niadă a juniorilor, termene de com
parație valabile la nivelul mondial. 
Totuși atletismul, spre deosebire de 
alte sporturi, de jocurile sportive de 
pildă, oferă numeroase date palpa
bile ce fac posibilă previziunea peste 
ani, in condițiile in care operațiunea 
de construire a unei cariere atletice 
decurge în mod normal.

Am întilnit la întrecerile balcania
dei celor foarte tineri oameni încli
nați să admire numai ceea ce se pe
trece in curțile vecinilor, neglijind 
sau subevaluînd potențialul latent — 
foarte încurajator, aș zice — din rin- 
durile juniorilor noștri. E adevărat, 
și remarcabil totodată, faptul că lotul 
prietenilor bulgari a făcut un salt de 
calitate de la ultima balcaniadă, cea 
de la Izmir. Interesindu-ne asupra 
explicațiilor progresului, am reținut 
nu atit partea de ambianță și supra
față, cit motivul de decizie, și anume 
acela că din toamna anului trecut, 
după Izmir, juniorii bulgari au pășit 
la două antrenamente pe zi. pe în
treg parcursul anului, nu numai cu 
ocazia unor stagii relativ scurte. Am 
impresia că aici, în muncă și pregă
tire, trebuie căutat secretul victo
riilor sprinterilor bulgari, băieți și 
fete, cu prilejul acestei balcaniade.

In cele ce urmează voi da numai 
citeva exemple cu privire la talentele 
pline de promisiuni existente in atle
tismul românesc. , talente cu nimic 
mai prejos decit juniorii din alte țări, 
aceasta spre a îndemna cluburile și 
pe antrenori la muncă stăruitoare 
pentru punerea in evidență a valo
rilor latente. Concomitent, voi reda 
citeva păreri de ordin mai general 
sportiv, păreri culese de la specia
liștii atletismului și la care subscriu 
în întregime.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DAHOMEY

Excelenței Sale Domnului
Locotenent-colonel MATHIEU KEREKOU

Președintele Republicii Dahomey
îmi este plăcut ca. în numele Con siliului de Stat, al poporului român 

și al meu personal, să transmit, cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a 
proclamării independenței Republicii Dahomey — ziua națională, 
sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire Excelenței Voastre, de 
bunastare,, pace și progres poporului dahomeyan prieten.

Cu cea mai înaltă considerație.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul dahomeyan ani
versează 13 ani de la proclamarea 
independenței țării sale.

Micul stat din nordul golfului 
Guineei, cu o suprafață de 112 000 
kmp și o populație de peste 2.5 
milioane de iocuitori. a moștenit 
din partea colonialismului o si
tuație economică dificilă, a cărei 
lichidare formează obiectul preo
cupărilor guvernamentale. Agricul
tura constituie ocupația de bază a 
populației : 80 la sută din această 
ramură furnizează jumătate din 
produsul național. Exporturile sint 
compuse din materii prime, din 
care 50 la sută il constituie uleiul 
de palmier. In ultimii ani s-au de
pus eforturi in vederea valorifică
rii bogățiilor naționale : pe harta 
tării au apărut o serie de obiective 
economice, intre care fabrici de

Înmînarea unei medalii 
jubiliare la Ambasada 

R. P. D. Coreene
La Ambasada R.P.D. Coreene din 

București a ăvut loc. marți, solem
nitatea luminării unei medalii Jubi
liare echipelor sanitare române care 
au participat la ajutorarea poporului 
coreean in timpul războiului pentru 
apărarea independenței și suverani
tății R.P.D. Coreene și eliberarea pa
triei.

La solemnitate au asistat general
colonel I. Coman. șef de secție la 
C.C. al P.C.R., membru al Consiliu
lui de Stat, general-colonel Mihai 
Burcă, președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
Dumitru Turcuș. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului Sănătății.

Distincțiile, oferite printr-un de
cret al Comitetului Popular Central 
al R.P.D. Coreene, au fost inminâte 
de ambasadorul Li Min Su.

în numele celor 97 de cadre me
dicale române distinse cu această 
medalie au mulțumit general-maior 
dr. doc. Iulian Șuteu, conf. dr. Ti- 
beriu Holan, de la Institutul de 
radiologie din Cluj, și asistenta me
dicală Mari -.Tula Surcel, de la Spi
talul Elias din Capitală.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, S 

șl 4 august. In țară : Vreme frumoa
sa șl călduroasă, cu cer variabil. Vin- 
tul va sufla in general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar maximele Intre 
24 șt 34 de grade, tn București : Vreme 
frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. VInt tn general 
slab. Temperatura in creștere.

Prin urmare, să vorbim despre 
cițiva dintre juniorii români care țin 
sau pot ține pasul cu evoluția atle
tismului internațional, fără nici o pre
tenție din partea noastră de a alcătui 
o listă definitivă a celor cu cherhare 
pentru performanță

Un nume e Dorel Cristudor, de 
la Liceul de atletism din Cimpulung 
Muscel, băiat care efectuează două 
antrenamente pe zi sub conducerea 
profesorului și antrenorului Mihai

ADNOTĂRI LA BALCANIADA PENTRU JUNIORI

Cine va merge la Montreal ?
Răuțoiu. îmi spunea directorul li
ceului, Gabriel Bădescu, că Dorel 
Cristudor nu numai că a avut o ple
care din start mai slabă decit Petar 
Petrov (ambii au obținut pe 100 m 
plat același timp excelent astăzi pen
tru juniori pe plan internațional — 
10,2 sec.), dar la finiș n-a forțat pînă 
la capătul puterilor de frica recidivei 
unei recentă întinderi. Sintem în
dreptățiți — prin prisma vîrstei (năs
cut în 1954), a calităților fizice și a 
seriozității — să-l trecem pe lista po
sibililor „olimpici". Dar Cristudor — 
argeșean de baștină, bucureștean 
prin adopțiune, apoi revenit ca atlet 
și elev iarăși în Argeș, la Cimpulung 
Muscel — și-a susținut bacalaurea
tul. deci va schimba liceul de spe
cialitate cu un club de mare perfor
manță, probabil din Capitală. Și va 
schimba și ambianța, firește și an-, 
trendrul. Trecerea dintr-o mină me
todică intr-alta presupune, desigur, 
dificultăți de adaptare ; totuși, preo- 

prelucrare a produselor agrare, c 
fabrică de ciment, de textile etc. 
O hotărîre a autorităților dahome- 
yene, luată la începutul acestui an, 
prevede ca toate companiile, fir
mele și întreprinderile străine să-și 
transfere pină la 30 noiembrie a.c. 
sediul in Dahomey. Potrivit presei 
africane, această măsură este luată 
cu scopul de a spori investițiile și 
a dezvolta pe' această cale nucleul 
industrial al țării.

In spiritul politicii pe care țara 
noastră o duce față' de tinerele 
state africane, România dezvoltă 
relații de prietenie cu Dahomey, 
in interesul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii și colaborării 
in lume. 1 x

In fotografie : Monumentul inde
pendenței din Cotonou, principalul 
centru economic al țării.

Funeraliile tovarășului Mihail Roșianu
Marți, 31 iulie, au avut loc la Bucu

rești funeraliile tovarășului Mihail 
ROșianu. membru al C.C. al P.C.R., 
deputat in Marea Adunare Națională, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., luptător înflăcărat pen
tru înfăptuirea înaltelor idealuri ale 
Partidului Comunist Român, pentru 
victoria socialismului in patria 
noastră.

In cursul dimineții, numeroși cetă
țeni ai Capitalei au venit la- Casa de 
cultură din Aleea Alexandru, unde 
se afla sicriul cu corpul defunctului, 
pentru a-și lua rămas bpn de la cel 
dispărut.

Sub portretul îndoliat al lui Mihail 
Roșianu, în jurul catafalcului au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Partidului Co- 
țnunist Român. Biroului Marii A- 
dunări Naționale, Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului Educa
ției și Invățămîntului. Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Con
siliului General A.R.L.U.S., Comi
tetului foștilor luptători antifasciști 
din România. Comitetului Uni.unii 
sindicatelor din învățământ, știință și 
cultură, din partea altor instituții Și 
organizații obștești. Au mai fost de
puse coroane din partea Ambasadei 
U.R.S.S. la București, a Uniunii Aso
ciațiilor sovietice de prietenie și re
lații culturale cu țările străine și 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne. \

Membri ai C.C. al P.C.R.. vechi mi
litanți ai mișcării comuniste, acti
viști de partid, oameni de știință, 
artă și cultură, prieteni și tovarăși 
de muncă ai defunctului au făcut de 
gardă la catafalc.

In acordurile marșului funebru, 
executat de o fanfară militară cu 
drapel îndoliat, sicriul este așezat pe 
carul mortuar care se îndreaptă, a- 
poi, spre cimitirul Ghencea. Aici a 
avut loc, la ora 13, mitingul de doliu.

A luat cuvintul tovarășul Ilie 
Murgulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Marii Adu

cuparea clubului pentru seriozitatea 
vieții particulare ți a pregătirii spor
tive va fi aceea care va asigura evo
luția ca „senior" a lui Cristudor și, 
concomitent, menținerea lui pe lista 
„olimpică".

Colega lui Cristudor, eleva Niculi- 
na Lungu (născută in 1957). câștigă
toarea detașată la balcaniadă a pro
bei de 400 m plat, se poate înscrie 
pe lista despre care vorbim ? Nicu- 
lina e tocmai din Făgăraș și a venit 

la liceul de atletism după ce a citit 
un anunț in ziar — mi-a spus pro
fesoara și antrenoarea ei, Victoria 
Bădescu. E înzestrată pentru perfor
manță, dar, in pofida rezultatelor 
bune, n-are încă pregătirea necesară. 
Cei de la Cimpulung Muscel cer un 
an de răgaz, exclusiv pentru „con
strucție", fără obiective de perfor
manță și forțări premature, astfel ca 
N. Lungu să nu rămină, ca atitea al
tele,. o „junioară talentată", ci să 
ajungă sigur o atletă puternică în 
anul de grație 1976.

O soartă asemănătoare lui Cristu-1 
dor a avut la balcaniadă Vasile Tu- 
dorel (Viitorul București), clasat al 
doilea, cu un rezultat identic cu al 
ciștigătorului probei (lungime — 7,39 
ni — I. Ianev). De la înălțimea de 
1.90 metri (!) ne privește un adoles
cent de nici 17 ani (!), excepțional 
dotat fizic, pină într-atît incit unii 
specialiști îi dau șansa teoretică a 
săriturilor viitoare peste granița ce
lor 8 metri. Va merge Tudorei la

ZIUA NAȚIONALĂ

A CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

Excelenței Sale Domnului ROGER BONVIN
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA

Ziua națională a Confederației Elvețiene îmi oferă plăcutul prilej 
de a adresa Excelenței Voastre și Consiliului Federal, în numele Con
siliului de Stat și al meu personal, cordiale felicitări, iar poporului el
vețian — urări de pace și fericire.

nicolae ceaușescu
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

„De 25 de ori Elve
ția11 și-a intitulat un 
publicist elvețian o 
carte inchinată recent 
țării sale, probabil 
pentru a sublinia, 
chiar din titlu, una 
dintre trăsăturile defi
nitorii ale acestui mic 
stat din inima Euro
pei. Intr-adevăr, Elve
ția înseamnă cele’ 25 
de cantoane, fiecare 
cu propria-i constitu
ție. cu parlamentul și 
guvernul său. Statul 
federal exprimă o tră
sătură fundamentală a 
spiritului colectivității 
elvețiene, născut in 
urmă cu aproape șap
te secole (1 august 
1291) pe cîmpia Rtitli de 
lingă Lucerna, unde 
reprezentanții a trei 
dintre cele mai vechî 
cantoane — Uri, 
Schwyz și Unt.erwal- 
den — se uneau prin 
„eterna alianță11 pen
tru a-și apăra liberta
tea împotriva expan
siunii habsburgice. Se 
puneau, astfel, bazele 
Confederației helveti- 
ce de azi, formată prin 
aderarea, în decursul 
secolelor, a noi și noi 
cantoane.

Patria lui Wilhelm 
Tell, vechiul „pămînt 
al păstorilor11, se pre
zintă contemporanilor 
ca o țară cu o indus
trie puternic dezvolta
tă. care o situează 
printre primele in 
lume în ce privește 
producția pe cap de 
locuitor. Țară cu

neasemuite frumuseți 
naturale, Elveția este, 
in același timp, ex
trem de săracă in re
surse minerale. Prin- 
-cipalele materii prime 
industriale lipsesc cu 
desăvîrșire. Tocmai de 
aceea aici s-a născut 
o industrie care nu 
„mănincă11 zăcăminte 
minerale, ci o indus
trie „a miinilor care 
gindesc" : construcția 
de mașini și aparate 
de precizie, industria 
chimică și farmaceuti
că. orologeria. Elveția 
este unul dintre prin
cipalii furnizori de 
mașini și utilaje de 
bună calitate chiar 
pentru țări cu vechi 
tradiții industriale : 
peste o cincime din 
importul american de 
mașini-unelte, circa â 
șaptea parte din cel 
vest-germân și apro
ximativ a opta parte 
din cel englez provin 
din Confederația hel- 
vetică. La prosperita
tea țării — datorată 
muncii tenâce, perse
verenței și hărniciei 
locuitorilor săi, ca și 
binefacerilor unei în
delungate perioade de 
pace — contribuie, de 
asemenea, importante
le venituri obținute 
din turism si din de
punerile bancare.

Condițiile specifice 
In care se dezvoltă 
economia elvețiană, 
faptul că această țară 
„trăiește" din schim
burile cu alte state au

nări Naționale, care a spus : „Mi
hail Roșianu și-a contopit viața cu 
cauza nobilă a eliberării oamenilor 
muncii de exploatare, pentru apăra
rea drepturilor lor legitime, cu cau
za partidului comunist, a socialis
mului. Evocind figura sa luminoasă, 
ne amintim cu emoție de activitatea 
multiplă, perseverentă, pe care a 
desfășurat-o pentru traducerea in 
viață a politicii partidului. Abnega
ția și dăruirea revoluționară, puse 
in slujba celor mai înalte și mai ge
neroase idealuri ale societății noas
tre socialiste, s-au împletit la Mi
hail Roșianu cu activitatea neobosi
tă pentru întărirea colaborării inter
naționale. pentru afirmarea ideilor 
de pace și înțelegere intre popoare, 
care caracterizează întreaga politică 
a partidului și statului nostru, acti
vitate desfășurată în funcțiile încre
dințate de partid, de președinte al
I.R.R.C.S.,  ambasador al țării, pre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Dragostea și respectul față de oa
meni i-au fost proprii lui Mihail 
Roșianu. Iubea oamenii si era res
pectat și iubit de ei. Pretutindeni 
unde a lucrat a rămas un exemplu 
luminos de luptător înflăcărat pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru victoria socialismului in țara 
noastră.

Mihail Roșianu pleacă din mijlocul 
nostru într-un moment in care ne 
aflăm pe treptele unor împliniri că
rora el le-a închinat întreaga viață. 
Amintirea ta, drag tovarăș și prie
ten. va fi mereu vie. In aceste mo
mente de adincă durere, la capătul 
unui drum ce a încheiat decenii de 
muncă si de luptă devotate patriei 
și. partidului, cind ne luăm un ultim 
rămas bun. ne exprimăm hotărârea 
de a ne pune și mai departe forțele 
și capacitatea noastră in slujba idea
lului comunist, căruia tu i-ai închi
nat viața".

In cuvintul său, tovarășul Petre

Montreal ? Să le cerem antrenorilor 
să ne dea garanția unui tinăr sări
tor român „bun pentru olimpiadă" 
exact atunci cind acesta va împlini 
virsta de 20 de ani 1

Mergînd mai departe, să-l notăm 
pe Gheorghe Ghipu, de la Metalul 
București, marea speranță a semi- 
fondului nostru, de-acum pe deplin 
apt pentru întrecerile seniorilor. Des
coperit de Georgeta Dumitrescu cu 
ocazia „Crosului tineretului" din 1969,

Ghipu constituie — printre altele, 
vorbind — un exemplu al folosului 
pe care-1 poate aduce atletismului 
acest gen de alergări populare, dacă 
antrenorii se apleacă atent asupra 
concursurilor începătorilor. Muncind 
astăzi la gradul a trei antrenamente 
pe zi (1). Gheorghe Ghipu va da cu- 
rind două examene : sîmbăta viitoa
re la Nice — tentativă de record eu
ropean juniori la 800 m, în compania 
lui D. Fromm (R.D.G.) și Josef 
Plachy (Cehoslovacia) cu . prile
jul semifinalelor campionatelor 
de seniori ale continentului ; a- 
poi. tentativa de a cîștiga două 
probe (800 m și 1 500 m) la cam
pionatele europene pentru juniori 
(Duisburg, 24—28 august). „Locote
nentul" lui Ghipu la semifond, dar 
și „lider" în proba de obstacole, e 
Nicolae Onescu, de la Rovine Craio
va, alergător dirz, promițător prin 
calități de temperament. Ghipu și 
Onescu i-au învins detașat la 1 500 m 

sporit mereu preocu
parea ei pentru a 
depista noi parteneri 
comerciali, de a inten
sifica tot mai mult co
laborarea și coopera
rea internațională.

Legăturile tradițio
nale dintre România 
și Elveția favorizează 
extinderea continuă a 
schimburilor și coope
rării multilaterale pe 
baza principiilor de
plinei egalități in 
drepturi. respectului 
independenței și suve
ranității naționale, 
neamestecului in tre
burile interne, avanta
jului reciproc. Contac
tele la diferite nive
luri intre oamenii poli
tici ai celor două țări, 
vizitele reciproce ale 
unor reprezentanți al 
vieții economice, ști
ințifice și culturale au 
evidențiat existenta u- 
nor condiții prielnice 
pentru lărgirea coope
rării româno-elvețiene 
pe diverse planuri, do
rința comună de a 
dezvolta în continua
re raporturile de prie
tenie și colaborare 
dintre țările noastre. ■

Sărbătoarea naționa
lă a Confederației hel- 
vetice oferă poporului 
român plăcutul prilej 
de a transmite po
porului elvețian un 
salut prietenesc, urări 
de pace și prosperi
tate.

Gh. CERCELESCU

Lupu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, a spus : „Partidul Comunist 
Român pierde in Mihail Roșianu pe 
unul dintre valoroșii săi militanți. 
un om care a slujit cu pasiune și 
devotament nețărmurit interesele 
partidului și ale țării, care și-a în
chinat Întreaga sa viață idealurilor 
luminoase de libertate și dreptate 
socială.

Viața lui, dăruită poporului. ca 
viața atitor militanți ai partidulții, 
este un exemplu grăitor al modului 
in care Partidul Comunist Român 
i-a călit in spiritul încrederii în for
țele revoluționare, al puterii de sa
crificiu și al principialității comu
niste, al înaltei răspunderi față d» 
partid și popor.

Dăruirea, nobilele Însușiri sufle
tești, căldura umană, principialitatea 
comunistă, cinstea, modestia și ge
nerozitatea sa vor dăinui mereu Ivii 
in amintirea noastră.

Realizările la care ai avut ferici
rea să contribui prin abnegația ți 
devotamentul tău. tovarășe Miliail 
Roșianu. sint împlinirea idealului 
pentru care n-ai precupețit niciodată 
strădaniile și capacitatea ta, consti
tuie însuși omagiul pe care tu l-ai 
adus cauzei sfinte a socialismului, 
căreia i-ai închinat Întreaga viață.

In aceste clipe de omenească du
rere, cind ne luăm rămas bun de la 
tine, te încredințăm, iubite tovarăș 
și prieten, de intreaga noastră hotă- 
rire de a sluji fără preget cauza 
socialismului și a comunismului, a 
înfloririi patriei, a bunăstării și fe
ricirii poporului român. Vom păstra 
pentru totdeauna in inima și mintea 
noastră amintirea ta luminoasă, de 
militant devotat al partidului fi 
statului nostru".

Ceremonia funebră a luat sfirșit in 
acordurile „Internaționalei", în timp 
ce compania de onoare aducea un 
ultim omagiu celui dispărut.

(Agerpres)

pe ceilalți alergători din Balcani, 
ambii pot face lucruri mari în viito
rul nu prea îndepărtat.

E greu să limitezi o listă de per
spectivă. Să alăturăm, deci, și pe 
Doina Spinu, de la Pitești (n. 1957
— 6.20 m. la lungime), pe hurdlerul 
Korbdi Iosif, din Oradea (n. 1954), 
pe Viorica Neagu, din Roman (n. 
1956), merituoasă campioană balca
nică la 1 500 m, pe sulițașul Gh. Me- 
gelea (n. 1954) și chiar pe Adriana 
Surdu, deși pentru aceasta balcania
da n-a constituit o confirmare de 
pronosticuri.

Nu se poale face o Încheiere a ob
servațiilor pe marginea acestei între
ceri a juniorilor fără două sublinieri 
necesare : 1. Disponibilul pentru a- 
tletism în rindul tinerilor noștri este
— ori ar trebui să fie — superior re
zultatelor prezente. De ce ? Un sin-' 
gur exemplu pe care mi l-a dat 
N. Mărășescu, antrenorul federal 
pentru juniori și tineret : Școa
la sportivă de atletism Bucu
rești (peste 800 de elevi — 20
de cadre specializate) a avut 
în acest lot reprezentativ doar patru 
elemente, și acelea de valoare me
die (!!). Deci, dacă și aici s-ar obți
ne valorile posibile și așteptate...
2. Propaganda și răspunderea pentru 
atletism rămin necorespunzătoare. E- 
levii bucureșteni și profesorii lor au 
lipsit iarăși la intîlnirea de la Sta
dionul Republicii. In ciuda celor 
10 000 (!) de invitații tipărite de 
F.R.A. și transmise conducerii Con
siliului municipal pentru educație fi
zică și sport București, tribunele au 
fost goale și triste. Remarcăm că nici 
inspectoratul școlar, nici conducerile 
școlilor bucureștene n-au recepționat 
apelul nostru (și critica) din 23 
iulie ! 11 repetăm la adresa lor, cu 
speranța că vpr lua măsurile cuve
nite măcar pentru sîmbăta viitoare, 
cind, pe Stadionul Republicii, vor a- 
vea loc semifinalele feminine ale 
Cupei Europei.

Valeriu MIRONESCU



Pentru îndeplinirea strictă 
a Acordului de la Paris

Declarațiile M.A.E. al R. D. Vietnam și a M.A.E. al G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

HANOI 31 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat publici
tății o declarație în care arată că, la 
45 de zile de la semnarea comuni
catului comun asupra Vietnamului, 
din cauza activităților militare ale 
administrației Nguyen Van Thieu, 
în Vietnamul de sud nu a fost in
staurată nici pînă în prezent o pace 
autentică. Declarația atrage atenția 
asupra atmosferei de represiuni din 
Vietnamul de sud.

Declarația relevă, pe de altă parte, 
că Statele Unite nu au sistat com
plet și definitiv zborurile de recu
noaștere deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam, așa cum prevede comuni
catul comun. Totodată, se mențio
nează că S.U.A. au încheiat operați
unile de deminare a apelor terito
riale ale R.D.V., anunțind că „Secu
ritatea celor șapte porturi ale R.D. 
Vietnam, inclusiv cea a principalului 
port Haifong, a fost asigurată". 
Dar, în realitate, subliniază declara
ția M.A.E., Statele Unite nu și-au 
dus pînă la capăt obligațiile ce le 
reveneau de a extrage și dezamorsa 
minele și de a furniza R.D. Vietnam 
mijloacele necesare pentru a realiza 
deminarea căilor fluviale din interio
rul țării.

Partea americană, relevă declara
ția, a reluat ședințele Comisiei eco
nomice mixte R.D.V.—S.U.A., dar 
tergiversează convorbirile și refuză 
să semneze documente asupra cărora 
s-a căzut de acord în prealabil.

Guvernul R.D. Vietnam îi cheamă 
pe compatrioții din întreaga țară 
să-și întărească coeziunea, să spo
rească vigilența și să ceară cu fer
mitate ca S.U.A. și partea saigoneză 
să îndeplinească strict prevederile

Acordului de la Paris- asupra Viet
namului și pe cele ale comunicatu
lui comun, in primul rînd cele refe
ritoare la încetarea focului, la resti
tuirea personalului civil deținut și 
la garantarea libertăților democrati
ce in Vietnamul de sud.

★
VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager

pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o declarație 
în legătură cu îndeplinirea comuni
catului comun din 13 iunie 1973.

G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud, subliniază declarația, a pre
zentat — la întilnirile consultative 
ale celor două părți sud-vietnameze 
și la ședințele Comisiei mixte mili
tare bipartite — o serie de propuneri 
constructive în vederea respectării 
depline a încetării focului, restituirii 
tuturor prizonierilor și deținuților 
politici și creării unor condiții favo
rabile pentru rezolvarea grabnică a 
problemelor interne ale Vietnamului 
de sud, in spiritul reconcilierii și 
înțelegerii naționale. Dar, după sem
narea comunicatului comun, partea 
saigoneză a denaturat in fel și chip 
conținutul și sensul acestui docu
ment, arată declarația. Administrația 
de la Saigon nu a îndeplinit nici un 
punct al acordului de încetare a fo
cului.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
cere administrației saigoneze să 
respecte strict și complet încetarea 
focului, să restituie de urgență toți 
prizonierii și deținuții politici, să 
înceteze teroarea și represiunile.

încheierea vizitei 

secretarului general 
al O.N. U. în Ungaria
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — Kurt 

Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., și-a încheiat vizita oficială 
efectuată în R. P. Ungară intre 28 
și 31 iulie la invitația guvernului a- 
cestei țări. In timpul vizitei, secre
tarul general al O.N.U. a fost primit 
de Păi Losonczi, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare, 
Jeno Fock, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și a avut între
vederi cu Janos Peter, ministrul afa
cerilor externe. Cu acest prilej s-a 
efectuat un schimb de păreri cu 
privire la situația internațională, rolul 
O.N.U. în continua îmbunătățire a 
relațiilor internaționale, situația din 
Europa și îndeosebi Conferința eu
ropeană pentru securitate și colabo
rare. situația din Orientul Mijlociu 
și din Asia de sud-est, dezarmarea 
și altele. S-a acordat o atenție spe
cială principalelor probleme de pe 
ordinea de zi a apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme ale 
sporirii participării Ungariei la ac
tivitatea O.N.U., ca și a organisme
lor -specializate ale O.N.U.

★
PRAGA 31 (Agerpres). — Secreta

rul general al O.N.U., Kurt ’Wald
heim, a sosit, marți, la Praga, într-o 
vizită oficială, la invitația guvernu
lui R. S. Cehoslovace — anunță a- 
genția C.T.K. Pe aeroportul din 
Praga, oaspetele a fost întîmpinat 
de Bohuslav Chnoupek, ministrul a- 
facerilor externe al Cehoslovaciei.

în aceeași zi, secretarul general al 
O.N.U. a fost primit de președintele 
guvernului R.S. Cehoslovace, Lubo- 
mir Strougal.

întilnirile lui L. Brejnev 
cu E. Honecker și J. Kadâr

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
31 iulie, în Crimeea a avut loc 
o întîlnire. între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G. — infor
mează agenția T.A.S.S. în cursul con
vorbirii au fost, dezbătute probleme 
privind dezvoltarea continuă a rela
țiilor frățești dintre P.C.U.S. și 
P.S.U.G., colaborarea multilaterală 
dintre Uniunea Sovietică și R.D. 
Germană.

La 31 iulie, în Crimeea a avut loc 
o intilnire intre Leonid Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Jănos Kădăr. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U. în cursul convorbirii au 
fost dezbătute probleme privind a- 
dîncirea relațiilor frățești dintre 
P.C.U.S. și P.M.S.U., dezvoltarea co
laborării multilaterale sovieto-ungare 
in spiritul înțelegerilor la care s-a 
ajuns in timpul vizitei în R.P. Un
gară. in toamna anului 1972, a dele
gației de partid . și guvernamentale 
sovietice — informează agenția 
T.A.S.S.

Argentina se pronunță pentru 
cooperarea cu toate statele 

Un mesaj al președintelui interimar Râul Lastiri
BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 

în cadrul unui mesaj radiotelevizat 
adresat națiunii, președintele interi
mar al Argentinei, Raul Lastiri, a 
definit principalele obiective ale po
liticii interne și externe urmărite 
de guvernul său în actuala etapă. 
El a precizat că alegerile preziden
țiale de la 23 septembrie „vor fi or
ganizate intr-un climat de deplină 
libertate, nonviolență și democrație".

în ceea ce privește dezvoltarea e- 
conomică a țării, guvernul Lastiri 
și-a propus punerea în aplicare a 
unor importante programe privind 
dezvoltarea industriei extractive și 
prelucrătoare, ca și dezvoltarea sec
torului agricol. Eforturi deosebite 
vor fi făcute, totodată. în direcția 
achiziționării utilajului industrial și 
agricol necesar. De asemenea, vor 
fi luate1, măsuri împotriva inflației.

în domeniul social, Râul Lastiri a 
anunțat un program pentru crearea 
de noi locuri de muncă și lichidarea

șomajului, precum și accelerarea 
programului de construcții de locu
ințe. în domeniul politicii externe, șe
ful statului a relevat că Argentina 
se pronunță pentru cooperarea cu 
toate statele lumii pe baze reciproc 
avantajoase.

★
Cu prilejul unei vizite la sediul 

Confederației Generale a Muncii, 
Juan Domingo Peron a făcut un 
apel la renunțarea la violență și 
crearea în Argentina a unui climat 
propice înfăptuirii unor reforme 
structurale care să ducă la progre
sul țării. El s-a pronunțat, totoda
tă. în favoarea asigurării deplinelor 
libertăți democratice pentru fiecare 
cetățean al statului.

Demonstrație în fața sediului firmei „Brown and Root" din Londra, 
care a încheiat un contract cu regimul Thieu in vederea construirii 
unui nou lot de cuști destinate deținuților politici — denumite și 
„cuști pentru tigri" — de tipul celor folosite în cunoscuta închisoare 
de pe insula Lon Son. Manifestanții, care purtau modele in mărime 
naturală ale faimoaselor cuști, au cerut eliberarea numeroșilor deținuți 

aflați încă in temnițele saigoneze

Grenada va deveni 
independentă

LONDRA 31 (Agerpres). — Guver
nul englez a hotărît să acorde, înce- 
pind de la 7 februarie 1974. inde-’ 
pendența Insulei Grenada — a a- 
nimțat. un purtător de cuvînt al 
Foreign Office-ului. Măsura a fost 
luată în urma negocierilor care au 
avut loc la Londra, in cursul săptă- 
mînii trecute, între reprezentanții 
guvernului britanic și premierul 
Grenadei, Eric M. Gairy. Comuni
catul oficial dat publicității in le
gătură cu accesul insulei la inde
pendență precizează, totodată, că 
Grenada va cere admiterea în O.N.U. 
și va rămine membră a Common- 
wealthului.

★
Insula Grenada, de origine vulca

nică, este situată la nord de Trini- 
dad-Tobago. făcind parte din Arhi
pelagul Antiielor Mici. Ea are o su
prafață de aproximativ 120 mile pă
trate ți- o populație de circa 100 000 
locuitori. Insula a fost descoperită 
in anul 1498 de Crisțofor Columb, 
care a denumit-o Conception.

IRAN

RATIFICAREA NOII

CIPRU

MĂSURI PENTRU NORMALIZAREA

SITUAȚIEI
NICOSIA 31 (Agerpres). — în ciu

da continuării acțiunilor teroriste ale 
unor forțe extremiste, in special’ 
a atentatelor cu bombe împotriva 
sediilor poliției, întreprinderilor și 
locuințelor aparținînd unor funcțio
nari de stat, guvernul cipriot depune 
eforturi pentru normalizarea situației 
politice. în cadrul acțiunilor pentru 
combaterea actelor teroriste. în., con
formitate cu hotărîrea luată la re
centa reuniuiîe a guvernului, s-au 
efectuat percheziții fa domiciliile 
unor cetățeni suspecți de acțiuni 
contra ordinii publice, in urma că
rora organele de poliție au reținut 
21 persoane.

Concomitent, oamenii muncii din 
Cipru își reafirmă sprijinul necon
diționat față de guvern și președin
tele Makarios. în urma unei șe
dințe convocate pentru examinarea 
situației din țară, Comitetul Executiv

al Federației Pancipriote a Muncii a 
adoptat o rezoluție prin care ex
primă sprijinul față de politica pre
ședintelui Makarios vizînd rezolva
rea problemei cipriote.

„Numai această politică — se arată 
în rezoluție — poate salva Ciprul de 
la catastrofa către care încearcă să 
împingă țara elementele aventu
riste".

La rîndul ei, presa progresistă ci
priotă condamnă cu fermitate acțiu
nile subversive ale grupărilor tero
riste, subliniind necesitatea ca popu
lația să-și păstreze vigilența și să 
continue lupta pentru păstrarea uni
tății și independenței Ciprului. între 
timp, organele de poliție continuă 
cercetările pentru găsirea ministru
lui de justiție, Christakis Vakis, răpit 
in noaptea de 27 spre 28 iulie de e- 
lemente teroriste, care "urmăresc prin 
aceasta să exercite presiuni asupra 
guvernului și să provoace tulburări 
in țară. După cum s-a anunțat, mi
nistrul de justiție a reușit să trans
mită un mesaj încurajator familiei 
sale.

LEGI PETROLIERE
• Dizolvarea companiilor occidentale

TEHERAN 31 (Agerpres). — Șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a ratificat marți 
noua lege petrolieră care conferă 
țării sale, pentru prima dată, „con
trolul deplin și real" asupra indus
triei țițeiului și încheie victorios în
delungata luptă pentru recuperarea 
acestei bogății naționale.

După semnarea documentului de 
100 de pagini — moment de impor
tanță politică și economică remarca
bilă,. urmărit de milioane de ^iranieni 
la televizoare — șahinșalîul Mo
hammad Reza Pahlavi a declarat 
că acest eveniment reprezintă „o zi 
nouă în istoria iraniană".

Anterior ratificării de către șeful 
statului, cele două camere ale parla
mentului au aprobat in unanimitate 
legea, care pune capăt concesiunilor 
vechi de. 72 de ani. și le înlocuiește 
cu un acord încheiat cu concernul 
internațional. Potrivit acordului, in
trat in vigoare de marți, dar cu

efect retroactiv începînd din ianua
rie 1973, Iranul va conduce explo
rarea. exploatarea și comercializarea 
țițeiului său. Aceasta va permite 
sporirea veniturilor statului de la 
2.8 miliarde dolari, la 3,3 miliarde 
dolari în 1974, iar pînă în 1980 — 
la 10 miliarde dolari anual. Produc
ția de petrol va crește de la 5 mi
lioane la 8 milioane barili pe zi.

După actul consumat marți,_ com
paniile occidentale care acționau pe 
teritoriul Iranului au fost dizolvate, 
iar o comisie specială, condusă de 
Reza Fallah, director al Companiei 
Naționale Iraniene a Petrolului, se 
va deplasa în sudul țării pentru a 
prelua formal toate instalațiile și 
operațiunile petroliere.-

Un comunicat guvernamental in
formează’ că, pentru a marca semni
ficația momentului pe care îl trăieș
te Iranul astăzi, ziua de 31 iulie a 
fost declarată „Ziua petrolului".

CONFRUNTĂRI PREELECTORALE PE SCENA POLITICĂ SUEDEZĂ
în viața politică suedeză se resimte 

apropierea alegerilor parlamentare, 
programate pentru 16 septembrie. 
Încă înainte de începerea campaniei 
electorale propriu-zi.se, partidele po
litice își confruntă pozițiile în legă
tură cu o serie de probleme de im
portanță primordială căre-i preocupă 
pe alegători. Trebuie notat că aceste 
alegeri vor avea loc după o perioadă 
in care s-au manifestat fenomene 
mai persistente de slăbire a con
juncturii economice, de scădere a 
indicelui de folosire a mîinii de lu
cru și de creștere a prețurilor, ea 
urmare a cursului inflaționist carac- 
teristip-'economiilor unui, șir de țări 
occidentale.

în aceste condiții, în parlamentul 
suedez au avut loc dezbateri vii cu 
prilejul examinării citorva proiecte 
de legi, inițiate de guvern în scopul 
căutării de soluții pentru unele din- 
problemele acute la ordinea zilei. 
După cum informează Buletinul de 
presă al Ministerului de Externe sue
dez, guvernul a propus un program 
pentru planificarea folosirii terito
riului național și pentru planificarea 
regională. Pornind de la cerințele 
protejării mediului înconjurător, pla
nul general pentru utilizarea pămîn- 
turilor și a apelor împarte țara in 
sectoare rezervate acelor industrii 
care nu afectează mediul, în zone

pentru uzinele poluante și în 
zone unde natura își va păs
tra intactă prospețimea și fru
musețea. Planul pentru dezvoltarea 
structurilor regionale preconizează 
acțiuni concrete pentru dezvoltarea 
activităților economice. îndeosebi in 
regiunile mai puțin dezvoltate, spre 
a se realiza ameliorarea dezechili
brului regional, frinarea exodului 
rural și a depopulării nordului, în
viorarea tuturor celor 25 provincii 
ale țării.

Mult mai disputată in campania 
electorală se anunță, a fi legea ini
țiată de guvernul ’'social-democrat, 
privind posibilitatea cumpărării de 
acțiuni ale unor societăți cu capitaluri 
private. Această măsură vine să 
răspundă îngrijorării manifestate de 
Confederația sindicală L.O. și de 
unele grupuri influente din P.S.D. 
în legătură cu poziția dominantă a 
capitalului privat în economia țării. 
Liderii partidului liberal, unul din 
cele trei partide ale opoziției, s-au 
opus proiectului de lege, calificîndu-1 
drept „cea mai mare încercare de 
socializare din istoria Suediei". Pro
iectul a întrunit totuși o majoritate 
sigură in. Riksdag, prin voturile 
deputaților comuniști și ai partidu
lui de centra. Ralierea acestui partid 
la o inițiativă importantă a cabine-

tului social-democrat evidențiază 
fisuri in blocul opoziției burgheze.

O altă problemă controversată s-a 
născut odată cu decizia guvernului 
de a crea un grup de lucru, în
sărcinat să !examineze activitatea 
întreprinderilor multinaționale, în
deosebi cazurile de evaziune fis
cală. speculațiile monetare. in
suficienta 1 securitate a locurilor 
de muncă.

După toate aparențele, cam
pania electorală va prilejui contro7 
verse aprinse. Partidul social-demo
crat își propune să-și refacă majo
ritatea parlamentară, nerea.lizată in 
alegerile din 'septembrie 1970. El a 
reușit, totuși, după cum se știe, să 
mențină frinele guvernării, datorită 
sprijinului primit în Riksdag din 
partea Partidului de stînga-comu- 
niștii (care deține 17 mandate), ceea 
ce a dus la neutralizarea opoziției. 
Datorită importanței problemelor în 
dezbatere, in ciuda faptului că pe
rioada de vară este de obicei mar
tora unei încetiniri a ritmului activi
tății politice, se constată încă de pe 
acum prezența atmosferei caracteris
tice înfruntărilor electorale. Este de 
așteptat ca in săptăminile imediat, 
următoare aceste infruntări să devi
nă toț mai ascuțite.

Petre STĂNCESCU

Festivalul mondial 
al tineretului și studenților 

Participarea solilor tineretului român la amplele manifestări 
organizate în cea de-a patra zi

BERLIN 31. (Corespondență de la 
C. Varvara). — „Solidaritate cu po
poarele, tineretul și studenții care 
luptă pentru eliberare națională, in
dependență, democrație și progres 
social" — a fost deviza sub care 
s-au desfășurat, în cea de-a patra 
zi. manifestările celui de-al 10-lea 
Festival mondial al tineretului și 
studenților.

Dînd expresie sentimentelor de 
solidaritate și simpatie ale națiunii 
noastre socialiste față de aspirațiile 
popoarelor din Africa. Asia și Ame
rica Latină, solii tineretului român 
au participat, ca și în zilele prece
dente ale marii întilniri, la aceste 
manifestări.

De asemenea, reprezentanți ai ti
neretului român au luat cuvîntul la 
conferințele, seminariile și simpo
zioanele zilei pe temele : „Aparthei
dul și rasismul — rușinea secolului 
XX" ; „Lupta tineretului din Afri
ca pentru o dezvoltare independen
tă. împotriva neocolonialismului și 
anțestecului imperialist" ; „Lupta 
tineretului din America Latină Îm
potriva jefuirii bogățiilor naturale 
ale țărilor lor de către monopolurile 
străine și pentru folosirea acestor 
bogății în interesul popoarelor lor" ; 
„Probleme ale unității populare și 
cooperării forțelor democratice în 
America Latină" : „Problema națio
nală și posibilitățile de soluționare 
în lumea contemporană".

La centrele și cluburile interna
ționale. prezența românească a fost 
marcată prin contribuții directe la 
dezbaterea unor teme privind res
ponsabilitatea tinerilor savanți pen-

tru menținerea păcii, și securității 
în lume, rolul studenților și al or
ganizațiilor lor în lupta pentru re
forma și democratizarea invățămin- 
tului.

Marți a avut loc o întîlnire între 
delegația României și cea a U.R.S.S.’, 
la care au participat conducătorii 
celor două delegații, ea desfășurin- 
du-se într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

în cursul aceleiași zile, clubul na
țional al României i-a mai avut ca 
oaspeți pe reprezentanții tineretului 
din Peru. Mexic, Guineea-Bissau, 
Reunion și Maroc.

Plenara C.C. al P.C. din Japonia
Congresul partidului convocat la 14 noiembrie

TOKIO 31 (Corespondență de la 
FI. Țuiu). — Luni au început, la 
Tokio, lucrările celei de-a 11-a Ple
nare a C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia, avînd pe ordinea de zi, 
intre altele, pregătirea celui de-al 
12-lea Congres al partidului. în 
aceeași zi, plenara a hotărît ca vii
torul congres să fie convocat la 14 
noiembrie a.c. în continuarea lucră-

rilor, președintele Secretariatului C.C. 
al P.C.J., Tetsuzo Fuwa. a prezentat 
plenarei raportul secretariatului cu 
privire la rezultatele obținute de 
P.C.J. in alegerile municipale din 
Tokio și pregătirile în vederea ale
gerilor parțiale din 'vara anului vii
tor pentru Camera Consilierilor 
(Camera Superioară a Dietei japo
neze).

Congresul sindicatelor japoneze
TOK1O 31 (De la corespondentul 

nostru). — în capitala niponă s-au 
deschis, la 30 iulie, lucrările celui 
de-al 46-lea Congres ordinar al Con
siliului General al Sindicatelor japo
neze (S.O.H.Y.O.). Congresul, care va 
dura cinci zile, va examina activita
tea depusă în ultimul an de 
S.O.H.Y.O. — cea mai mare centrală 
sindicală din Japonia, reunind 63 de 
uniuni sindicale, cu peste 4 270 000 de 
membri. De asemenea, congresul ur
mează să aprobe programul de ac
țiune pentru anul viitor.

La lucrările congresului iau parte 
reprezentanți ai tuturor uniunilor 
sindicale afiliate, invitați din partea 
altor centrale sindicale, a unor orga
nizații progresiste și partide politice, 
intre care Tomomi Narita, președin-

tele P.Ș.J.,. Yoshikatsu Takeiri,., pre
ședintele partidului KOMEITO. și 
Mitsuhiro Kaneko. adjunct al șefului 
Secretariatului C.C. al P.C. din Ja
ponia.

în raportul \ prezentat la des
chiderea congresului, președintele 
S.O.H.Y.O., Makoto Ichikawa, a tre
cut în revistă succesele obținute de 
organizațiile sindicale in ofensiva 
lor comună, din această primăvară, 
pentru impunerea revendicărilor oa
menilor muncii. în legătură cu dez
baterile începute în urmă cu cîțiva 
ani pentru unificarea mișcării sindi
cale, Makoto Ichikawa a subliniat ne
cesitatea creării unui nou front co
mun al sindicatelor, pe baza luptei 
hotărîte împotriva capitalului mono
polist.

ROMÂNIA IA TÎRGUL 
INTERNAȚIONAL 
BE IA DAMASC

Capitala siriană a îmbrăcat în 
aceste zile un aspect festiv, l'n' 
centrul Damascului, de-a lun
gul cheiurilor Baradei, ce stră
bate capitala dintr-o parte în 
alta, fluturau pe catarge înalte 
steagurile a 36 de state din di
verse colțuri ale lumii, partici
pante la cea de-a XX-a edi
ție. jubiliară, a Tirgului inter
national inaugurat la 25 iulie 
a.c. și care va rămine deschis 
aproape o lună. Cu tot valul de 
căldură care depășește 40 de 
grade, tirgul internațional cu
noaște o vie animație pînă tîr- 
ziu spre miezul nopții.

România este prezentă și in 
acest an cu un pavilion repre
zentativ, in cadrul, căruia ex
pun 19 întreprinderi de comerț 
exterior.

Vizitatorilor le sint prezenta
te compresoare, motoare die
sel, electropompe, betoniere. 
Mulți vizitatori se interesează 
de performanțele tractoarelor 
fabricate la Brașov, de turismul 
de teren ARO-504, de autobas
culanta. MAN. bine cunoscute in 
numeroase țări ale lumii. ,Mași~ 
nile-unelte și mașinile agrico
le variate, țesăturile diverse, 
confecțiile, covoarele, produse
le alimentare și cele chimice 
întrunesc, de asemenea, apre
cierile publicului larg.

Marele număr de vizitatori 
care se perindă zilnic in in
cinta. pavilionului românesc re
prezintă o dovadă elocventă a 
interesului cu care sint urmări
te realizările industriei țării 
noastre, ediția jubiliară din a- 
cest an a Tirgului internațional 
de la Damasc constituind. nu 
numai un prilej de intensificare 
a schimburilor economice, dar 
și o manifestare a relațiilor de 
prietenie și. cooperare multila
terală dintre Republica Socia-r 
listă România și Republica A- 
rabă Siria.

Crăciun IONESCU
Damasc, 31

agențiile de presă transmit:
La Pekin s_a semnat lum, 

prezența premierului Ciu En-lai și 
a președintelui Marien N’Gouabi, 
un acord cu privire la împrumutul 
pe care guvernul R.P. Chineze il 
acordă guvernului R. P. Congo. A- 
cordul — menționează agenția China 
Nouă — a fost semnat de miniștrii 
afacerilor externe ai celor două țări, 
Ci Pîn-fei și David-Charles Ganao.

încheierea convorbirilor 
dintre Gemal Biedici și Mu- 
jibur Rahman. Au luat s£îr?it 
convorbirile dintre Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I., și primul minis
tru al Republicii Populare Bangla
desh, Mujibur Rahman. Convorbirile 
s-au referit la relațiile bilaterale și 
Ia probleme internaționale de inte
res reciproc.

In localitatea Pugwash, 
din Noua Scoție, Canada — unde in 
1957 a fost inițiată, de către indus
triașul canadian Cyrus Eaton, mișca
rea Pugwash — a avut loc o reuniu
ne a unor cunoscuți oameni de știin
ță americani, în cadrul căreia au fost 
examinate probleme legate de acti
vitatea viitoare a conferințelor Pug
wash. Participants la’reuniune au 
hotărît. continuarea organizării con
ferinței Pugwash consacrate proble
melor dezarmării, păcii și securității 
internaționale.

Sesiunea Conferinței spa
țiale vest-europene ?i a in" 
ceput lucrările la Bruxelles. Parti
cipă miniștrii de resort din cele 12 
țări membre ale conferinței, precum 
și reprezentanții altor 6 state. în ca
litate de observatori. Pe ordinea de 
zi a sesiunii figurează examinarea 
participării țărilor membre la con
struirea unei rachete, vest-europene 
și la programul spațial americano— 
vest-european ,,Post-ApoIlo“. De a- 
semenea, va fi discutată problema 
coordonării diverselor programe spa
țiale naționale, prin instituirea unei 
agenții spațiale vest-europene.

Diferendul dintre statul 
libanez și societatea ame
ricană „Medreco" - societate 
care furnizează, prin rafinăria de la 
Saida, 40 la sută din necesarul de 
benzină al țării — a intrat, din nou, 
într-o fază critică. Ultimatumul so
cietății „Medreco" expiră astăzi, la 
miezul nopții, urmînd ca, de la acea 
oră. activitatea rafinăriei să înceteze. 
După cum se știe, societatea solicită 
o creștere a prețului petrolului și 
participarea statului libanez la chel
tuielile de producție. Autoritățile au 
luat măsuri in vederea asigurării, în 
continuare, a aprovizionării țării cu 
combustibil, iar in caz de nereușită 
a ultimelor tratative este posibil să 
se ajungă la rechiziționarea tempo
rară a rafinăriei.

0 expoziție Picasso se va 
deschide la Paris, luna viitoare, în 
cadrul căreia, așa după cum au a- 
nunțat organizatorii, vor putea fi 
văzute o serie de lucrări rare din 
perioada cubistă a marelui artist și 
altele care nu au fost niciodată ex
puse pentru public. Expoziția va 
continua pină la 8 septembrie, cind 
vor avea loc festivitățile ziarului 
„L’Humanite", organ al Partidului 
Comunist Francez, prilej cu care a 
și fost organizată.

Prima rundă a convorbi
rilor indo-pakistaneze de 18 
Rawalpindi, consacrată soluționării 
problemelor umanitare rezultate din 
conflictul din decembrie 1971, s-a în
cheiat, urmînd ca discuțiile să fie 
reluate în cadrul unei noi etape de 
convorbiri la 18 august, la Delhi.

MOSCOVA

Ședința solemnă 
a Sovietului Suprem 

al R.S.F.S.R.
MOSCOVA 31 (Agerpres). -7 -La 

Moscova a avut loc, la 31 iulie, 'șe
dința solemnă a Șovietului Suprem 
al R.S.F.S.R., în cadrul căreia Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a in- 
mînat reprezentanților republicii 
Ordinul „Prieteniei popoarelor", cu 
care a fost decorată R.S.F.S.R. Luind 
cuvintul, Nikolai Podgornîi a amintit 
că acest ordin a fost conferit, de a- 
semenea, tutrfror celorlalte republici 
unionale sovietice, republicilor și re
giunilor autonome și ținuturilor na
ționale.

Marți, lucrările sesiunii Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R. au luat sfirșit. 
Sesiunea a dezbătut probleme legate 
de îmbunătățirea, în continuare, a. 
servirii populației in localitățile ur
bane și rurale.

MISIUNEA „SKYLAB"
• Ameliorarea stării sănătății astronauților • O nouă aminare 

a primei ieșiri in spațiu

HOUSTON 31 (A-
gerpres). — Starea să
nătății astronauților 
Bean, Garriott și 
Lousma, de la bordul 
stației spațiale „Sky- 
lab", s-a ameliorat in 
cursul zilei de marți, a 
anunțat directorul de 
zbor Neil Hutchinson. 
După cum s-a mai a- 
nunțat, viteza lentă de 
adaptare a membrilor 
echipajului acestei mi

siuni la starea de im
ponderabilitate de gra
dul zero, precum și 
dezorientarea acestora 
la bordul stației, aii 
provocat celor trei as- 
tronauți o stare de in
dispoziție generală, un 
așa-zis „rău de spațiu'1, 
manifestat prin trans
pirație. vomă, paloare, 
tulburări digestive.

In ciuda îmbunătă
țirii condiției astronau

ților, prima ieșire în 
spațiu a fost din nou 
amînată, fiind .progra
mată — se pare defi
nitiv — pentru ziua de 
simbătă. Intervalul, ră
mas va. fi. folosit pen
tru. refacerea, condiției 
fizice a astronauților, 
dar și pentru reactiva
rea unor sisteme de la 
bordul. laboratorului 
„Skylab“, decuplate de 
primul echipaj.

Lecții în aer liber ale unor elevi negri într-o regiune din Natal — Africa 
de Sud
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