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Planul pe anul 1974 prevede realizarea de către unitățile construc
toare de mașini a unui volum sporit de producție, a unor utilaje, insta
lații și echipamente tot mai complexe, de tehnicitate ridicată, de cali
tate superioară, pe măsura cerințelor crescinde ale dezvoltării și mo
dernizării economici. întreprinderile respective au datoria de a livra 
ritmic producția, pentru a fi integral onorate contractele economice 
încheiate cu beneficiarii din țară și de peste hotare. Experiența pozi
tivă din acest an, ca și neajunsurile care s-au făcut simțite demon
strează că o condiție esențială a desfășurării neîntrerupte a activității 
productive, in conformitate cu programele de fabricație stabilite, cu 
graficele de livrări, o constituie buna pregătire și organizare a coope
rării dintre întreprinderi pentru realizarea unor produse importante. 
Cooperarea interuzinală este impusă atit de specializarea tot mai ac
centuată a unor întreprinderi in scopul utilizării raționale a capaci
tăților de producție, sporirii productivității muncii, realizării de pro
duse de inalt nivel tehnic și de sporită eficiență economică, cit și 
de necesitatea valorificării disponibilităților de potențial productiv 
existente la un moment dat in anumite unități economice.

Tată. așadar, rațiunile majore 
pentru care cooperarea între în
treprinderi nu poate fi lăsată la 
voia intimplării. potrivit bunăvoinței 
unui conducător de întreprindere 
sau altul : aceasta trebuie riguros 
planificată și organizată din vreme, 
in cadrul planului economic al cen
tralelor industriale, al ministerelor 
de resort.

Care este, la ora actuală, stadiul 
perfectării relațiilor de cooperare 
între unitățile constructoare de ma
șini ? Trebuie relevat că multe în
treprinderi și centrale și-au defini
tivat programele dc cooperare, ur
mind ca in scurt timp să-și preci
zeze. de comun acord cu unitățile 
cu care cooperează, drepturile și 
obligațiile reciproce în cadrul unor 
contracte economice. Totușî, potri
vit dătelbr’** existente îa ’cîTl două 
ministere de specialitate (Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii), pină acum s-au înche
iat numai circa 70—80 la sută din 
contractele de cooperare. Dacă ți
nem seama de faptul că lansarea 
planului economic pe anul 1974, in
clusiv a celui de cooperare, s-a fă
cut încă din iunie a. c., că mai sint

numai două luni și cîteva zile pină 
la începerea noului an, este limpede 
că procentul amintit nu poate fi so
cotit ca satisfăcător. Cauza princi
pală a întârzierii rezidă in nenomi- 
nalizarea integrală a sarcinilor de 
producție pe anul viitor. Ca atare, 
nu se pot stabili cu certitudine, in 
toate cazurile, nici cuantumul și nici 
condițiile cooperării interuzinale. De 
aceea. pentru perfectarea grabnică 
a relațiilor de cooperare, o sarcină 
principală a celor două ministere și 
a centralelor industriale constă in 
definitivarea nominalizării planului 
de producție, precum și in urgenta
rea încheierii contractelor economice 
cu beneficiarii.

Există totuși și unele probleme a 
căror soluționare depinde exclusiv 
de unitățile care urmează a intra in 

"Velații de cooperare, Je forurile de 
resort ale acestora. în fapt, ele pri
vesc unele tratative, unele discuții, 
referitoare la cantitățile de suban- 
samble și piese ce ar trebui execu
tate și livrate în anumite termene, 
la condițiile de calitate, care se 
poartă de mai multă vreme, fără a 
se ajunge la o soluție. Și timpul tre
ce. Să ne oprim, de pildă, la livra
rea prin cooperare a două tipuri de 
pompe hidraulice de întreprinderea

mecanică din Plopeni către „Progre- 
sul“ din Brăila. La unul dintre ti
puri, furnizorul asigură fabricația 
pentru 50 la sută din cantitatea so
licitată, iar la celălalt cererile au 
fost respinse invocîndu-se motivul 
lipsei de capacitate. Forul de resort 
al unității din Plopeni, respectiv 
M.I.C.M.U.E., propune forului de 
resort al beneficiarului, M.I.C.M.G., 
să-i cedeze anumite fonduri valu
tare pentru dezvoltarea capacității 
de fabricație a producătorului, argu- 
mentind că în acest fel va realiza 
economii la import de peste două 
ori mai mari. M.I.C.M.G. susține că 
această investiție trebuie făcută de 
M.I.C.M.U.E. Se tot discută insă și 
nu se adoptă nici o hotărire. Și cu 
fiecare zi ce trece se amină impli
cit și data la care va avea loc dez
voltarea capacității de producție 
respective la întreprinderea din Plo
peni. Asemenea neajunsuri se sem
nalează și in domeniul asigurării 
echipamentului electric pentru auto
vehicule și tractoare ; practic,
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Se conturează un nou izvor al luminii : Hidrocentrala dc la Tarmța, unde 
bobinatorii din echipa Iui Traian Voinea fac ultimele verificări la rotorul 

hidrogeneratorului de 28,5 MW Foto : S. Cristian

la năsăud A început

obiectiv industrial
BISTRIȚA (Corespondentul 

„Scânteii", Ion Angbel) : In ora
șul Năsăud au fost inaugurate 
lucrările de construcție a Fabri
cii de textile ex tratate. Acest 
obiectiv industrial de importan
ță republicană, ridicat in vatra 
străvechii așezări de pe valea 
Someșului, va avea o suprafață 
construită de 10 000 mp, urmind 
sa producă anual. încă in ac
tualul cincinal, milioane de mp 
de textile extralate din bumbac 
și câteva sute de mii de garni
turi de lenjerie.

Pe șantierul viitoarei fabrici, 
în vederea obținerii unui ritm 
rapid de construcție, s-au asi
gurat de pe acum aproviziona
rea cu întregul stoc de mate
riale necesare pentru următoa
rele trei luni de activitate, do
tarea cu utilajele și instalațiile 
menite să confere un înalt grad 
de mecanizare efectuării exca- 
vațiilor, turnării betoanelor, 
montării elementelor prefabri
cate și a construcțiilor metalice. 
.Muncitorii. Inginerii și tehni

cienii lotului nr. 3 al Șantieru
lui de construcții industria
le din Bistrița s-au an
gajat ca. pină la sfârșitul aces
tui an, să termine in Întregime 
turnarea fundațiilor la hala de 
fabricație, iar peste sarcinile de 
plan să efectueze lucrări in va
loare de 5 milioane lei. astfel 
incit să câștige un avans de 30 
te zile.

II

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de Comitetul județean Mureș al P. C. R.

Colectivele oamenilor muncii din 
întreprinderile industriale ale ju
dețului Mureș raportează obține
rea unui important succes în ac
tivitatea lor — îndeplinirea. la 
data de* 25 octombrie, a planului 
producției globale industriale pe 
primii trei ani ai cincinalului. ’ 
Pină la finele anului, industria ju
dețului va realiza suplimentar o 
producție globală industrială tn 
valoare de 2.5 miliarde lei peste 
prevederile inițiale ale cincinalu
lui. pe această perioadă de trei 
ani.

In perioada care a trecut 
actualul cincinal, industria ___
țului Mures a pus la dispoziția e- 
conomiei naționale, peste sarcinile 
inițiale. însemnate cantitâti de 
produse, printre care : 2.7 miliarde 
kWh energie electrică. 790 000 mp 
geam tras. 40 000 mc cherestea de 
rășinoase si fag. mobilă in valoa
re de 100 milioane lei. peste 1.5 
milioane mp țesături, confecții si 
alte produse in valoare de 380 mi
lioane lei.

Cu acest prilej. Comitetul jude
țean Mureș al P.C.R. a adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova-

din 
iude-

rasului Nicolae Ceausescu. In care 
se spune :

Prețioasele indicații si îndrumări 
date si cu ocazia recentei vizite 
făcute de dumneavoastră 0n jude
țul nostru, pe care sintem ferm 
hotăriti să le înfăptuim neabătut, 
constituie pentru comuniști, toți 
oamenii muncir din iudet un pu
ternic imbold de muncă, un în
dreptar deosebit în întreaga noas
tră activitate, spre binele si pro
pășirea patriei noastre socialiste.

Punind in valoare întreaga ener
gie, priceperea și capacitatea crea
toare de care dispunem, organizin- 
du-ne mai bine munca si folosind 
la un nivel tot mai înalt potenția
lul material si uman al județului, 
militind neobosit pentru traducerea 
in viață a politicii partidului nos
tru, vă asigurăm si cu acest prilej, 
iubite tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii de pe meleagu
rile mureșene nu vor precupeți 
nici un efort pentru ____’.1__
temeinică a producției anului vii
tor. pentru asigurarea ' ll .l.l.’ 
exemplare a planului, creind ast
fel pas cu pas condiții tot "mai bune 
de realizare a cincinalului înainte 
de termen.

pregătirea
îndeplinirii

Adunarea festivă din Capitală
consacrată împlinirii a 300 de ani 
de la nașterea lui Dimitrie Cantemir

împlinirea a trei . veacuri de la 
nașterea ilustrului cărturar, savant și 
umanist Dimitrie Cantemir, al cărui 
nume figurează la loc de cinste in 
panteonul culturii universale, a fost 
marcată intr-o adunare festivă orga
nizată, joi după-amiază, la Ateneul 
Român din Capitală.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, M.hnea Gheorghiu, 
George Macovescu, Ion Traian Ștefă- 
nescu, Constantin Pirvulescu, acad. 
Petre Constantinescu-Iași, general
colonel Ion Gheorghe, Dumitru Ghișe, 
academicieni, scriitori, conducători ai 
unor mari unități economice din Ca
pitală, primarul comunei Hurdugl 
(județul Vaslui) in apropierea căreia 
se afla satul Sllișteni, locul de baș
tină al Cantemireștiior, muncitori 
fruntași, studenți și elevi.

La adunare au participat condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de par
tid și de stat, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, oameni ai 
muncii din instituțiile și întreprin
derile bucureștene, ofițeri, studenți 
și elevi.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Petre Constantin, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

La adunare a luat cuvintul acad. 
Miron Nico’lescu, președintele Comi
tetului național penlru organizarea 
manifestărilor prilejuite de împlini
rea a 300 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Cantemir. i

Omagiem astăzi, cu sentimente de 
înaltă prețuire >și cinstire, personali
tatea și opera marelui fiu al poporu
lui român, Dimitrie Cantemir, de la 
a cărui naștere se Împlinesc trei se
cole. Cu numele lui, a spus vorbito
rul. gindirea și simțirea românească 
au înscris o pagină memorabilă in 
efortul continuu de afirmare spiri
tuală și ridicare a acestui popor, de 
apărare a dreptului său la existență 
de-sine-stătătoare, au adus o contri-( 
buție de seamă la cultura europeană 
și mondială. Luminoasă figură de 
patriot, in ale cărui fapte și operă 
vibrează o caldă și statornică dra
goste pentru pămintul natal și po
porul din sinul căruia s-a născut, 
savant de prestigiu mondial, Dimi
trie Cantemir se situează pe un loc 
de cinste in glorioasa constelație a 
bărbaților iluștri din trecutul nostru 
istoric, a celor care au exprimat și 
promovat cerințele obiective de pro
gres ale poporului, ale societății ro
mânești de-a lungul timpurilor.

Dimitrie Cantemir ocupă — și va 
păstra întotdeauna in conștiința po
porului nostru — locul unuia dintre 
cei mai mari ctitori ai culturii româ
nești, dintre cei' mai viteji luptători

cu pana și spada pentru libertatea, 
drepturile și propășirea acestui 
popor. Dimitrie Cantemir — cugetă
torul și omul politic — a proclamat 
in fața întregii lurrii cultivate a tim
pului său originea latină a români
lor, unitatea lor de neam și limbă, 
drepturile lor la o -viață și o creație 
libere. Dimitrie Cantemir-cărtu- 
rarul a îndrumat cultura românească 
pe făgașuri noi, pătrunzind cu în
drăzneală și clarviziune pe cărările 
științei. Dimitrie Cantemir-scriito- 
rul a Îmbogățit limba românească și 
a turnat-o in tiparele exigente ale 
științei. Prin toate acestea, Dimitrie 
Cantemir a dat contemporanilor săi 
înalte dovezi despre capacitățile 
creatoare ale geniului românesc, con
tribuind la recunoașterea pe plan 
mondial a locului ce ni se cuvine 
intre națiunile lumii. Iar românilor 
le-a lăsat pilda exemplară a patrio
tului care oriunde pe acest pămint 
poartă cu sine imaginea sacră a țării 
și poporului său, hotărit să slujească 
din toate puterile, cu tot ce este 
mai bun în el, împlinirea idealurilor 
nobile ale acestui popor.

Cinstirea memoriei acestui „mare 
cărturar și om politic român", cum 
l-a caracterizat într-o adine evoca
toare sinteză Becretarul 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, constituie pentru
(Continuare In pag. a IV-a)
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îmi tace o deosebită plăcere 
ca, în numele Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului 
român și al meu personal, să a- 
dresez un salut cordial pârtiei - 
panților la lucrările Congresului 
Mondial al Forțelor Păcii.

Congresul dumneavoastră șa 
desfășoară într-o perioadă cînd 
au loc profunde schimbări în ra
portul de forțe pe plan mondial, 
se produc importante mutații cu 
caracter politic și social, se a- 
firmă un curs nou îndreptat spre 
destindere și colaborare între 
state. Sensul evenimentelor in
ternaționale este determinat, în 
prezent, într-o măsură crescindă 
de lupta maselor largi populare 
pentru înlăturarea vechii politici 
imperialiste de dominație și 
dictat, pentru asigurarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și 
hotărî în mod liber destinele, de 
a se dezvolta de-sine-stătător pe 
calea progresului economic și 
social.

în aceste condiții se impune 
cu necesitate ca toate forțele 
democratice, progresiste, iubitoa
re de pace să-și întărească uni
tatea și solidaritatea, pe scară 
națională și internațională, să 
conlucreze tot mai activ pentru 
adîncirea și consolidarea noului 
curs spre destindere și colabora
re, pentru reglementarea în spi
ritul păcii și înțelegerii între na
țiuni a marilor probleme care 
confruntă omenirea contempo
rană.

România socialistă și-a adus 
permanent contribuția la evoluția 
pozitivă a vieții internaționale, 
acționînd în direcția statornici
rii unor raporturi noi între state, 
bazate pe respectarea neabătută 
a principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

Considerând că perpetuarea si
tuațiilor de tensiune și conflict 
este incompatibilă cu cerințele a- 
sigurării păcii generale, Republi
ca Socialistă România acționează 
perseverent pentru excluderea 
războaielor, a forței și amenință
rii cu forța din viața interna
țională, pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase dintre state 
exclusiv prin mijloace politice, 
pașnice.

Consecvență acestei poziții. 
principiale, România a sprijinit 
pe toate căile lupta eroică a po-- 
porului vietnamez pentru apă
rarea ființei sale naționale și a 
salutat cu satisfacție semnarea 
acordurilor de la Paris cu pri
vire la încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
precum și încheierea acordurilor 
de reconciliere națională în Laos.

Considerăm că trebuie depuse în 
continuare eforturi pentru 
curmarea definitivă a interven
ției imperialiste în Cambodgia, 
pentru instaurarea păcii în în
treaga Indochina, astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian să-și poată consa
cra eforturile muncii construc
tive de refacere a țărilor lor, de 
propășire economică și socială 
în condiții de libertate și inde
pendență, fără nici un amestec 
din afară.

Poporul român a urmărit cu 
profundă îngrijorare evoluția os
tilităților din Orientul Mijlociu, 
care, au provocat mari suferințe 
popoarelor din aceasta zonă, pe- 
riclitînd grav pacea întregii o- 
meriiri. Apreciem că, în condi
țiile create prin adoptarea hotă- 
ririi de încetare a focului, este 
necesar ca toate eforturile să fie 
îndreptate spre evitarea de noi 
ciocniri și vărsări de sînge. asi- 
gurîndu-se ca sistarea ostilități
lor să nu aibă un caracter pro
vizoriu, ci să fie urmată de pași 
concreți în direcția soluționării 
pe cale politică a conflictului, în 
spiritul Rezoluției nr. 242 ă Con
siliului de Securitate, prin re
tragerea tuturor trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967, 
asigurarea suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor sta
telor din regiune și rezolvarea 
problemei populației palestinene 
în conformitate cu aspirațiile și 
interesele ei legitime.

Un rol de mare însemnătate 
pentru destinele păcii și destin
derii internaționale îl are. înfăp
tuirea securității europene. A- 
preciind pozitiv rezultatele obți
nute în desfășurarea de pină 
acum a lucrărilor Conferinței 
general-europene, România este 
hotârîtă să-și aducă și în viitor 
contribuția activă la asigurarea 
succesului acestei importante re
uniuni internaționale, la efortu
rile generale în vederea realiză
rii unui sistem trainic de secu
ritate și colaborare în Europa. 
Considerăm, totodată, că masele 
populare, opinia publică pot a- 
duce o contribuție de seamă la 
adoptarea în cadrul conferinței 
a unor' documente cuprinzînd 
angajamente ferme, concrete, din 
partea tuturor statelor, privind 
dezvoltarea largă, neîngrădită, a 
colaborării economice, politice, 
tehnico-științifice dintre toate 
țările Europei și crearea unui cli
mat care să ofere fiecărei națiuni 
garanția că se va putea consacra 
activității pașnice — în interesul 
propriei dezvoltări și al cauzei 
progresului general — la adăpost 
de orice acte de agresiune, ames
tec sau presiune din afară.

Considerăm că un obiectiv e- 
sențial al întăririi securității in
ternaționale îl constituie intensi
ficarea eforturilor tuturor state
lor. mobilizarea permanentă a po
poarelor, a opiniei publice în 
lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor și realizarea dezar
mării generale, in primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru a- 
doptarea unui program cuprinză
tor de măsuri practice menite sâ 
elimine cu desăvîrșire spectrul 
războiului din viata omenirii.

România apreciază că una din 
problemele de cea mai mare în
semnătate pentru progresul gene
ral. pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră este abolirea ori
căror forme de dominație și asu
prire imperialista, a colonialis
mului și neocolonialismului, a po
liticii de discriminare rasială șl 
apartheid. Poporul român își ma
nifestă întreaga solidaritate cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu lupta popoarelor pentru pre
luarea în propriile mîini a bogă- 

i țiilor naționale și folosirea lor în 
scopul dezvoltării libere, de-sine- 
stătătoare. Apreciem că, în con
dițiile actuale, lichidarea subdez
voltării, a marilor decalaje care 
mai despart statele în curs de 
dezvoltare de țările avansate din 
punct de vedere economic con
stituie o componentă esențială a 
eforturilor pentru înfăptuirea pă
cii și securității internaționale.

Cursul evenimentelor interna
ționale demonstrează cu putere 
necesitatea creșterii rolului 
O.N.U. în viața internațională. 
România a acționat și va acționa 
și în viitor în această direcție, 
fiind ferm hotărîtă să facă tot ce 
depinde de ea pentru sporirea 
eficienței acțiunii O.N.U. in so
luționarea problemelor în intere
sul tuturor popoarelor, în spiritul 
păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Pornind de la realitatea că, în 
condițiile de astăzi, problemele 
păcii și securității mondiale pri
vesc nemijlocit toate popoarele 
lumii, considerăm că la soluțio
narea acestora trebuie să parti
cipe activ și să contribuie nemij
locit toate statele — fie ele mari, 
mijlocii sau mici. Numai acțiunea 
unită, solidară, a popoarelor, a 
forțelor păcii și progresului de 
pretutindeni poate chezășui suc
cesul luptei pentru edificarea, pe 
planetă noastră a unor relații noî, ■ 
a unei lumi mai bune, mai drep
te, a unei lumi a păcii și colabo
rării între națiuni.

Cu aceste gînduri, urez succes 
deplin lucrărilor congresului 
dumneavoastră, exprimîndu-mi 
speranța că el va sluji înaltelor 
idealuri ale omenirii de pace, co
laborare și progres.

Interviul acordat de tovarășa 
Nicolae Ceaușescu 

ziaristului iranian Jahangir Behrouz
Dupâ cum J-a anunfat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general ai Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 23 octombrie pe 
ziaristul și editorul iranian JAHANGIR BEHROUZ, proprietarul 
grupului de publicații „Echo of Iran", câruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Excelența
Voastră și Șahinșahul Iranului 
sînteți doi dintre conducătorii 
reprezentativi pe plan inter
național, care și-au condus 
națiunile lor spre o mai mare 
prosperitate și pace. In politi
ca internațională a Iranului și 
României există numeroase 
trăsături comune. In ce mă
sură influențează acest fapt, 
după opinia Excelenței Voas
tre, relațiile de strînsă prie
tenie și înțelegere dintre cele 
două țări ?

RĂSPUNS : Doresc să mențio
nez cu multă satisfacție că rela
țiile dintre România și Iran au cu
noscut, în ultima perioadă, o pu
ternică dezvoltare. S-au dezvoltat 
an de an relațiile economice, teh- 
nico-științifice, culturale. în ulti
mii ani s-au intensificat schimbu
rile de vizite între reprezentanții 
țărilor și guvernelor României și 
Iranului. De asemenea, între șefii 
celor două state au avut loc mai 
multe întîlniri și, în acest context, 
voi menționa cu multă satisfacție 
ultima vizită în România a Maies
tății Sale Șahinșahul Iranului.

Aș putea spune că aceste vizite, 
convorbirile avute și înțelegerile 
care s-au realizat cu acest prilej 
au avut un rol deosebit de impor
tant în dezvoltarea relațiilor de co
laborare dintre popoarele noastre. 
Cu acest prilej s-au pus bazele atit 
ale colaborării bilaterale, cit și ale 
conlucrării României și Iranului 
pe plan internațional, în participa
rea lor activă la soluționarea unor 
probleme ale vieții contemporane, 
în interesul păcii și înțelegerii din
tre toate popoarele lumii.

După cum se știe, cu prilejul ul
timei vizite în România a Maiestă
ții Sale a fost semnată Declarația 
solemnă româno-irăniană, care 
consemnează atît principiile de 
bază ale relațiilor dintre țările 
noastre, cit și hotărirea de a ac
ționa pentru afirmarea acestor 
principii pe plan Internațional, în 
raporturile dintre toate statele lu

mii. Aș putea spune că semnarea 
acestei declarații reprezintă un 
moment de importanță istorică în 
relațiile dintre țările noastre. 
Se concretizează astfel în fapt 
principiile coexistenței pașnice, 
dezvoltarea colaborării multilate
rale între două țări cu orînduiri 
sociale diferite, animate de dorința 
de a colabora atît pentru dezvol
tarea economico-socială a pro
priilor popoare, pentru întărirea 
independenței și suveranității sta
telor respective, cit și penlru cau
za colaborării și păcii între toate 
popoarele.

ÎNTREBARE : In Iran,
România este recunoscută ca 
o țară a cărei politică inde
pendentă. sub conducerea Ex
celenței Voastre, a determi
nat înfringerea multor difi
cultăți și ^depășirea multor 
probleme, răminind în același 
timp credincioasă idealurilor 
socialismului. Cărui fapt îi 
atribuiți realizarea unui ase
menea succes ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a obținut succese remarcabile 
în dezvoltarea sa economică și so
cială, în consolidarea independen
ței și suveranității de stat. Ca ur
mare a tuturor acestor rezultate, 
în țara noastră a putut fi construi
tă cu succes orînduirea socialistă. 
Acum România se află într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale — etapa 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Desigur, a tre
buit să învingem, în primul rînd, 
starea de subdezvoltare în care se 
găsea România. Dintr-o țară agra
ră subdezvoltată, * România s-a 
transformat într-un stat cu o pu
ternică industrie și cu o agricul
tură organizată pe baze noi. Pro
ducția industrială a crescut, în 25 
de ani, de peste 25 de ori. Cele mai 
mari dificultăți care au trebuit 
depășite au fost legate de ridica
rea nivelului de cunoștințe, deci 
de dezvoltarea învățămîntului, 
științei, culturi! -* factori hotărî-

tori pentru orice progres. Astăzi, 
întregul tineret urmează învăță- 
mîntul de 10 ani; se dezvoltă pu
ternic învățămîntul superior. Prac- 

. tic, asigurăm formarea în țară a 
cadrelor necesare tuturor domenii
lor de activitate. »

Deci, în mupea și lupta pentru 
depășirea dificultăților și realiza
rea acestei dezvoltări rapide am 
ținut seama de condițiile istorice, 
naționale și sociale din țara noas
tră, am căutat să aplicăm cit mai 
corespunzător legitățile generale 
la realitățile concrete din Româ
nia. Am pus accentul pe industria
lizare, dar, totodată, și pe dezvol
tarea agriculturii. Așa cum am 
mai menționat, am acordat o mare 
atenție învățămîntului, științei și 
culturii. Ne-am preocupat perma
nent ca, pe măsura dezvoltării eco
nomiei, să ridicăm nivelul de trai 
al tuturor celor ce muncesc, al în
tregului nostru popor. Doresc, tot
odată, să menționez importanța 
pe care a avut-o colaborarea in
ternațională, atît cu țările socia
liste, cit și cu alte state — țări în 
curs de dezvoltare, țări dezvoltate 
— pe baza principiilor egalității 
depline în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Toate aceste laturi ale activită
ții interne și externe au contribuit 
la înfăptuirea cu succes a progra
mului de dezvoltare socialistă a 
României. Aceasta a dus la întă
rirea unității tuturor forțelor po
porului nostru, a făcut ca politica 
internă și internațională a țării să 
se bucure de un sprijin cvasiuna
nim și a asigurat condițiile des
fășurării cu succes a întregii acti
vități. atît pe plan intern cît șl 
extern.

ÎNTREBARE : Excelența
Voastră este de părere că 
există șanse de succes ale 
Conferinței pentru securitate 
europeană ? In caz afirmativ, 
este posibil ca țările asiatice 
să țină o conferință asemănă
toare ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și a acționat activ pentru 
pregătirea și începerea Conferinței 
(Continuare în pag. a IV-a)
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IFAPTUL! 
iDIVERSl 
;- - - - - - - 1I In amonte 

I de Caracliu |
I Remorcherul „Adjud" iji t- I

fectua. Intr-una din zilele tre- I 
Icutc. obișnuita cur$d Intre •

Turcoaia si Cernavodă. Deoda- I 
fd. in amonte de Caracliu, In | 
urma unei zguduituri puternice, I 

I remorcherul s-a oprit. Ce se ■ 
I intimplasc ? Datorită nivelului • 
■ scăzut al apelor Dunării. con- I 
I voiul tras de remorcher atin

sese patul de nisip, nemaipu- I 
tind înainta. Era necesar sd se I 

I acționeze de urgență, mai cu I
sramd cd încărcătura trebuia ■ 
dusă la destinație. Dind dova- I 
dd ac pricepere si cura;, co- | 

Imandantul remorcherului. Serif
Serif, a recurs la o soluție in- I 
penioasă. Cu motoarele funefio- I 

Inind la ma.rimum. el a trecut •
la ..spălarea" nisipului cu ie- I 
tul format de elice. Si astfel. I 

I peste puțin timp, remorcherul I
yi-a continuat drumul, in bune ■ 
condiții, i

| Scuze de 
| prisos după | 
| reverie

IClaudiu I. Roiu din Vaslui
avea funcția — pentru că n-o I 
mai an? — de șef al unei agen- I 

Iții teritoriale Loto-Pronosport. • 
lntr-una din zile, pe cind se I 
afla în comunele Văleni și So- I 
Iești, pentru decontarea lozuri- | 

Ilor vindutc la unitățile sătești,
tratat de diverși gestionari, a in- I 
ceput să-i dea cu vin. bere ’șl I 

I lichior. După care, iavaș-iavaș, I
Roiu ajunge la oraș. Dar con- i 
stată consternat că geanta sa cu I 
12 000 lei nu mai era nicăieri ! | 

Iîn această situație se opri .
printre cumpărătorii din piața I 
Vasluiului si deodată începu | 
să țipe ca i s-a furat gean
ta cu bani. Intervin orga- 1 
neie de miliție. Geanta — ni- I 
câieri. între timp insă doi lu- I 
crători de. la oficiul de poștă . 
Vaslui — Dumitru și Ioan Ma- I 
nolache — o găsiseră pe șosea | 
și o aduseseră la miliție. Prins . 
cu mița-n sac, C. Roiu s-a tre- I 
zit, in sfirșit. și a început să-și | 

I ceară scuze. Dar era de prisos.

Prima 
diplomă

I în comuna Străoane (Vran- I 
cea) a izbucnit zilele trecute un I 
incendiu. O scinteie de la coșul ■ 
necurățat al casei lui Gheorghe I 
Diaconescu a aprins paiele de- | 
pozitate in pod și. curind. flă
cările au cuprins întreaga locu- I 
ință, cmenințind alte trei case I 

Idin apropiere. Primul care a ' 
observat incendiul a fost pio- I 
nierul Gheorghe Nanolache din I

I clasa a IV-a. Imediat copilul a | 
tras clopotul de alarmă din co- 
muni. apoi, alertindu-i pe co- I 
legii săi. a pornit împreună cu I

Icei mari la stingerea focului. 1 
In urma intervenției energice a I 
locuitorilor și a copiilor mem- I 
bri ai cercului „Prietenii pom- I 

I pieri lor" din sat, pină la sosi- i
rea pompierilor. incendiul a I 
fost localizat. O acțiune lăuda- | 

Ibilă a celor mici (s-au distins
In mod special elevii Gheorghe I

Cojocaru și Viorel Riglea), care I 
Ile-a atras laude si prima di- • 

plomă din partea pompierilor i 
militari,

| Pădurarul,

Cum s-a oprit în loc la Găești 
timpul muncii politice de masă.
• Cind agitației vizuale i se atribuie doar „funcție decorativă" • Din 
iarnă pină’n vară și din vară pină’n iarnă, aceeași lozincă... abstractă 

G Panoul gol, intitulat gazetă de perete

în „Sclnteia" nr. 9 521 a apărut ar
ticolul intitulat ..Frigero — exce
lent 1", in care, Intre altele, ae ară
ta : ....din punct de vedere al para
metrilor tehnlco-funcționali. frigide
rele românești concurează cu succes 
oricare alt produs similar fabricat In 
străinătate". Referindu-se insă la efi
ciența economică cu care se realizea
ză acest produs. articolul releva : 
„calitatea de primă clasă a frigide
relor se poate obține ..................
eforturi judicioa
se — nu ca acum, 
cind volumul va
loric al rebuturi
lor și remedieri
lor este de 4 ori 
mai mare decit 
beneficiile reali
zate peste plan !" 
3 luni la Găești 
mențin in ____  _______
din calculele făcute, numai pentru 
8 luni din acest an rezultă că 
volumul rebuturilor și al re- 
manierelor a însumat peste 10 
milioane lei. Este adevărat că se iau 
măsuri .pentru înlăturarea neajunsu
rilor existente în ceea ce privește 
organizarea producției. Se ridică 
insă Întrebarea : cum acționează 
organizația de partid pentru spriji
nirea aplicării acestora prin cultiva
rea răspunderii muncitorești față de 
bunul mers al producției, cum mobi
lizează ea întregul colectiv pentru 
depășirea acestei situații determina
te, între altele, de o mare risipă de 
timp, de energie, de muncă și ma
teriale.

Pentru început, ne-am interesat : 
în ce măsură cunosc agitatorii „bi
lanțul" la care ne-am referit. în ce 
măsură creează ei. prin discuții de 
la om la om. prin convorbiri in gru
puri, un climat potrivnic risipei, 
muncii de mintuială, de slabă ca
litate ? „Fără îndoială că ei cunosc 
stările de lucruri" — ne-a răspuns 
tovarășul Crișan Sândulescu, secre
tarul organizației de bază din atelie
rul- table..

N-am pus la îndoială afirmația, dar

cu cheltuieli și

am propus un sondaj în rlndul agi
tatorilor. Rezultatul : o treime din 
colectivul de agitatori nu numai că 
nu cunoșteau situația, dar nici nu 
știau că... îndeplinesc această funcție, 
iar cinci dintre ei n-au putut mențio
na concret la ce acțiuni politico-e
ducative au participat în ultimele 
săptămlni.

In atelierul de utinare, pe 
aleile ori in curtea Întreprinde
rii. in hale, o mulțime de cuve

utilizat în proporție de numai 39,5 
la sută.

In fața acestor probe evidente de 
irosite a timpului util, ca sl a unor 
importante valori materiale, nu se 
poate trage decit o singură conclu
zie : agitația vizuală — in alte locuri 
o puternică armă împotriva oricărui 
fel de risipă — îmbracă aici un ca
racter formal pentru că 
alți. membri de 
cu existența

VIAȚA DE PARTID
' Am revenit după 

, ti. Pierderile se 
continuare ridicate ;

(dulapuri de frigider), valorind în 
jurul a 1 000 lei bucata ; unele erau 
depozitate sub cerul liber, altele fo
losite ca râstele de scule, lăzi de 
piese ori depozite de gunoi. Am vrut 
sâ cunoaștem cum iau agitatorii ati
tudine împotriva acestei practici. 
Dar la uzinarc, ca și in alte secții, in 
schimbul II nu lucra nici un agita
tor... Comentariile sint de prisos.

Nu este mai puțin adevărat că in 
halele de fabricație reține atenția 
modul Îngrijit în care este conceputa 
agitația vizuală. Unele panouri sint 
consacrate cultivării responsabilității 
comuniste față de avuția socialistă, 
atitudinii intransigente față de risipă 
și risipitori. Citim pe unul din ele : 
„Tovarăși ! Numai un minut nelu
crat de către fiecare salariat duce 
la o pierdere de- producție echiva
lentă cu 312 frigidere de 180 1 pe 
an. egală cu valoarea a peste un mi
lion lei".

Clar, concret. La ora 15.15 însă 
în sectorul utilare de la sculărie — 
deci cu un sfert de ceas Înainte ce 
încheierea programului — observăm 
că nimeni nu mai lucra. La servi
ciul personal notăm apoi următoarea 
situație : în 6 luni din acest an s-au 
înregistrat 12 469 ore/om absente 
nemotivate, precum și 15125 ore/om 
învoiri și concedii fără plată ; fon
dul maxim de timp disponibil a fost

____ agitatorii, 
partid se mulțumesc 
inscripțiilor de pe 

panouri, nu ex
plică concret, 
convingător im
portanța chemări
lor înscrise, nu 
Insistă prin con
vorbiri pentru în
țelegerea și apll- 

? știe, scopul agitației 
de a înfrumuseța o

| codrul și
| falsificatorul

IAcum. în prag de iarnă, clnd 
lemnele au căutare, pădurarul 
Samson Popa, de la Ocolul sil— 
Ivic Fintinele (Bacău). împreună 

cu contabiiul-șef de la consiliul 
popular al comunei Strugari, 
Vasile Gavrilâ, s-a gindit că 

Iar putea face rost de ceva bani, 
în consecință, au început să fal
sifice bonuri de vinzare si să 

Ile valorifice, insușindu-și con
travaloarea lor. In 6curt timp, 
ei au vindut în acest fel unor 

I locuitori din comuna Luizi-Că- 
lugăra 7 750 kg de lemne. Dar, 
cum si pădurea are ochi, n-a 
trecut mult și afacerea din co- 

Idru a fost descoperită de orga
nele de resort. După definiti
varea anchetei, cei doi urmează

I să-și primească răsplata prevă
zută de lege.

| în ton cu 
I anotimpul
1 Iama se apropie cu pași re- 
Ipezi, pregătirile in vederea ei

■ afllndu-se în toi. Stă mărturie 
și o expoziție al cărei vernisaj 

Ia avut loc recent la Muzeul 
Satului din Capitală. Subiectul 
ei este „in tonu cu anotimpul : 

I „îmbrăcămintea de iarnă a po
porului român". Cele două săli 
de expunere cuprind o mare 
varietate de obiecte de lmbră- 

Ieăminte pentru bărbați, femei 
și copii, provenind din toate zo
nele etnografice ale țării. Alcă
tuind un sugestiv tablou al va
rietății imbrăcăminții populare 
de iarnă, organizatorii speră ca 
expoziția să fie primită de vizi
tatori cu... căldură.

I

Rubrics redoctatS de 
Dumitru TIRCOB
Gheorqbe DAVID 
și corespondenții „Sdntoli*

I 

I

Noi construcții de locuințe în orașul de pe Valea Jiului, Vulcan Foto : M. Andrecscu

Convorbirea noastră cu Maria Datcu, directoarea 
Fabricii de tricotaje din Brașov, s-a înfiripat ușor, 
dar a continuat cu mare greutate. Nu din pricină 
că n-ar fi găsit repede vorbele, ci pur și simplu 
din cauză că, in acest timp, interlocutoarea noastră 
continua să rbzolvo treburile curente ale fabricii. 
La fiecare cinci minute intra cineva. Ușa pe care 
scrie „director" nu o«te păzită de nici o secretară, 
incit oricine poate intra oricind, fără să fie refu
zat, cel mult amînat, chiar atunci cind Vizita este' 
inoportună. Așa că, vrind-nevrlnd. noi am fost 
martorii neașteptați ai scurtelor dialoguri dintre 
directoare și diferiții vizitatori. O salariată venise 
să ceară lămuriri in legătură cu locuința ; o alta 
mulțumea pentru că 1 se crease posibilitatea 6a-șl 
lase copilul la creșă ; două tinere angajate — care 
voiau să plece din fabrică ârgumentind că „e

greu", „n-am indeminare șl ținere do minte" etc. — 
au fost convinse să rămină, dar să se străduiască 
mal mult pentru însușirea meseriei ; cițiva repre
zentanți ai unor întreprinderi comerciale din țară 
solicitau insistent marfă ; apoi, hlrtil urgente de 
semnat, telefoane din partea unor persoane care 
nu-șl cronometrau convorbirile ș.a.m.d. O Întreru
pere de două ore a interviului de mai jos s-a dato
rat vizitei unei delegații venite dintr-o țară foarte 
îndepărtată. Dar aceste Întreruperi, care au fări- 
mlțat conversația, au întregit, in schimb, portretul 
Măriei Datcu, precum acele fine trăsături de creion 
care, in final, formează contururile definitorii, corn- 
pletind datele strict biografice și ele interesante.

La un timp foarte scurt de la absolvirea facul
tății a fost nbmită directoare a fabricii, post in 
care se află șl azi.

Sinaia — Cota 1 400 Foto : E, Dichiseanu

carea lor. Or, se 
vizuale nu este 
secție, un atelier, de a împodobi un 
perele. Oricit de atrăgătoare ar fi 
o lozincă, un panou, ele nu servesc 
dccîl ca decor dacă mesajul pe 
care-1 transmit nu este înrădăcinat 
prinlr-o activitate politică vie in 
conștiința oamenilor, dacă nu este 
dezbătut și comentat zi de zi, 
pină se transformă in convingeri 
proprii ale fiecăruia. Acesta este un 
imperativ care trebuie înțeles și la 
Găești.

La fel de formală apare și activi
tatea unor gazete de perete. Consta
tarea se impune cu atît mai mult a- 
tenției cu cit intr-un material de 
concluzii al Comitetului orășenesc de 
partid Găești, elaborat în martie a.c., 
in urma analizării preocupării orga
nizațiilor de partid pentru reducerea 
cheltuielilor de producție, se arăta în
tre altele : „La gazetele de perete și 
satirice se vor constitui rubrici per
manente intitulate «Unde sint cana
lele risipei», pentru ca oamenii să 
știe încotro să-și îndrepte atenția". 
Deși am văzut 10 gazete de perete 
și satirice, nu am intilnit o asemenea 
rubrică. în schimb, in ziua în care 
am fost in această întreprindere, la 
gazeta din atelierul table am găsît 
articole din luna februarie, tabele cu 
evidențiați in muncă pe luna aprilie ; 
o caricatură de la gazeta centrală 
critica o intimplare din luna... ianua
rie — de parcă atunci au înghețat 
ceasornicele și s-a „oprit timpul" 
muncii politice de masă. La atelierul 
uzinal,1 unele rame erau goale ; 
la vopsitorie - ca și la mecano- 
cnergetic, articole vorbind despre in
disciplină, rebuturi și risipa de ma
teriale tratau problemele in ..gene
ral". deși ar fi fost normal și necesar 
să se arate simplu, concret, cine nu 
respect^, disciplina» cine produce re
buturi. ad’ucînd astfel pagube între
prinderii. Sigbr. nu minimalizăm 
răspunderea ce revine,-colectivelor de 
redacție ale acestor, gazete pentru 
modul în care-și desfășoară activi
tatea. dar îi întrebăm și pe activiștii 
Comitetului orășenesc de partid 
Găești: au uitat.de hotăriiea adop
tată in martie .sau pur și simplu au 
uitat de rolul important pe care tre
buie să-1 aibă gazetele de perete 
ancorate în realitate pentru sprijini
rea bunului tn6rs al producției ?

înainte de a încheia, incă un fapt : 
. în fabrică există și o brigadă artis

tică de agitație care, așa cum ne 
spunea responsabilul ei. tovarășul 
Constantin Luca, are un program cri
tic la adresa manifestărilor de risi
pă din întreprindere. Brigada a dat 
spectacole la Tîrgovlște, în orașul 
Găești și comunele învecinate, a par
ticipat și la un concurs. în între
prindere însă, adică în fața specta
torilor do drept, în fața celor care 
trebuie să beneficieze de influența el 
politico-educatlvă, brigada nu se 
prezentase incă pină la data docu
mentării noastre. O explicație cit de 
cit fondată n-am reușit să aflăm.

Evident, este de datoria comitetelor 
de partid orășenesc Găești și jude
țean Dîmbovița să urmărească apli
carea consecventă a măsurilor cuve
nite pentru punerea in acțiune a în
tregului arsenal al mijloacelor mun
cii politice de masă și la această în
treprindere. In spiritul plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, munca 
politică de masă trebuie desfășurată 
concret, convingător in sprijinul pro
ducției. prin dezvoltarea răspunderii 
comuniste față de soluționarea prin
cipalelor sarcini ale uzinei, față de 
realizarea integrală a planului șl a 
angajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă.

— Nici pentru anul 
1935, și nici in general, 
așezarea unei proaspete 
absolvente în scaunul di
rectorial nu este uh fapt 
obișnuit...

— La drept vorbind, 
cei care m-au promovat 
atunci nu riscau prea 
mult. Diploma de absol
vire era, ea nduă, dar eu 
eram veche în fabrică, 
înainte de a pleca la 
studii urcasem treaptă cu 
treaptă funcțiile, de la 
muncitoare la șef de 
secție. Iar fabrica ce mi 
se incredințase era pe a- 
tuncl o modestă făbricUță 
a cărei faimă abia trecea1 
„granițele" Brașovului.

— Se pare că autorii 
acelui fapt neobișnuit nu 
au avut ce regreta. In 
prezent, produsele fabri
cii sinf cerute pe piețe a 
căror exigență în materie 
este de temut, iar aceas
tă considerabilă creștere 
a calității este însoțită 
de un spor cantitativ 
spectaculos : din 1955 
pină-n prezent, produc
ția a crescut de 15 ori. 
Această evoluție nu poa
te fi. desigur, ruptă de 
activitatea directorului, 
adică a dumneavoastră, 
iar faptul că ați rămas 
de atiția ani in acest 
post dovedește că sîn- 
teți „omul potrivit, la lo
cul potrivit".

— Nu pot să spun de- 
cit că m-am străduit din • 
răsputeri să'' muncesc' 
bine, să demonstrez că $i 
femeile ' sint capabile să

■■ cohducă. . .‘ Meritul cel ’, 
mare, pentru bunul re
nume al fabricii noastre, 
aparține colectivului de 
salariați. un colectiv ex
ceptional, format în pro
porție de 93 la sută din 
femei. In afară de sec
toarele de întreținere 
unde sint angajați cițiva 
bărbați, peste tot. in toa
te compartimentele mun-' 
cii productive, lucrează 
numai femei.

— Dar în posturile de 
conducere ?

— ,Și în acestea. Nici 
nu putea fi altfel într-o 
întreprindere condusă de 
o femeie. Doar postul de 
contabil șef este ocupat 
de un bărbat.

— Un motiv în plus 
pentru ca întreprinderile 
cu specific feminin să fie 
încredințate tot unor fe
mei. ,

— Acesta este doar 
unul dințre ele ; de fapt, 
sint mai multe. Cel mai 
important cred că este 
acela că. fiind femeie, 
știu mai bine ce condiții 
sint necesare unui loc da 
muncă unde sirit femei, 
cunosc durata si intensi
tatea efortului ce li se 
poate pretinde, fără să 
fie dăunător sănătății 
lor. vieții de familie. 
Iată un exemplu conclu
dent, care mă forțează 
însă la o mărturisire ce 
nu-mi face plăcere : co
lectivul nostru trece

printr-o perioadă grea : 
stăm prost cu planul. 
Pentru prima oară in 
existența fabricii. Am 
muncit întotdeauna bine 
și diplomele de fruntași 
pe ramură le-am luat pe

aceea, este firesc ta a- 
tunci cind i se cere spri
jinul. intr-o problemă 
personală. directorul să 
facă tot ce-1 stă în pu
tință. Autorităților din 
Brașov nu le-am cerut

De ce spuneți 
„conduce cu mină 

de bărbat" 
și nu cu „mină 
de femeie"?

însemnări despre munca
unui director de fabrică

Ioan VLANGA

Vara turistică s-a prelungit in acest an, datorită timpu
lui favorabil, pină la sfirșitul primei jumătăți a toam
nei. Așa că. aproapo pe nesimțite, mult mal repede de
cit In alți ani, am intrat din sezonul cald direct in... se
zonul rece. Cum a fost pregătit acest sezon, ce probleme 
se cer rezolvate, In continuare, pentru reușita vacanțelor 
noastre din această perioadă ? — iată citeva întrebări 
devenite, pentru mulți cetățeni, de cea mai stricta ac
tualitate. Așadar, să pornim pe urmele... răspunsurilor.

— Spre deosebire de se
zonul de vară, cind solici
tările adresate unităților 
noastre nu pot fi satisfăcu
te întotdeauna in întregi
me, pentru sezonul de 
toamnă-iarnă — ne preci
zează de la început tovară
șul ȘTEFAN ENACHE, di
rectorul direcției de turism 
intern și balneologie din 
Ministerul Turismului — a- 
vcm capacități de cazare 
suficiente, atit pentru o- 
dihnă, cit și pentru trata
ment. în această perioadă 
stau la dispoziția oamenilor 
muncii, în întreaga țară, 
numeroase stațiuni balneo
climaterice care asigură zil
nic o capacitate de cazare 
pentru odihnă — adaptată 
La condițiile sezonului rece 
— de peste 24 000 locuri.

Am putea spune, la o pri
vire mai generală, că ne a- 
flăm în situația fericită de 
a dispune, aproape in fie
care județ, de asemenea 
stațiuni — unele cu vechi 
tradiții, bine cunoscute, al
tele create in ultimii ani. 
Putem aminti, în ac&Ft 
sens, citeva din cele mal 
reprezentative stațiuni de 
odihnă ți sporturi de 
iarnă : Poiana Brașov, Si
naia, Predeal, Bușteni, Tuș- 
nad, Lacul-Roșu, Pălti

niș, Izvoarele, Stlna de 
Vale, Borșa. Soveja ș.a.

Alte stațiuni, cu o capa
citate de cazare de 18 200 
locuri, printre care Vatra 
Dornei, Slănic Moldova, 
Singiorz-băi, Covasna, Ocna 
Sibiului, Pucioasa. Sovata, 
Buziaș, Geoagiu-băi, Sa- 
celu-Gorj. Borsec — ca să 
enumerăm numai citeva — 
oferă iama aceleași con
diții pentru tratament ca 
și vara. Dacă adăugăm 
acestora și cele peste 
10 000 de locuri de ca
zare asigurate in sezonul 
rece In cabane, conturăm 
— cred eu — o imagine 
completă a bogatei baze 
materiale de care dispunem 
pentru organizarea vacan
țelor în această perioadă.

— De la baza materială 
să trecem la...
— Nu, dați-ml voie, mai 

întli, să fac cunoscute ci
teva noutăți, care-i intere
sează, în egală măsură, a- 
tit pe ced care vin în sta
țiuni să-și refacă sănăta
tea, cit și pe cei aflâți la 
odihnă.

Baza noastră de tratament 
va dispune in plus, in acest 
sezon, față de anii trecuți, 
de două mari și modeme 
complexe senatoriale — u- 
nul la Eforie Nord, cu cir

ca 2 000 de locuri, altul la 
Singiorz-băi,cu 900 de locuri ; 
un hotel cu 360 de locuri 
cu posibilități de tratament 
și odihnă la Slănic Moldo
va; numeroase dotări noi 
cu aparatură medicală in 
stațiunile Băile Felix, So
vata, Tușnad, Călimănești,

de pe litoral (jocuri meca
nice, mini-care, bawlinguri 
etc.), in stațiunile balneo
climaterice montane și prin 
amenajarea de noi pirtii de 
schi, patinoare naturale etc.

— Practic, sezonul a 
început. Cum este' folo
sită această bază mate-

materiale de muncă. Ce 
s-a făcut, în acest sens, 
pentru salariatele 
fabrica dv. ?

— S-a' făcut enorm. în' 
primul rind. trebuie să 
spun că respectăm „ad 
litteram" toate prevede
rile legale, nU puține, 
care reglementează con
dițiile de muncă ale fe
meii salariate. în al doi
lea rind. să amintim ceea 
ce facem noi. in plus, in 
întreprinderea noastră. 
Noile secții de fabricație 
(din Vechea fabrică nu a 
mai rămas decit o clădire 
care constituie doar o 
parte dintr-o Secție) o- 
ferâ condiții de aerisire 
și iluminat optime, gru
puri sociale corespunză
toare normelor de igienă. 
Dar acesta este meritul 
proiectanților și al con
structorilor. Contribuția 
conducerii fabricii in 
crearea unui- climat plă
cut - la locul de muncă 
este mai modestă : am 
așternut linoleum pe jos, 
în secții (pentru ca 
meile să nu stea 
picioarele direct pe 
ment, dar și pentru a în
veseli coloritul încăperi
lor). le-am adus flori, ne 
îngrijim ca instalațiile 
de aerisire, de încălzire 
să funcționeze bine, at
mosfera să fie cit mai a- 
greabilă. Pentru femeile 
cu copii avem creșă și 
cămin, astfel, că ele nu 
duc grija copiilor, cit 
timp muncesc. Pentru a

din

te
cii 
ci-

niciodată cdva pentru 
mine. Dar cind e vorba

-j-r -necazul -vreunuia—^din- —-reaolva oik-fl)ai- multe, ce- s
nostru n-a salariați devin, intr-ade-

‘ merit. Anul acesta însă 
ne paște primejdia să nu 
ne indcplm1™---- nUxnxiL-
,de$i:' elanul .. _ --------....... ................ .......
slăbit. De vină^sînt mai . . văr. pisăloagă.; .dacă, sint .

scoasă pe ușă. eu mă în
torc-pe fereastră. Nu mă 
las pină nu rezolv ches
tiunea. De multe ori 
insă femeile vin la mine 
cu probleme foarte inti
me. legate de viața lor 
în familie, care nu pot fi 
rezolvate' prin interven
ția la autorități, ci tot 
printr-o intervenție, dar 
mult mai dificilă, pe 
lingă o persoană — soțul, 
socrii, părinții etc. O 
tinără a venit să se 
plingă ca soțul ei o bato. 
Cum s-o ajut ? L-am 
chemat la mine pe soț și, 
între patru ochi, l-am a- 
rrienințat cu... bătaia, 
vadă și. el ’ “ ‘ 
cind te 
pomană.
a avut ____ ___
mai mult de rușine, de- 
cit de teamă. O altă sa
lariată născuse două ge
mene și tocmai cind 
avea mai multă nevoie 
de sprijinul .bărbatului, 
acesta a dat bir cu fugi- 
ții. Am ajutat-o să- pri
mească O: locuință, să-și 
dea fetițele la creșă. Nu 
toate Intervențiile mele 
au succes, dar atunci 
cind izbutesc șâ Împac o 
familie, să ajut o mamă 
aflată in impas mă bucur 
din toată Inima.

— Aminteați, 
moment

ales niște factori exte
riori, de care î-nsă foru
rile noastre ierarhice nu 
țin seama : frecventa și 
durata 
utilaje.

stagnării unor 
.... calitatea firelor, 
lipsă brațelor de muncă. 
Totuși. nu dezarmăm. 
Salariatele noastre, ințe- 
legind situația, fac efor
turi mari pentru a mic
șora efectul negativ al 
acestor carențe : au lu
crat și ore suplimentare. 
Dar și așa unii indica
tori nu pot fi atinși. In 
ce mă privește, nu sînt 
de acord cu acele organe 
care — în loc să ne ajute 
să înlăturăm cauzele a- 
rătate, ceea ce este per
fect posibil pentru că 
atit utilajele, cit și firele 
se produc în țară — ne 
îndeamnă să mărim nu
mărul orelor suplimen
tare. Codul muncii pre
vede, limpede și catego
ric, că ore suplimentare 
nu pot fi prestate de că
tre o persoană decit 120 
anual sau — „In cazuri 
cu totul deosebite" t- 
pină la 360.

— Ni s-a spus că sin- 
teți foarte aprigă atunci 
cind e vorba de intere
sele salariatelor. E ade
vărat ?

— In calitate de direc
tor trebuie să le impun 
oamenilor ba una. ba 
alta, în funcție de inte
resele întreprinderii. De

. _____ , să
dacă-1 place 

bate cineva dte 
..Amenințarea" 
efect. Firește.

la..... ... un
_____ dat. de faptul 

că femeilor le hint nece
sare anumite condiții

reri, chiar pe toate, am 
comis o mică . „ilegalita- 
te" : in timp ce la creșS~ 
aveam locuri libere, la 
grădiniță nu făceam față 
numărului de copii. Și a- 
tunci... i-am întinerit pe 
cițiva, primindu-i la 
creșă. în viitorul apro
piat vom mai rezolva 
una din problemele strin
gente de pe agenda so
cială : avem fonduri pen
tru construirea unui că
min pentru tineret cu 300 
de locuri. Poate astfel 
noile angajate se vor 
simți mai legate de fa
brică si nu vor mai 
schimba, cu atlta ușurin
ță. locul de muncă. Mai 
sint. desigur, incă multe 
de făcut pentru a răs
plăti cum se cuvine de
votamentul 
majoritatea 
muncesc.

Vorbind despre Maria 
Datcu, cineva spunea : 
„conduce treburile fabri
cii cu mină de bărbat 1“ 
Vrînd, desigur, prin a- 
ceasta să aducă un elogiu 
capacității organizatorice k 
și profesionale, fermității • 
în luarea deciziilor. As- 
cultînd, mă Întrebam de 
ce- n-a spus, cum era fi
resc, „conduce cu mină 
de femeie". De unde se 
vede că prejudecățile 
răzbat chiar și in laudele 
adresate femeilor...

cu care 
salariatelor

Rodica ȘERBAN

Revenind concret la în
trebare, trebuie să spun că, 
în practică, răspunsul nu 
este pe măsura eforturilor 
și a condițiilor create. Dacă 
luăm în considerație rezul
tatele începutului de sezon, 
ritmul trimiterilor la odih
nă și tratament, atit de

din a celor care au răspun
deri de a-i informa, de a 
le organiza odihna, de a le 
recomanda refacerea sănă
tății — rămîn departe de 
condițiile deosebit de avan
tajoase oferite în această 
perioadă. Pentru sezonul 
rece, de pildă, statul creea-

N-am găsit un titlu care să nu pară „reclamă" 
si-am lăsat articolul fără titlu

- Convorbire despre condițiile de odihnă și tratament în sezonul rece -

Herculane ș.a. In perioada 
sezonului rece, ca șl vara, 
în stațiunile noastre bal
neoclimaterice se pot trata 
in cele mai bune condiții, 
sub controlul a circa 2 500 
de cadre medlco-sanitare, 
cele mal diferite boli (afec
țiuni digestive, reumatisma
le, ginecologice, cardio-vas- 
culare, nevrotice, endocrine, 
respiratorii și multe, multe 
altele).

Condițiile de distracție și 
petrecere a timpului liber 
vor fi satisfăcute și ele in 
bune condiții prin trans
ferarea bazei de agrement

rială, cum se beneficiază 
de avantajele ei ?
— După cum se știe, 

după cum verificăm cu toții 
in practică, omul și nevoile 
sale — materiale, spiritua
le, de odihnă și asistență 
socială — străbat, ca un fir 
roșu, preocupările de ordin 
general ale partidului și 
statului nostru. Dacă ne-am 
referi numai la condițiile 
create pentru odihnă și 
tratament — cifrele prezen
tate mal 6us sint elocven
te — și tot avem o dovadă 
grăitoare a eforturilor ce 
se fac în acest scop.

către organele care dispun 
de fondurț sociale acordate 
de stat in acest scop — 
U.G.S.R., Ministerul Mun
cii, UNCAP etc. cit și 
de către oficiile județene 
de turism, nu este satisfă
cător. Capacitatea de caza
re a stațiunilor de odihnă 
și tratament, ocupată in 
prezent, se situează abia 
undeva între 40—60 la sută. 
Ce rezultă de aici ? In timp 
ce o bună parte din stațiuni 
nu sint folosite la capaci
tatea planificată pentru se
zonul rece, mii de oameni 
— fie din pricina lor, fie-

ză o serie de facilități ce
lor venlți la odihnă și tra
tament. Pe lîngă fondurile 
6ociale substanțiale acorda
te de către sindicate, Mi
nisterul Muncii șl UNCAP 
pentru completarea costului 
biletelor de odihnă, în a- 
ceastă1 perioadă se practică 
tarife cu reduceri între 15 și 
20 la sută, la masă și ca
zare, în toate stațiunile, și 
tarife reduse pe C.F.R. cu 
50 la sută.

— Atunci cum se ex
plică această insuficientă 
solicitare a stațiunilor pe 
perioada rece ?

— Explicația este șl sim
plă și complicată. Simplă, 
în sensul că atita vreme cit 
sindicatele, cooperativele a- 
gricole de producție, orga
nismele Ministerului Mun
cii au repartizate fonduri 
sociale pentru suplimenta
rea costului biletelor de o- 
dihnă și tratament, atita 
vreme cit ele contractează 
din timp locurile din sta
țiuni, atita vreme cit tot ele 
eșalonează concediile de o- 
dlhnă pe întreaga durată a 
anului, n-ar trebui să apară 
o semenea situație. Compli
cată pentru că — o dată 
contractate locurile din sta
țiuni pentru sezonul rece — ■ 
gîndurile multor tovarăși 
care răspund de astfel do 
probleme se îndreaptă că
tre... vară. In loc să se ac
ționeze pentru distribuirea 
biletelor contractate, pentru 
repartizarea lor eșalonată, 
in fiecare, lună, pe salaria- 
ții din ateliere, secții, fa
brici, se fac demersuri pen
tru obținerea unor locuri in 
plus pentru sezonul de 
vară ; complicată, și pentru

că, de-a lungul anilor, s-a 
încetățenit la noi mentali
tatea că vacanța este sino
nimă cu... vara. Or. din 
cauza concentrării solicită
rilor pe timpul sezonului 
cald, foarte mulți cetățeni 
nu găsesc locuri în sta
țiuni. întrucit capacitățile 
de tratament sînt totuși li
mitate. în timp ce iarna 
ele nu sînt folosite inte
gral. deși efectele curative 
șînt aceleași ca și vara.

N-aș vrea să trec cu ve
derea faptul că nici orga
nismele noastre din județe 
— oficiile județene de tu
rism—nu au pregătit în
totdeauna cu cea mai mare 
grijă sezonul rece, apărind 
uneori defecțiuni in orga
nizarea unei bune aprovi
zionări, a încălzirii stațiu
nilor, a agrementului — 
ceea ce a făcut ca din par
tea solicitanților să existe 
anumite rețineri. Pentru 
sezonul rece 1973—1974 ș-au 
luat măsuri, in colaborare 
cu consiliile populare lo
cale. ca astfel de deficiențe 
să fie eliminate.

- Pe scurt, acestea ar fi primele informații șl primele 
răspunsuri în legătură cu perspectiva ce ne-o oferă se
zonul turistlo de toamnă-iarnă. E prematur, fură îndo
ială, să facem aprecieri. Sezonul abia a început și neajun
surile apărute pot fi, desigur, corectate dacă — și subli
niem această condiție — se mobilizează toate forțele și 
se acționează cu aceeași operativitate, de către toți fac
torii cu răspunderi in acest domeniu, ca in timpul veriî. 
Prima concluzie care se impune, totuși, se referă la fap
tul că stațiunile noastre balneoclimaterice dispun de ca
pacități suficiente pentru a face fată tuturor solicitărilor 
de odihnă șl tratament. Esențial este ca ele să fie folo- 
•ite din plin I

Constantin PRIESCU

J

uitat.de
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PREGĂTIREA PRODUCȚIEI
DE LEGUME- VERDEȚURI
PENTRU PRIMĂ VARĂ

una din sarcinile de
stringentă actualitate
tn legumicultura, 

toamna nu-i numai fi
net impui recoltatului : 
acum se pun și bazele 
viitoarei producții. în
deosebi la sortimentele 
care se consumă in 
primele zile ale pri
măverii : spanacul, sa
lata. ceapa și usturo
iul verde, la care se a- 
daugă numeroase alie 
verdețuri. La recenta 
ședință a Comitetului 

al C C. al 
P.C.R. s-a indicat 
organele a (S'!cole, 
mitetele executive ale 
consiliilor populare ju
dețene și al municipiu
lui București să ia 
toate măsurile in ve
derea insăminț-ârii su
prafețelor planificate. 
S-a prevăzut ca, in a- 
ceastă toamnă, să se 
insămînțeze. in unită
țile agricole de stat 
și cooperatiste, peste 
6 000 hectare cu legu
me timpurii de primă
vară. La aceasta se va 
adăuga recolta de ro
șii. ardei, vinete etc. 
realizată in sere și a- 
poi cea care se obține 
in solarii.

Din datele furnizate 
de centrala de specia
litate rezultă că, pină 
acum, in cooperativele 
agricole a fost însă
mânțată o suprafață de 
circa 4 050 hectare cu 
legume timpurii de 
primăvară, ceea ce re
prezintă circa 90 la su
tă din prevederi. Deci 
s-ar putea spune că 
se stă • bine, câ însă
mi nțarea celor 500 hec
tare nu ar constitui o 
problemă prea grea, 
mai ales că timpul se

Executiv
ca 

co-

menține, in continua
re. favorabil. Totuși 
nu poate fi conside
rată mulțumitoare, de
oarece. in timp ce in 
cooperativele agricole 
din unele județe au 
fost depășite cu mult 
suprafețele prevăzute, 
in altele nu au fost 
insămințate decât su
prafețe mici. Astfel, 
in județele Teleorman. 
Ilfov, Prahova. Argeș, 
Gorj, Caraș-Severin, 
Galați. Hunedoara. Su
ceava au fost insămin- 
țate suprafețe cu mult 
mai mari decit 
prevăzute inițial,
alte locuri însă, ca. de 
exemplu, in cooperati
vele agricole din jude
țul Timiș au fost in- 
sămințate numai 169 
hectare din cele 220 
hectare prevăzute a se 
cultiva. In județul 
Olt, deși s-a pre
văzut o suprafață mi
că pentru aceste cultul' . ... .
ta te doar 23 hectare 
din
planificate. Sint 
județe — Buzău, Arad. 
Bacău. Bihor — în 
care realizările nu re
prezintă decit 40—70 la 
sută din prevederi. Nu 
sint solicitate. în jude
țele respective, aceste 
produse ’ Nu obișnu
iește populația să con
sume legume timpurii? 
Această situație se da
torează în bună mă
sură lipsei de preocu
pare a întreprinderilor 
județene de legume* 
fructe, a direcțiilor a- 
gricole. După cum se 
știe, verdețurile sint

au fost insămin-

cele 88 hectare 
apoi

foarte perisabile și de 
aceea nu se pot face 
Transporturi dintr-un 
județ in altul : fiecare 
județ trebuie să-și 
producă toate cantită
țile necesare unei a- 
provizionări îndestulă
toare.
trecută, 
de pe 
orașe 
verde 
că, în 
dentâ, 
planul
După cum sintem in
formați do centrala de 
specialitate, în unele 
cooperative se mani
festă reținere in a în
sămi nța legume tim
purii de primăvară, 
motivîndu-se că unită
țile contractante nu 
preiau toată marfa. In 
trecut au existat des
tule neajunsuri in a- 
ceastâ privință. Dar a- 
cum unitățile contrac
tante au posibilitatea 
să preia toată produc
ția, iar produsele ce 
nu pot fi consumate 
integral in stare proas
pătă, cum este spana
cul, se industrializea
ză.

în interesul bunei 
aprovizionări a popu
lației cu legume, tre
buie luate măsuri ur
gente ca in fiecare ju
deț să se insămînțeze 
integral suprafețele 
destinate a se cultiva 
cu legume timpurii de 
primăvară, să se acor
de cea mai mare aten
ție Îngrijirii lor pen
tru a exista certitudi
nea unei producții si
gure.

în primăvara 
de exemplu, 

piețele multor 
a lipsit ceapa 
tocmai pentru 

toamna prece- 
nu se realizase 

de plantări.

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE

A MASELOR PLASTICE BUZĂU:

SINTERIZAREA
tehnologie avansată a polietilenă

Dezvoltarea impetuoasă a ca
pacităților de producție a între
prinderii de prelucrare a mase
lor plastice din Buzău in ultimii 
ani s-a conjugat permanent cu 
eforturile colectivului de muncă 
îndreptate spre realizarea unei 
game tot mai largi de produse 
utilizabile in cele mai diferite 
sectoare economice. Un succes 
de seamă al colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprindere îl constituie 
punerea in funcțiune a instala
ției pentru elaborarea foliei de 

j polietilenă de înaltă densitate 
(imitația de hirtie). Folia, deo
sebit de subțire, cu aspect de 
pergament, înlocuiește hirtia de 
ambalaj folosită in industria 
alimentară.

Rezistența mare la rupere, 
impermeabilitatea, transparența, 
inodontatea. precum și prețul 
pe metru pătrat inferior hirtiei 
conferă foliei de înaltă densitate 
caracteristici superioare, apre
ciate de producătorii mărfurilor 
alimentare.

..Șirul realizărilor noastre de 
prestigiu — relata ing. Marin 
Incescu. directorul întreprinderii 
buzoiene — a cunoscut un mo
ment marcant in acest an prin 
punerea in funcțiune cu 6 luni 
mai devreme a secției de pro
duse sinterizate. Tehnologia, în
scrisă printre cele’mai noi in 
acest domeniu, oferă posibilita
tea fabricării unui eventai larg 
de produse prelucrate din poli
etilenă cu destinații foarte di
ferite. in ramuri de activitate 
din cele mai deosebite. Astfel, 
familia unor recipienți cu capa
cități de ordinul a 10 000 litri iși 
găsește utilizări în industria 
chimică înlocuind rezervoarele 
metalice foarte costisitoare.

întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice din Buzău

timpul scurt de la 
funcțiune a secției

a reușit in 
punerea in . 
de sinterizare să execute 16 pro
duse, printre care : canistre, bu
toaie, conteinere tip cisternă, 
conteinere paralelipipedice pale- 
tizabile, silozuri, cuve de elec
troliză, pubele pentru gunoiul 
menajer, rezervoare pentru ma
șini agricole, căzi și chiuvete de 
baie, bărci de agrement etc. La 
cererea beneficiarilor, întreprin
derea poate adăuga sau muta po
zițional ștuțuri, robinete, ca
pace, executind totodată și tipo- 
dimensiuni diferite de recipienți 
conform întrebuințărilor dorite 
de solidtanți. —

Aplicarea procesului sinteri- 
zârii pulberii de .polietilenă, pen
tru confecționarea reperelor a- 
mintite, prezintă și o serie de 
avantaje ce se răsfring pozitiv 
in rezultatele economice ale în
treprinderii. Față de tehnologiile 
întrebuințate pină în prezent 
prin injecție și prin suflare, 
sinterizarea reduce costul matri
țelor de aproape 50 de ori, in- 
lăturînd folosirea oțelurilor aliate 
la execuția matrițelor, scur- 
tind considerabil durata de con
fecționare a lor. De asemenea, 
prin aceeași instalație poate fi 
montat intregul set de matrițe, 
permițind fabricarea concomi
tentă a mai multor repere.

Deîchizind perspective deo
sebite pentru diversificarea pro
duselor din polietilenă, noua 
tehnologie a sinterizării a fost 
însușită rapid de colectivul de 
muncitori și specialiști din în
treprinderea buzoiană, care și-au 
propus ca pină la finele anului 
să introducă în fabricație noi 
repere, mult solicitate in eco
nomia națională.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii-

TransportuI - „mărul discordiei"
la recoltarea fructelor

Corespondenții „Scînteii“ transmit

DÎMBOVIȚA
în bazinul pomicol de Pe 

Dîmboviței, culesul 
pe terminate. Cum 
ele ? Intre 1 și 
potrivit graficului, I.L.F. 
avea de preluat 2 139 tone si a rea
lizat 2172 tone. Am urmărit pe te
ren cum decurge acțiunea de pre
luare si depozitare a fructelor. Un 
prim popas la centrul de achiziții 
din Gemenea al cooperativei de con
sum din Voinești. în curtea centru
lui stau grămadă, după aprecierea 
tov. Vasile Briceag, sef de centru, 
circa 3 vagoane de mere si pere. 
,.O mare parte sint neridicate de la 
15 septembrie — ne spune 
centrului. La 26 septembrie a.c.. 
telegramă a IJCOOP ne-a 
gal să sistăm primirea 
telor. îndeosebi a Derelor. 
primirea telegramei aveam 
date lăzi unor producători si 
mai primit de atunci 7 000 kg. 
pus în încurcătură. Zilnic, din Ghe- 
boieni, Gemenea si Malul cu Flori, 
ba chiar si din comunele vecine cu 
județul nostru, din Argeș, producă
torii bat peste 20 de kilometri cu 
căruțele sau cu mașinile, iar noi
le arătăm telegrama. Oamenii 
fac cale întoarsă si ne amintesc, pe 
bună dreptate, de contractele înche
iate in primăvară". La Malul cu 
Flori, aceeași constatare. La centrul 
de achiziții al cooperativei din Voi
nești. peste 8 000 kg de mere Si pere 
stau neridicate de mai bine de două- 
trei săptămîni. Duoă aprecierea or
ganelor locale, la Gemenea si Ma
lul cu Flori sint circa 500 de pro
ducători care stau cu fructele cule
se — mere si pere — si așteaptă ca 
C.L.F.-ul si cooperația de consum 
să le ridice. Din Copăceni. Micloșa- 
nii Mari si Runcoasa. sate depărta
te de centrul de comună, unde 
xistă mari cantităti de fructe, 
s-a ridicat nici măcar un măr.
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Constantin SOCI

VÎLCEA
în această toamnă. in județul Vil- 

unitățile agricole au acordat 
cu grijă a- 

s-a și terminat 
cooperative- 
Fruotele au 
I.L.F.
atenție tre

cea. . _
toată atenția recoltării 
fructelor. De altfel, 
culesul în toate livezile 
lor agricole din județ, 
fost livrate depozitelor

Acum, cea mai mare 
buie acordată păstrării în bune con
diții a fructelor pentru a se înlă
tura orice pierderi. Or, în această 
privință sint multe neajunsuri. în 
curțile centrelor de preluare și pre
lucrare s-au adunat cantități 
mari de mere. La Tomșani, ges
tionarul Vasile Tudor arăta : „Avem 
depozitate vreo 30—40 vagoane de 
mere. Le ținem în curte pentru că 
livrarea lor către beneficiarii cu care 
avem încheiate contracte merge 
foarte slab". Aceeași reclamație o 
face și Sabin Albăstroiu, șeful C.L.F. 
Horezu. Criticile sale sint adresate 
îndeosebi întreprinderilor de legume 
și fructe din județele Teleorman și 
Galați, ca și celei din București, 
care n-au preluat pină acum decit 
între 4—150 tone față de cele 1600 
tone cite sint prevăzute în contracte. 
„Zilnic ii anunțăm prin telex să 
vină să-și ridice merele, dar de nică
ieri nu primim răspuns*1 — afirmă 
șeful centrului de la Horezu. Dar, 
de fapt, depozitele din subordine nici 
măcar nu 6int pFegătite pentru li
vrare. Atit la subcentrul din Tom
șani. cit și la cel din Măldărești, 
citeva autovehicule de mare tonaj 
sint nevoite să staționeze o zi în
treagă pină ce merele sint sortate.

I.A.S. Rimnicu-Vilcea este una din 
unitățile mari producătoare de fruc
te. Și aici, după ce fructele din li
vada fermei Sirineasa au fost culese, 
acestea au rămas „stivuite" printre 
pomi, deoarece serviciul de aprovi
zionare și desfacere al întreprinderii

(Urmare din pag. I-a)

nu a asigurat lăzile necesare. Tot in 
grămezi sint și astăzi peste 150 tone 
mere. Ce destinație vor avea, cine 
va veni să le ridice ? Sint întrebări 
la care inginerul Viorel Stoica, șeful 
fermei, nu poate să dea un răspuns 
pentru simplul motiv că această sar
cină și-a asumat-o conducerea între
prinderii, fără ca lui. șefului de fer
mă. să i se spună co are de făcut.

Așa că in lipsa lăzilor și a mijloa
celor de transport, la Rm. Vilcea 
ajung pe piață cantități mici de 
fructe, deși in livezi sau depozite, 
așa cum s-a văzut, merele prisosesc.

Ion STANCIU

GORJ
Bazinul pomicol al județului Gorj 

însumează 15 830 hectare. Anul a- 
cesta producția de fructe nu a fost 
la nivelul așteptat. Frigul din luna 
mai și apoi grindina au diminuat 
mult recolta. Din cele 920 tone fruc
te contractate cu întreprinderea ju
dețeană de valorificare a legumelor 
și fructelor, unitățile agricole au pre
dat doar 550 tone și se estimează ca 
prin continuarea acțiunii de preluare 
să se ajungă la 700 tone. în prezent, 
întreaga cantitate de fructe a fost re
coltată. în întreprinderile agricole de 
stat au fost însilozate mai bine de 
600 tone mere. De altfel, la fermele 
I.A.S. de la Bumbești — Pițic și de 
la Turcinești au fost date recent in 
folosință două silozuri pentru fruc
te, fiecare avind o capacitate de pes
te 150 tone. Avind in vedere produc
ția scăzută de fructe in acest an, 
conducerea trustului I.A.S. Tg. Jiu, 
precum și întreprinderea de legume 
și fructe au hiat măsuri speciale 
pentru a nu se pierde nici un fruct. 
In acest scop au fost formate echipe 
permanente care supraveghează păs
trarea fructelor, eliminind operativ 
pe cele care incep să se strice. Am 
văzut la lucru aceste echipe, sortind 
merele și ne-am convins că, intr-a
devăr. se depun eforturi susținute, 
permanente, pentru ca producția de 
fructe din acest an să fie conservată 
in întregime.

SIBIU
Practic, recoltarea merelor in 

dețul Sibiu s-a incheiat. Cu 
excepții, la întreprinderile agricole 
dc stat Dumbrăveni, Axente Sever, 
Sibiu mai continuă operația de 
sortare. întreaga cantitate de aproape 
9 000 de tone fructe reeoliate din li
vezile I.A.S. a fost fiusă la adăpost 
în depozitele frigorifice sau livrată 
centrelor de legume și fructe. Cu 
toate acestea, pentru județul Sibiu 
„campania merelor" nu poate fi so
cotită încheiată. Și iată de ce. în 
acest an, producția de mere a între
prinderilor agricole de stat a fost 
mai slabă decit in alți ani. Ca ur
mare, la fondul pieței au fost li
vrate numai 2 000 de tone de mere. 
Cu toate acestea, întreprinderea 
județeană de legume și fructe nu a 
întreprins pină acum măsuri hotă- 
rite pentru a prelua, prin achiziții, 
cantităti cit mai mari de mere 
oferite de producători. . Așa se 
face că zeci de vagoane de mere, 
în cea mai mare parte mere din 
cede mai alese soiuri, zac de săptă
mâni întregi in condiții de depozita
re necorespunzătoare, la sute și 
sute de producători din comunele 
Jina, Poiana. Spliște, ca și din sate 
ca Sibiel, Galeș și altele. Fiecare 
așteaptă să vină achizitorii I.L.F.. dar 
aceștia nu se prezintă. De ce ? „Aș
teptăm merele să mai facă o „suda- 
ție" și apoi le vom prelua — ni s-a 
spus la I.L.F. De fapt, deocamdată, nu 
avem nici mijloace de transport cu 
care să le ducem in depozite și nici 
delegați care să se ocupe de achizi
ționarea lor ; toți sint risipiți prin 
diferite județe pentru asigurarea fon
dului de marfă cerut de piață. Ni\ 
s-a mai oferit și o altă expli
cație : ,.De altfel, planul întreprin
derii la total achiziții a fost făcut nu 
numai pe 9 luni, ci pe intregul an".

Indiferent care din aceste expli
cații concordă cel mai mult cu ade
vărul, se impune ca forurile de re
sort să ia măsuri urgente pentru 
preluarea fondului de marfă în vede
rea bunei aprovizionări a populației 
cu fructe.

Nicolae BRUJANMihai DUMITRESCU

Mere pe banda rulanta la prelucrat. Aspect de la Fabrica de conserve 
Bâiculești, județul Argeș

Concomitent cu creșterea și îmbu
nătățirea calității producției de în
grășăminte chimice, cu diversificarea 
ei sortimentală, interesează tot mal 
mult și costurile cu care se fabrică 
tona de aceste produse. Adică. în ce 
măsură unitățile Centralei de îngră
șăminte chimice Craiova se preocupă 
de diminuarea prețului de cosi al 
producției, ca unul dintre principa
lii indicatori ai eficienței economice ? 
Să dăm cuvintul faptelor.

— La Combinatul de îngrășăminte 
cu azot din Tg. Mureș discutăm cu 
directorul general al unității, ing. 
Dorel Popa.

— Cum a evoluat prețul do cost 
pe tona de azotat de amoniu in ul
timii ani ?

— Pornind de la nivelul prețului 
de cost înregistrat in 1969. in pre
zent. acesta s-a redus pc tona dc azo
tat dc amoniu cu 9,2 la sută, iar față 
de prevederile studiului tehnlco-cco- 
nomic a) investiției cu 18,4 Ia sută. 
Cheltuielile de producție Ia 1 000 lei 
producție-marfă au

Un rezultat bun, 
care. întărește re- 
numele combina
tului.
pentru
produselor livra
te agriculturii, 
precum și pentru 
spiritul de gospo
dar al colectivu
lui său. Dar să fi
nalizăm lucrurile 
in profunzime. în 
structura prețu
lui de cost al pro
ducției combi
natului, ponderea 
cea mai mare a 
cheltuielilor (de
74.76 Ia sută) o 
dețin materiile 
prime (amoniac, 
acid azotic, anti- 
aglomerant) ; ma
teriile auxiliare 
(saci de polieti
lenă) totalizează 10. — 
liitățile (abur, apă, energie) 2.8 la sută. 
De aceea, tocmai asupra acestor e- 
lemente de cheltuieli s-a acționat în 
vederea reducerii prețului de cost. 
Socotind anul 1968 ca un an ds bază 
(deci, 100 la sută), în semestrul I din 
acest an, consumurile specifice pe 
tona de ingrășăminte au scăzut după 
cum urmează : Ia amoniac — 96,87 la 
sută, acid azotic — 96,26 la sută, saci 
de polietilenă — 98,47 la sută, abur — 
76,82 la sută, energie electrică —
98.76 Ia sută. Este de remarcat că la 
una din noile fabrici consumul de 
energie electrică s-a redus de la 1 700 
kWh pe tona de îngrășămint la 800 
kWh și chiar sub acest plafon.

— Prin ce căi concrete s-au obți
nut aceste reduceri ale consumurilor 
de materii prime, materiale și utili
tăți ?

— Măsurile tehnico-organizatorice 
care au contribuit substanțial la di
minuarea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale și utilități 

,.smt multiple. — ne spune șeful bi
roului. de programare a producției. 
Victor Pane. Este vorba de realiza
rea unor reparații și revizii de bună 
talitate, care au dus la scurtarea 
duratei opririlor și la obținerea a 
5 400 tone de azotat de amoniu in 
acest an, peste plan. Apoi, importan
te sint recuperarea condensurilor și 
folosirea acestora ca apă de alimen
tare pentru cazanele de abur, reuti- 
lizarea apei de răcire de la instala
ția de acid azotic I la acid azotic II, 
reducerea consumurilor de trioxid de 
arsen și carbonat de potasiu prin 
montarea unui răcitor suplimentar 
înaintea coloanei de absorbție.

Experiența pozitivă a combinatului 
din Tg. Mureș relevă un fapt esen
țial. Totdeauna, programele dc redu- 

- cere a prețului de cost trebuie să fie 
traduse in viață prin măsuri tehuico- 
organizatorlce temeinice, de aceasta 
răspunzind cadre de conducere din 
întreprinderi, iar în această acțiune 
nu pot fi admise „pauze" și nici jus
tificări. Facem această precizare a- 
vînd în vedere situația întâlnită, la 
Combinatul de ingrășăminte chimice 
din Piatra Neamț. Aici, in primul se
mestru din acest an. s-a înregistrat 
o depășire cu 175 de lei a prețului 
de cost pe tona de îngrășăminte chi
mice. Directorul general al combina
tului, ing. Mihai Vicol, „argumen
tează" această depășire :

— Centrala nu a ținut seama de 
posibilitățile reale ale combinatului. 
Noi nu putem coborî sub 758 de lei 
cheltuielile la 1 000 de lei pro- 
ducție-marfă, în schimb, centrala 
ne-a stabilit — prin plan — un nivel 
de 705 lei.

— Ce măsuri a luat conducerea 
combinatului pentru încadrarea în 
prețul de cost planificat ?

— Depășirile s-au trecut la capi
tolul reparații și revizii tehnice.

— Au fost necesare aceste cheltu
ieli pentru efectuarea unor repara
ții suplimentare ?

— Nu. Reparațiile sînt de bună ca
litate. perioada de revizii fiind 
scurtată substanțial.

scăzut la 640 Ici.

cunoscut 
calitatea Experiența colectivelor

fruntașe in domeniul

reducerii cheltuielilor

de producție se cere

extinsă in toate unitățile

centralei de resort

1.13 la sută, iar uti-

Deci. în Ioc să se preocupe In mod 
stăruitor de reducerea consumurilor 
specifice, a cheltuielilor in general, 
conducerea combinatului hotărăște 
arbitrar „umflarea" cheltuielilor de 
reparații și revizii ale Instalațiilor. 
Adunarea generală a oamenilor 
muncii a atras atenția conducerilor 
secțiilor din combinat, tuturor spe
cialiștilor că este necesar să se ac
ționeze cu mai multă hotărire In di
recția diminuării consumurilor spe
cifice de materii prime și material»’, 
de utilități, intrucit există mari re
surse nefolosite in acest domeniu. 
Mai mult, a fost combătută cu tărie 
au lomul țumi rea in care se complac 
unii conducători ai proceselor tehno
logice in cazul depășirilor anumitor 
consumuri, cum ar fi la materiile di
recte, unde cantitățile utilizate se ri
dică la 2 la sută pe-ste prevederi. 
Tot muncitorii au arătat că aplicarea 
măsurilor pentru raționalizarea con
sumului la alte materii prime, res
pectiv amoniac și azot, se lasă prea 
mult așteptată. Au fost situații cind, 

datorită lipsei de 
supraveghere a 
instalațiilor, s-au 
produs avarii, in 
urma cărora s-au 
pierdut însem
nate cantități de 
amoniac, iar con
sumul de energic 
electrică și de 
abur industrial 
s-a situat, aproa
pe lună de luna, 
cu 1—1,5 la e,,‘s 
peste nivelul 
nificat.

Asemenea 
tuații, ca 
consemnate 
combinatul 
Piatra Neamț, âv 
influențat nerea- 
lizarea planului 
prețului de cosf. 
în 8 luni, pc an
samblul centralei 

industriale de resort. Cum 
judecată o atare stare de 
cruri de către factorii de 
pundere din Centrala de 1 „ 
șăminte chimice Craiova ? Și o altă 
chestiune : cunoaște centrala amin
tită in mod operativ „pulsul" acti
vității financiare a unităților compo
nente, evoluția prețului de cost ? 
Răspunsul : nu ! Datorită fluxului 
informațional anevoios, centrala pri
mește situația respectivă la o lună 
după ce s-a produs fenomenul in do
meniul financiar.

— Mai mult, ne spunea Elvira Dra- 
gomir, șefa biroului preț de cost din 
cadrul centralei, la evidența greoaie 
se adaugă întocmirea unor statistici 
care nu conțin decit informații tar
dive. Să dau un exemplu. Conclu
ziile ce reies din darea de seamă a- 
nuală asupra prețului de cost, lu
crare ce se finalizează abia la sfir
șitul lunii ianuarie, nu pot fi folo
site in planificarea prețului de cost 
pentru anul următor. Plutim în apro
ximații financiare,,.. . ..__ .

1 Consecința ? Analiza simplistă, In 
sine, a dinamicii prețului de cost, 
lipsa de intervenție pentru dimi
nuarea simțitoare a acestuia. De pil
dă. combinatul chimic din Craiova 
și-a realizat planul prețului de cost, 
iar cel din Tr. Măgurele — nu ! Po
ziția centralei de resort ? Ni s-a 
spus că atit la Craiova, cit și la Tr. J 
Măgurele există instalații similare. 
Acest lucru il cunoșteam și noi. Dal
ia Tr. Măgurele, prețul de cost al to
nei de azotat de amoniu este dublu 
față de cel produs la Craiova. Expli
cația ? Amoniacul și acidul folosit la 
Tr. Măgurele sint procurați, in mari 
cantități, de la alte combinate chi
mice. De ce ? Intrucit aici, o vreme, 
nu s-a realizat producția planificată 
de amoniac, ceea ce a grevat mult a- 
supra prețului de cost al îngrășă
mintelor chimice. Pentru .respectarea 
nivelurilor planificate la prețul de 
cost trebuie asigurată mai întii în
deplinirea integrală a planului de 
producție. Or, pe ansamblul centralei 
se înregistrează importante restanțe 
la producția îngrășămintelor chimice. 
„Cheia" încadrării in nivelul prețu
lui de cost stabilit ? Toate unitățile 
centralei să ia măsuri energice, ho- 
tărite pentru lichidarea grabnică a 
restanțelor la producția de îngră
șăminte, iar factorii de conducere să 
cunoască mai repede decit... lunar

■ (deci, tardiv) evoluția prețului de 
cost, să acționeze cu fermitate pen
tru reducerea continuă și la toate ca
pitolele a cheltuielilor de producție. 
Aceasta este o importantă sarcină 
economică și pentru înfăptuirea ei 
trebuie să militeze permanent, prin 
ample acțiuni organizatorice și poli
tice. organizațiile de partid, comuniș
tii. colectivele din toate unitățile 
producătoare de îngrășăminte.

ia sută 
pla-
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Anchetă realizată de 
Dan CONSTANTIN 
Lorand DEAKI
Ion MANEA

PLOIEȘTI (Corespondentul 
^Sdnteii". C. Cipraru). — 
La întreprinderea „Doroban
țul* din Ploiești, sectorul de 
creație străduit ca și pentru 
sezonul rece să realizeze noi 
modele de stofe pentru bărbați, 
femei și copil, care să cores
pundă gustului cumpărătorilor, 
cerințelor modei. După cum sin- 
tem informați, s-au livrat din 
t'mp comerțului și fabricilor de 
confecții din țară stofe in peste 
IOD de noi desene și poziții co- 
loristice.

— Cei care vor vizita maga-

zineie de prezentare ale minis
terului de resort din București 
și pe cele ale fabricii din Plo
iești — ne-a asigurat directorul 
unității, tovarășul inginer Vasi- 
le Tudor — iși vor putea pro
cura țesături cu marca , ~ 
banțul" din lină sută la 
sau din poliester cu lină, dura
bile și moderne, 
carouri, in dungi, in linii com
binate. Pină la sfirșitul anului, 
fabrica noastră va mai livra pie
ței alte 390 de modele de țesă
turi.

„Doro- 
i sută

realizate in

1

I

i
i
(
*
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la trei poziții importante nu se 
acoperă cererile beneficiarilor, iar 
cantitatea totală oferită de produ
cători satisface numai necesitățile 
producției curente a unităților be
neficiare, neputindu-se crea stocu
rile de siguranță legale.

Se impune, deci, să se acționeze 
energic pentru soluționarea grabni
că a divergențelor care privesc de
finitivarea programelor de coope
rare. să sc aplice cele mai potrivite 
măsuri pentru a se garanta fabri
cația ritmică, in cantitățile nece
sare, a unor produse importante 
solicitate de economie. In acest 
scop, trebuie create condițiile teh
nice, materiale și organizatorice 
pentru ca piesele și subansamblele 
ce fac obiectul dooperării interuzi- 
nale să fie realizate la timp, în 
cantitățile și de calitatea prevăzu
te in contractele economice. De ani 
de zile se proliferează deficiențele 
in privința livrării pieselor turnate 
pentru fabricația de mașini-unelte. 
Se iau angajamente, se întocmesc 
programe de măsuri, dar acestea nu 
se înfăptuiesc integral, nu au efi
ciența scontată in practică. în mo
mentul de față, restantele la pie
sele turnate depășesc 3 000 de tone, 
iar beneficiarii estimează că ele 
vor crește cu încă 1 000 de tone 
pină la sfirșitul anului. Totodată, 
stocul de care dispun producătorii 
este intr-o anumită măsură dezasor
tat, lipsind anumite repere fără de 
care nu pot fi asamblate mașinile- 
ur.elte. Pentru anul viitor, 10 la

sută din cantitatea de piese tur
nate, considerată ca necesară de 
către beneficiari, nu este acceptată 
pentru a fi realizată de producă
tori.

Relațiile de cooperare, indiferent 
dacă producătorii și beneficiarii fac 
parte din ministere diferite ori 
sint ini subordinea aceluiași minis-

strangulărilor in producție. De a- 
semenea, trebuie depistate noi re
zerve de sporire a producției de 
piese și subansamble, îndeosebi in 
sectoarele unde solicitările benefi
ciarilor nu sint decît în parte satis
făcute. Centralelor și celor două 
ministere de resort le revine, in 
acest sens, o obligație esențială ;

realizarea unui produs. Din acest 
punct de vedere, trebuie lichidate 
asemenea situații de felul celor 
înregistrate în ultimii ani, ' * 
dezvoltarea anumitor 
de producție s-a făcut 
unilateral, numai 1. ____
care fabrică produsul finit, fără 
a se lua totdeauna în con-

in

. cind 
capacități 

in mod 
unitățile

Cooperarea interuzinală
ter, trebuie privite cu maximă se-, 
riozitatc și răspundere; altfel poate 
fi afectată fabricația unor produse 
înscrise in planul de stat. Dacă ne 
referim la divergentele existente 
incă in această etapă de perfectare 
a contractelor intre unitățile ce 
urmează să coopereze in anul viitor, 
este necesar să precizăm că înlătu
rarea lor Impune, cel mai adesea, 
luarea de măsuri concrete, menite 
să asigure devansarea dării in ex
ploatare a unor capacități de pro
ducție la producători, grăbirea asi
milării anumitor piese și suban
samble, a unor Înlocuitori și a teh
nologiilor moderne, aprovizionarea 
cu materiale, scule, dispozitive și 
verificatoare, completarea unor flu
xuri tehnologice și eliminarea

de a analiza în întreprinderi, ^u 
prioritate, gradul de încărcare a 
capacităților de producție și de a 
evidenția și pune in valoare posi
bilitățile de creștere a producției 
de subansamble și piese mai ales 
pe seama măririi coeficientului de 
schimburi și ridicării productivității 
muncii, reducerii stagnărilor la di
ferite utilaje productive.

In același timp, insă, problema 
desfășurării in bune condiții a re
lațiilor de cooperare necesită și o 
rezolvare de fond, care trebuie să 
stea in centrul atenției ministere
lor și a centralelor, atit in momen
tul de față, cit și in perioadele ur
mătoare. Ne referim ia coordonarea 
capacităților de producției ale tutu
ror unităților care cooperează la

siderare, posibilitățile unităților 
colaboratoare, necesitatea unor 
investiții corespunzătoare și in a- 
ceste întreprinderi. învățămintele 
desprinse din aceste neajunsuri 
trebuie să determine șl măsuri in 
consecință. Astfel, incă din faza 
elaborării studiului tehnico-econo- 
mic de fundamentare a fabricației 
unui produs, indiferent dacă acesta 
este proiectat în țară sau asimilat 
pe bază de licență, trebuie să se 
pună de acord principalele aspecte 
ale cooperării cu alte întreprinderi, 
să se precizeze obligațiile ce revin 
atit producătorului final, cit și uni
tăților colaboratoare pe toată dura
ta pregătirii fabricației noului pro
dus. Ceea ce presupune, pe 
de o parte, coordonarea eta-

pelor de întocmire a documen
tațiilor și dș pregătire a fa
bricației cu cele privind coope
rările ; se creează in acest mod pre
misele încheierii unor contracte de 
cooperare de lungă durată, care să 
consemneze cu claritate îndatoririle 
reciproce. Pe de altă parte, devin 
necesare elaborarea și aprobarea, 
în paralel, a documentațiilor de in
vestiții pentru dezvoltarea capaci
tăților de producție, atit la furni
zorul produsului final, cit și la co
laboratori, precum și sincronizarea 
realizării acestor investiții. Necore- 
lările existente acum trebuie elimi
nate, ceea ce impune reexaminarea 
studiilor tehnico-economice .apro
bate și stabilirea măsurilor pentru 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
capacităților ce concură la fabrica
rea produselor respective. Ca ur
mare, in cadrul planului de inves
tiții, ministerele de resort au dato
ria să examineze sporirea capaci
tăților de producție ale unităților 
care nu pot satisface in prezent și 
în perspectivă necesitățile de piese 
și subansamble.

Sint acțiuni complexe, deosebit 
de importante, de înfăptuirea 
cărora răspund nemijlocit ministe
rele de resort și centralele indus
triale. Efectele lor pozitive trebuie 
să se resimtă cit mai grabnic în 
practică, pe parcursul îndeplinirii 
planului in anul 1974, in așa fel 
incit in domeniul cooperării inter- 
uzinale în construcția de mașini — 
pentru livrarea de produse, piese 
și subansamble — să se înregis
treze o Îmbunătățire radicală.
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu 

ziaristului iranian Jahangir Behrouz
(Urmare din pag. I-a)

geperal-eurepene Actualmente ne 
desfășoară lucrările fazei a doua. 
In care urmează să fie elaborate 
documentele ce trebuie s& statueze 
a'it prmciDiile relațiilor dintre 
stale, cit și garantarea dreptului 
fiecărei națiuni euronene la dez- 
vollarea independentă, corespun
zător dorinței sale, fără teama vre
unei agresiuni.

Pentru a se ajunge la acest sta
diu au trebuit să fie învinse mul
te greutăți, au fost depășite une
le stări de lucruri din trecut S^au 
rezolvat in prealabil o sene de 
probleme existente in relațiile din
tre diferite state, ceea ce a creat 
condițiile pentru a se ajunge la 
Conferința pentru securitate și co
laborare in Europa.

Iată de ce apreciez că există 
reale posibilități pentru încheierea 
cu succes a Conferinței general- 
europene. pentru dezvoltarea Euro
pei pe un drum nou, de colabo
rare și de pace. Aceasta va repre
zenta un moment de însemnătate 
istorică nu numai pentru Europa, 
dar și pentru relațiile dintre toate 
țările lumii.

In ce privește ținerea unei con
ferințe asemănătoare de către ță
rile asiatice, aceasta este o pro
blemă care trebuie discutată de 
țările respective. In orice caz, ți- 
nînd seama de experiența Euro
pei. trebuie soluționate un șir de 
probleme pentru a se putea ajun
gă aici. In primul rînd. trebuie 
creata încrederea necesară, lichi
date o serie de conflicte și neîn
țelegeri. pentru a asigura premi
sele tinerii cu succes a unei ase
menea conferințe.

ÎNTREBARE : După cum 
cunoașteți. Excelență, in lu
mea socialistă s-au înregistrat 
divergențe și dezbinare in 
ultimul deceniu. Consideră 
Excelența Voastră că aceasta 
se datorește unor deosebiri 
ideologice ? In acest caz, 
există vreo speranță de solu
ționare a lor și de restabilire 
a unității ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. Intre 
unele țări socialiste există o se
rie de divergențe, de deosebiri de 
păreri, dar. întotdeauna. România 
a considerat că acestea sînt vre
melnice, că ele pot și trebuie de
pășite.

Este cunoscut că și țările socia
liste se află în diferite stadii de 
dezvoltare economică socială, că 
au particularități istorice, naționale, 
de care trebuie să se țină neapă
rat seama. Fără nici o îndoială că 
această diversitate de condiții și 
aceste particularități dau loc la in
terpretări deosebite ale unor pro
bleme ale dezvoltării sociale, fac 
aă apară păreri deosebite în apre
cierea unui eveniment sau altul. 
Acest lucru este firesc, dar exis
tența unor asemenea deosebiri de 
păreri nu trebuie să ducă la as
cuțirea divergențelor.

Pornind de aici, consider că di
vergențele vor fi depășite, că se 
va ajunge la îmbunătățirea rela
țiilor și la dezvoltarea colaboră
rii dintre țările socialiste — ceea 
ce corespunde atit intereselor aces
tor țări, cit și cauzei progresului 
economico-social al tuturor po
poarelor. a păcii și colaborării in
ternaționale.

In ce o privește. România va 
acționa în continuare pentru de
pășirea acestor divergente, pentru 
întărirea colaborării intre toate ță
rile socialiste.

ÎNTREBARE : Cum apre
ciază Excelența Voastră vi
itorul relațiilor dintre Iran și, 
România? Cit de departe' 
poate fi extinsă actuala co
operare fructuoasă dintre cele 
două țări ?

RĂSPUNS : Am vorbit deja des
pre dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Iran — relații pe care 
le-am apreciat deosebit de bune. 
Bazindu-mă și pe Declarația so
lemnă pe care am semnat-o îm
preună cu Maiestatea Sa, pe acor
dul de colaborare pe termen lung, 
cit și pe dezvoltarea generală a re
lațiilor de prietenie existente între 
România și Iran și între conducă
torii acestor țări, apreciez că există 
perspective minunate pentru pro

gresul continuu al acestei colabo
rări care corespunde pe deplin in
tereselor popoarelor român și ira
nian. Tornind de aici, consider că 
nu poate exista nici o limită pen
tru dezvoltarea unei colaborări 
fructuoase, în toate domeniile de 
activitate. între țările noastre. în 
vederea extinderii în continuare a 
acestor relații este necesar să por
nim în mod constant de la așeza
rea relațiilor noastre de cooperare 
economică pe termen lung pe 
principiile stabilite de comun a- 
cord. ca aceasta să fie avantajoasă 
și să contribuie la dezvoltarea e- 
cononiico-socială a ambelor țări. 
Noi vom face totul ca relațiile din
tre România și Iran — care au 
un trecut destul de îndepărtat — 
să se dezvolte cît mai larg și să 
contribuie la progresul și bunăsta
rea ambelor popoare, la întărirea 
suveranității și independenței lor.

ÎNTREBARE : Pe ce cale 
consideră Excelența Voastră 
că se poate ajunge la o re
glementare finală a conflictu
lui dintre arabi și Israel, in 
mod deosebit in lumina răz
boiului actual, reglementare 
care să asigure drepturile tu
turor părților implicate ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o solu
ționare politică, pe cale pașnică, a 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Ne-a îngrijorat mult reluarea osti
lităților militare, care au provocat 
destule pierderi de vieți omenești 
și distrugeri materiale statelor an
gajate in luptă. Am apreciat că 
desfășurarea acestor lupte consti
tuie un grav pericol nu numai pen
tru pacea din Orientul Mijlociu, 
dar și pentru desfășurarea vieții 
internaționale, pentru pacea între
gii lumi. Pornind de aici, cu cîteva 
zile în urmă România s-a adresat 
cu un mesaj conducătorilor tutu
ror statelor, în vederea unor ac
țiuni care să pună capăt războiu
lui și să asigure o soluționare po
litică a conflictului. Aveam în ve
dere încetarea imediată a ostilită
ților militare, trecerea la aplicarea 
rezoluției 242 din 1967 a Consi
liului de Securitate. În acest sens, 
considerăm necesară eliberarea te
ritoriilor arabe ocupate de către 
Israel. România a menționai, nu 
o dată, că menținerea sub ocupație 
de către Israel a teritoriilor ocu
pate în urma războiului din 1967 
va fi o permanentă sursă de con
flict. Apreciem că trebuie să fie 
rezolvata totodată situația popu
lației palestinene în conformitate 
cu năzuințele sale de a-și avea asi
gurată o viață liberă, independen1 
tă. Considerăm că soluționarea po
litică a conflictului trebuie să ducă 
la asigurarea unei păci drepte, ga- 
rantînd integritatea și suverani
tatea tuturor statelor din zonă, 
inclusiv a Israelului.

Am considerat și considerăm că 
realizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., cu par
ticiparea țărilor implicate în con
flict, cît și a altor țări — mari și 
mici — va putea contribui la o so
luționare grabnică a conflictului și 
la instaurarea unei păci trainice ■ 
în Orientul Mijlociu. Salutăm ho- 
tărirea de încetare a ostilităților — 
acceptată deja de către Egipt, Is
rael și Iordania — și sperăm că ea 
va fi acceptată și de celelalte 
state implicate .și că se va ajunge 
la o încetare reală .și deplină a 
acțiunilor militare, la o reglemen
tare pe cale politică a tuturor pro
blemelor, creîndu-se condițiile ne
cesare pentru o pace trainică, 
dreaptă.

După părerea mea, ostilitățile 
recente au demonstrat Încă o dată 
că în Orientul Mijlociu nu este 
posibilă decit o soluție politică 
care să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967, că secu
ritatea statelor din această zonă 
nu se poate asigura prin ocupări 
Teritoriale, ci prin relații de bună 
vecinătate, de colaborare și prie
tenie. Consider că este necesar ca 
toate țările să acționeze pentru a 
se ajunge grabnic la o pace trai
nică. justă, în Orientul Mijlociu. 
In ce o privește, România va face 

in această direcție tot ce depinde 
de ea.

ÎNTREBARE : Avind <n ve
dere lovitura de stat care a 
avut loc în Chile, luna tre
cută, consideră Excelența 
Voastră că socialismul poate 
fi instaurat pe cale parlamen
tară. chiar dacă socialiștii ar 
ciștiga o majoritate clară în 
alegerile parlamentare sau 
prezidențiale ?

RĂSPUNS : Lovitura de stat din 1 
Chile a dus la întreruperea unui 
proces de transformări economl- 
co-sociale revoluționare din viața 
poporului chilian. Ea demonstrea
ză că forțele reacționare nu re
nunță ușor șl de bună voie la pri
vilegiile și pozițiile lor. Dar a- 
ceastă acțiune a forțelor reacțlo- 
nare din Chile nu a făcut dccît, 
să întrerupă și să amine pentru 
un timp trantformările revoluțio
nare din Chile, aceasta nu va pu
tea insă împiedica reluarea și în
făptuirea proceselor de schimbări 
revoluționare din această țară.

Din evenimentele din Chile nu 
se pot trage concluzii potrivit că
rora nu ar fi posibilă dezvoltarea 
pe cale parlamentară spre socia
lism. în condițiile actuale ale dez
voltării sociale și ale vieții inter
naționale există, după părerea 
mea, posibilitatea reală ca forțele 
progresiste — comuniștii, socialiș
tii — in unitate cu alte forțe, să 
obțină o majoritate parlamentară 
largă și să poată trece la înfăp
tuirea unor adînci transformări 
revoluționare în structura sociala. 
Dar pentru construirea socialis
mului nu este suficientă numai 
cîștigarea unei majorități cît mai 
confortabile în alegeri. Este nece
sar ca după instaurarea la putere 
să se treacă la măsurile corespun
zătoare care să garanteze apăra
rea acestei puteri pentru care 
masele populare au optat in urma 
alegerilor ; este necesar să fie în
făptuite transformări revoluționa
re în conformitate cu condițiile 
concrete din fiecare țară și să se 
acționeze cu fermitate împotriva 
forțelor care se vor opune, care 
vor încerca — într-o formă sau 
alta — să acționeze împotriva 
guvernului ales de masele largi 
populare. Este necesară întărirea 
unității forțelor sociale progresis
te, în primul rînd, a clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății. De asemenea, este necesar 
să se acorde o mare atenție întă
ririi'armatei, a forțelor de Secu
ritate, de apărare a intereselor 
poporului. Armata trebuie să de
vină o puternică forță de slujire 
a intereselor maselor largi popu
lare, ale poporului. Iar dacă în rîn- 
dul ei se vor găsi oameni care se 
vor opune intereselor poporului, 
este clar că aceștia trebuie înde
părtați.

Deci, pentru a construi o orin- 
duire socială nouă trebuie reali
zat sprijinul larg al poporului și 
totodată creată și forța corespun
zătoare pentru apărarea acestei 
revoluții, împotriva oricăror în
cercări, atit pe plan intern, cît și 
pe plan internațional.

ÎNTREBARE : Care este 
părerea Excelenței Voastre in 
legătură cu situația din Gol
ful Persic și cu eforturile 
Iranului de a menține această 
regiune în afara amestecului 
puterilor străine, pentru apă
rarea păcii și stabilității 
sale ?

RĂSPUNS : In ce privește situa
ția din Golful Persic, noi consi
derăm că trebuie depuse eforturi 
pentru o bună înțelegere între 
statele din această zonă, pentru ca 
intre ele să se dezvolte o colabo
rare pașnică, ca problemele să 
fie soluționate pe calea tratative
lor, să se excludă amestecul din 
afară și să se asigure întărirea 
colaborării și păcii. Consider că a- 
ceasta corespunde atit intereselor 
tuturor s țațelor din zonă, inclusiv 
intereselor Iranului, cît și cauzei 
generale a colaborării și păcii.

Aș dori, în încheiere, să adre
sez cititorilor presei dumneavoas
tră, poporului iranian, cele mai 
bune urări de prosperitate, bună
stare și pace.

Adunarea festivă la aniversarea 
lui Dimitrie Cantemir

(Urmare din pag. I)
moment de profundă semnificație, o 
relevantă ilustrare a grijii și prețuirii 
cu care partidul și poporul, făurin- 
du-și destinele contemporane și 
viitoare, cultivă tradițiile înaintate 
ale trecutului. Învață din pilda îna
intașilor, ducind mai departe cu în
miită energie mesajul iubirii de 
țară pe care ni l-au transmis pesxe 
veacuri.

Este, pentru noi, un prilej de le
gitimă mindrie să relevăm, laolaltă 
cu prețuirea ce i se acordă in pa
trie, aprecierea și cinstirea de care 
se bucură opera lui Dimitrie Cante
mir departe peste fruntariile țării, 
in cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii. înscrierea trioentenarului naș
terii sale ca unul dintre marile eve
nimente in calendarul internațional 
al UNESCO.

Conferențiarul a făcut ap6i un am
plu expozeu al vieții și personalită
ții cărturarului de erudiție enciclo
pedică și domn al Moldovei, asupra 
concepțiilor sale atit pe plan social, 
politic intern, cit și in domeniul po
liticii externe, care au stat la baza 
luptei sale pentru dezvoltarea con
științei naționale a poporului român 
și a formării unității sale de neam, 
pentru îndepărtarea dominației 
străine, pentru independenta și li
bertatea patriei sale.

Referindu-se la opera lui Dimitrie 
Cantemir, vorbitorul a subliniat fap
tul că ea s-a concretizat. încă de la 
începuturile sale, printr-un registru 
iernatic larg, prin dorința autorului 
de a deschide in cultura patriei sale 
domenii de creație noi. prin mesa
jul universal al acestor scrieri. Can
temir dădea Înaltele pilde ale unui 
cugetător îndrăzneț, inovator, de 
larg orizont și neobișnuită rodnicie.

Majoritatea lucrărilor sale — mai 
ales cele din a doua perioadă a 
creației sale — au un caracter enci
clopedic, menit să răspindeascâ o 
pluralitate de cunoștințe (istorice, 
geografice, economice, etnografice, 
culturale) despre poporul român, cu 
scopul de a face ca patria sa să fie 
mai bine cunoscută de către cercu
rile politice și intelectuale europene. 
Lucrarea „Descrierea Moldovei*' 
constituie un strălucit exemplu pe 
această linie.

Cele trei idei fundamentale : ori
ginea latină, continuitatea și unita
tea poporului român constituie pir- 
ghia principală de susținere a în
tregii opere a lui Dimitrie. Cantemir.

Ideile cuprinse in lucrările lui Di
mitrie Cantemir cu privire la drep
turile poporului român, la aspirațiile 
acestuia spre libertate și independen
ță, la domnia ereditară și autoritară 
pretindeau un temei istoric serios, 
puternic, convingător. „Hronicul ve- 
chimei româno-jnoldo-vlahilor" tre
buia să servească acestui scop. Și de
oarece originile și începuturile erau 
aceleași pentru toate ramurile po
porului român, silit, din cauza vicisi
tudinilor vremii, să trăiască in mai 
multe provincii, Hronicul lui Cante
mir cuprindea, deopotrivă, pe arde
leni, moldoveni și munteni. Origi
nile poporului român de la • co

Vernisajul expoziției jubiliare
La Muzeul de istorie al Republicii 

Socialiste România, joi dimineața a 
fost deschisă Expoziția jubiliară 
„Dimitrie Cantemir", prilejuită de 
aniversarea a trei veacuri de la 
nașterea voievodului cărturar, fiu al 
poporului român, savant și umanist 
de reputație mondială.

Amplă retrospectivă în contextul 
evoluției gindirii social-politice ro
mânești, a vieții și operei străluci
tului Înaintaș al culturii noastre, ex
poziția documentară, organizată de 
Academia de științe sociale și poli
tice și Muzeul de istorie al Repu-z 
blicii Socialiste România, constituie 
unul din punctele culminante ale 
marii suite de manifestări prin care 
generația noastră de astăzi, poporul 
român, cinstește memoria domni
torului patriot și ilustrului cărturar, 
sărbătorit in acest an sub egida 
UNESCO in numeroase țări ale lu
mii, ca una dintre cele mai originale 
și proeminente figuri ale culturii eu
ropene,

La vernisaj au participat tovară
șii Miron Constantlnescu. membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, acad. Mlron Nicolescu. gene
ral col. Ion Gheorghe, Dumitru Ghi- 
șe, Ion Traian Ștefănescu, Constan
tin Plrvulescu, conducători ai unob 
instituții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții noastre știin
țifice și culturale, oameni ai mun
cii din întreprinderile și Instituțiile 
bucureștene, ofițeri, studențl, elevi.

Prof. univ. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a rostit 
cuvintul de deschidere.

Expoziția redă prin mărturii și do
cumente originale, de o inestimabi
lă valoare, pagini din cronica de 
aur a luptei poporului român pentru 
neatlmare șl unitate, pentru afirma
rea originii latine comune și a con
tinuității sale pe meleagurile itră- 

lonizarea romanilor în Dacia, ro
manitatea românilor, continuitatea 
poporului român în Dacia, viețuirea 
românilor pe întreg cuprinsul țării 
și In toate zonele, la munte, in re
giunea de coline șl la șes, și nu 
numai ca o entitate etnică deose
bită, ci. în același timp, ca o pre
zență politică — sint problemele 
fundamentale ce au preocupat pe 
acest mare învățat atunci, la 1717- 
1722, aind și-a scris opera cea mai 
de seamă, in plină maturitate de 
gindire și de creație. Conștient de 
însemnătatea operei sale, Cantemir 
simte datoria patriotică de a-și scrie 
opera fundamentală in limba rostită 
și înțeleasă de poporul român, spre 
cultivarea și întărirea conștiinței a- 
cestuia, „ca-ntr-o oglindă ; curată 
chipul și statul, bătrinețele (trecutul) 
și cinstea neamului său privindu-și".

Susținind cu o convingere fierbin
te ideea originii romane, a continui
tății neîntrerupte, a unității de neam 
și de limbă, el n-a făcut docit să 
fundamenteze din punct de vedere 
istoric dreptul unui popor. aflat 
sub dominația unor stăpiniri străine, 
la unitate, independență, libertate, 
suveranitate. Nici o slovă din marea 
sa operă nu e întimplătoare. cu atit 
mai puțin o concepție, atit de lim
pede conturată, privind unitatea 
obiectivă și necesară a teritoriului 
locuit de români. De aceea. Dimitrie 
Cantemir poate fi considerat ca pri
mul ideolbg al unității național-sta- 
tale. în chiar pragul istoriei moder
ne a poporului român.

Concepția politică ,a Iui Dimitrie 
Cantemir se distinge ' prin unitate și 
coerență. In concepția lui, unitatea 
nu era posibilă fără independență, 
iar redobindirea independenței nu 
se putea realiza fără întărirea func
țiilor interne și externe ale statului 
prin instaurarea domniei autoritare, 
centralizate, ereditare.

In lucrările lui Dimitrie Cantemir 
este frecvent abordată problema res
ponsabilității față de politica exter
nă, față de situația critică contempo
rană. Analizind 'cu un spirit foarte 
ascuțit sistemul economic și politic 
al dominației străine, Dimitrie Can
temir a ajuns la concluzia că stag
narea nu poate fi curmata și pro
gresul asigurat dacă nu.se redobân
desc independența și suveranitatea 
țării.

Dimitrie Cantemir, prin tematica 
variată a operei sale, prin domeniile 
pe care le-a inaugurat, râmine un 
adevărat deschizător de drumuri in 
cultura românească. Asociind vasta 
sa erudiție cu extraordinara sete 
de continuă informare, cu stăpini- 
rea a 11 limbi, și cu rara capacitate 
de a da operelor sale construcție 
solidă și expresie elegantă, Dimitrie 
Cantemir a fost un’ cărturar poliva
lent, îndrăzneț, înaintaș al enciclope- 
diștilor secolului al XVIII-lea.

Cărturari din întreaga Europă au 
dorit să studieze scrierile cantemi- 
riene privind istoria și civilizația is
lamică sau istoria românilor, și ast
fel scrierile învățatului principe au 
fost traduse in engleză, franceză, 
germană, italiană și rusă. Operele 

moșești ale Daciei, bogatele tradiții 
social-politice românești, izvoare ale 
formării omului de stat si de cultură 
Dimitrie Cantemir, fundamentul în
tregii sale opere. In acest context 
sînt evocate pe larg evenimente cu 
profunde semnificații în istoria po
porului român, cum sint : întemeie
rea statelor feudale independente șl 
lupta lor pentru realizarea unității 
politice, unificarea celor trei princi
pate românești de către Mihal Vi- 
teazu, consecință directă a ideilor 
de libertate și independentă ale po
porului nostru.

Exponatele aduc in continuare sub 
priviri cele mai semnificative măr
turii prin care se Înfățișează con
dițiile soclal-economice și politice 
ale Moldovei secolului XVII și pri
mele decenii ale veacului următor, 
perioadă care marchează începutul 
declinului Imperiului turcesc,

Prezentindu-1 pe Dimitrie Cante
mir ca domn al Moldovei in scaunul 
străvechii reședințe voievodale a 
înaintașilor săi, ca fiu al poporului 
român, documentele expuse scot in 
evidență unele aspecte- ale politicii 
sale interne, ca. de pildă, sprijinul 
acordat categoriilor sociale mici și 
mijlocii, atestă in același timp ac
tivitatea sa desfășurată atit pe cal® 
diplomatică, cit și prin participare 
la lupta armată. pentru apărarea 
libertății și neatirnărli țării, pentru 
pace și Înțelegere cu vecinii. O lar
gă suită de materiale 11 înfățișează 
pe ilustrul cărturar și eruditul domn 
ca punte de cultură și umanism in
tre Orient și Occident.

O importantă parte a expoziției 
este consacrată apoi prezentării 
omului enciclopedic de cultură uni
versala, a Ideilor social-politice pe 
care le degajă opera sa, precum șl 
a prodigioasei activități desfășura
te pe multiple planuri, ca istoric, fi
lozof, geograf, literat și filolog, mu
zicolog șl compozitor, etnograf, to- 
pograf, arheolog.

Despre recunoașterea Internațio

lui au fost larg cunoscute și apre
ciate in Europa de șud-est și Orien
tul Apropiat, unele dintre ele fiind 
traduse in arabă, bulgară și greacă. 

Autoritate europeană pentru ra
muri foarte variate ale cunoașterii. 
Cantemir a intrat in informația ori
cărui om cultivat, iar biografia sa a 
fost definitiv inclusă in documen
tația oferită de orice enciclopedie 
sau dicționar de informare generală. 

Avind rădăcinile adine împlintate 
in solul românesc, in cultura româ
nească de pinâ la el. opera -lui Di
mitrie Cantemir a constituit o im
portantă verigă in dezvoltarea ulte
rioară a gindirii naționale avansate, 
memoria lui a fost cultivată cu dra
goste. an după an și secol după se
col. de generațiile care i-au urmat.

Veacul al XIX-lea cinstește me
moria și valorifică idei din opera 
lui Dimitrie Cantemir prin repre
zentanții de frunte ai Revoluției ro
mâne de la 1848, care pun in va
loare, pe o scară tot mai largă, moș
tenirea lui culturală. In secolul nos
tru, interesul pentru scrierile și per
sonalitatea lui Dimitrie Cantemir a 
cunoscut o constantă creștere in lăr
gime și adincime. asupra editării, 

• reeditării și analizei operelor lui a- 
plccindu-se prestigioși oameni de 
știință și cultură, printre care ma
rele istoric Nicolae Iorga.

Dar cea mai înaltă și generoasă 
prețuire a marelui savant și patriot 
in conștiința poporului nostru s-a 
manifestat, cum era și firesc, in anii 
de după eliberare. S-a publicat și 

‘ s-a scris, in ultimii 25 de ani. din 
opera lui Cantemir și despre opera, 
lui, calitativ și cantitativ, mai mult 
decit în cei 225 de ani de la moar
tea acestuia.

Desfășurate de-a lungul întregului 
an al sărbătoririi tricentenarului 
nașterii sale, manifestările închinate 
în țara noastră memoriei marelui 
cărturar și patriot român au cunos
cut o amploare, diversitate și pro
funzime fără precedent, au prilejuit 
o înaltă pildă'a patriotismului ce 
animă poporul român, o adevărată 
școală de educație civică înaintată.

Ne bucură totodată caldul omagiu 
care este adus, sub auspiciile progra
mului UNESCO, memoriei mare
lui nostru înaintaș in numeroase 
țări ale lumii, pe toate meridianele 
globului, văzind in ele o prețuire a 
contribuției românești la tezaurul 
culturii universale, al umanității, o 
dovadă de stimă, și prietenie pentru 
poporul și țara noastră.

Așa cum partidul nostru a subli
niat de atitea ori, a prețui marile 
noastre personalități din trecut, tra
dițiile glorioase ale luptei patriotice, 
rei'oluționare a poporului înseamnă, 
odată cu omagiul adus, a face totul 
pentru a le purta cu cinste mai de
parte, a dezvolta în noile condiții 
opera înaintașilor, a desprinde învă
țăminte din spiritul de sncrificiu al 
acestora, pentru a înrădăcina și mai 
puternic conștiința înaltelor îndato
riri si răspunderi ce revin fiecăruia 
în marea ctitorie a socialismului și 
comunismului.

Cuvîntarea a fost urmărită cu deo
sebit interes.

nală a contribuției savantului român 
la patrimoniul științei și culturii u- 
niversale vorbesc numeroase docu
mente cuprinse in expoziție. Ele 
consemnează, intre altele, alegerea 
sa, in 1714, ca membru al Acade
miei . din Berlin și înscrierea nume
lui său pe una din plăcile de mar
mură ale fațadei Bibliotecii Sainte 
Geneviâve din Paris, alături de nu
me celebre ca Leibnitz, Addison, 
Newton, includerea sa ca renumit 
om de știință in marile enciclopedii 
și dicționare.

Expoziția prezintă, de asemenea, 
pe Dimitrie Cantemir in conștiința 
posterității, a Școlii ardelene, a ideo
logiei pașoptiste, a făuritorilor uni- 
rii( principatelor române șl in a al
tor generații de cărturari și oameni 
de stat care au relevat in repetate 
ocazii perenitatea ideilor ilustrului 
om de știință și patriot, semnificația 
lor pentru afirmarea și dezvoltarea 
unei puternice conștiințe naționale. 
Pentru adinca prețuire de care se 
bucură în zilele noastre această stră
lucită personalitate a istoriei și spi
ritualității, românești, ale cărei idei 
și fapte s-au identificat cu cele ale 
poporului din care se trage, stau 
mărturie ampla suită de manifestări 
cultural-științlfice care au loc pe 
Întreg cuprinsul țării, adunări și 
expoziții jubiliare, editarea operei 
sale intr-un tiraj Impresionant, un 
mare număr de studii și articole 
care definesc locul său de frunte in 
contextul culturii române și univer
sale.

La realizarea acestei expoziții, 
care, prin numeroase texte șl docu
mente celebre, lucrări și reproduceri 
inedite, obiecte de artă autentice, 
oferă o cuprinzătoare imagine a per
sonalității, operei și epocii marelui 
sărbătorit, și-au adus contribuția cu 
exponate Arhivele Statului, Biblio
teca Academiei și Biblioteca Cen
trală Universitară, muzee din Capi
tală și- din țară, precum și Muzeul 
de arte din Rouen.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă franceză. Lec
ția 65.

9.30 Curs de limbă rusă. Lecția 
04.

10.00 Telex.
10,03 Teleobiectiv,
10.20 Publicitate.
10.34 Mai aveți o întrebare T „Cit 

de probabil... este timpul 
probabil f.

11.00 Cu aparatul de filmat prin 
Iran.

11,40 Armonii intime. Lieduri de 
Richard Strauss, interpretea
ză : Radmila Bakocevlcl.

12.60 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoalâ a Chimie : 

Cuprul (Televiziune școlară 
completivă) « Geografie : 
Munții Carpațl (anul IV) 
(Televiziune școlară Integra
tă) • Literatură română: Di
mitrie Cantemir — Contribu
ții la dezvoltarea culturii ro
mâne. Comentariul: conf. 
univ. dr. Alexandru Hanță 
(Televiziune școlară comple
tivă).

17.30 Curs de limbă engleză. Lec
ția 63.

18.00 Telex.
13.05 Tragerea Loto.
18.10 Imagini din Austria.
18.39 Atenție la... neatenție — Jur

nal de protecția muncii.
18.50 Revista economică TV.
19.20 1001 de seri : Heckle fi

Jeckle (VI).
19.30 Telejurnal a Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20,00 Ctntecul săptftmlnli : „Le
gendar pămlnt străbun". Mu
zica : Viorel Doboș. Text : 
Cecilia Silvestri. Interpre
tează : Petre Geambașu.

20,05 Dimitrie Cantemir — 300 de 
ani de la naștere. Un film 
de Vlad Bâtcâ. Virgil Cân- 
dea și Dionlsie Șlncan. Ima
ginea : Boris Ciobanu.

20.35 Publicitate,
20.40 Film artistic : „Mica lume', 

de altădată". Ecranizare după 
romanul lui Antonio Fogaz- 
zaro. Regla : Mario Soldați. 
Cu : Alida Valii. MasBimo 
Serato. Mario Pascoli. Pre
mieră pe țară.

22.40 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Gala maeștrilor : Yehudi Me
nuhin.

20,25 Reportajul săptămînll : „Ape
le line sint adinei".

20.45 Telex.
20.50 Ctntă Polina Manoilă.
31,00 De la Persepolis la Teheran.
21.30 Omul de ltngă tine. ,.Pe 

strada Covaci".
21.50 Biblioteca pentru toti : Mi

hail Sorbul.

cinema
• Mult zgomot pentru nimic t
PATRIA — 10; 12.3Q; 15,30; 18;
20.30.
• Despre o anume fericire’: FA
VORIT — 9,15: 11,30; 13,45; 16;
13.15; 20,30, GLORIA — 9: 11,15; 
13,30: 16: 18.15; 20,30. VICTORIA
— 9; 11.15: 13,30: 16; 18,30: 21.
• Doi pe un balansoar : SCALA
— 9: 11.15; 13,30; 16; 18.30; 21,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,30; 21.
a Mafia albă : LUCEAFĂRUL — 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45,
BUCUREȘTI — 8,30: 11; 13.30; 16; 
18,30: 21.
• Cu mlinllc curate ; Ultimul 
cartuș : TIMPURI NOI — 9—19..30 
în continuare.
• Paradisul : MELODIA — 9;
11.15; 13.30: 16:.. 18,30; 20.45, MO
DERN — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30.
■ Șapte zile : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Legenda negrului Charley t
CENTRAL — 9,15; 11,30: 13,45;
16; 18,15; 20.30, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20(30.
• Pisica junglei : PACEA — 15,30; 
17,45; 20, PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Cu cărțile pe față : AURORA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Tu șl cu : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, UNIREA — 15,30: 17,45; 20. 
a Neamul Șoimăreștilor : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30: 19.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : CAPITOL — 9,30; 11,45;
14,’ 16,15: 18,30; 20.45, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,30,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Weekend 1* Zuyclcootc — 9.45; 
11,45; 14: 16,15, Luminile varieteu- 
tul — 18,30, Uraganul — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Copernlc : BUCEGI — 16; 19. 
a Sure de asediu : BUZEȘTI — 
8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, MIO
RIȚA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
a Cartea junglei : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20.15. (V
a Clovnii t VIITORUL — 15,30 f 
18; 20,15,
a Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici: DOINA — 9.45; 11,45; 14; 
16; 18: 20. VOLGA — 9,45; 11,45; 
13.45; 15,45; 18; 20.
a Cei șase urși șl clovnul Clu- 
bulka : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
a O afacere pe cinste : DACIA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GIULEȘTI — 15.30; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo : RAHO
VA — 16: 19,15.
a Dreptul de a iubi : FLACĂRA
— 15,30: 18; 20.15.
a Cu toate acestea : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solistă : violonista 
Suna Kan (Turcia) — 20.
a Opera română : Cneazul Igor
— 19,30.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
a Teatrul Național „I, L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu MAgu- 
reanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — premieră — 20, 
(sala din str. Alcx, Sabla) ; Va
lentin și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : După cădere —
19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara"' (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul ' Glulești ; ...Eseu —
19,30.
a Teatrul „Ion Creangâ" : Nota 
zero Ia purtare — 9, Scufița cu 
trei iezi — 1G.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15. (sala din sir. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
a Teatrul dc . revistă și comedie 
„Ton Vasllescu" : Doctor fără voie
— 19,30.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos p&iărla l
— 19,30,
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" ; Meleaguri fermecate
— 19,30.
a Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

t
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CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI Cronica zilei

de ministrul apărării naționale
Ministrul apărării naționale, gene

ralul de armată Ion lonițâ. r oferit, 
joi seara, un cocteil cu prilejul Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia.

Au luat parte Virgil Trofin. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv a) C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar a) Comitetului

municipal București al P.C.R.. Emil 
Bobu. ministru de Interne, general 
colonel Ion Coman, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., foști comandanți pe 
frontul Antihitlerist. generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai unor 
instituții centrale si organizații ob
ștești. oameni de știință, cultură și 
artă, ziariști.

Au participat atașati militari ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

DEPUNERI DE COROANE
Cu prilejul Zilei armatei Repu

blicii Socialiste România, joi. dimi
neață. la Monumentul Eroilor Patriei 
și Cimitirul militar Ghencea din Ca
pitală au fost depuse coroane do 
flori din partea Ministerului Apără
rii Naționale. Ministerului de Inter
ne fi Comitetului organizatoric Al 
veteranilor din războiul antifascist.

Cu același prilej, la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Capitală a fost 
denusă o coroană de Dori din partea 
Ministerului Apărării Naționale pi 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist.

La solemnități au participat gene
ral-colonel Sterian Tircă, general
colonel Marin NicolesCu și genetal- 
colonel Vasile Ionel, adjuncti ai mi
nistrului apărării naționale, gencral- 
maior Ion Gal. adjunct al ministru
lui de interne, general-colonel In re- 
«rvff>Radu Nlrule*cu-Cociu. gene
rali activi si tn rezervă, ofițeri su
periori. oameni ai muncii, tineri.

La Monumentul Eroilor Sovietici

s fost de față V. S. Tikunov. însăr
cinat cu afaceri a.i. al Uniunii So
vietice La București.

După depunerea coroanelor, parti- 
cipanții la solemnități au păstrat un 
moment de reculegere in memoria 
eroilor căzuți pentru eliberarea pa
triei noastre.

★

în cursul aceleiași zile, la cimiti
rele și monumentele eroilor români 
șl sovietici din țară, căzuti in răz
boiul antihitlerist, au fost depuse 
coroane și jerbe de flori din partea 
organelor locale de partid și de stat, 
a organizațiilor de masă si obștești, 
a unităților militare, precum și din 
partea unor Întreprinderi și insti
tuții.

La monumente au făcut de Rardă 
militari ai armatei noastre populare, 
membri ai gărzilor patriotice, tineri 
din formațiunile de pregătire pentru 
apărarea patriei, pionieri.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii științifice cu tema

bazei economice
în Capitală au continuat joi lu

crările sesiunii științifice cu parti
cipare internațională pe tema : „Pro
bleme ale făuririi și dezvoltării bazei 
•conomice a socialismului**.

în cadrul dezbaterilor in ședință 
plenară, care au avut loc în cursul 
dimineții, au luat cuvintul prof. 
Constantin Moisuc. de la Academia 
..Ștefan Gheorghiu", care a vorbit 
despre colaborarea economică inter
națională in procesul edificării eco
nomiei socialiste dezvoltate; Madran- 
dele Tanzi. director al Biroului Po
litic al Mișcării Populare a Revolu
ției din Zair, despre lupta pentru 
controlul asupra mijloacelor de pro
ducție și rezultatele obținute in 
transformarea structurilor economi
ce si sociale In țara sa : Dominique 
Taddei. secretar național al Partidu
lui Socialist Francez, despre diversi
tatea modalităților si formelor de 
însușire a mijloacelor de producție 
în actuala etapă de dezvoltare eco
nomică a Franței ; prof. Ștefan Ar
iene. de la Academia de studii eco
nomice. despre planificarea econo- 
mico-soclală in țara noastră ; Erwin 
Zucker Schilling, membru al C.C. al 
P.C. din Austria, desore unele aspec
te alo naționalizării principalelor 
mijloace de producție in tara sa ; 
Carlo Freduzzi. de la Institutul „A. 
Gramsci" al Partidului Comunist 
Italian, desnre preocupările comu
niștilor italieni pentru studierea ex
perienței construcției economico- 
șociale in țările socialiste ; nrof. 
Usnikaghin Cimad. de la Școa
la Superioară de Partid din R. P. 
Mongolă, despre problemele funda
mentale ale construcției socialiste 
în tara sa : Gheorghe Berescu. cer
cetător principal la Institutul de 
Stiinte politice ți pentru studierea 
problemei naționale al Academici de 
științe sociale șl politice, despre 
valorile eticii muncitorești ; Alfred 
Jensen, membru al C.C. al P.C. din 
Danemarca, despre unele probleme 
actuale ale dezvoltării economiei 
daneze ; prof. A. Koriaghln. de la 
Școala Superioară de Partid de ce 
lingă C.C. al P.C.U.S.. despre parti
cularitățile acțiunii legilor economi
ce In etapa socialismului dezvoltat : 
Giuseppe Tamburrano. membru al 
C.C. Al Partidului Socialist Italian, 
despre socializarea mijloacelor de 
producție și sistemul de valori.

După-amiază au continuat dezba
terile in cadrul a două mese rotun
de.La tema ! „Socializarea mijloace
lor de producție și locul ei in trans
formarea revoluționară a societății", 
care a făcut obiectul dezbaterilor 
unei mese rotunde, după cuvintul 
introductiv rostit de prof. Costin 
Murgescu, președintele secției de

deștiințe economico a Academiei 
științe sociale și politice, au parti
cipat la discuții : conf. Ștefan Lache, 
de la Academia „Ștefan Gheorghiu"; 
Jerzy Ciepielewski. cercetător știin
țific la Școala superioară de științe 
politice de pe lingă C.C. al P.M.U. 
Polonez ; Mpinga Kasenda. comisar 
politic, membru al Biroului Politic 
al Mișcării Populare a Revoluției din 
Zair ; Maria Popescu, cercetător ști
ințific la Institutul de filozofie al 
Academiei de științe sociale și po
litice ; Micola Valcov Velicov. șef 
de secție la Institutul de științe e- 
conomice al Academiei bulgare de 
științe ; prof. Victor Axenciuc, de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu" î 
prof. Otto Kratsch. de la Academia 
de științe a R.D. Germane ; prof. 
Dan Grindea. de la Academia „Ște
fan Gheorghiu" ; prof. Kurt Rozsy- 
pal, de la Institutul economic din 
Praga ; Giuseppe Tamburrano, 
membru al C.C. al Partidului Socia
list Italian ; Marcu Horovitz, șef de 
sector la Institutul de cercetări eco
nomice : conf. Constantin Mecu. de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu" ; 
Carlo Freduzzi, de la Institutul „A. 
Gramsci" al Partidului Comunist I- 
talian : Aneta Spiridon, cercetător 
științific la Institutul de cercetări 
economice ; prof. Erwin Hutira, de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu".

La tema celeilalte mese rotunde : 
„Dubla calitate a oamenilor muncii 
de producători si proprietari ai mij
loacelor de producție : democrația 
economică", după cuvintul introduc
tiv al prof. Tudorel Postolache. de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", au 
luat cuvintul conf. Ion Florea. de 
la Academia ..Stefan Gheorghiu" ; 
Pierre Joye. membru al C.C. al P.C. 
Belgian ; prof. Miladin Korac. de la 
Facultatea de stiinte economice din 
Belgrad ; prof. Barbu Zahârescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România : Do
minique Taddel. secretar national 
al Partidului Socialist Francez : 
prof. Gheorghe Dolgu. rector al A- 
cademiei de studii economice : Emi
le Torbev. membru al C.C. al Parti
dului Socialist Progresist din Liban ; 
prof. Ion Vintu. do la Academia de 
stiinte sociale si politice : prof. 
Ivan Fedorovici Suslov, de la Aca
demia de stiinte sociale de pe lin
gă C.C. al P.C.U.S. : Henry Claude, 
de la Centrul de studii si cercetări 
marxiste al P.C. Francez : conf. 
Stana Buzatu. de la Academia „Ște
fan Gheorghiu" : Mihai Cernea, cer
cetător științific, de la Institutul de 
filozofie al Academiei de stiinte so
ciale și politice : prof. Ioan Ceterchi, 
vicepreședinte al Academiei de ști
ințe sociale si politice.

Lucrările sesiunii continuă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal Scoruri strînse în prima manșă a turului doi
al cupelor europene

Prima manșă a turului II din ca
drul Cupelor europene la fotbal s-a 
caracterizat prin meciuri viu dispu
tate. multe dintre echipele oaspete 
obținlnd rezultate strinse. care le 
mențin șansele de calificare. Astfel, 
in „Cupa campionilor europeni , 
mai puțin cunoscuta formație daneză 
Vejle B.K. Copenhaga a reușit sft 
termine nedeei. (0-0) partid*. Jn 
deplasare, cu cunoscuta echipă Cel
tic Glasgow. Iar Zaria Vorosilovgrad 
(U.R.S.S.) a încheiat cu același scor

_ O» jocul cu Spartak Trnava. Am- 
bele echipe pâftreazâ prima WM» 
in meciurile retur ce le vor drapula 
pe teren propriu. Foarte bine a Ju
cat al Uipest Dorse, care a condus, timp’ de 67 de minute, eu 1—0 la Li
sabona. echipa locali Bentlc» eea- 
lind prin golul Înscris de Eusebio.

celelalte patru partide (Bayem 
Munchen - Dynamo Dresda^ Ste.ua 
Hoale Belgrad — Liverpool. F.C. l£Jge, — F.C. BaaelaiAJ» Amster- 

— T.S.K.A. Sofia) sardele au 
riatlgat la diferență de un singur pun“ astfel că partidele retur se 
anunță deosebit de atractive.

Tn „Capa cupelor”, performera 
rfS a fost Rapid Viena t 0-0 in de
plasare cu formația c-
Milan deținătoarea trofeului. La 
egalitate (1-1) s-a tnebelat ,1 par
tida susținută de echipa irlanderă 
fflentoran Belfast (adversara (Un 
primul tur a formației Chimia Km.

Vilcea), in localitatea norvegiană 
Bergen cu echipa Brann.

In „Cupa U.E.F.A.*4 se remarcă 
victoriile categorice obținute cu ace
lași scor (4—9) de echipele Ipswich 
Town și O.G.C. Nisa in meciurile 
cu Lazio Roma și. respectiv. Fener
bahce Istanbul. Singura victorie in 
deplasare a realizat-o Honved Buda
pesta : 4—3 cu Lokomotiv Plovdiv. 
Dintre celelalte echipe care au ju
cat in deplasare, scoruri strinse. care 
le mențin in lupta pentru calificare, 
au reușit Hibernian Edinburg. Tot
tenham Hotspur, Racing White Mo
lenbeek. B.K. 03 Copenhaga șl 
Twente Enschede.ÎN CÎTEVA RINDURI

TENIS. — Turneul internațional 
de tenis dotat cu „Cupa Aryamehr", 
care se desfășoară la Teheran șl 
contează pentru „Marele premiu — 
F.I.L.TA a programat primele par
tide din turul trei al probei de sim
plu bărbați. Cunoscutul jucător 
australian John Newcombe, unul 
dintre favoriții turneului, l-a între
cut în .două seturi (5—1, 7—6) pe 
spaniolul Antonio Munoz.

HANDBAL. La Reykjavik 
landa), in primul meci dintre selec
ționatele masculine de handbal ale

CI®-

Cu prilejul aniversării a 25 de 
Ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice intre Republica Socialistă 
România si Republica Populară De
mocrată Coreeană, ministrul afaceri
lor externe al Renublicil Socialiste 
România, George Macovescu. a adre
sat o telegramă de felicitare vice- 
premiorului Consiliului Administra
tiv. ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Hă Dam.

Cu același prilej, vicoprcmierul 
Consiliului Administrativ, ministrul 
afacerilor extern^ al Republicii 
Populare Democrate Coreene. Hă 
Dam. a trimis o telegramă de felici
tare ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România. 
George Macovescu.

Cu același prilej, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. a ofe
rit un dejun in onoarea ambasado
rului Republicii Popul Are Democra
te Coreene, Li Mln Su, și a colabo
ratorilor săi.

★

Ministrul afacerilor externe'al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat ministrului i- 
ranlân al afacerilor externe. Abbas 
Aii KhalatbAri. o telegramă de feli
citare cu ocazia Zilei naționale a Ira
nului.

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Austria, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare mi
nistrului federal al afacerilor ex
terne al Republicii Austria, Rudolf 
Kirchschlăger.

★

La invitația Asociației ..România", 
președintele Asociației sașilor tran
silvăneni din Austria, dr. Roland 
Bobel. și vicepreședintele acestui așe- 
zămint, dr. Fritz Frank, împreună cu 
soțiile, au făcut o Vizită în România. 
Oaspeții au avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Asociației 
„România", au fost primiți la con
ducerea Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, au 
făcut vizite și au purtat discuții la 
redacțiile revistei „Tribuna Româ
niei" și ziarelor „Neuer Weg". „Kar- 
pathen Rundschau", precum și la e- 
dițura „Kriterion". Domnii Roland 
Bobel și Fritz Frank au vizitat, de a- 
semenea. obiective social-culturale, 
economice și de interes turistic din 
Capitală și din municipiile Brașov, 
Sighișoara, Mediaș, Cluj și Sibiu.

Vizita s-a desfășurat intr-o atmo
sferă prietenească, de înțelegere și 
interes reciproc, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două asociații.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Turci

ei — 29 octombrie. împlinirea a 50 
de ani de la proclamarea republicii 
— Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat. joi. o seară culturală, in cadrul 
căreia prof. dr. Virgil Cândeă, a 
prezentat 
culturale 
vizionate 
producții . ....... __ ...

La manifestare au fost prezenți 
Andrei Vela, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

A participat, de asemenea. Osman 
Derinsu. ambasadorul Turciei la 
București.

..Relațiile 
Au fost

comunicarea 
româno-turce". 
apoi filme documentare, 
ale studiourilor turce.

★

Joi dimineața a sosit in Capitală 
o delegație a cooperativei agricole 
de producție „Prietenia vietnamezo- 
română", din Moc Bac — R. D. Viet
nam. care, la invitația cooperativei 
agricole de producție „Prietenia ro- 
mâno-vietnameză" din comuna Gin- 
giova. Județul Dolj, va face o vizită 
de documentare și schimb de expe
riență in țara noastră.

(Agerpres)

A apărut

„MUNCA DE PARTID"
nr. 20/1973

Actualul număr al revistei se 
deschide cu editorialul „Un eve
niment de răscruce in istoria 
omenirii". Rubrica „Programul 
de educație comunistă a mase
lor prinde viață" înmănunchea
ză articolele „Orizonturi largi 
întregii activități politico-ideolo
gice" și „Spiritul ofensiv, ca
racteristică esențială a muncii 
politice" — consacrate împlini
rii a doi ani de la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971.

In cadrul rubricii „Tnvăță- 
mintul de partid și propaganda 
prin conferințe" sint publicate 
mai multe consultații $i planuri 
te.matice. Amintim citeva din
tre temele abordate : întărirea 
și dezvoltarea proprietății so
cialiste ; democrația internă de 
partid ; opoziția radicală dintre 
știință și religie : modernizarea 
continuă a structurilor econo
miei naționale. în sprijinul ca
binetelor de științe sociale re
vista publică date statistice și 
fante sugestive care evidențiază 
evoluția invâțămîntulul in țara 
noastră.

Revista inserează, totodată, 
obișnuitele rubrici : „Cincinalul 
înainte de termen". „Cum se 
înfăptuiește rolul conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid". ..Intensificarea conti
nuă a vieții interne de partid", 
Note critice si răspunsuri la În
trebările cititorilor.

Islandei și Italiei, contind pentru 
grupa a 2-a a preliminariilor cam
pionatului mondial, gazdele au obți
nut victoria cu 25—9 (12—4).

VOLEI. — Au luat sflrșit Întrece
rile celor două grupe preliminare 
ale „Cupei mondiale4* la volei femi
nin. competiție care se desfășoară in 
aceste zile in Uruguay. Pentru tur
neul final s-au calificat : U.R.S.S., 
Japonia. Peru șl Coreea de Sud. 
Pentru locurile 5—8 se vor Întrece 
echipele Argentinei, Cubei. S.U.A. 
•1 CanadeL

ZIUA NAȚIONALĂ A IRANULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

^ohinșa/iul Iranului
Cu prilejul aniversării Zilei de naștere a Maiestății Voastre Impe

riale — sărbătoarea națională a Iranului — în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și al poporului român, precum șl în numele meu, 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului iranian prieten.

Doamna Ceaușescu și cu mine ne amintim cu deosebită plăcere 
recenta vizită pe care ați făcut-o în țara noastră împreună cu Maiesta
tea Sa împărăteasa Farah. Această vizită a marcat o nouă și impor
tantă etapă in istoria relațiilor de prietenie dintre România și Iran.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea romftno-iraniană 
se vor dezvolta și întări continuu, în folosul celor două popoare, în 
interesul cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului AMIR ABBAS HOVEYDA

Primul ministru al Iranului
Cu prilejul Zilei naționale a iranului, sint fericit să vă adresez cor

diale felicitări și cele mal bune urări de sănătate $i fericire Excelenței 
Voastre, de progres și prosperitate pentru poporul iranian.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Vizita delegației Adunării
Federale a R. S. Cehoslovace
Delegația Adunării Federale a Re

publicii Socialiste Cehoslovace, con
dusă de Alois Indra, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Adunării Fe
derale, care se află intr-o vizită in 
țara noastră, la invitația Marii A- 
dunări Naționale, a fost joi oaspete 
al județului Suceava.

La sosire, parlamentarii ceho
slovaci au fost întîmpinați de Miu 
Dobrescu, prim-secretar al comite
tului județean al P.C.R., președintele 
comitetului executiv al consiliului

Delegația guvernamentală economică a G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud, la Brașov

Delegația guvernamentală econo
mică a G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud, condusă de Duong 
Thang Long, ministrul adjunct al e- 
conomiei. care se află in țara 
noastră, a vizitat în cursul zilei de

SOSIREA UNEI DELEGAȚIIDE ACTIVIȘTI Al P.C. DIN CUBA
La invitația C.C. al P.C.R., joi a 

sosit in Capitală, într-o vizită pentru 
schimb de experiență, o delegație de 
activiști ai P.C. din Cuba, condusă 
de Nario Dominguez Izquierdo, 
membru al Biroului provincial Ha
vana al P.C. din Cuba.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin in Maramureș, Crișana, estul 
Munteniei, Dobrogea șl nordul Mol
dovei. Ploi slabe Izolate s-au semna
lat în vestul Olteniei, local în sudul 
Transilvaniei și zona subcarpatică 
din sudul țării. în munții Bucegi și 
munții Banatului s-au semnalat la- 
poviță și ninsoare. Vintul a prezen
tat intensificări de scurtă durată in 
Bărăgan și Dobrogea. Temperatura 
aerului, la ora 14, oscila între minus 
1 grad la Țebea Brad și plus 9 grade 
la Gurahonț, Deva, Sebeș. Vârădia

Astăzi este sărbătoarea națională a Iranului — Ziua nașterii Șa- 
hînșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Ea oferă ocazia de a 
evoca bunele relații de prietenie și colaborare multilaterală dintre 
România și Iran. Vizitele efectuate de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Iran, ca 
și cele întreprinse de Sahînșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr 
in țara noastră, contactele la nivelul șefilor de guverne șl la alte 
niveluri au marcat contribuții de o insemnătate determinantă in cursul 
continuu ascendent al relațiilor româno-iraniene, spre binele celor 
două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Sărbătoarea de astăzi găsește poporul iranian angajat intr-un am
plu efort constructiv, indTeptat spre modernizarea țării, dezvoltarea 
industriei, înnoirea structurilor agriculturii, creșterea nivelului ma
terial și cultural al populației.

.'.Aterizăm la Aba
dan, in amurg, tind 
soarele, atit de generos 
in aceste locuri, înce
tează să-șl mal trimi
tă săgețile incandes
cente asupra pămintu. 
lul Încins ca un cup
tor. Palmierii, clădiri
le, totul pare de pur
pură. Parcă au Împru
mutat culoarea Vilvă- 
tăilor roșii, ce se 
înaltă ca niște imen
se luminări, departe 
printre pădurea de 
sonde. Pentru că Aba- 
danul Înseamnă, in 
primul rînd, petrol, 
înseamnă rafinăria 
cu același nume — 
una din cele mai 
mari din lume. A- 
ceastâ rafinărie, pe 
care o vizităm În di
mineața următoare, 
trimite in fiecare zi 
spre imensele tancuri 
petroliere ancorate in 
largul insulei Kharg 
nu mai puțin de 
400 000 de barili de 
produse petroliere.

Evident mindre de 
această realizare — 
un adevărat păian
jen de conducte se 
pierde in zare în tre
murai aerului încins 
— gazdele ne spun că 
in ultimii ani în Iran 
au fost ridicate sau 
se află În stadiul de 

proiect si construcție 
o serie de alte rafi
nării. în efortul con
tinuu* al tării de a 
valorifica Intr-un

grad cresclnd marea 
sa bogăție, petrolul, 
a cărui producție se 
cifrează actualmente 
la 254 milioane de 
tone, ceea ce conferă 
Iranului locul patru 
In lume.

După cum se știe, la 
sfirșitul anului trecut. 
Șahlnșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Arya- 
mehr a făcut cunos
cută hotârirea Iranu
lui de a deveni dp 
deplin stăpin asu
pra industriei petro
liere. O lege in acest 
sens a fost ratificată

popular județean, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

Membrii delegației au vizitat re
numitele monumente istorice și de 
artă de la Voroneț. Moldovița și 
Suceviță, alte obiective de interes 
turistic, precum și Casa de cultură 
a sindicatelor din municipiul Su
ceava.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Suceava a oferit un dejun în onoa
rea delegației Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

(Agerpres)

joi uzinele de autocamioane și de 
tractoare din Brașov. în aceeași lo
calitate, oaspeții au vizitat, de h- 
semenea, obiective turistice, monu
mente de artă și istorice.

(Agerpres)

La aeroportul Otopeni, oaspeții cu
banezi au fost întîmpinați de Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., de activiști 
de partid.

Erau de față membri ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

și Timișoara. In București: Vremea 
a fost rece, cu cerul mai mult senin. 
Vintul a suflat potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 octombrie. în țară : Vre
me rece la început, apoi in încălzire 
ușoară și treptată. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin noaptea. In re
giunile din nordul țării, cerul se va 
înnora treptat și temporar va ploua. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, iar maximele vor oscila in
tre 4 și 14 grade, local mai ridicate. 
La inceputul intervalului, condițiile 
vor rămine încă favorabile formării 
brumei și înghețului la sol. în Bucu
rești : Vreme rece la început, apoi in 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin. Vint moderat. Con
diții de brumă.

la sfirșitul lunii iulie 
de cele două camere 
ale parlamentului si 
de către suveranul 
Iranului. In virtutea 

Iranul - pe calea 
prosperității și civilizației

acestei legi, dirijarea 
industriei petroliere, 
explorarea, exploata
rea sl comercializarea 
țițeiului au încetat 
să mai fie reali
zate prin decizii, lua
te in afară, ci se 
desfășoară exclusiv 
prin intermediul So
cietății naționale a 
petrolului iranian 
(S.N.I.P.). Ca urmare 
a noii legi, veniturile 
anuale ale tării spo
resc cu mai mult de 
3,3 miliarde de dolari, 
permitînd amplifica
rea efortului econo

ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

Excelentei Sale
Domnului FRANZ JONAS

Președintele federal al Republicii Austria

Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Consiliului d<? 
Stat și al meu personal, cele mai cordiale felicitări cu ocazia Zilei na
ționale a Republicii Austria.

Folosesc prilejul pentru a transmite Excelenței Voastre cele mal 
bune urări de fericire personală și de pace și progres poporului austriac 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

De pe Kahlenberg, 
colină ce oferă privirii 
o imagine de ansam
blu asupra capitalei 
Austriei. Viena impu
ne atenției Citeva o- 
blective ce domină, 
prin înălțime, Împre
jurimile și care, de-a 
lungul anilor, au de
venit adevărate em
bleme ale orașului. 
Mai intil turnul cate
dralei Sf. Ștefan, a 
cărui siluetă stilizată 
simbolizează virila de 
două ori milenară a 
orașului de pe Dunăre
— beneficiar al unor 
bogate tradiții'de cul
tură și civilizație. A- 
poi Ringul — artera 
circulară ce delimitea
ză contururile nucleu
lui istoric al urbei — 
relevă o suită a prin
cipalelor piese arhitec
tonice : Muzeul de is
torie a artei — depo
zitar al uncia din cele 
mai importante galerii 
a picturii universale ; 
clădirea in stil clasic 
a Parlamentului: com
plexul Hofburgului — 
palatul imperial de o- 
dinioară, devenit as
tăzi loc de desfășura
re a unor importante 
reuniuni internaționa
le ; edificiul baroc al 
Bibliotecii naționale
— care numără peste 
un milion de volume
— universitatea, ope
ra — și enumerarea 
este departe de a sd 
opri aici.

Pentru Viena de as
tăzi, așezare citadină, 
care imbină intr-o e- 
cuație fericită valorile 
trecutului cu exigen
țele orașului modern, 
linia zveltă a turnului 
Dunării rezumă, intr-o 
imagine, dorința vie- 
nezilor de a adăuga un 
spor de frumusețe 
contemporană orașului 
lor, in care noile Car
tiere de locuințe, șan
tierul — omniprezent
— al metroului, obiec
tivele industrială sau 
edificiile durate în 
beton, sticlă și alumi
niu au devenit pre
zențe familiare printre 
monumentele secolelor 
trecute.

Prezentă, la rindul 
său, In tripticul em
blemelor Vienel, Ma
rea Roată din parcul 
Prater exercită asupra 
turistului o atracție 
comparabilă cu aceea 
a Turnului Eiffel pen
tru vizitatorul Parisu
lui. Praterul dezvăluie 
o altă fațetă a reali
tății austriece — tu
rismul care, cu cei 
circa zece milioane de 
vizitatori străini îrt 
decursul unui an, a 
devenit o adevărată 
industrie ce asigură 
mai mult, de o treime 
din venitul național.

Fiecare al patrulea 
austriac este vienez, 
ceea ce permite capi
talei să reflecte, in- 
tr-o formulă sintetică, 
imaginea realității 
Austriei contemporane 
— țară ce înregistrea
ză o remarcabilă dez
voltate economică și 
social-culturală. Sint 
cunoscute și aprecia
te, dincolo de hotarele 
țârii, performanțele 
tehnice atinse de 
Austria in diferite ra
muri industriale, Intre 
care siderurgia, meta
lurgia, construcția de 
mașini, chimia. în e- 
conomia Austriei Bec- 
torul etatizat are o 
pondere deosebită atit 
prin faptul că el în
globează mal ales in
dustria grea, cit și 
prin contribuția sa 
importantă la comer
țul exterior al țării.

Realizările obținute 
de Austria în perioa
da care s-a scurs de 
la 26 octombrie 1955 — 
cind. prin adoptarea 
Actului neutralității 
permanente, s-a des
chis o pagină nouă în 
istoria poporului aus
triac — se bucură de 
stimă și prețuire in 
țara noastră.

Austria și România, 
țări legate geografi- 
cește de cursul Dună
rii, au vechi tradiții 
de prietenie, care, mai 
ales in anii din urmă, 
au căpătat noi dimen
siuni. O-însemnătate 
hotăritoare a avut, în 
această privință, vi

zalău : Sesiune jubiliară 

dedicată aniversării orașului
ZALÂU (corespondentul „Scinteii", 

Vasile Rusu). — în sala de specta
cole a noii Case de cultură a sindi
catelor — inaugurată ieri, 25 octom
brie a. c. — a avut loc sesiunea 
jubilihră comună a Consiliului popu
lar județean Sălaj și a Consiliului 
popular orășenesc Zalău — manifes
tare consacrată sărbătoririi a 500 de 
ani de existență documentară a ora
șului. în cuvintarea ținută in fața 
deputaților șl lnvitaților, tovarășul 
Laureân Tulai, prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude
țean, a făcut o trecere în revistă a 
celor mai importante evenimente din 
istoria acestor 'meleaguri românești, 
înfățlșind apoi citeva dintre rezulta

mic ce are ca obiectiv 
să ducă această tară 
la nivelul tehnologic 
Si industrial al națiuni
lor avansate ale lu
mii. Ritmul de dez
voltare scontat este 
înalt : 10—12 la sută.

Iranul a șl Înregis
trat progrese . remar
cabile pe acest drum 
S-au înălțat nume
roase baraje, fa
brici și uzine, siste
me de irigații, ferme 
agricole ce au schim
bat înfățișarea a nu
meroase așezări ira
niene, ca si structura 
exportului acestei 

nia. Asemenea apre
cieri dădeau expre
sie realității de ne
contestat că deși 
tarile noastre au o- 
rînduîri sociale si for
me de guvernare dife
rite. ambelor state le 
sint comune preocupa
rea pentru lichidarea 
rămînerii în urmă în 
dezvoltarea economi
că prin valorificarea 
resurselor naționale. 
Interesul pentru sta
tornicirea in lume a 
unui climat de pace, 
securitate si coopera
re internațională. A- 
cestla sint factori

țări, făclnd ca balanța 
să Încline tot mal 
mult In favoarea pro
duselor industriale. 
Dacă la începutul de
ceniului al 7-lea nu
mai 11 la sută din 
produsele exportate 
erau industriale, in 
prezent. 38 la sută din 
mărfurile ce Părăsesc 
granițele tării sint 
realizate în industrie.

In timpul cit ne-am 
aflat in Iran, nume
roși interlocutori 
ne-au vorbit In ter
meni elogiosi despre 
colaborarea cu Româ

trainici, care stimu
lează promovarea 
unor raporturi de 
conlucrare reciproc a- 
vantaloasă. cu largi 
posibilități de conti
nuă extindere. Uzina 
detractoare de la Ta
briz. complexul de 
Industrializare a lem
nului de pe riul Neko, 

1 complexul agrozoo
tehnic de tip indus
trial de la Rașt sint 
tot atîtea roade pal
pabile ale acestei co
operări. Cu unul din 
obiectivele ridicate in 
comun de specialiștii

zita efectuată de 
președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. In Austria, 
in 1970, ca răspuns la 
vizita pe care a fă
cut-o in 1969, in 
România, președintele 
Austriei, Franz Jonas. 
Convorbirile la nivel 
înalt au dat un puter
nic impuls cooperării 
multilaterale dintre 
cele două țări, care se 
dezvoltă pe baza res
pectării principiilor 
independenței și suve
ranității naționale, al 
egalității în drepturi, 
neamestecului in afa
cerile interne și avan
tajului reciproc. Acor
dul comercial pe pe
rioada 1971—1975, ce 
prevede o dezvoltare 
substanțială a schim
burilor comerciale ro
mă no-austriece, hotă- 
rirea celor două părți 
de a extinde coope
rarea in domeniul teh- 
nico-industrial și de a 
intensifica schimburile 
și cooperarea in do
meniile invățămintu- 
lui, științei și culturii, 
jalonează cursul as
cendent al bunelor re
lații existente intre 
România și Austria. 
Pe planul relațiilor 
internaționale, cele 
două țări conlucrează 
in domenii de larg 
interes comun, cum 
sint înfăptuirea secu
rității, dezvoltarea co
operării în EurOpa, 
realizarea de progra
me concrete în direc
ția dezangajării milita
re și dezarmării, creș
terea rolului O.N.U. 
în întărirea păcii, se
curității și legalității 
internaționale.

Animat de senti
mente de profundă 
simpatie față de po
porul austriac, po
porul român urmăreș
te cu viu Interes efor
turile depuse de po
porul austriac în dez
voltarea sa economică 
și socială, contribuția 
sa la o pace trainică 
în Europa.

Comeliu VLAD

tele semnificative pe care le-a înre
gistrat Zalăul In Ultimii ani. In în
cheierea sesiunii jubiliare, într-o at
mosferă de entuziasm, participanta 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, o telegramă in care își reafir
mă recunoștința fierbinte față de 
partid și conducerea sa înțeleaptă 
care poartă o statornică grijă pro
gresului continuu și al acestor ținu
turi sălajene. In numele tuturor lo
cuitorilor de pe aceste ineleaguri, 
participanta se angajează să mun
cească umăr la umăr pentru înflo
rirea României socialiste, să traducă 
în viață programul partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Iranieni și cei români, 
Fabrica de produse so
dice de la Siraz. am 
luat cunoștință nemij
locit în timpul călăto
riei în Iran. Cu acest 
prilej, inginerul-$ef al 
uzinei, Kharsad Nas
ser, ne spunea : „sln- 
tem foarte mulțumiți 
de colaborarea cu Ro
mânia. Muncind îm
preună, aici, in fabri
că. am stabilit o bună 
conlucrare cu specia
liștii dumneavoastră".

Dar specialiștii ro
mâni sînt prezenți nu 
numai la Siraz. In ba
za acordurilor conve
nite. el contribuie la 
punerea in valoare a 
unor zăcăminte cupri
fere. Ia concretizarea 
unor proiecte iraniene, 
cum ar fi barajul de 
la Saveh. pe riul Ka- 
ratshai. la edificarea 
altOr Importante re
pere ale dezvoltării.

Fără îndoială, fruc
tuoasa colaborare sta
tornicită se va dez
volta si mai mult în 
viitor si. in această 
direcție, apropiata vi
zită în Iran a preșe
dintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, se 
va inscrie ca o nouă 
sl importantă contri
buție.

Cu ocazia sărbătorii 
de azi, poporul român 
transmite poporului 
iranian prieten oalde 
foliei țări și urarea de 
a obține noi succese 
în dezvoltarea econo
miei și culturii, in e- 
forturile pentru pros
peritate și pace.

Augustin 
BUMBAC

Ste.ua


viața internațională
in legătură cu evenimentele din Orientul Apropiat
■ Dezbaterile din Consiliul de Securitate ■ Declarația guvernului român 
difuzată ca document al O. N. U. ■ Lucrările sesiunii Consiliului 
Interparlamentar: „Poziția României o contribuție importantă la 

eforturile de soluționare a conflictului"
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager- 

preș). — Consiliul de Securitate și-a 
reluat, joi. lucrările, la cererea Re
publicii Arabe Egipt, pentru a ana
liza evoluția situației din Orientul 
Apropiat. în prima ședință a zilei 
au luat cuvintul ministrul de exter
ne egiptean. Mohamed Hassan 
El-Zayyat. reprezentantul Israelului, 
Josef Tekoah, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., Iakov 
Malik, și ambasadorul american, 
John Soali.

In cadrul ședinței de după-amiazâ. 
consiliul a luat in discuție proiectul 
de Tezolutie prezentat de reprezen
tanții a opt state membre ale consi
liului — Guineea. India. Indonezia. 
Iugoslavia. Kenya. Panama. Peru si 
Sudan — care cere respectarea ime
diată și completă a încetării focului 
și retragerea forțelor militare ale 
părților beligerante pe pozițiile ocu
pate în momentul decretării încetării 
focului, adică la 22 octombrie ora 
M.50 G.M.T. ; proiectul prevede, tot
odată. crearea unei forțe de urgență 
s Națiunilor Unite pentru asigurarea 
respectării încetării focului.

★

NAȚIUNILE UNITE 25 — Cores
pondență de la C. Alexandroaie. De
clarația guvernului Republicii So
cialiste România referitoare la situa
ția din Orientul Mijlociu a fost di
fuzată. joi. la Națiunile Unite ca do
cument oficial al Adunării Generale 
Fi al Consiliului de Securitate.

De asemenea, la cererea ambasa
dorilor României și Venezuelei la 
O.N.U„ in aceeași zi. a fost difuzată, 
ca document oficial al Adunării Ge-

★

GENEVA 25 — (De la corespon
dentul nostru) : La Palatul Națiu
nilor din Geneva continuă lucrările 
celei de-a 113-a sesiuni a Consiliu
lui Interparlamentar. Joi. participan- 
tii au luat in dezbatere situația din 
Orientul Apropiat. înscrisă ca punct 
distinct pe ordinea de zi.

Luind cuvintul. președintele gru
pului interparlamentar român. Cor- 
neiiu Mănescu. a dat expresie în
grijorării opiniei publice din tara 
noastră in legătură cu reizbucnirea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
care a dus la pierderea a numeroa
se vieți si a provocat grave distru
geri materiale. Vorbitorul s-a refe
rit. apoi, la Declarația guvernului 
Republicii Socialiste România cu 
privire la situația din Orientul Mij
lociu ai la căile de instaurare a pă
cii in aceasta regiune a lumii, a-

Declarația comună a partidelor comuniste 
din Marea Britanie si Irlanda

LONDRA 25 — Corespondentul A- 
gerpres. Nicolae Plopeanu. transmi
te : „Realizarea unei soluții politice 
pentru actuala criză și retragerea to
tală a trupelor britanice din Irlanda 
de Nord" — acestea trebuie să fie 
obiectivele popoarelor britanic si 
irlandez, se arată în declarația co
mună a partidelor comuniste din 
Marea Britanie si Irlanda. Declara
ția a fost publicată la Londra, după 
convorbirile care au avut loc cu 
prilejul vizitei delegației P.C. din 
Irlanda, condusă de Michael O’Rior
dan, secretar general al partidului. 
Din partea Partidului Comunist din 
Marea Britanie la convorbiri au fost 
prezenți Gordon McLenan, Bert Ra-

Coincidența face că. in timp ce Ia 
Palatul Națiunilor din Geneva se 
desfășoară lucrările fazei a doua a 
Conferinței general-europene, in a- 
celași timp, intr-o clădire situată 
la numai citeva sute de metri dis
tanță. parlamentari din aproape toa
te sutele Europei, din S.U.A. și Ca
nada au reluat, la rindul lor. în dez
batere. problemele securității și coo
perării in Europa — aducind astfel 
la conferință, și in acest mod, ecoul 
aspirațiilor opiniei publice, al voin
ței popoarelor din țările respective. 
Schimbul de păreri intre participant 
în aceste probleme reprezintă, de 
fapt, o continuare a dialogului des
fășurat in cadrul Conferinței parla
mentarilor din țările europene, S.U.A. 
e i Canada, ținută In luna ianuarie 
la Helsinki.

Consensul interparlamentar de la 
Helsinki a fost evocat aici, la Ge
neva. de marea majoritate a pani- 
rpanților la dezbateri, care au ținut 
să evidențieze însemnătatea deose- 
b.tâ a ideilor și propunerilor formu
late. concordanța lor cu preocupările 
pe linie guvernamentală legate de 
pregătirea si desfășurarea conferin
ței europene.

Pornind tocmai de la rezultatele 
remarcabile obținute, de la ro
lul important ce revine parlamente
lor și. in general, opiniei publice in 
progresul operei de edificare a secu
rității. pârtieipanții au căzut de a- 
cord să se organizeze in cursul anu
lui viitor o nouă conferință inter
parlamentară, consacrată securității 
și cooperării europene — care ar 
urma să aibă loc la Belgrad. Așa 
cum s-a convenit, problemele con
crete ce vor forma obiectul discu
țiilor vor fi stabilite cu ocazia con
ferinței de primăvară a Uniunii In
terparlamentare. ce urmează să se 
desfășoare, in aprilie 1974. la Bucu
rești.

Necesitatea unei oontinuităti a ac
țiunilor Uniunii Parlamentare in 
sprijinul acțiunilor pe plan guverna
mental in direcția securității euro
pene a fost relevată de mai mulți 
parlamentari, care au făcut pentru 
„Scinteia" declarațiile de mai jos.

„Conferința de la Helsinki — a- 
preciază senatorul francez ANDRE 
FOSSET — a constituit, fără indo- 
<0131 ă. o reușită excepțională. Dar.

Incă înainte de ședința de după- 
amiază, agenția France Presse men
ționa că autorii proiectului au accep
tat propunerea S.U.A. ca din forța 
specială a O.N.U., care urmează să 
fie trimisă in Orientul Apropiat, să 
nu facă parte efective militare ale 
celor cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate. (Franța, 
Marea Britan ie, R. P. Chineză. Sta
tele Unite si U.R.S.S.).

Luind cuvântul, reprezentantul 
U.R.S.S., Iakov Malik, a declarat că 
țara sa acceptă rezoluția care pre
vede crearea unei forțe O.N.U. în 
Orientul Apropiat, și din care să nu 
facă parte unități ale forțelor arma
te din cele cinci state membre per
manente ale consiliului. Reprezen
tantul sovietic a cerut, de asemenea, 
ca observatori din țările socialiste și 
nealiniate sâ se alăture observatori
lor militari aflați deja în Orientul 
Apropiat

Imediat după aceasta, consiliul a 
adoptat, cu 14 voturi pentru și o ne- 
prezentare la vot. proiectul de rezo
luție prezentat de cele opt țări.

*
neralc. Declarația comună a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Repu
blicii Venezuela, Rafael Caldera, 
semnată cu prilejul vizitei șefului 
statului român in această țară latino- 
americanâ. Declarația comună a fost 
publicată la punctul agendei sesiu
nii Adunării Generale privitor la 
„aplicarea prevederilor Declarației 
asupra întăririi securității interna
ționale".

*
mințind principalele prevederi ale
documentului.

Declarația guvernului român cu 
privire la situația din Orientul Mij
lociu a fost difuzată în rindul par- 
ticipantilor la actuala sesiune a Con
siliului Interparlamentar, fiind pri
mită _ cu deosebit interes. „Poziția 
României — ne-a declarat J. H. van 
Wijk, reprezentantul grupului inter
parlamentar olandez — este foarte 
clară, ea reprezentind o contribuție 
importantă la eforturile de soluțio
nare a conflictului din Orientul A- 
propiat. Considerăm ca foarte in
teresantă ideea creării de urgentă 
a unei zone degajate de orice forțe 
militare si trimiterea de observatori 
sau forte O.N.U. pentru menținerea 
păcii. As vrea să amintesc că o ini
țiativă similară în Orientul Apro
piat a mai fost luată de O.N.U. in 
1956. ea dovedindu-se ‘ utilă". ’ 

melson si Jack Woddis. membri ai 
Comitetului Politic. „Situația din 
Irlanda de Nord continuă să fie ex
trem de gravă, iar problemele fun
damentale care au creat-o se accen
tuează în continuare" — se arată in 
declarație.

„Soluționarea crizei din Irlanda de 
Nord — se arată in încheiere — con
stituie o problemă urgentă, care 
cere eforturile comune ale popoare
lor britanic și irlandez și ale mișcării 
muncitorești din ambele țări. Cele 
două partide ale noastre vor con
tinua să acționeze împreună pentru 
realizarea scopurilor menționate în 
această declarație comună".

ceea ce am început atunci, trebuie 
continuat și dezvoltat. Parlamentarii 
pot să aducă o contribuție însemna
tă la atenuarea neînțelegerilor care 
mai persistă între state și. printr-o 
mai bună cunoaștere reciprocă, prin 
conlucrare, pot sugera căi de apro
piere. de colaborare și promovare a 
destinderii. In ce privește viitoarea 
noastră conferință avem datoria de 
a aprofunda tezele din documentul 

Glasul parlamentarilor 

in sprijinul infăptuirii 

securității europene
CORESPONDENTĂ DIN GENEVA

de la Helsinki, de a examina moda
litățile prin care putem să ajutăm 
la materializarea ideilor de secu
ritate și cooperare in Europa".

La rindul său. senatorul GIU
SEPPE VEDOVATO, președintele 
grupului interparlamentar italian, 
sublinia : „Parlamentarii europeni, 
atlt din Vestul, cit și din Estul con
tinentului au datoria de a contribui 
la clarificarea opiniei publice din 
țările lor asupra obiectivelor majore 
ale Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. în afară de a- 
ceasta. ei trebuie să Insiste pe lingă 
guvernele lor pentru a întreprinde 
acțiuni concrete în vederea transpu
nerii în viață a botăririlor ce vor fi 
adoptate. Doresc să-mi exprim

CAIRO 25 (Agerpres). — Consi
lierul președintelui R.A. Egipt pen
tru probleme de presă. Ashraf 
Ghorbal, a ținut, la Cairo, o confe
rință de presă in cursul căreia a 
declarat că Israelul și-a continuat, 
joi. in sectorul sudic, actele de vio
lare a încetării focului și a împie
dicat pe observatorii O.N.U. să se 
deplaseze in acest sector — rela
tează agențiile France Presse și 
Reuter. Forțele israeliene, a decla
rat purtătorul dc cuvint egiptean, au 
tăiat șoseaua Cairo—Suez, la kilo
metrul 102, au lansat un atac cu 
tancuri împotriva orașului Suez, au 
continuat zborurile de recunoaștere 
peste teritoriul ocupat de armata a 
treia egipteană și au deschis focul 
asupra trupelor egiptene.

Pe de altă parte, un comunicat al 
comandamentului forțelor armate e- 
giptene afirmă că forțele Israeliene, 
folosind tancurile și artileria, au în
cercat joi să ia cu asalt orașul Suez, 
dar au fost respinse de forțele ar
mate egiptene, pierzind 11 tancuri.

★
TEL AVIV 25 (Agerpres). — Po

trivit agențiilor U.P.I. și A.P., Israe
lul a declarat, joi, că trupele sale 
„mențin încetarea absolută a focu
lui". semnalind numai acțiuni spo
radice ale trupelor egiptene încer
cuite pe malul estic al Canalului 
Suez. Cea mai mare parte a fron
tului sudic și totalitatea frontului 
nordic erau joi calme, s-a declarat 
la Tel Aviv.

Pe de altă parte, Knesset-ul (Par
lamentul israelian) a hotărît, joi, să 
amine pentru 31 decembrie a.c.. a- 
legerile generale ce urmau să se țină 
la 30 octombrie.

★
HELSINKI 25 (Agerpres). — La ce

rerea secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, Finlanda va trimite 
încă 10 observatori in Orientul Apro
piat — 6-a anunțat oficial la Hel
sinki. In prezent, in Orientul Apro
piat se află 20 de observatori finlan
dezi.

agențiile de presă transmit:
Conferința generală 

extraordinară 
a UNESCO

PARIS 25. — La Paris se des
fășoară conferința generală ex
traordinară a UNESCO, pe a 
cărei ordine de zi figurează 
examinarea situației financiare 
a organizației.

In cursul dezbaterilor a luat 
cuvintul, joi, ambasadorul Pom- 
piliu Maoovei, șeful delegației 
permanente a țării noastre la 
UNESCO. In intervenția sa, 
vorbitorul a susținut ideea că 
economiile bugetare nu trebuie 
să afecteze in nici un caz pro
gramele operaționale menite să 
sprijine țările in curs de dez
voltare. El a propus, în cadrul 
politicii de economii a organi
zației, o raționalizare a cheltu
ielilor, o mai bună organizare 
administrativă, precum și evi
tarea paralelismelor și a unor 
acțiuni ineficace.

in mod special satisfacția că 
Bucureștiul va fi gazda apropiatei 
noastre reintilniri, cu care prilej 
vom stabili in mod concret și tema
tica următoarei reuniuni consacrate 
securității și cooperării în Europa".

„în opinia delegației U.R.S.S., 
după cum ne-a declarat depu
tatul sovietic L. SMIRNOV, ur
mătoarea conferință interparlamenta
ră pentru securitate va trebui să 

pornească de la rezultatele concrete 
înregistrate. Astfel, pe agendă, ar 
putea figura un punct intitulat : Ba
zele securității și cooperării între 
state in Europa, indiferent de siste
mele lor sociale și politice. In ace
lași timp, am propune examinarea 
unor măsuri de dezangajare milita
ră in Europa, pornind de la necesi
tatea eliminării factorilor de încor
dare și avînd ca țel înfăptuirea 
dezarmării generale. Trebuie avut in 
vedere însă că nu putem 6ă ne li
mităm la afirmarea de deziderate, ci 
trebuie să sporim aportul nostru la 
realizarea de acțiuni concrete, efi
ciente".

Arătind că în preocupările parla
mentarilor trebuie să-și găsească un

Lucrările Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare
GENEVA 25 — (Corespondență de 

la Corncliu Vlad) : Lucrările celei 
de-a doua faze a Conferinței euro
pene pentru securitate si cooperare 
au continuat, joi, in cadrul diferite
lor organe de lucru ale reuniunii. In 
Subcomisia pentru problemele me
diului înconjurător au continuat dis
cuțiile de fond asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. Numeroși 
oratori s-au referit la importanta și 
necesitatea stabilirii unei largi co
operări între țările participante, in 
scopul unei protecții corespunzătoa
re a mediului înconjurător in toate 
aspectele sale. Luind cuvintul. dele
gatul român, Constantin Rădescu, a 
subliniat necesitatea asigurării. în 
același timp, a dezvoltării economi
ce și a calității factorilor dc mediu, 
prin măsuri proprii si printr-o lar
gă cooperare internațională. Vorbi- 

Situația din Chile
• Represiunile continuă • O organizație de rezistență la 

Valparaiso
SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager-

pres). — In cursul unei ample con
ferințe de presă radiotelevizate, mi
nistrul chilian de interne, generalul 
Oscar Bonilla, a afirmat că guver
nul militar a decretat, la 24 octom
brie. abrogarea legislației — in vi
goare de la 11 septembrie — care 
autoriza executarea de persoane „la 
fața locului", fără a fi necesară, in 
prealabil, judecarea lor în instanță. 
El a precizat însă că măsura luată 
nu implică renunțarea la execuții, 
tribunalele militare urmind să 
funcționeze în continuare și avînd 
dreptul să pronunțe sentințe capi
tale. Potrivit declarațiilor ministru
lui de interne — reluate de agen
țiile Inter Press Service și France 
Presse — în Chile, de la preluarea 
puterii de către junta militară, au 
fost interogați aproximativ 7 000 de 
deținuți, dintre care aproape 500 vor 
fi deferiți Curții Marțiale. Totodată, 
a declarat Oscar Bonilla, vor fi con
tinuate perchezițiile.

Citind comunicatul juntei militare, 
agenția France Presse relevă că 
numărul celor arestați in ultimele

Ședin|a Consiliului Băn
cii Internationale de Inves
tiții. La Moscova a avut loc ședința 
ordinară a Consiliului Băncii Inter
naționale de Investiții. Consiliul a 
examinat și adoptat planul de cre
dite al băncii pe anul 1974 și a 
hotărît să reducă nivelul cotelor pro
centuale la creditele acordate in 
ruble transferabile pe perioada 
1974—1975.

Comunicatul comun re£c- 
ritor al vizita oficială în U.R.S.S. a 
primului ministru al Danemarcei, 
Anker Joergensen, relevă că in cursul 
convorbirilor, părțile și-au exprimat 
dorința de adincire in continuare a 
colaborării reciproc avantajoase a ță
rilor lor in diferite domenii. Cele 
două părți au avut un schimb de 
păreri privind desfășurarea Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa și și-au exprimat dorința 
de a contribui pe toate căile la în
cheierea conferinței cu succes și in
tr-un termen cit mai scurt.

La Phenian au continuat ioi 
convorbirile între delegațiile de par

loc important problema cooperării 
economice intre toate statele conti
nentului, președintele grupului inter
parlamentar finlandez, JOHANNES 
VIROLAINEN, a declarat: „Rolul 
parlamentelor in intensificarea aces
tei cooperări poate să se manifeste 
într-o măsură considerabilă. 'Alegăto
rii, cei care ne-au dat votul lor și 
ne-au investit cu dreptul de a vorbi 
în numele lor, sint foarte interesați 
în dezvoltarea circuitului bunurilor 
pe care le creează, iar cooperarea 
este, indiscutabil, un factor esențial 
al securității europene".

Relevînd în acest sens evoluția 
pozitivă a colaborării cu România, 
interlocutorul a spus : „Avem mari 
posibilități de a amplifica și inten
sifica colaborarea româno-finlandeză 
— și aceasta va răspunde nu numai 
dorinței și intereselor popoarelor 
poastre, ci și va reprezenta o con
tribuție la cauza securității euro
pene".

Despre obiectivele viitoarei confe
rințe interparlamentare consacrate 
securității și cooperării în Europa 
ne-a vorbit și președintele Camerei 
Deputaților din Luxemburg, PIERRE 
GREGOIRE : „Ceea ce s-a realizat la 
conferința de la Helsinki este, fără 
îndoială, un succes și un început în
curajator. Acum trebuie să facem pa
sul, următor: trebuie sa găsim pro
puneri concrete care să permită rea
lizarea In practică a celor stabilite. 
Trebuie să ne intensificăm eforturile 
pentru a determina guvernele să ac
ționeze în așa fel ineît să existe o 
concordanță deplină intre principiile 
recunoscute și conduita statelor. în
tre deziderate și fapte. Sîntem opti
miști și avem convingerea că voința 
popoarelor europene de a trăi în 
pace și securitate, de a colabora 
între ele își va putea găsi împlinire".

Firește, asemenea aprecieri, * care 
exprimă deziderate ale opiniei pu
blice largi din țările europene, nu 
pot rămine fără ecou în dezbaterile 
de Ia Palatul Națiunilor. Este încă o 
expresie a rolului de prim ordîn pe 
care sint chemate să-l îndeplinească 
opinia publică, popoarele în stator
nicirea unor raporturi trainice de 
pace, colaborare și securitate pe con
tinent.

Dumitru ȚINU 

torul a sugerat o serie de domenii 
dc cooperare intre țările europene 
participante.

In Subcomisia pentru problemele 
cooperării in alte sectoare economi
ce s-a făcut un schimb dc vederi 
asupra masurilor privind cooperarea 
in domeniul transporturilor șl tele
comunicațiilor. Delegatul român in 
subcomisie s-a referit la posibilită
țile intensificării schimbului de in
formații tehnice și economice.

în Subcomisia pentru cooperarea 
in domeniul culturii, delegatul român 
in subcomisie s-a referit, in interven
ția sa, la o serie de acțiuni menite să 
contribuie la extinderea in conti
nuare a căilor și mijloacelor pentru 
cunoașterea reciprocă și pentru ac
cesul mai larg la realizările in do
meniul artei in toate țările Europei.

24 de ore se ridică la aproximativ 
o sută de persoane, acuzate pentru 
port ilegal de arme și atentat la or
dinea publică. v

Pe de altă parte, secretarul de 
presă guvernamental, Federico Wil
loughby, a făcut cunoscut, la San
tiago de Chile, că în portul Valpa
raiso a fost depistată o organizație 
de rezistență și au fost arestați nu
meroși susținători ai fostului guvern 
Allende.

*
La inițiativa mai multor organi

zații de sprijinire a luptei revoluțio
nare din țările Americii Latine, la 
Paris va fi organizată, la 27 octom
brie, o „Zi de solidaritate cu lupta 
de rezistență a poporului chilian și 
cu exilații latino-americani". Cu a- 
cest prilej vor avea loc o serie de 
manifestări, intre care expuneri și 
dezbateri despre mișcările revoluțio
nare din diferite țări ale Americii, 
un festival cinematografic latino-a- 
merican, o gală de cintece revoluțio
nare, care se va bucura de concursul 
unor mari interpreți etc.

tid și guvernamentale coreeană și 
bulgară, conduse de Kim Ir Sen și 
Todor Jivkov. In cursul convorbiri
lor — relatează agențiile A.C.T.C. și 
B.T.A. — părțile s-au informat reci
proc asupra construcției socialiste în 
R.P.D. Coreeană și Bulgaria și au 
efectuat un schimb de păreri in pro
bleme privind dezvoltarea in conti
nuare a relațiilor de prietenie și co
laborare intre cele două partide și 
țări, precum și in unele probleme 
internaționale de interes comun.

Comemorarea Iui D. Can- 
temir la Berlin. Academia de 5ti- 
ințe a R.D.G. și Comisia R.D.G. pen
tru UNESCO au organizat un’ coloc
viu științific la care au fost prezen
tate o serie de comunicări despre 
viața și opera cărturarului român 
de către o serie de oameni de știință 
din R. D. Germarjă și România.

Manifestările, de joi de la Berlin, 
consacrate lui Dimitrie Cantemir au 
culminat cu sesiunea științifică ple
nară a Academiei de științe, la care, 
alături de gazde, s-a aflat și grupul 
de oameni de știință români aflați 
in capitala R.D.G. cu acest prilej.

Guvernele Republicii De
mocrate Vietnam și flrgen- 
tinCÎ au h°^rit să stabilească re
lații diplomatice la nivel de amba
sadă, cu începere de la 25 octombrie.

La invitația guvernului
S0VÎ6ÎÎC, ministrul de externe al 
Canadei, Mitchell Sharp, va efectua, 
in luna noiembrie, o vizită oficială 
in Uniunea Sovietică — informează 
agenția T.A.S.S.

Președintele Richard Ni- 
XOtl a opus vetotd s^u unei rezo
luții adoptate la începutul acestei 
luni de cele două camere ale Con
gresului, care îi limita capacitatea 
de a angaja trupele americane în 
străinătate în absența unei declara
ții de război. In motivarea sa, pre
ședintele a declarat că proiectul de 
legislație ar fi subminat „capacita
tea țării de a acționa decisiv și con
vingător in momente de criză inter
națională".

Războaiele coloniale pur" 
tate împotriva mișcărilor de elibe
rare națională din Africa au costat 
regimul de la Lisabona, pină in 
prezent, 10 000 de morți și aproxi
mativ 50 000 răniți — informează in
tr-un comunicat partidul portughez, 
de opoziție, al acțiunii democratice 
și sociale.

Irakul a sporit prețul ali- 
șat al țițeiului ™ ™ la in 
conformitate cu rezoluția adoptată 
recent de către șase state din zona 
Golfului Persic, membre ale Orga
nizației Țărilor Exportatoare de Pe
trol (O.P.E.C.) — relatează agenția 
irakiană de presă.

Greva muncitorilor tipo
grafi în Franța. 03 urmare a 
grevei de 24 ore, pe scară națională, 
declanșată joi de muncitorii tipografi, 
ziarele de după-amiază nu au apă
rut. Acțiunea a fost organizată in 
semn de protest față de proiectata 
închidere a unor tipografii.

MOSCOVA

Deschiderea Congresului Mondial 
al Forțelor Păcii

MOSCOVA 25 — Corespondentă de 
la Nicolae Crețu : La Palatul con
greselor din Moscova au inceput, la 
25 octombrie, lucrările Congresului 
Mondial al Forțelor Păcii.

Sînt prezenți peste 3 000 de dele
gați. observatori și Invitați, repre
zentind 1 100 de organizații națio
nale și 117 organisme internaționale.

Pe adresa congresului au sosit me
saje de salut din partea unor con
ducători de partid, șefi de state și 
guverne, altor personalități politice. 
A fost transmis congresului mesajul 
adresat dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La lucrările congresului participă 
și o delegație din România. Dele
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25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 
intre România și R. P. D. Coreeană

Bogată în fapte și evenimente de 
seamă, cronica raporturilor de prie
tenie frățească dintre poporul român 
și poporul coreean consemnează as
tăzi o dată memorabilă : împlinirea 
unui sfert de veac de la stabilirea 
relațiilor diplomatice . intre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană. Ex
presie a năzuințelor celor două po
poare de a extinde și adinei legătu
rile reciproce în toate domeniile, a- 
cest act a marcat consacrarea pe 
plan diplomatic a prieteniei trainice 
și solidarității militante dintre ele, 
a dorinței de a colabora cit mai 
strins sub semnul luptei comune 
pentru edificarea orânduirii noi, 
pentru promovarea idealurilor păcii, 
socialismului și progresului în lume. 
Semnificația istorică a stabilirii re
lațiilor diplomatice intre țările noas
tre este și mai mult pusă în eviden
ță de faptul că acest eveniment a 
avut loc la puțină vreme de la 
nașterea Republicii Populare Demo
crate Coreene — întruchipare a as
pirațiilor fundamentale ale întregu
lui popor coreean, încununare a 
luptelor sale îndelungate și pline de 
sacrificii pentru eliberarea națională 
și socială, pentru făurirea unui stat 
independent și suveran, pentru pro
gres și-o viată mai bună.

în anii care au urmat, oamenii 
muncii din R. P. D. Coreeană, vădind 
înaltele lor însușiri creatoare, au 
realizat — sub conducerea Partidu
lui Muncii — transformări revolu
ționare în toate domeniile vieții, an- 
gajindu-se cu toate forțele pe calea 
socialismului. In pofida faptului că 
activitatea sa constructivă a fost în
treruptă de agresiunea imperialistă, 
poporul coreean, manifestind în 
muncă aceeași abnegație, ca in anii 
luptei pentru apărarea patriei, a iz
butit în scurtă vreme să vindece ră
nile războiului și să pășească, mai 
departe, la dezvoltarea economico- 
socială pe un plan superior, la edi
ficarea cu succes a noii orînduiri. 
Astăzi, R. P. D. Coreeană prezintă 
imaginea unui stat socialist in plin 
avint, cu o industrie puternică în 
continuă modernizare și o agricul
tură dezvoltată, o țară în care știin
ța și tehnica, învățămîntul și cul
tura cunosc o puternică înflorire. In 
prezent, oamenii muncii din R. P. D. 
Coreeană desfășoară eforturi pline 
de însuflețire pentru traducerea in 
viață a sarcinilor trasate de cel 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii.

Poporul român urmărește cu vie 
simpatie vasta activitate constructi
vă a oamenilor muncii coreeni și se 
bucură din inimă de realizările lor 
în construcția socialistă. Aceasta cu 
atlt mai mult, cu cit succesele Coreei 
populare, constituie, totodată, un pu
ternic imbold în lupta întregului po

Cu prilejul Zilei armatei
Republicii Socialiste România

MOSCOVA. — Atașatul militar, 
aero și naval al țării noastre in 
U.R.S.S., colonel Gheorghe Dincu- 
lescu, a oferit, la 25 octombrie, un 
cocteil. Au luat parte ’ mareșal al 
Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, 
prim-locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., general de armată A. A. 
Epișev, șeful Direcției superioare 
politice a armatei sovietice, gene
ral de armată L. S. Sokolov, prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., general de armată S. M. 
Ștemenkd, prim-locțiitor al șefului 
Statului Major general al armatei 
sovietice; generali și ofițeri superiori 
sovietici, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., membri ai conducerii cen
trale a Asociației de prietenie so- 
vleto-română, reprezentanți ai orga
nelor centrale de presă din Uniunea 
Sovietică. Au fost prezenți atașați 
militari, aero și navali acreditați la 
Moscova.

• BUDAPESTA. — Cu prilejul Zf- 
lei armatei Republicii Socialiste 
România, ambasadorul României la 
Budapesta, loan Cotoț, împreună cu 
colonelul Ion Pușcaș, atașatul militar 
și aero, au depus joi o coroană 
de flori la mormintele eroilor ro
mâni din cimitirul Rakosliget-Buda- 
pesta, care și-au jertfit viața pentru 
eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist Au fost de față general- 
maior Pești Endră, comandantul 
garnizoanei Budapesta, șl alți ofițeri 
superiori ai forțelor armate ale R. P. 
Ungare.

Colonel Ion Pușcaș, atașatul mili
tar al României la Budapesta, a ofe
rit un cocteil. 

gația este condusă de Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Timp de șapte zile, in cadrul șe
dințelor plenare și al comisiilor con
gresului, participant!! vor purta dis
cuții asupra unor probleme actuale 
ale contemporaneității — securitate, 
dezarmare, independentă națională, 
cooperarea între state, întărirea pă
cii și prieteniei intre popoare.

La lucrările ședinței plenare dc 
deschidere au asistat L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
N. V. Podgornii. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. N. Kosighin, președin
tele Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de stat so
vietici.

por coreean pentru împlinirea nă
zuințelor sale fierbinți de unificare 
independentă și pașnică a patriei.

Sint larg cunoscute și unanim a- 
preciate în rindurile forțelor iubi
toare de pace și progres acțiunile 
perseverente întreprinse de partidul 
și guvernul R. P. D. Coreene, nu
meroasele sale propuneri construc
tive menite să ducă la realizarea a- 
cestui deziderat Poporul nostru, in 
spiritul atașamentului ferm față de 
cauza independenței și libertății tu
turor popoarelor, și-a manifestat și 
își manifestă activ solidaritatea cu 
aspirațiile poporului coreean de a 
trăi intr-o patrie unită, democratică, 
prosperă. Așa cum se știe. România 
a salutat cu satisfacție și. aprobâre 
Declarația comună privind îmbună
tățirea relațiilor dintre Nordul și 
Sudul Coreei — moment de semni
ficație istorică pentru destinele po
porului coreean — ca și propunerile 
constructive prezentate ulterior de 
R. P. D. Coreeană, menite să ducă la 
apropierea dintre Nord și Sud și tă 
contribuie la reunificarea tării.

De cea mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea prieteniei traini
ce româno-coreene sint raporturile 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea, la temelia cărora se află 
principiile marxism-leninismuluix și 
internaționalismului proletar. Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
R. P. D. Coreeană, convorbirile 
rodnice cu tovarășul Kim Ir Sen, 
schimburile de vederi și experiență 
au consolidat și mai mult fundamen
tul acestor raporturi internaționa-’ 
liste. Adîncirea prieteniei și colabo
rării tovărășești, a solidarității mili
tante dintre partidele și țările noas
tre servește ambelor popoare, contri
buie la progresul lor economico-so- 
cial, corespunzind totodată pe deplin 
intereselor generale ale socialismu
lui și păcii in lume.

La 25 de ani de la stabilirea rela
țiilor diplomatice reciproce, po
poarele noastre pot constata cu sa
tisfacție că legăturile româno-co
reene pe cele mai diverse planuri — 
politic, economic, tehnico-știintific, 
cultural — se dezvoltă continuu, 
dind roade tot mai bogate. O nouă 
mărturie a bunelor relații statorni
cite între cele două popoare a ofe
rit-o, cu citeva luni în urmă, înfiin
țarea în țara noastră a Asociației de 
prietenie româno-coreeană și consti
tuirea, la Phenian, a Asociației de 
prietenie coreeano-română.

In această zi aniversară, poporul 
român adresează poporului coreean 
un călduros salut și cordiale \Vlicf- 
tări, împreună cu urarea de a do- 
bîndi noi victorii pe calea socialis
mului și în înfăptuirea aspirațiilor 
sale de unificare a patriei.

B. STOIAN

• PEKIN. — Colonel loan Dubeș- 
teanu, atașat militar, aero și naval al 
României la Pekin, a oferit, la 25 
octombrie, un cocteil, la care au luat 
parte Siao Cin-kuan, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, ministru adjunct al 
apărării naționale al R. P. Chineze, 
Jen Iuan-gion, adjunct al șefului 
Secției pentru relațiile externe a 
C.C. al P.C. Chinez, Yu Cian, adjunct 
al ministrului de externe, Ciu Hua- 
min, ministru adjunct al comerțului 
exterior, cadre cu munci de răspun
dere din Armata Populară Chineză 
de Eliberare, reprezentant! ai insti
tuțiilor și organismelor centrale. Au 
fost prezenți, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice, atașați mili
tari acreditați la Pekin. Cocteilul a 
fost urmat de vizionarea unor filme 
documentare consacrate vieții și ac
tivității militarilor români.

• HELSINKI. — In seara zile! de 
24 octombrie a.c.- a avut loc, in ca
pitala Finlandei, un cocteil organi
zat de către căpitanul de rangul 
întli Costică Barac, atașatul militar, 
aero și naval român în această țară.

La cocteil au luat parte generalul 
Lauri Sutela, șeful Cartierului gene
ral al forțelor de apărare ale Fin
landei, precum și alți generali și 
ofițeri superiori din conducerea for
țelor de apărare ale Finlandei.

★

Manifestări consacrate Zilei arma
tei Republicii Socialiste România au 
mai avut loc la Belgrad, Praga, So
fia, Ulan Bator. Tirana. Hanoi, 
Delhi, Londra, Paris, Teheran. Al
ger și in alte capitale.
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