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Moment remarcabil al celei de-a XXIX-a sesiuni 
a Comisiei Economice O. N. U. pentru Europa 

cuvIntăreă președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

0 vibrantă chemare la intensificarea cooperării economice, 
pe baze echitabile, între toate statele continentului, 

in interesul păcii și progresului
Doamnelor și Domnilor*
Stimați oaspeți,
îmi face o deosebită plăcere să 

vă adresez un călduros salut 
dumneavoastră, participanților la 
cea de-a XXIX-a sesiune a Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa, care de 7 zile își desfășoară 
lucrările in capitala patriei noas
tre.

Această reuniune are loc în 
împrejurări cind popoarele euro
pene, ca de altfel toate națiunile 
lumii, sint confruntate cu pro
bleme deosebit de grave, determi
nate de perpetuarea unor relații 
inechitabile între state, a unor 
forme și practici colonialiste și 
neocolonialiste, de prelungirea cri
zei monetare și accentuate în ul
tima vreme de criza energiei, de 
dificultățile asigurării materiilor 
prime, de alte aspecte ale vieții 
economice. In aceste împrejurări 
sesiunea Comisiei Economice 
O.N.U pe agenda căreia sint în
scrise cooperarea în sfera pro
ducției și schimburile de bunuri 
materiale, colaborarea în domeniul 
științei și tehnologiei, este che
mată *â  contribuie la enunțarea 

unor soluții în vederea unirii e- 
forturilor țărilor europene pentru 
rezolvarea, cu forțe comune, a pro
blemelor economice de importanță 
majoră ale continentului, ale în
tregii omeniri.

Fără îndoială, încă este necesar 
să pornim neîncetat de la faptul 
că cooperarea economică și teh- 
nico-științifică, schimbul de valori 
materiale, de bunuri spirituale, 
de informații și de experiență re
prezintă în lumea modernă o ne
cesitate obiectivă a evoluției fie
cărei țări in pas cu cuceririle 
progresului universal și, în același 
timp, o condiție a mersului înainte 
al întregii umanități. Analizînd 
realitatea în această lumină, 
putem aprecia că in ultimii ani a 
căpătat o amploare tot mai mare 
colaborarea economică, tehnico- 
știtrtțificâ și culturală între sta
tele de pe continentul european. 
Viața demonstrează însă că mai 
există mari rezerve nefolosite în 
acest domeniu, că mai persistă a- 
nacronisme care frînează desfășu
rarea plenară a colaborării. Sta
tele europene dispun, după păre
rea noastră, de largi posibilități 

pentru a intensifica cooperarea 
pe tărîmul asigurării, folosirii șl 
gospodăririi raționale a materii
lor prime, al surselor de ener
gie, al producției industriale, al 
ameliorării mediului ambiant, 
al perfecționării mijloacelor de 
comunicații și telecomunicații, pre
cum și în alte domenii economice. 
Un rol stimulator deosebit de im
portant ar avea în acest sens așe
zarea raporturilor dintre națiuni 
pe principii noi de egalitate și de
mocratice. Tocmai în această di
recție apreciem că Comisia Econo
mică O.N.U. pentru Europa poate 
aduce o contribuție deosebit de 
prețioasă, militind mai activ pen
tru instaurarea în întregul ansam
blu al relațiilor intereuropene a 
principiilor egalității și echității, 
pentru înlăturarea oricăror discri
minări ce mai impietează schim
burile internaționale. înlăturarea 
măsurilor discriminatorii, a taxelor 
și suprataxelor constituie o cerință 
obiectivă pentru realizarea unei 
largi cooperări economice între ță
rile europene. De asemenea, este 
necesar ca țările continentului nos
tru să acționeze mai unitar pentru 

realizarea unui nou sistem monetar 
care să asigure un raport echitabil 
între monezile naționale. Progresul 
material, social și cultural al sta
telor de pe continentul nostru cere 
să se acționeze cu toată fermitatea 
șl consecvența împotriva împărți
rii Europei în blocuri economice 
închise, pentru relații nestingherite 
între toate statele continentului 
nostru. în soluționarea probleme
lor complexe ale relațiilor econo
mice, țările europene trebuie să 
acționeze nu de pe poziții de con
curență, ci în mod unitar, pornind 
de la necesitatea participării active 
la făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată pe 
egalitate jjri echitate, pe crearea 
unor raporturi juste între prețuri
le materiilor prime și ale produse
lor Industriale. La stabilirea unor 
prețuri echitabile/ dtfpă părerea 
noastră, trebuie să șe pornească 
de la legități și principii obiective 
care să permită comensurarea jus
tă a valorii diferitelor produse, în
lăturarea acțiunilor speculative 
sau de conjunctură, ce generează,
(Continuare in pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul afacerilor externe, al cooperării 

si planului al Republicii Burundi

Președintele Republicii Socialista 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit la 24 aprilie pe ministrul 
afacerilor externe, al cooperării și 
planului al Republicii Burundi, Ar- 
temon Simbananiye, care face o vi
zită în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Felix 
Magenge, directorul general al afa
cerilor politice și administrative din 
Ministerul Afacerilor Externe, al 
Cooperării și Planului.

La întrevedere a participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros mesaj de salut și prie
tenie din partea președintelui Repu
blicii Burundi, general Michel Mi- 
combero. împreună cu urări de să
nătate și fericire personală, de 
prosperitate și succes poporului ro
mân.

Totodată, el a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu invitația adresată 
dd președintele Michel Micombero 
de a face o vizită oficială în Re
publica Burundi.

Delegația Uniunii Socialiste Arabe
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român', pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit delegația Uniunii So
cialiste Arabe, condusă de Youssef 
Kamel Abdel Aziz, membru al Se
cretariatului C.C. al U.S.A., preșe
dintele Comisiei de disciplină, care 
face o vizită în țara noastră. Din 

Președintele Republicii Socialiste 
România a acceptat cu plăcere invi
tația. La rindul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a invitat pe gene
ralul Michel Micombero să viziteze 
România. De asemenea, el a rugat 
pe oaspete să transmită președinte
lui Republicii Burundi un cordial și 
prietenesc salut, cele mai bune urări 
de fericire și pace, de succese tot 
mai însemnate poporului burundez 
în lupta sa pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei.

Ministrul burundez a dat o Înaltă 
apreciere politicii externe a statului 
român, de relații noi, bazate pe de
plina egalitate în drepturi, de pace 
și colaborare internațională, promo
vată cu fermitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, precum și rezul
tatelor obținute de poporul român in 
eforturile sale de edificare a noii 
orinduiri.

în timpul convorbirii, oaspetele a 
apreciat că vizitele pe care șeful sta
tului român le-a Întreprins într-o 
serie de state din Africa, convorbi
rile avute cu șefi de state și condu

delegație fac parte Kamal El Chazli 
și Aii Dofda, membri ai C.C. al 
U.S.A.,' și Mustafa Zazouze, consilier 
juridic.

La primire au luat parte tovarășii 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 

cători al mișcărilor de eliberare na
țională au deschis noi perspective 
dezvoltării multilaterale a relațiilor 
dintre România și țările continentu
lui afrioan. Cu deosebită satisfacție 
a fost relevată evoluția pozitivă a 
raporturilor de colaborare priete
nească româno-burundeze, exprimin- 
du-se dorința comună de a acționa 
și a pune in valoare noi posibilități 
de amplificare a cooperării economi
ce, precum și în domeniul cultural, 
tehnico-științific, corespunzător in
tereselor ambelor popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice in
ternaționale actuale. S-a subliniat 
hotărirea Republicii Socialiste Româ
nia și a Republicii Burundi de a con
tribui și in viitor la întărirea fron
tului antiimperialist, la cauza luptei 
popoarelor împotriva colonialismului 
și neocolonlalismului, la așezarea re
lațiilor dintre state pe principii noi 
de echitate și egalitate In drepturi, 
la întărirea păcii, securității și cola
borării în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.

Nicolae Guînă, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, Constantin Vasillu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Exprimînd deosebita satisfacție de 
a fi primiți de conducătorul Româ
niei, șeful delegației Uniunii Socia- 
(Continuare în pag. a V-a)

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET 
privind programul de lucru în zilele 

de 1 și 2 mai 1974 și stabilirea 
ca nelucrătoare a zilei de 4 mai 1974

Vizita președintelui Republicii Costa Rica, 
lose Figueres Ferrer

Tinind seama de dorința expri
mată de numeroase colective de 
oameni al muncii din unitățile so
cialiste de a lucra in zilele de 1 și 
2 mal. în scopul asigurării ritmu
lui neîntrerupt al activității eco
nomice. și de a avea ca zi nelucră
toare 6imbătă 4 mai,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Art. L — Zilele de 1 și 2 mai 
1974 sint zile lucrătoare. potrivit 
programului de lucru stabilit pen
tru fiecare unitate.

Art. 2. — Ziua de 4 mai 1974 se 
declară zi nelucrătoare.

Prevederile alineatului precedent 

Astăzi, în Jurul orei 14,45, posturile noastre de radio 
*1 televiziune vor transmite direct de Ia Aeroportul Oto- 
peni ceremonia plecării președintelui Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer, care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a Întreprins o vizită oficială de prietenie în tara noastră.

.nu se aplică unităților productive 
in care se desfășoară proces con
tinuu de muncă, precum și unități
lor agricole de stat și cooperatiste.

Art. 3. — Ministerele, celelalte 
organe centrale, comitetele execu
tive ale consiliilor populare vor 
stabili programe speciale pentru u- 
nitâțile comerciale, de transporturi 
publice și alte asemenea unități, 
care să asigure servirea populației 
in ziua de 4 mai 1974.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

Președintele Republicii Costa Rica, 
Josă Figueres Ferrer, împreună cu 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a ple
cat miercuri intr-o călătorie in ju
dețele Dolj și Argeș.

La vizită participă, de asemenea, 
persoanele oficiale costaricane care 
il insoțesc pe distinsul oaspete.

Pe aeroportul municipiului Craio
va, pavoazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Costa Rica, șeful statu
lui costarican a fost intimpinat de 
Gheorghe Petrescu, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj, de membri 
ai Comitetelor executive județean 
Dolj șl municipal Craiova, de con
ducători de întreprinderi și instituții.

Primul obiectiv al călătoriei 11 con
stituie cunoscuta întreprindere ..E- 
lectroDutere“. La sosirea in unitate, 
distinsul oaspete este intimpinat de 
Ion Constantinescu. adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma- 
sini-unelte si electrotehnicii, precum 
și de inginerul Ljviu Tânăsescu, di
rectorul întreprinderii. Sint vizitate 
fabricile de locomotive, de motoare 
electrice si de apar?tai. Oaspetele 
se informează asupra calității și pa
rametrilor tehnico-economici și func
ționali ai produselor, se întreține 
cordial cu muncitori. ingineri |i 
tehnicieni.

La încheierea vizitei, oaspetele fe
licită călduros colectivul unității 
pentru succesele obținute, semnind 
in cartea de onoare a întreprinderii.

Coloana oficială de mașini traver
sează apoi orașul, îndreptindu-se 
spre complexul de sere Ișalnița. Pre
ședintele Republicii Costa Rica este 
intimpinat aici de Ion Ceaușescu, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, de 
membri ai colectivului de conducere 
al întreprinderii. Adjunctul ministru
lui prezintă citeva date privind ex
tinderea culturilor in sere in țara 
noastră, preocupările specialiștilor 
români pentru creșterea producției 
și obținerea unor produse de Înaltă 
calitate.

La invitația gazdelor, oaspeții vi
zitează hala de sortare și ambalare, 
precum și o parte din cele 32 
ferme ale intreprinderiL

La amiază, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Dolj a oferit un dejun ofi
cial in onoarea președintelui Repu
blicii Costa Rica. în timpul dejunu
lui, Gheorghe Petrescu și Jose Fi
gueres Ferrer au rostit toasturi.

în cursul după-amiezii, președin
tele Josă Figueres Ferrer a vizitat 
barajul și hidrocentrala de oe Argeș. 
Oaspeții sint intimpinați de Ion Dln- 
că, președintele Comitetului exe

cutiv al Consiliului popular ludetean 
Argeș, de alte oficialități locale.

La barajul marii hidrocentrale, 
șeful statului costarican a fost sa
lutat de Gheorghe Cocoș, adjunct al 
ministrului energiei electrice. Direc
torul hidrocentralei, ing. Nicolae Ba
dea. prezintă distinșilor oaspeți o 
serie de date despre această con
strucție.

Este vizitată, apoi, centrala elec
trică, unitate cu o putere de 220 
MW. Performantele tehnice ale a- 
cestei centrale, precum și eficiența 
economică a întregului complex hi
droenergetic stirnesc admirația 
oaspeților. Președintele Jos6 Figueres 
Ferrer, adresindu-se energeticienilor 
aflati de față, le-a declarat la ple
care : ..Complexul hidroenergetic de 
pe Argeș este o lucrare grandioasă, 
executată .In condiții dificile dato
rită zonei montane in care a fost 
amplasată. Soluția construcției, în
tregul ansamblu fac cinste geniului 
tehnic românesc. Adresez felicitări 
pentru această realizare de talie 
mondială'*.

Seara, președintele Republicii Cos
ta Rica și persoanele care-1 insoțesc 
in vizita pe care o face in Româ
nia s-au Înapoiat in Capitală.

(Agerpres)

LA ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A PREȘEDINTELUI 
FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, FRANZ JONAS 

Excelentei Sale
Domnului dr. BRUNO KREISKY

Cancelar federal al Republicii Austria
VIENA

Am aflat cu multă tristețe despre încetarea din viață a președintelui 
federal al Republicii Austria, Franz Jonas.

Ne alăturăm durerii poporului austriac" prieten pentru această grea 
pierdere.

In calitatea sa de președinte federal al Republicii Austria, dr. Frana 
Jonas a adus o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor de priete
nie dintre România și Austria. Vizita pe care am realizat-o in 1970 în țar*  
dumneavoastră, ca răspuns la vizita in România a președintelui Franz Jo
nas, convorbirile pe care le-am avut la București și Viena cu regretatul 
președinte au reprezentat etape importante in dezvoltarea șl adincirea re
lațiilor româno-austriece.

Vă rog să primiți din partea mea și a întregului popor român senti
mentele noastre de compasiune șl cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele

Republicii Socialiste România

Doamnei MARGARETHA JONAS
VIENA

Soția mea și cu mine am aflat cu durere despre încetarea din viață 
a președintelui federal al Republicii Austria, dr. Franz Jonas. Păstrăm vii 
in amintire convorbirile noastre prietenești din 1969 și 1970, la București 
și Viena, cind ne-am intîlnit cu regretatul președinte și cu domnia voas
tră, evenimente importante in dezvoltarea bunelor raporturi dintre Româ
nia șl Austria.

NICOLAE CEAUȘESCU 
PreședinfeZe.

Republicii Socialiste România
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI MUNCII

ECONOMII

obiective mobilizatoare în marea întrecere
Planul este un tot unitar, el trebuie Îndeplinit șl 

depășit nu numai la Indicatorii cantitativi, ci șl la 
cri calitativi, definitorii pentru ridicarea eficienței eco
nomice. Străduindu-se să înfăptuiască o asemenea sar
cină majoră — subliniată cu tărie de conducerea parti- 
dului — colectivele din numeroase întreprinderi obțin 
in întrecere importante realizări prin buna coapodnrlrt 
a resurselor de materii primo $1 materiale, dc combus
tibil și energie electrică, a timpului dc lucru, concreti
zate in economii însemnate la costurile do producție 
și beneficii peste plRn. In acest context, veștile trans
mise dm întreprinderi, foarte jiumeroase în ultima 
vreme, 
— in ci 
la țările 
mice

din întru_____ , _______________ ... __
, sint demne de relevat. Pentru început redăm 
--~*~ul  teleeonferinței de astăzi — cltcva din rc- 

n '-v.-idenților ‘ ' «•- -
ale Capitalei.

voluntari din unități eeono-

— Tractlc, cu cit n-a re
dus consumul de energie 
electrică la Porțile de 
Fur t

— In perioada caro a 
trecut de la începutul anu
lui s-au economisii, la con
sumul propriu, peste 2,2 
milioane kWh energic elec
trică. în acest fel, colecti
vul marii „cetăți" de forță 
și lumină și-a realizat și 
depășit, cu aproape 8 luni 
mai devreme, angajamentul 
asumat pe întregul an în 
întrecerea socialistă.

cunoscuta intre- 
..Semănătoarea", 

d-zafectării trep-
prindere 
In urma 
tete a cuptoarelor de ma- 
leabilizare cu vatră mobilă 
și dotării transformatoare
lor de sudură cu dispozitive 
de scoatere de sub tensiu
ne in timpul întreruperii 
lucrului, au fost economi
siți în primul trimestru 
peste 360 000 kWh. Printre 

su le aplicate la aceas
tă Întreprindere se numă
ră și sectorizarea ilumina
tului secțiilor, acțiune care 
într-o săptămină generea
ză o economie de energie 
echivalentă cu consumul pe 
un schimb la 24 de strun
guri.

• Șl la întreprinderea 
„Vulcan". In aceeași peri
oadă. au fost înregistrate 
importante economii — 
400 000 kWh energie elec
trică și 53 000 kg de com
bustibil. Un rol deosebit 
l-au avut aici extinderea 
recuperării gazelor la cup
toarele de forjă și a în
călzirii apei cu aburul u- 
tllizat la agregatele ener
getice. precum și trecerea 
integrală pe încălzirea prin 
termoficare.

chlmiștil din Turnu-Măgu- 
rcle. concomitent cu depă
șirea lună de lună a sarci
nilor dc plan, au reușit să 
economisească mal mult de 
28 000 tone combustibil 
convențional șl peste 15 
milioane kWh energie e- 
lectrlcă. Beneficiile peste 
plan însumează circa 3,5 
milioane lei.

— Cum au fost obținute 
și ce semnificații au aceste 
economii ?

— Printr-o disciplină de. 
producție riguroasă. prin 
exploatarea rațională, cu 
indici ridicați, a tuturor u- 
tilajelor și prin îmbunătă
țirea proceselor de fabrica
ție din instalațiile de pe 
Întreaga platformă. Aces
tea sint direcțiile de acțiu
ne. în ceea ce privește 
semnificația practică a e- 
conomiilnr. volumul aces
tora echivalează cu nece
sarul de energie electrică 
Si combustibil pentru pro
ducerea a 23 000 tone amo
niac.

Scurte și cuprinzătoare. 
Rccste relatări demonstrea
ză că oamenii muncii din 
numeroase întreprinderi ac
ționează stăruitor pentru 
transpunerea în practică a 
măsurilor preconizate de 
conducerea partidului, in 
vederea utilizării cit mai 
raționale a resurselor (lc 
combustibil și energie e- 
lectrică. Să urmărim cu ce 
rezultate se prezintă și alte 
unități economice.

Dar lată primul apel de 
îa Alexandru Brad, cores
pondentul ..Scînteii* 4 pentru 
•județul Teleorman.

lăți că, pină acum,

— Gospodărirea cu grijă, 
cit mai chibzuită a fiecă
rui kilowat-oră de energie 
electrică constituie și pen
tru colectivul Hidrocen
tralei de la Porțile de Fier 
un obiectiv permanent, de 
zi cu zi — informează Vir
gil Tătaru. coresnondnntul 
nostru pentru județul Me
hedinți.

— Transmit de la Între
prinderea „Carbochlm" — 
intervine corespondentul 
din județul Cluj, Ale
xandru Mureșan. Ne-am o- 
prit mai intii la secția de 
abrazivi pe suporți, capaci
tate intrată in funcțiune 
doar cu citeva luni in urmă. 
Pe panoul de onoare am ci
tit numele tinerilor onera- 
tori chimiști: Iagar Estera, 
Vasile Redes, Keresztcs Si
gismund, EmanoiI Bora și 
alții. „Cu sprijinul lor. al tu
turor tinerilor muncitori 
— sounea ing. Helfal Fe
lix, șeful secției — am reu
șit să comprimăm perioa
da de atingere a parame
trilor proiectați și, intr-un 
timp record, să-i deoășim. 
Am obținut astfel aproape 
35 009 mo abrazivi pe su
porți peste prevederi in 33 
de sortimente". La secția 
electrocorindon, unde am 
fost in continuare, de la

șeful secției, Dumitru Pă- 
Iru. aflăm că duratele de 
schlmbnre, amorsare și ela
borare a șarjelor s-au re
dus cu circa o oră șl. pe 
această cale, s-au realizat, 
suplimentar, 70 de tone de 
produse finite din electro
corindon. Deci, însemnate 
economii dc timp produc
tiv. In ultimele săptămîni 
s-au impus în întrecere e- 
chipele conduse de Maca- 
ric Crăciun. Alexandru Ni- 
colacscu, Vasile Crișan, 
Augustin Lupșe. Ioan Zâ- 
han, ale căror rezultate Ii 
recomandă ca autentici 
campioni în ciștigarea „bă
tăliei" cu timpul.

— Numai economii de 
timp ?

— Nicidecum... întreprin
derea „Carbochlm" este o 
mare consumatoare de e- 
nergie și combustibil ga- 
zos. E firesc, deci, ca li
nul din obiectivele între
cerii să-1 constituie gospo
dărirea judicioasă a ener
giei și combustibililor.

— Rezultatele acestor 
preocupări ?

— In primul trimestru 
s-au economisit, față de 
consumurile normate, 2,2 
milioane kWh care, dacă 
ar fi să facem o compara
ție, acoperă necesarul dc 
energie al întreprinderii pe 
circa 10 zile. La gaze natu
rale consumul s-a redus cu 
770 000 mc, cantitate ega’ă 
cu necesarul pe o lună de 
zile.

Corespondentul „Scînteii" 
pentru județul Hunedoara, 
Sabin Ionescu, intră pe „e- 
misie", sbunind :

— Bunul gospodar soco
tește in fiecare zi cit a e- 
conomisit. Iată ce arată ul
timele calcule ale specia
liștilor de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara. De 
la începutul actualului cin
cinal și oină în prezent, in 
sectoarele hotăritoare ale 
combinatului au fost apli-

cato In producție 353 ino
vații și raționalizări care, 
pe lingă reducerea efortu
rilor fizice șl ridicarea gra
dului de siguranță in ex
ploatare a marilor agrega
te, au adus combinatului 
economii postcalculatc in 
valoare dc peste 56 mili
oane lei.

— Care sint cele mai re
cente și mai valoroase 
creații tehnice ?

— Merită amintite. Intre 
altele, noul praf exoterm 
utilizat la oțelării — con
ceput de un colectiv con
dus de ing. Boris Rusu — 
care, fiind utilizat numai 
Intr-o jumătate de an. a 
generat economii de peste 
6 milioane lei ; de aseme
nea, „modificarea cilindri
lor de calibrare la trenul 1 
de la laminorul de semi
fabricate", realizare a co
lectivului din care face 
parle și inginerul Petru 
Lazâr, care aduce anual e- 
conomii de peste 800 000 lei.

Și acum citeva vești de 
..ultimă oră". Potrivit bi
lanțului contabil recent 
încheiat, siderurgiștii hunc- 
(lorcni au reușit să obțină, 
în primul trimestru, un 
volum de beneficii supli
mentare de 60 milioane 
lei: totodată, s-au econo
misit peste 3 milioane kWh 
energie electrică, aproape 
19 000 tone combustibil con
vențional, cantități impor
tante de cocs metalurgic. 
Mai concret, în condițiile 
creșterii calității produse
lor, in sectorul producției 
de oțel Martin, de pildă, 
consumul de combustibil 
convențional pe tona de 
oțel este in prezent mai 
mic cu 20 kg. fată de cel 
realizat in aceeași perioa
dă a anului trecut.

...Producții suplimentare, 
economii și beneficii ! Re
marcabil bilanț în intîmpi- 
narea marii sărbători 
muncii.

Iile ȘTEFAN

Foto : M. Andrccscu
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Concomitent, trebuie Intensificate lucră
rile pe șantierele noilor amenajări pentru 
irigații, prevăzute să fie gata pînă la sflrșl- 
tul lunii mai. De asemenea, finind seama 
că ploile au ameliorat, dar nu au refăcut 
rezerva de umiditate din sol, este necesar 
să se folosească intens toate utilajele, fără 
întrerupere, zi șl noapte, pentru a se iriga 
întreaga suprafață amenajată.

Timpul este înaintat și, de aceea, pretu
tindeni trebuie grăbit ritmul de însămînțare 
a porumbului. Important este ca tractoarele 
și celelalte utilaje să fie utilizate la întrea
ga capacitate, să se acorde maximă răs
pundere calității lucrărilor, urmărindu-se 
să se păstreze și să se valorifice din plin 
umiditatea existentă în sol.

Semănatul porumbului pe ogoarele Județului Dîmbovița

Sarcini prioritare în agricultură
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Inițiative lăudabile
în sistemele de irigații din ju

dețul Satu-Mare, prima udare s-a 
făcut pe 9 400 ha, iar cea de-a doua 
— pe 2 700 ha. Concomitent, peste 
36 mii de locuitori au efectuat udări 
masive, cu ajutorul motopompeîor, 
autocisternelor, butoaielor, pompelor 
și găleților, in plantații de vii, pomi, 
căpșuni și alte culturi. Exemple 
demne de laudă oferă cooperativele a- 
gricole Beltiug, Halmeu. Terebești, 
Berveni. Viile—Satu-Mare, Rătești, 
Hodișa. Ample acțiuni s-au întreprins 
în vederea valorificării a noi surse 
de apă pentru a se asigura umidita
tea necesară diferitelor culturi. Sint 
in curs.de construcție sau parțial 
puse in funcțiune un număr de 35 da 
baraje pentru acumulări pe cursul 
Crasnel, pe văile de la Rătești și So- 
cond, pe riul Taina și canalul Șar. A- 
ceste lucrări, la care se adaugă 22 
puțuri recent forate, asigură un vo
lum de o jumătate de milion de metri 
cubi apă pentru irigat.

Sint însă și cooperative agricole 
unde nu se dovedește preocuparea 
necesară pentru efectuarea’de lucrări 
similare. Bunăoară, în raza comune-’ 
lor Tiream și Andrid, organele lo
cale, împreună cu conducerile coope
rativelor agricole din localitățile a- 
mintite și ale celor din Vezendi, Ho- 
toan, Dindești trebuie să urgenteze 
lucrările de reprofilare a canalelor 
de desecare, prin bararea acestora din 
loc in loc, pentru a se acumula apa 
necesară udării culturilor.

Foto : S. Cristian
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii'

Mii de oameni 
lucrează la 

amenajările locale
Concomitent cu însămințările, In 

unitățile agricole din județul Galați 
se desfășoară ample acțiuni in vede
rea extinderii amenajărilor pentru 
irigații și intensificarea udării cultu
rilor. Pină in ziua de 23 aprilie a.c. 
au fost irigate 24 300 hectare cu griu, 
lucernă, legume, porumb și alte 
culturi. După cum ne-a spus ing. 
Emil Petrache, directorul direcției 
agricole, in prezent sd lucrează la ex
tinderea amenajărilor atit in sisteme 
mari, cit și pe porțiuni mici de te
ren. Din inițiativa comitetului jude
țean de partid a fost alcătuit un co
lectiv de specialiști care se depla
sează zilnic in 1—2 comune pentru a 

■ identifica noi surse de apă și a sta
bili suprafețele de teren unde ur
mează să se execute amenajările 
pentru irigații. Pe această bază s-a 
putut- trece operativ la executarea 
lucrărilor necesare, la care participă 
mii și mii de cooperatori, mecaniza
tori. locuitori ai satelor. In cursul zi
lei dc duminică, de pildă, peste 5000 
de oameni din 20 de cooperative 
agricole au lucrat la Măstăcani pen
tru săparea de noi canale și decol- 
matarea unor canale mai vechi, In 
vederea aducerii apei. Este unul din 
numeroasele exemple de muncă avin- 
tală care va permite ca, în acest an, 
în cuprinsul județului să fie amena
jată pentru irigații o suprafață supli
mentară de circa 3000 de hectare.

Recent, în comuna Tulucești a fost 
terminat un baraj care va permite

irigarea a zCci de hectare de terenuri 
arabile. De asemenea, in comuna 
Vlnători, o suprafață de 700 de hec
tare va fi amenajată pînă la data de 
15 mai. Din inițiativa organizațiilor 
de partid și a consiliilor populare, in 
multe localități s-a trecut la prelun
girea unor canale principale și se
cundare pentru aducerea apei. Astfel 
de canale sint în curs de săpare in 
comuna Vlădești, ceea ce va permite 
să fie Irigate suplimentar 500 de 
hectare.

C. BADESCU

OLT

Acțiuni 
de întrajutorare 

cu utilaje

PUBLICĂ
Proiectul legii privind sistematizarea

teritoriului și localităților urbane și rurale
Sistematizarea constituie unul din

tre conceptele fundamentale ale pro
gresului social, reprezintă o acțiune 
care face parte integrantă din pro
cesul de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Pornind deja 
această semnificație. Conferința Na
țională din iulie 1972 a partidului a 
adoptat Directivele privind sistema
tizarea teritoriului, a orașelor și sate
lor. document in care au fost inscrise 
principiile călăuzitoare ale acestei ac
țiuni de mare complexitate, cu im
portante implicații politice. econo
mice și sociale. Totodată, directivele 
stabileau sarcini precise pentru in
tensificarea activității din acest do
meniu — printre care și obligația de 
a se elabora o lese privind sistema
tizarea teritoriului și localităților. Ne
cesitatea adoptării unei astfel de legi 
a fost relevată de faptul câ, mai mult 
ca oricind. dezvoltarea rapidă a so
cietății noastre impune sistematizarea 
ca pe o necesitate obiectivă, ceea ce 
solicită un cadru juridic adecvat.

Intr-adevăr. înfăptuirea industria
lizării socialiste, realizarea programu
lui de investiții economice, social- 
culturale. de construcții edilitare pre
tind o politică clară, științific fun
damentată in domeniul organizării 
teritoriului, al dezvoltării orașelor și 
satelor. Or. un asemenea proces 
deosebit de vast șl complex nu poate 
fi lăsat să se desfășoare la intim- 
plere. fără un cadru legal care să-i 
asigure dirijarea corespunzător in
tereselor generale ale societății. O 
astfel de dirijare, conformă liniilor 
directoare stabilite de partid, este po
sibilă in țara noastră deoarece socie
tatea socialistă deține, pe bază de 
plan, pirghiile progresului in toate 
domeniile, avind posibilitatea de a 
acționa in așa fel in organizarea te
ritoriului, incit edificarea social^rr-’- 
lui să se poată realiza in cnndi’j le 
ridicării economico-sori ale și cultu
rale a tuturor județelor.

înlăturarea inegalităților dintre 
diferitele zone ale țării a fost una 
dintre principalele preocupări ale

partidului nostru. încă de la începutu
rile planificării socialiste in România. 
Această politică a dus la apariția și 
înflorirea a numeroase localități, 
beneficiind de un înalt grad de orga
nizare a întregii vieți economice și 
sociale : rolul lor in teritoriu a spo
rit continuu, contribuind substanțial, 
pe arii întinse, la creșterea nivelului 
de trai.

Mai sint insă aspecte care, datorită 
lipsei unor reglementări, nu și-au 
putut găsi Încă soluționarea com-

juns uneori in situația ca, de exem
plu, amplasarea anumitor obiective 
cu caracter agricol să stînjenească 
dezvoltarea zonelor industriale înve
cinate. Pornind tocmai de la ideea 
de a preveni repetarea unor aseme
nea situații, proiectul legii sistema
tizării supus dezbaterii maselor con
turează cadrul propice desfășurării 
unor acțiuni clare, de largă perspec
tivă și bine coordonate.

Proiectul noii legi prevede obliga
ția de a atrage un număr sporit de

0 reglementare cerută
de progresul societății noastre
pletă. pe deplin corespunzătoare. 
Astfel, de exemplu. In multe cazuri, 
studiul teritoriului a fost oarecum 
neglijat, sistematizarea desfășurin- 
du-se intr-un cadru relativ îngust, 
mai mult cu caracter local. Ea nu a 
prevăzut întotdeauna programe de 
organizare pentru o dezvoltare dina
mică. de largă perspectivă, care să 
prefigureze profilul, rolul și funcțiu
nile localităților in teritoriu. Lipsa 
unor astfel de programe a făcut ca. 
o anumită perioada de timp, întregul 
efort pentru dezvoltarea unor zone 
să fie concentrat intr-unui sau două 
or șj. Studiile de sistematizare tre
buie să se bazeze pe o temeinică do- 
c-.vnentare. pe o cercetare științifică. 
Este inadmisibil ca rezolvările de 
moment, d’ctate de conjunctură, să 
influențeze asupra posibilităților d? 
soluționare a unor cerințe de per
spectivă : neacordindu-se importanta 
cuvenită acestui imperativ s-a a-

specialiști la activitatea de sistema
tizare, de a asigura o participare tot 
mai activă a cetățenilor la elabora
rea,. definitivarea și înfăptuirea tu
turor proiectelor din acest domeniu, 
a schițelor de sistematizare ale lo
calităților. în acest scop, cetățenii 
vor fi informați permanent asupra 
principalelor probleme și acțiuni d? 
sistematizare. Mai mult chiar, schi
țele de sistematizare ale comunelor 
și satelor componente vor fi dezbă
tute cu cetățenii și supuse votului 
acestora. Asemenea prevederi ale 
legii. reflectind adincirea continuă a 
democrației socialiste, au o impor
tanța deosebită in elaborarea de pro
iecte puternic ancorate in realitate : 
realismul în sistematizare nu 6e 
poate asigura decit pe baza cunoaș
terii vieții, a situat)' i concrete pre
zente și a orientărilor de viitor.

Legea supusă spre dezbatere sub 
formă de proiect acordă o atenție

deosebită sistematizării 1 localităților 
rurale. Precizările aduse cu acest 
prilej vor înlătura neajunsurile e- 
xistente in prezent, datorate. în 
mare parte, concepției greșite 
potrivit căreîa sistematizarea sa
telor ar însemna doar o simplă a- 
menajare a centrului civic prin or
donarea amplasării cîtorva clădiri, 
motiv pentru care nu rare au fost 
cazurile cind s-au neglijat probleme 
fundamentale, cum ar fi, de exemplu, 
densitatea populației și, legat de a- 
ceasta, tipul construcțiilor, felul do
tărilor etc. Din această cauză, nu
mărul mare de locuințe construite 
nu se încadrează întotdeauna în 
perspectivele generale de dezvoltare 
a satului, deoarece ele nu sint con
cepute și executate in așa fel Incit, 
în viitor, să poată fi racordate la 
principalele dotări tehnice și edili
tare — canalizarea și alimentarea cu 
apă. Pornind de la aceste neajunsuri, 
proiectul de lege reglementează pre
cis felul in care trebuie executate 
construcțiile din mediul rural, astfel 
încit aceasta să ușureze adaptarea 
lor la condițiile din ce în ce mai ci
vilizate care vpr fi asigurate locuito
rilor de la sate.

Proiectul de lege stabilește cadrul 
juridic necesar asigurării tuturor pre
miselor pentru ca fenomenul deose
bit de complex al urbanizării să fie 
îndrumat și controlat și. pe această 
cale, să se Înlăture posibilitatea a- 
pariției de disproporții și anomalii 
în repartiția teritorială a forțelor de 
producție și a populației, să se ob
țină maximum de eficiență in alcă
tuirea și ființarea rețelei de locali
tăți. Elaborarea legii sistematizării 
constituie o nouă dovadă a grijii 
conducerii de partid și de stat pen
tru soluționarea Ia timo și cu depli
ni r'^nundere a problemelor majore 
ale dezvoltării societății socialiste.

Nicolae TĂBÎRCA 
prim-vicepreședlnte 
ol Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare

Preocupări care pun in evidentă

îndată ce vremea s-a îmbunătățit, 
pe ogoarele județului Olt lucrările 
de însămînțare a porumbului au fost 
reluate cu intensitate. Ne-am con
vins de aceasta mergind in 
multe unități agricole, între 
Stoicănești, Crăciunei, Stoenești, 
Fărcașele, Cilieni ș.a. La cooperati
va agricolă Coteana, de exemplu, 
toate cele 6 semănători ale secției 
de mecanizare se aflau in cimp la 
lnsămînțarea porumbului. Președin
tele cooperativei, tov. Gheorghe 
Vlaicu, ne spunea că, in. două zile 
bune de lucru, se va încheia semă
natul pe toate cele 720 ha planificate. 
De altfel, în multe unități din 
județ, Îndeosebi in cele di£ raza de 
activitate a S.M.A. Vilcele, Vlaici, 
Văleni, s-a terminat semănatul po
rumbului. „Pentru a încheia repede 
însămințările — ne spunea tov. Mîhai 
Nițescu, directorul stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Găneasa, 
dirijăm operativ mijloacele mecanice 
la unitățile rămase in urmă. De e- 
xemplu, mecanizatorii Marin Năs- 
tașe și Stancu Popa, de la secția din 
Găneasa, lucrează pe ogoarele coo- , 
perativei agricole, din Dranovăț. în ■' 
acest fel, în două zile vom încheia 
semănatul porumbului pe toate cele 
2 070 ha prevăzute in raza noastră 
de activitate".

O altă inițiativă: întrucit nu se 
poate lucra în toate unitățile servite 
de S.M.A. Recea, utilajele'' au fost 
concentrate pe ogoarele cooperativei 
agricole din Slatina, unde solul s-a 
zvintat mai repede. îndată ce semă
natul va fi încheiat aici, forțe su
plimentare vor fi dirijate și la coope
rativele agricole Valea Mare și Turia. 
Sint inițiative ce vor permite ca se
mănatul Porumbului in județul Olt 
să se încheie in 4—5 zile.

mai 
care

importanța legii
■ Restrîngerea perim'etrelor constru- 
ibile, prevăzută in proiectul noii 
legi, înseamnă nu numai crearea po
sibilității de sistematizare a locali
tăților in spiritul unei vieți tot mal 
civilizate, spre care năzuim. ci și ex
tinderea suprafețelor agricole pro
ductive. Numai prin restringerea ve
trei satelor aparținătoare comunei 
noastre se redau in circuitul agricol 
zeci de hectare, dintre cele mai fer
tile. Partea din sat de dincolo de 
calea ferată este scoasă acum din 
perimetrul construibil. rezervindu-se 
in schimb teren in centrul ' civic, 
pentru deschiderea unei noi străzi. 
De asemenea, gospodăriile din cătu
nul Stejera, situat la o distanță a- 
preciabilă și fără perspective de dez-

voltare, vor fi regrupate, treptat, 
în centrul de comună. Cu 20 de ani 
in urmă trăiau aici tot 47 de fa
milii, ca și acum ; orice investiție ar 
fi aici neeconomicoasă și neeficien
tă. Locuitorilor li se pune la dispozi
ție teren construibil in vatra satelor 
Iadăra, Tulgheș și Mireșu Mare. Ciți- 
va dintre ei și-au perfectat deja for
mele de mutare. Iată, deci. încă de 
pe acum, chiar în comuna noastră, 
efectul pozitiv al prevederilor proiec
tului de lege cu privire la sistemati
zarea teritoriului și localităților.

Vasile BUTEANU 
deputat în consiliul popular 
al comunei Mireșu Mare, 
județul Maramureș

Emillan ROUĂ
corespondentul ..Scînteii*

ocrotirea
monumentelor istorice

Pe teritoriul județului Suceava, ca 
și al întregii țări, există un impor
tant număr de vestigii ale trecutului, 
de monumente istorice și de artă, de 
obiective care vorbesc despre viața 
economico-socială și despre trecutul 
glorios de luptă al poporului nostru, 
în această privință, numeroase loca
lități urbane și rurale sint veritabile 
muzei? in aer liber. în procesul im
petuos al dezvoltării edilitare s-au 
comis, 
tive de 
păcate, înlăturate, pentru a face loc

noilor construcții. Iată de ce consi
der că ar fi bine ca in viitoarea 
Lege privind sistematizarea teritoriu
lui și localităților urbane și rurale 
să-și găsească loc un articol sau un 
paragraf special care să vizeze obli
gativitatea conservării vestigiilor tre
cutului, semnificative pentru etape 
sau evenimente majore din Istoria 
patriei și a poporului nostru, docu
mente de preț și de neinlocuit.

uneori, și greșeli : oblec- 
Interes istoric au fost, din

Lector unlv. Miha! 
IACOBESCU 
Suceava

2 000 hectare pe zi
în cooperativele agricole din jude

țul Alba, in „ferestrele" dintre a- 
versele de ploaie, au fost semănate 
cu porumb șute de hectare. După 
fiecare ploaie, inginerii agronomi 
și conducerile cooperativelor fac pro
be de lucru cu semănătoarea in cimp. 
Ca urmare. în ciuda întreruperilor 
determinate de ploi. în multe uni
tăți semănatul porumbului se apro
pie de sfirșit. Cooperativele agri
cole din Micești, Lancrăm, Pe- 
trești, Ohaba, Rădești, Blaj, Po- 
padea Nouă mai au de semă
nat cu porumb între 40 și 200 
hectare. Cooperatorii din Sebeșel au 
Încheiat primii pe județ această 
lucrare. „In fiecare cooperativă a- 
gricolă întreaga suprafață e pregă
tită exemplar, ceea ce permite ca 
semănatul porumbului să se execute 
la un nivel calitativ superior ani
lor precedent!, apreciază tov. ing. 
Nicolae Albu, director al dlrecțic-1 
agricole Județene. Urmărim să atin
gem viteza de lucru de 2 000 hectare 
pe zi, ceea ce va face cu putință ca, 
pînă la sfirșitui acestei luni, in jude
țul Alba să se încheie semănatul po
rumbului". Pentru ca acest. obiectiv 
să fie îndeplinit, se are in vedere 
organizarea unor ample acțiuni de 
Întrajutorare între cooperativele 
gricole din raza aceluiași consiliu 
intercooperatist.

a-

Ștefan D1N1CA

curs.de
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CUVINTAREA PREȘEDINTELUI Lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni a Comisiei
Economice a 0. N. U. pentru Europa

(Trmirt din T)

în ultimă instanță, dereglarea rela
ții’.or economice, accentuează sta
rea de înapoiere a țârilor in curs 
de dezvoltare, creează condiții tot 
mai grave pe plan international. 
Procedind astfel. Comisia Econo
mică O.N.U pentru Europa va de
veni un organism de promovare a 
noilor raporturi economice, va de
termina progrese însemnate în 
făurirea unor relații cu adevărat 
noi intre statele continentului nos
tru, in crearea unui climat de în
credere și apropiere între popoare, 
în întărirea destinderii și cooperă
rii în Europa. De altfel, desfășu
rarea lucrărilor Conferinței.pentru 
securitate europeană. apropiata 
încheiere a fazei a doua și posibi
litatea ținerii în vara acestui an a 
fazei a treia la nivel înalt eviden
țiază cu putere rolul important pe 
care îl au schimburile economice, 
relațiile economice în înfăptuirea 
unei adevărate securități pe conti
nentul nostru.

Progresul economic și social con
temporan impune în mod tot mai 
acut schimbul rapid al nou
tăților științifice, precum și unirea 
eforturilor specialiștilor din diferi
te țări în vederea rezolvării cu 
mijloace comune a unor probleme 
complexe ale cercetării moderne. 
Militînd pentru accesul tuturor 
națiunilor la cuceririle științei mo
deme. Comisia Economică O.N.U. 
pentru Europa poate contribui la 
ridicarea gradului de civilizație al 
fiecărui popor european, precum 
și la creșterea contribuției fiecărei 
țări la îmbogățirea patrimoniului 
științific al umanității.

Considerăm că este de datoria 
noastră, a tuturor, de a face totul 
ca întregul ansamblu al relațiilor 
de colaborare și cooperare între 
statele continentului european să 
servească drept model pentru un 
nou tip de conlucrare, liberă, fruc
tuoasă și reciproc avantajoasă în
tre statele de pe toate continente
le, între toate popoarele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Conștientă că progresul și civi
lizația contemporană sînt nemijlo
cit legate de participarea activă a 
fiecărui’ popor la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale, la cooperarea între toate 
țările. România este hotărîtă să 
acționeze și în viitor pentru am
plificarea relațiilor cu toate sta
tele Europei, ca și cu țările de pe 
alte continente, adueîndu-și în 
continuare contribuția activă la 
promovarea politicii de colaborare 
fructuoasă între națiuni, la cauza 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Doamnelor și domnilor,

Sfntem contemporanii unor schim
bări istorice de o amploare fără 
precedent în societatea umană, în 
organizarea vieții popoarelor și a 
întregii omeniri. Asistăm și parti

NICOLAE CEAUȘESCU
cipăm !n același timp la un neîn
trerupt proces de transformări re
voluționare. naționale și sociale 
pe toate meridianele globului, 
la profunde mutații în raporlul de 
forțe pe plan mondial. Popoarele 
își afirmă tot mai puternic voința 
de a fi stăpîne pe destinele lor, 
de a participa nemijlocit la solu
ționarea marilor probleme care 
confruntă omenirea. Popoarele se 
ridică cu hotărîre împotriva vechii 
politici de dominație, inegalitate 
și dictat, de asuprire și ingerință 
in treburile altor state, pentru in
staurarea pe arena mondială a 
unor relații noi. bazate pe respec
tul independenței și suveranității 
naționale, al dreptului fiecărui 
popor de a-și alege singur calea 
dezvoltării, pe egalitate și neames
tec în treburile interne, pe renun
țarea la forță și la amenințarea cu 
forța.

Ca urmare, în lume are loc un 
curs nou de destindere, de apro
piere și colaborare între popoare. 
Desigur, acest curs nu a devenit 
încă ireversibil. Mai sînt forțe 
reacționare care încearcă să întoar
că înapoi roata istoriei, să frîneze 
evoluția spre colaborare și priete
nie între popoare. De aceea, fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră cere încă 
eforturi susținute din partea tutu
ror popoarelor.

Viața demonstrează că însănăto
șirea climatului politic Internațio
nal, întărirea securității mondiale 
sînt condiționate de Instaurarea 
fermă și generalizarea în întreaga 
lume a relațiilor noi, de egalitate 
deplină in drepturi și respect 
mutual.

Ținînd seama de însemnătatea 
deosebită pe care continentul euro
pean o are în dezvoltarea civiliza
ției umane, este firesc ca țările 
europene — deci și Comisia Eco
nomică O.N.U. pentru Europa — să 
aibă un cuvînt mai greu de spus în 
procesul înnoirii relațiilor inter
statale, să contribuie în mod mai 
hotărit la promovarea noii politici 
internaționale. Fără îndoială câ 
popoarele Europei, care au avut 
atît de suferit în urma celor două 
războaie mondiale ce au pornit de 
pe acest continent, trebuie să facă 
totul pentru a exclude în viitor un 
nou război, pentru a asigura pacea, 
care constituie garanția sigură a 
progresului fiecărei națiuni.

In această ordine de idei consi
der că ar fi necesar ca țările euro
pene să acționeze, prin interme
diul- Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, într-un mod orga
nizat, mai ferm și mai eficient, în 
soluționarea problemelor majore 
pe care le dezbate în prezent Adu
narea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite.

Pornind de la necesitatea gene
ralizării principiilor dreptății șl 
echității în viața internațională, 
considerăm că un obiectiv crucial 
al prezentului este sprijinirea 
fermă a luptei de eliberare a po

poarelor care mat gem sub domi
nația străină, întărirea colaborării 
cu popoarele care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, li
chidarea fenomenului subdezvoltă
rii. asigurarea condițiilor ca fiecare 
națiune să-și pontă pune pe deplin 
în valoare potențialul material și 
uman In scopul propășirii econo- 
mico-sociale. După părerea noastră, 
țările europene pot juca un rol 
deosebit în accelerarea acestor pro
cese, amplificînd și diversificînd 
relațiile cu țările în curs de dez
voltare, sprijinindu-le în eforturile 
pentru valorificarea superioară a 
bogățiilor naționale, pentru dezvol
tarea unei industrii modeme pro
prii, pentru formarea cadrelor ne
cesare progresului multilateral.

Lichidarea subdezvoltării trebuie 
să ducă la apropierea nivelului de 
dezvoltare a diferitelor state, la 
creșterea bunăstării tuturor po
poarelor. Trebuie înțeles că prospe
ritatea nici unui popor nu se poate 
realiza în detrimentul altor 
popoare. Relațiile economice nu 
trebuie folosite în nici un fel pen
tru presiuni economice sau inge
rințe în afacerile interne.

O însemnătate deosebită are, în 
momentul de față, stabilirea unor 
relații noi cu statele africane și, 
în primă urgență, lichidarea defi
nitivă a asupririi coloniale pe a- 
cest continent. Este cunoscut că o 
țară europeană, Portugalia, men
ține încă sub dominație colonia
listă un număr de țări africane, 
Jmpiedicîndu-le să-și afirme liber 
ființa națională, să se constituie 
în state independente, să-și clă
dească viața corespunzător aspira
țiilor lor vitale. Apare normal ca 
toate țările europene să acționeze 
hotărit pentru a determina Portu
galia să renunțe la politica ei ana
cronică, să dea curs declarației Or
ganizației Națiunilor Unite care 
prevede desființarea neîntîrziată 
a oricăror relații colonialiste. Spri
jinirea cauzei drepte a popoarelor 
din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau corespunde nu numai as
pirațiilor legitime ale acestor po
poare, ci și năzuinței poporului 
portughez de a-$i așeza relațiile 
cu celelalte națiuni pe respect 
mutual și avantaj reciproc. Reali
zarea independenței naționale da 
către aceste țări constituie o nece
sitate și pentru dezvoltarea rela
țiilor țărilor europene cu țările din 
Africa.

Pentru a se putea consacra ple
nar luptei pentru progres și pros
peritate, pentru a putea promova 
cu fermitate noile principii inter
statale, popoarele au imperios ne
voie de pace, de un climat de li
niște și securitate internațională.

Aceasta face necesare lichidarea 
rapidă a tuturor focarelor de în
cordare și conflict existente în lu
me, stingerea oricăror surse de 
război, abținerea de la orice acte 
care ar putea genera animozitate 
și neîncrederea între națiuni, înlo
cuirea confruntărilor armate cu 

tratative politice — ca singurul 
mijloc rațional de lichidare a li
tigiilor interstatale. în această lu
mină considerăm că trebuie făcut 
totul pentru instaurarea unei păci 
drepte, durabile în Orientul Mijlo
ciu, în conformitate cu rezoluțiile 
Consiliului de Securitate. Aceasta 
cere tuturor țărilor europene — in
teresate direct în lichidarea con
flictului din Orientul Mijlociu, ge
nerator de pericole pentru secu
ritatea zonei, cît și a Europei șl 
a întregii lumi — să acționeze cu 
mai multă perseverență și energie 
pentru reglementarea politică a si
tuației din această regiune. Ținînd 
seama de rolul relațiilor economi
ce ale Europei cu țările Orientu
lui Mijlociu, Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa poate face 
mult pentru a contribui ca țările 
europene să aducă o contribuție 
mult mai activă la realizarea unei 
păci drepte și juste în Orientul 
Mijlociu.

în soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea contem
porană, In dezvoltarea procesului 
de destindere și cooperare între 
state, în asigurarea cadrului pro
pice de participare cu drepturi 
egale a tuturor țărilor — mari, 
mijlocii și mici — la viața inter
națională, un rol de seamă îl au 
organismele internaționale și, în 
primul rind, Organizația Națiuni
lor Unite.

După părerea noastră, trebuie 
făcut totul pentru a crește rolul 
Organizației Națiunilor Unite în 
stimularea cooperării economice, 
tehnico-științifice și culturale — 
atît în Europa cît și pe celelalte 
continente — pentru asigurarea 
participării tuturor statelor la so
luționarea marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea. Pornind 
de la aceasta, considerăm că și 
Comisia Economică pentru Eu
ropa — organism important al 
Organizației Națiunilor Unite — 
poate să aducă o contribuție de 
seamă la soluționarea marilor 
probleme care preocupă astăzi o- 
menirea, la promovarea destinderii 
și păcii in lume.

îmi exprim speranța, stimați 
oaspeți, că participarea dumnea
voastră la această sesiune la Bucu
rești vă oferă prilejul să cunoaș
teți mai îndeaproape munca po
porului român calea construc
ției socialiste, posmițiUțile dez
voltării largi a colaborării dintre 
România și țările dumneavoastră, 
precum și dorința poporului român 
de a trăi în pace și înțelegere cu 
toate națiunile lumii, de a conlu
cra activ cu celelalte popoare 
pentru cauza progresului și civili
zației pe continentul european și 
în întreaga lume.

Cu această convingere, doresc să 
vă adresez tuturor, și prin dum
neavoastră, popoarelor pe care le 
reprezentați, urări de fericire, bu
năstare și prosperitate. Vă doresc 
succes în continuare în activitatea 
dumneavoastră. (Aplauze).

Președintele Nicoloe Ceaușescu întimplnat cu căldurâ de reprezentanții 
Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa

Lucrările celei de-a XXIX-a se
siuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa au fost onora
te, miercuri dimineața, prin parti
ciparea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prezența șefului statului român la 
această importantă reuniune interna
țională relevă, încă o dată, cu preg
nanță. interesul viu pe care tara 
noastră il manifestă față de activi
tatea acestui organism al O.N.U., 
față de rolul său însemnat în pro
movarea spiritului de cooperare intre 
țările membre ale comisiei, intre 
toate statele lumii, pe baze egale, 
durabile și reciproc avantajoase, in 
procesul de edificare a unor rapor
turi noi de pace, securitate și co
laborare fructuoasă între națiuni.

Este ora 10,00. Președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este salutat cu 
caldă cordialitate, la sosirea sa, da 
Miloslav Hruza, președintele Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa. Jens Boyensen, vicepreședinte 
al comisiei, A. C. Kirca, președintele 
Comitetului sesional al comisiei, 
Erno Hars, vicepreședinte al Comi
tetului sesional al comisiei, Janez 
Stanovnik, secretar executiv al co
misiei, Alexander Alexandrov, secre
tar executiv adjunct al comisiei,

Cuvintul președintelui Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, Miloslav Hruza

Domnule președinte.
Vă mulțumesc pentru cuvintarea 

pe care ați adresat-o sesiunii noas
tre și, prin intermediul delegaților 
prezenți, guvernelor tuturor țărilor 
membre ale Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

Cea de-a .XXIX-a sesiune a comi
siei noastre va rămine puternic în
scrisă in istoria ei. Este pentru pri
ma oară cind noi ne-am întrunit în 

Vaclav Kostelesky, asistent special 
al secretarului executiv al C.E.E./ 
O.N.U.

Sint de fată tovarășii Ștefan Voi-, 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, prim-minis- 
tru al guvernului, Gheorghe Cioara, 
primarul general al Capitalei, Con
stantin Băbălău, Mihai Dalea, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și alți membri ai 
guvernului.

însoțit de reprezentanții Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa, 
care l-au intimpinat, președintele 
Nicolae Ceaușescu ia loc in prezidiul 
lucrărilor sesiunii.

Președintele Comisiei O.N.U. pen
tru Europa a exprimat satisfacția 
tuturor celor prezenți de a avea in 
mijlocul lor pe președintele Repu
blicii Socialiste România și a rugat 
pe șeful statului român să ia cuvin- 
tul.

Urmărit cu deosebit interes, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit o cuvintare, care a fost sub
liniată cu vii aplauze.

în numele participanților a luat 
cuvintul Miloslav Hruza, președinte
le Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa.

afara sediului de la Geneva al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa și, de asemenea, pentru pri
ma oară in decursul întregii peri
oade de existență a comisiei clnd în 
plenul acesteia ia cuvintul președin
tele unuia dintre statele membre.

Am urmărit cu deosebită atenție 
cuvintarea dumneavoastră. Proble
mele pe care le-ați abordat și Ideile 
exprimate îșl vor găsi, fără îndoială. 

ecoul in țările pe care le reprezen-, 
tăm. Prezența dumneavoastră In' 
mijlocul nostru șl in special cuvin
tarea dumneavoastră nu numai că 
au subliniat importanța pe care gu
vernul român o acordă acestei orga
nizații șl participării Republicii So
cialiste România la activitatea el, 
dar au subliniat, totodată, marea în
semnătate pe oare Comisia Econo
mică a O.N.U. pentru Europa, in ca
ll tate de unică organizație regională, 
o are in dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, precum 
și In procesul general de reducere 
o Încordării și de promovare consec
ventă a principiilor coexistenței 
pașnice între state cu sisteme so
ciale diferite, în viața popoarelor 
regiunii noastre.

Domnule președinte.
De peste un sfert de veac noi ur

mărim, in cadrul Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, dez
voltarea economică a patriei dum
neavoastră. Acum, Ia București, am 
avut posibilitatea să ne convingem, 
cu propriii ochi — fie șl numai par
țial — de progresele Republicii So
cialiste România.

Permiteți-ml ca, in numele tutu
ror celor prezenți, să vă felicit pe 
dumneavoastră și poporul minunatei 
dumneavoastră țări pentru realiză
rile obținute șl să vă urez in mod 
sincer înfăptuirea cu succes a pla
nurilor al căror scop este asigurarea 
creșterii neîntrerupte a nivelului de 
viață al poporului român, in condi
țiile unei colaborări pașnice, egale 
in drepturi și reciproc avantajoase 
cu celelalte popoare.

încă o dată, domnule președinte, 
vă mulțumesc cordial pentru cuvin
tarea rostită la reuniunea noastră,

★
Dezbaterile de miercuri ale celei 

de-a XXIX-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa s-au 
desfășurat sub semnul mesajului de 
colaborare și înțelegere intre națiuni 
De care il reprezintă cuvintarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Reprezentantul Franței a spus t 
..Dacă vrem o nouă dovadă a do
rinței Comisiei Economice . O.N.U. 
ipentru Europa de a contribui la dez
voltarea relațiilor economice și la 
întărirea spiritului de cooperare in
tre toate națiunile membre, conside
răm că nu se poate găsi o alta mai 
elocventă decit faptul că această se
siune are loc in condiții excepțio
nale in capitala unui stat care a 
contribuit încă de la Început și în 
modul cel mai activ la dezvoltarea 
acestei, cooperări**.

Participanții la discuții au îmbo
gățit in nuanțe șl detalii tabloul e-' 
conomic european cuprins in studiul 
prezentat de secretariatul comisiei.

Reprezentanții unor țări au ară
tat, de asemenea, că studiul Între
prins de comisie ar fi cîștigat dacă 
ar fi pus in evidență mai pregnant 
deosebirile care mai există intre ni
velurile de dezvoltare economică a 
diferitelor state de pe continent, a- 
cordind o atenție deosebită celor 
aflate în curs de dezvoltare, în ceea 
ce privește evoluția lor economică, 
diversificarea și dinamica exporturi
lor, reducerea decalajelor economi
ce șl tehnologice care le mai separă 
de statele industrializate. S-a re-, 
comandat ca in viitor studiul secre
tariatului comisiei să nu se limiteze 
la prezentarea aspectelor mai sem
nificative ale dezvoltării economice 
a fiecărei țări, ci să fie axat in mai 
mare măsură pe examinarea unor 
soluții îndreptate spre rezolvarea 
problemelor economice majore care 
confruntă Europa.

Reprezentantul român, Mircea Za
ra, a prezentat principalele aspecte 
ale dezvoltării economice a Româ
niei, principiile care guvernează re
lațiile ei cu alte state. Ceea ce ca
racterizează economia românească, a 
arătat vorbitorul, este ritmul rapid 
de dezvoltare, creșterea’ indicilor de 
eficiență și calitate, preocuparea 
pentru valorificarea superioară a bo
gățiilor ii resurselor naturale.

(Agerpres)
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r Reportaj din actualitatea socialistă a țării
Trei gate fPoiana Mare. Tunarii Vechi. Tunarii Noi). 

16 000 de locuitori. 5 600 de gospodării. 20 de kilometri 
pătrati de teren agricol. Patru cooperative agricole de 
producție. S.M.A. Unități ale industriei locale (mobilă, 
lădite pentru tomate, tuburi de azbociment pentru iri
gații). o fabrică de preparare a laptelui (cașcaval ex
portat in Canada, Grecia. S.U.A.), o întreprindere de vi- 
nificatie (850 de hectare de vie), o unitate a transpor
tului forestier (in zonă sint 10 000 hectare de păduri), 
o stație de deshidratat furaje verzi (automatizată), o or
ganizație a cooperației de consum al cărei dever a în
sumat, in 1973, aproape 50 000 000 de lei...

Iată, succint, citeva din
tre reperele de forță aie 
uneia dintre ceie mai 
mari comune rurale din 
tară : Poiana Mare. O a- 
sezare in plină înflorire, a 
cărei istorie a consemnat, 
in ultimele trei decenii, 
mutații spectaculoase. în 
1944. cind Poiana Mare se 
afla tot in riadul celor mai 
mari așezări rurale din 
țară, funcționau aici 18 ca
dre didactice, sase agenti 
agricoli Si un medic. As
tăzi consemnăm : 110 ca
dre didactice. 18 medici. 10 
de cadre medicale medii. 
22 de ingineri agronomi si 
medici veterinari... Deci, o 
forță intelectuală speciali
zată. pe măsura acestei co
mune in care la fiecare 
nouă cetățeni există un te
levizor gi unde, in legă
tură cu construcția caselor 
noi. primarul Slerie Gea- 
mănu. ne-a spus, nu fără 
o undă de umor :

— Dacă mă-ntrebati cite 
case noi s-au făcut_in Po
iana Mare din 1970 pină 
in prezent, am să vă răs
pund că aproape... nici 
una. Pentru că. incâ de-a- 
cum trei ani. înnoirea Dro- 
priu-zisă a comunei noas
tre s-a cam terminat. în 
schimb. In legătură cu 
mărirea caselor, cu mo
dernizarea lor. cu introdu
cerea de apă curentă, cu 
construcția de băi. de gar
duri. de garaje, imi este 
imposibil să vă furnizez o 
cifră statistică. tocmai 
pentru că asemenea lu
crări reprezintă o perma

nență și. practic, nu exis
tă gospodărie in care să 
nu fie cite ceva in curs 
de construcție, de lărgire, 
de amenajare, de îmbună
tățire. in care să nu se 
adauge elemente noi la a- 
careturile adunate oină a- 
cum : motoare pentru tras 
apa. pompe, fintini. mai a- 
les fintini... Căci la Po
iana Mare — fapt carac
teristic — nu există ogra
dă in care să nu fie cel 
puțin o fintină. Spun cel 
puțin, pentru că sint și 
curți cu cite trei fintini.

De ce atitea fintini ? 
înainte de a răspunde, să 

enunțăm o cifră : 15 000 000 
Ici. Este contravaloarea 
producției de tomate, obți
nută de locuitorii Poienei 
Mari numai de pe loturile 
individuale. Ion Răducanu, 
secretarul comitetului co
munal de partid, ne spune:

— La noi nu există gos
podărie care să nu culti
ve tomate. în mod perma
nent. intensiv, științific as 
putea spune. Dar si cu pa
siune. cu o mare dragoste 
pentru această Îndeletni
cire.

într-adevăr. străbătind 
comuna, vedem că n-a ră
mas petic de pămint, curte 
seu grădină, cea mai mă
runtă prispă, care să nu 
fie lucrate. Pretutindeni, o 
vastă seră sub cerul liber. 
Pămint negru, rodnic, bine 
îngrășat, bine mărunțit. Si 
peste tot. cumpenele și ro
țile fintinilor. In unele 
curți, aga cum ni se spu

sese, vedem chiar ii cite 
trei. Aflăm câ. de la co
pil la bunic, toată suflarea 
acestei așezări a deprins 
știința cultivării tomatelor. 
Oamenii cresc ei înșiși sau 
cumpără răsaduri de soi, 
aleg fiecare fir cu exigen
tă de bijutieri, udă stra
turile numai noaptea, ca să 
evite mănarea, iar culesul 
devine un adevărat ritual

CÎT DE MARE
E POIANA MARE

al grijii pentru fiecare le
gumă...

— Iar toate acestea, ne 
gpune secretarul de partid, 
înseamnă munci. înseam
nă. deci, dincolo de va
loarea economică, valoare 
educativă, valoare etică. 
Căci, dacă toată lumea — 
de la copil la bunic si de 
la simplu plugar la inte
lectual — se apleacă asu
pra pămintului. muncin- 
du-1 concret, zi de zi gi 
noapte de noapte, aceasta 
creează o anume deprinde
re. un fel sănătos de a 
gindi. un stil de viață. Și 
iată, nu intimplător in co
muna noastră problema 
lipsei de forță de munca 
practic nu există, navetis- 
mul reprezintă o necunos
cută. iar acțiunile volun- 
tar-patriotice de gospodă
rire ii înfrumusețare a co

munei au atina parametri 
care ne-au situat, din a- 
cest punct de vedere. în 
fruntea tuturor așezărilor 
din județ.

înainte de a ne referi la 
acești parametri, a fost fi
resc să întrebăm dacă nu 
cumva preocuparea pentru 
munca pe loturile indivi
duale are urmări nefaste 
asupra activității In coope- 

ratlvele agricole. dacă, 
deci, interesele personale 
nu sint satisfăcute in dau
na celor de factură gene
rală. Ne-a răspuns Ale
xandru Toană, președinte
le C.A.P. „Viată nouă", E- 
rou al Muncii Socialiste :

— Dimpotrivă. Putem 
spune că de cițlva ani. de 
cind s-a intensificat acti
vitatea in grădinile Indi
viduale. a căpătat și mun
ca in cooperative un nou 
avint. Desigur, la aceasta 
au contribuit gi acțiunile 
organului județean de par
tid, care a vegheat per
manent ca „experiența Po
iana Mare" să dea roade
le cele mai bune. Dar 
factorul hotăritor l-a con
stituit munca, faptul că 
nimeni in comuna noastră 
nu stă cu miinlle In sin. 
S-a creat un transfer de 

elemente pozitive. Munca 
pe loturile individuale i-a 
făcut pe oameni — mai a- 
les pe cei din generațiile 
mai tinere — să pretuias- 
că fiecare petic de pă
mint. fiecare grăunte, fie
care clipă, deprindere pe 
care o aduc cu ei gi pe 
ogoarele C.A.P. Iar siste
mul de organizare din 
cooperativă, mijloacele «ti

intifice de lucru de aici au 
învățat să le aplice și în 
munca de acasă. Știți care 
este vorba „la modă", de 
citiva ani. la Poiana Mare? 
Că nimeni nu mai vrea să 
muncească pentru cei care 
stau. Și tocmai de aceea, 
cei care stau s-au Împu
ținat in mod simțitor.

— S-au împuținat, preia 
ldeea secretarul de partid. 
După ancheta noastră. în
treprinsă recent, am cam 
avea in comună un pro
cent de „unu la sută le
neși" (băieți care dorm pe 
cuptorul părinților, vîrst- 
nici care n-au muncit nici
odată. inși care nu se ho
tărăsc... încotro s-o apu
ce). S-ar părea că e pu
țin. Totuși, asta înseamnă, 
bob numărat, cam 160 de... 
albine de sex masculin. El 
bine, stupul comunei noas

tre nu mai este de acord 
nici cu acest procent. Iar 
cea mal sigură metodă de 
diminuare a lui o consti
tuie Însuși exemplul de zi 
cu 21 al covârșitoarei ma
jorități. Rezultatele obținu
te de aceasta sint cele mal 
sigure argumente...

Nu ne-am propus, aici, 
ceea ce 6e numește un

,,reportai de producție". 
Totuși, iată, fie și enume
rate numai in treacăt, ci
teva dintre argumentele e- 
vocate de secretarul de 
partid. De pildă, la C.A.P. 
„înainte" (800 de familii), 
unde s-au obținut și bune 
producții medii la hectar 
(4 603 kg de griu și 7 630 
kg de porumb), s-au înre
gistrat și valori ridicate la 
ziua-muncă in zootehnie 
(cite 30 000 de lei anual). 
Aici, după cum ne spunea 
vicepreședintele Sima O- 
prea, s-a petrecut un fapt 
semnificativ : crescători
care cu ani In urmă ple
caseră să lucreze In alte 
părți s-au reîntors la 
baștină... La C.A.P. „Via
tă nouă" (1 200 de fami
lii ; recolte apropiate de 
cele de la „înainte"), pro
ducția de lapte a crescut 

vertiginos de la 1 500 la 
2 800 de litri, iar mulgă
torii ciștigă, pe lună, de 
la 2 200 de lei In sus... La 
C.A.P. „Timpuri noi**,  pro
ducția in zootehnie, cu a- 
celasi efectiv, a fost du
blată de la un an la al
tul. Iar la C.A.P. „Unirea", 
„unitate deocamdată mai 
slabă, din pricina unor ca
rențe organizatorice mai 

vechi", după cum ne măr
turisea președintele, ing. 
Vintilă Bulat, numai in
tr-un an, dat fiind avin- 
tul pe care l-a luat co
muna. au fost achitate 
toate datoriile „străvechi", 
iar acum „ne putem în
trece de la egal la egal cu 
ceilalți".

— De altfel, ne spune 
Ion Răducanu, întrecerea 
animă, activitatea tuturor 
celor 25 de organizații de 
bază de partid din cele 
patru cooperative.

— Și nu numai a aces
tora. ne asigură primarul 
comunei. In Poiana Mare 
trăiesc și muncesc aproa
pe 1 200 de comuniști. Pot 
snune că fiecare dintre ei 
iși aduce contribuția la 
treburile gospodărești, tre
buri in care sint încadrați 
practic toti locuitorii. Alt

fel n-am fi putut realiza 
cite am realizat, numai in 
ultima vreme, prin mun
că voluntar-patriotică : 
30 000 mp de drumuri as
faltate. un a tel ier-scoală, 
un cămin cultural (in Tu
narii Noi) ; modernizarea 
dispensarului existent și 
crearea a încă unui dispen
sar in Tunarii Vechi, in
troducerea apei curente... 
Și multe altele (in sumă 
de aproape oât milioane 
de lei) care pregătesc dru
mul comunei noastre _ că
tre condiția de așezare ur
bană. La 18—19 mai vom 
organiza „Sărbătoarea flo
rii de salcim" și ’ ne vom 
întîlni cu fiii satului. Nu 
vor mai recunoaște co
muna.

Poiana Mare, viitor o- 
raș. Stăm de vorbă des
pre aceasta cu septuage
narul Dinu 1. Vasile, de
putat in circumscripția co
munală nr. 32. Ne vor
bește despre cei 30 de ani 
care au schimbat funda
mental fața (și sufletul, 
subliniază bătrinul) comu
nei. își amintește de tra
diția hărniciei in aceste 
locuri („In 1946. Poiana 
Mare și-a construit, cu 
forte proprii — și cu mij
loace date de noua orin- 
duire — gară și 10 km de 
cale ferată") si despre ceea 
ce el consideră esența dez
voltării acestei comune : 
statornicia oamenilor. în 
legătură cu aceasta, amin
tește că toti meseriașii, 
toti intelectualii și toti 
specialiștii comunei 6int 
fie născuți aici, fie stator
nicit! prin căsătorie, legați 
pentru totdeauna de co
mună. de destinul eL Dar 
tine să precizeze :

— Bineînțeles, dragoste 
cu sila nu se poate și nu 
cred că oamenii g-ar lega 
de comună dacă atmosfe
ra de aici, prosperă, de 
hărnicie, nu le-ar oferi ga

ranția unor frumoase 
perspective. Uite, eu am 
fost nevoit să părăsesc Po
iana Mare, in 1928. și 
să-mj aflu un rost in alta 
parte. Am revenit după 
patru decenii, cu gind să 
slau citeva zile, și n-am 
mai părăsit-o. Pentru câ 
se schimbaseră chipul co
munei, viața oamenilor, at
mosfera din Poiana Mare. 
Azi comuna atrage, nu în
depărtează. De pildă, fiul 
meu, medic la Timișoara, 
si-a rostuit viata pe alte 
meleaguri. în schimb, cei 
doi nepoți ai mei, deși 
născuți in altă parte, abia 
așteaptă să termine facul
tatea si să ceară reparti
ție pentru comuna de unde 
li se trage neamul. Și ast
fel. Poiana Mare se va 
mai îmbogăți cu un ingi
ner mecanic și cu o doc
toriță stomatolog, legați 
pentru totdeauna de aceas
tă vatră. Dar, repet, legați 
prin hărnicia oamenilor. 
Iar această hărnicie s-a 
putut -valorifica deplin nu
mai in condițiile noii o- 
rinduiri. ale muncii înfră
țite. Putem spune că, in 
aceste timpuri noi, oame
nii din Poiana Mare * au 
Înțeles ce înseamnă unirea 
muncii si a năzuințelor și, 
mergind Înainte pe acest 
drum, și-au făurit o viată 
nouă.

Am subliniat, In tran
scrierea emoționantului joc 
de cuvinte ai bătrinului, 
numele celor patru coope
rative agricole de produc
ție din Poiana Mare, ade
vărat! piloni de susținere 
ai devenirii acestei comu
ne ne drumul, larg deschis 
In anii noștri, către con
diția urbanizării localități
lor rurale.

Petre DRAGU 
Nlstor TUICU
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‘FAPTUL! 
[divers! 
i~------- 1| Chitanța

cu noroc
I Dudndv-xs la Alba Iulie, du- • 

pâ cumpărături. Mihai Gngorat i 
Idtn Sebeș. str. M. Kngălnicca- I 

nu fi, s-a trezit fără portmoneu. | 
Găxindu-i-l, gestionara unui

I magazin, Ana Muntean, l-a pre- I 
dat la miliție. Cind ofițerul de I 
r: ’ ;ie i-a inminat portmoncul. ’ 
Griporaj o sărit in «ux de bucu- I

I ric ■ ' H • _ J.,1 I
I îndemnat ofițerul. Grigoraș a | 
I numărat tutele ți .«-a pornit pe . 
I rix. „Poftim, nu lipsesc mei 5 I 
I bani !" Printre rute se rătăcise I 
| ;î o... monedă de 5 bani. ..Dar * 
Icum ati știut că-i portmoncvl I 

meu. că doar n-aveam nici I 
un act ?" ..După chitanța de | 
plată a întreținerii la bloc". Ce ■ 

| inxcomnd ti fii la zt cu intre- I

| Filtru total I

ITimp de două rile, principa- I 
lele artere de comunicații ale I 
Capitalei au fost supuse unui 1 
. așa-numit ..filtru total1* de că- I 

I tre Serviciul de circulație al I 
I miliției. S-a urmărit felul in | 
• care sini respectate o serie de • 
I norme de circulație : viteza, de- I

pășirea. prioritatea... Au fost I 
verificate nu mai puțin de 1 

II 514 autovehicule. Veste bună : I 
corectitudinea a înregistrat un I 
procentaj mai ridicat decit in I 
alte dăți. Totuși s-au aplicat și ■ 

188 amenzi contravenționale, I 
s-au suspendat 8 permise de I 
circulație, s-au reținut 41 certi-

Ificate de Înmatriculare. După I 
cum sintem informați, astfel de I 
acțiuni vor căpăta in viitor o tot ' 
mai largă... circulație.

J Ciobănaș la 
I oi a fost...
IGct-beget bucurcștcan, fină- I 

rul Nicolae Andrei s-a hotârit,

Initam-nisam, sâ se facă cioban. I 
Zis ți făcut. A luat trenul din I 
Gara de Nord șl nu s-a mai I 

munții Lotrului. |

IAici l-a in f Unit pe baciul Ale- I 
xandru Mardale, căruia i-a ciști- I 
pat repede încrederea și. astfel.

I strănepotul ciobanului Bucur s-a I 
apucat de oierit. Pină intr-o zi, I 
cind baciul l-a trimis la cl aca- I 
să, in Voineasa, să aducă niște ■

I lucruri de trebuință. Proaspătul I 
I „ciobănaș'1 atit a așteptat, a râs- | 
I colit toată casa baciului, a pus 
Imina pe tot ce a pășit mai de I 

valoare și pe-aci ți-e drumul. I 
Dar miliția vilceanâ i-a dat re- I 
pede de urmă. $1 i t-a pășit și ■ 

| ac de cojoc.

i încăierare cu ] 
deznodămînt j 
tragic

De mai multă vreme, și din | 
• te miri ce. intre Alexandru Ho- 
Iza (ginere) și Isidor Morar (so- I 

crul său), din Fizeșul Gherlii, I 
județul Cluj, intrase discordia. 1 
In ziua de 20 aprilie, cei doi I 

I s-au luat din nou la harță și I 
I încăierare. Tot imbrincindu-se I 
' unul pe altul, ginerele il apucă . 
Ipe socru de guler, il scoate pe I 

ușă și ii face vint afară. Dez- | 
echilibrat, bâtrinul a căzut pe

I scara de piatră, lovindu-se la I 
cap. Internat la clinica chirur- I 
gicală din Cluj, cu toate inter- I 
vențiile medicilor, nu a putut fi i 

| salvat. |

| Explozia
■ a fost evitată |
I Foc In cartierul Circumvola- 
Ițiunii din Timișoara. Din niște I 

panouri de stuf abandonate de I 
constructori, cițiva copii au fă- • 
cut un fel de colibă, in care au I

I aprins focul. Citeva scintei și... I 
stuful a inceput să ardă. Flă- | 
cările s-au extins cu repeziciu-

Ine și la o magazie cu materiale, | 
iar de aici, la numai cițiva me- I 
tri. se aflau blocurile de locu
ințe. Pericolul cel mai mare il I

I prezentau cele 4 tuburi cu ori- I 
gen din magazie, care puteau I 
exploda dintr-o clipă in alta, pe- ■

Iriclitind viața locatarilor. Sosită I 
în timp record la fața locului, | 
formația de pompieri militari a .

I intrat imediat in acțiune. Gheor- I 
ghe Pop, Gheorghe Sutah $1 ălți | 
militari din formație au reușit .

■ — punindu-și viața in pericol — I
I să scoată dintre flăcările mit- | 
I tuitoare încărcătura periculoasă . 
Ide oxigen. La mulțumirile a- I 

dresate de comandant în fața | 
frontului, le adăugăm fi pe cele .

| ale cetățenilor din blocurile I 
I aflate In vecinătate. I

| Dacă nu se 
I grăbea...
1 Anton Ion din comuna Sein- I 
Iteia a sosit cu un automotor | 

(6 377), pe linia I, in gara Iași, 
încă de la geam a zărit pe li- I 

I nia a IlI-a trenul de persoane | 
| 6 318 care, din clipă în clipă.

Iurma să plece către comuna sa I 
natală. Grăbit să prindă legă- I 
tura, a sărit imediat din trenul 
care încă nu oprise. Imprudcn- I 

Ită ! In cădere, a fost tras de | 
curent sub tren, fiind grav ac-

Icidentat I

Rubrică redactată de

II (oralul rnminr»» — 
locul ații de ciulat pen
tru concediile de odihna 
— urmeaz-a aA găzduiesc ♦ 
în acest an. de-a lungul 
Intrcgnlul urzon, In siste
mul de turism organizat 
•I neorpanliBl, circa 1 mi
lioane de vacante. Chiar 
numai și prin prisma a- 
restei cifrr — din rara 
jumătate se referă la tu
riștii străini — este clar 
pentru oricine că viitoa
rele noastre sarde au o- 
bliralli dintre cele mal 
mari pentru pregătirea 
sezonului estival, pentru 
îmbunătățirea calității 
serviciilor. Cum se con
turează. In acest an, va
cantele pe litoral ? Cel 
mai bun răspuns il dau 
organizatorii înșiși.

MANGALIA NORD. 
Tntrucit anul trecut ope
rația de primlre-rrparti- 
tare s-a desfășurat cam 
greoi — ne informează 
Nicolae Senei, directorul 
I.H.R. — pentru viitorul 
sezon am luat măsuri ca 
în gara Mangalia-oraș să 
funcționeze po timpul 
stagiunii estivale un bi
rou de informare șl asis
tentă turistică. Aici tu
ristul va afla cum poate 
alunge în stațiuni, ce 
mijloace de transport 
poate folosi, unde mal 
sint locuri libere (pentru 
turiștii veniți pe cont 
propriu) etc. în plus, bi
roul — în permanentă 
legătură cu dispeceratul 
întreprinderii — va asi
gura și o bună dirijare a 
miiloacclor de transport.

Operațiile propriu-rise 
de repartizare și cazare 
vor fi $1 ele serios îm
bunătățite. intrucit ma
joritatea contractelor în
cheiate cu O.J.T.-urile, 
cu I.T.H.R. București, cu 
sindicatele prevăd nomi
nalizarea cazării. astfel 
incit turistul știe de acasă 
nu numai stațiunea, ci șl 
hotelul in care va locui. 
Iar, in stațiuni, numărul 
ghișeelor care vor efec
tua operații de primire și 
repartizare va fi dubla». 
Practic, pentru cei veniți 
cu bilete cumpărate anti
cipai — ne asigura gaz
dele de aici — operațiile 
la ghișeu (cele care au 
produs unele nemulțu
miri în anul trecut) nu 
vor dura mai mult de 
2—3 minute.

In cadrul pregătirilor 
pentru sezon — ne asi
gură in continuare direc
torul — accentul s-a pus 
pe îmbunătățirea calității 
serviciilor din sectorul 
comercial. In acest scop, 
s-au luat măsuri de îm
părțire a restaurantelor 
in 3 categorii (restauran- 
te-cantină, pensiuni o- 
bișnuite și restaurante 
reprezentative) care, prin 
structura meniurilor și 
prețurilor, urmează să

Mtlafacl cele mAi diver
se ccrlnle.

Să noiăm cile va nou- 
tăli și din FFORIF.-SUI), 
MAțiunea ..turismului or
ganizat prin U.G.S.R.”, 
c um mai este denumită, 
file slnt următoarele — 
ne precizează Vasilc Lup- 
șor, director adjunct :

tflll. noi abordăm rezo
nul — ne spune C. Brc- 
70CSCU, directorul do Airj 
— cu ..atuul" unul co
lectiv dc cadre In cc» 
mal marc parte per
manentizat, care ara 
<ic-acum experiența mul
tor vezonne. In plus, am 
organizat cursuri pentru

PE LITORAL

-Bucuroși 
de oaspefi?
- Da, și-i așteptăm mai 
devreme ca in alti ani

LITORAL — stațiunea Olimp

Renovarea și moder
nizarea restaurantului 
Mercur : renovarea și 
modernizarea • hotelului 
Cosmos: reprofilarea a 
încă unui restaurant pen
tru servirea preparatelor 
lacto-vegOtariene ; con
struirea sub faleză a 
unei braserii și a unui 
centru de răcoritoare, 
care vor asigura turiști
lor servicii direct pe 
plajă.

Dacă la capitolul In
vestiții EFORIE-NORD 
nu are prea multe nou-

învățarea limbilor străi
ne de către majoritatea 
lucrătorilor care vin in 
contact cu turiștii străini.

Noutăți are și MA
MAIA. Pentru viitorul 
sezon — ne spune 
C. Gheorghiu, directorul 
I.H.R. — s-au luat mă
suri pentru moderniza
rea complexă, un fel de 
înnoire generală, a unor 
hoteluri (Aurora, Doina, 
Riviera, Central ș. a.), 
pentru mochetarea ma
jorității camerelor din 
celelalte hoteluri, pentru

înlocuirea mobilierului il 
pentru compartimenta
rea unor restaurante șl 
schimbarea profilului al
tora.

Cam «M «e conturează 
viitorul sezon estival in 
flecare stațiune. Alic ar
gumente — respectiv, a- 
cole măsuri care vizcjizâ 
buna funcționare a în
tregului mecanism al li
toralului — ne-au fost 
prezentate de tovarășul 
Vaslle Trandafir, direc
torul general al centralei 
O.N.T. Litoral : „Baza 
materială se va prezenta 
in viitorul «ozon la un 
nivel dc pregătire șl do
tare mult superior anilor 
trccuțl. Pentru modemi- 
zarea hotelurilor, restau
rantelor șl celorlalte 
funcționalități. pentru 
creșterea gradului lor do 
dotare s-au cheltuit in 
intervalul dintre cele 
două sezoane circa 100 
milioane lei. întreaga 
bază materială este pre
gătită șă preia turiștii 
inccpind cu data dc 
1 maî, cu 15 zile mni 
devreme decit deschide
rea oficială a sezonului. 
După pregătirile pe care 
le-am făcut și după pre
viziunile meteorologice, 
luna mal va fi in acest 
an... prima vară pe lito
ral.

Alimentația publică va 
înregistra șl ea un revi
riment, in structura me
niurilor și diversitatea 
unităților. Pentru viito
rul sezon au fost elabo
rate. cu ajutorul celor 
mai buni specialiști in 
materie, pesle 500 de re
țete de meniuri. Urmează 
acum să-și spună cuvin- 
tul priceperea cadrelor 
noastre și exigența tu
riștilor. Corectitudinea 
lucrătorilor se va afla șl 
ea sub ochiul și controlul 
direct al opiniei turiști
lor. Cum ? Formațiile 
detașate, ca și cele ale 
centralei O.N.T. ,.Lito
ral1*,  vor avea afișate la 
loc vizibil, in cadrul res
taurantelor. o Inscripție 
de acest fel : „Aici lu
crează colectivul condus 
de... din județul...1', ceea 
ce va da posibilitatea tu
riștilor să-și exprime o- 
piniile și observațiile atit 
organizatorilor de turism 
de pe litoral, cit și jude
țelor care au trimis aici 
respectivele formații".

...Acestea sint proiec
tele și promisiunile vii
toarelor noastre gazde. 
După cum am constatat 
noi înșine, în timpul do
cumentării, și după cum 
au ținut să ne asigure 
toți interlocutorii noștri, 
ele au acoperire în fapte. 
Ceea ce mai rămine e ca 
acest lucru să-l consta
tăm și noi, turiștii, în 
timpul vacanței.
Constantin PRIESCU

în ultima vreme se con- 
ntală o fericită resuscitare 
a Interesului pentru opera 
lui Constantin Dobrogeanu- 
Gherea. Au apărut două 
monografii (semnate de 
Damian llurezcanu și, res
pectiv, de George Ivașcu), 
un revelator volum dc co
respondență (editat de Ion 
Ardclennu fi Nicolae So
rin), citeva excelente fitu- 
dil șl relativ recenl o an
tologie — „Asupra criticei" 
— din opera criticului, in 
cunoscuta colecție „Arcade" 
a editurii „Mlnerva", îngri
jită ?i cu o postfață de 
Mircea lorgulcscu. E anun
țată o ediție critică — de 
mult devenită absolut ne
cesară — do „Opere" com
plete n scrierilor lui Ghe- 
rea (sub Îngrijirea Iul 
George Ivnșcu).

Să spunem mal lntîl că 
resuscitarea Interesului 
pentru opera lui Gherca e 
nu numai un act legitim, 
dar și perfect previzibil. O 
prejudecată a întreținut în 
jurul operei lui Gherea 
(deopotrivă cea critică și 
cea sociologică) o atmo
sferă minimalizatoare. Une
le „reevaluări" arbitrare se 
contraziceau flagrant cu 
acele opinii autorizate care 
nu fixat responsabil rolul 
și locul distinct ocupate de 
opera lui Gherea în istoria 
cugetării românești in ge
neral, în Istoria sociologiei, 
a ideologici literare și cri
ticii noastre in special. E 
de aceea potrivit să vedem 
în monografiile, edițiile și 
studiile apărute in ultima 
vreme și un efort — izbu
tit — de a aprofunda exe
geza operei și personali
tății Iul Gherea, relevîndu-i 
dimensiuni rămase in pe
numbra sau insuficient cu
noscute.

In acest necesar efort da 
reexaminare și aprofunda
re a operei lui Gherea tre
buie rqținută, cum spu
neam, și ediția din „Arca
de" alcătuită de criticul 
Mircea Iorgulescu. Con
cepută după un criteriu 
pe care il . descoperim 
lesne in sumarul ediției ca 
și în postfață, antologia de 
care ne ocupăm iși propu
ne să evidențieze in mod 
special concepția lui Ghe
rea despre critică. Vrea să 
fie, așadar, o ediție de au
tor care să reliefeze o di
mensiune anume din opera 
criticului. Cum e vorba de 
o dimensiune importantă, 
capitol hotăritor in ideolo
gia sa literară, antologia 
din „Arcade" e, negreșit, 
bine alcătuită. Deși dacă 
examinăm atent sumarul 
nu se poate să nu obser
văm că putea fi întregit, 
fără n-i altera formula, cu 
alte citeva studii integrale 
sau în fragmente, neapărat 
necesare. Ni se pare, astfel, 
surprinzător că un edi
tor atit de exigent cu 
obiectul de cercetare nu 
a inclus in antologia sa 
studiul Personalitatea și 
morala in artă, apărut In

Contemporanul din 1888 
«ub titlul CAtri dl. Malo- 
rescu. Cu ntlt mal mult cu 
cit Gherea și-a precizat 
ale! pentru prima oară con
ceptul său despre condiția 
șl statutul criticii, anunțind 
— polemic față de Malo- 
rescu — necesitatea Intră
rii criticii literare in faza 
ei modernă, analitică. Ne
cesară nr tl fost și Inclu
derea studiului Tenden
ționismul șl morala In artA, 
pe.ntru că la 1887 cind a 
apărut șl-a propus să a- 
nunțe și să definească 
noua orientare literară pro
movată de Contemporanul. 
(De unde fi titlul originar,

Iși propune sâ demonstreze 
comentatorul • ci opera 
Iul Gherea nu are numai 
un rol dc pionierat, dar că 
reprezintă o valoare in 
«Ine. Valoarea operei unei 
peNonalitflți critice cu ade
vărat creatoare, care tre
buie dezvăluită și restitui
tă. M. Iorgulescu dorește 
să depășească Imaginea cli
șeu despre opera lui Che
lea (redusa de obicei la 
citeva raporturi cheie) pro- 
punindu-ne un critic de 
talie europeană, a cărui 
valoare e in întregime va
labilă șl azi. „Meritul lui 
Gherea — se precizează — 
nu 6ta Insă doar In stabi-

NOTE DE LECTURĂC. DOBROGEANU-GHEREA
„Asupra criticei"

apărut in revistă ; Direcția 
Contemporanului). In sfir- 
șit, și-ar fi justificat locul 
in antologie citeva frag
mente bine alese din stu
diile analitice despre opera 
marilor creatori (Caraglale, 
Eminescu, Coșbuc), pentru 
că aici aflăm materializată 
concepția lui Gherea des
pre modalitatea criticii n- 
nalitice. Aceasta cu atit 
mal mult cu cit colecția 
„Arcade" se adresează in 
bună măsură tineretului 
6tudios care trebuie să afle 
in sumare textele funda
mentale, de referință, Ia 
care îndrumă spre lectură 
și programa analitică.

Autorul antologiei are 
Insă meritul important de 
a fi inclus in sumar 
două studii pină acum ră
mase in afara edițiilor din 
criticele lui Gherea : Cri
tici volintiri și Leconte de 
Lisle și poezia contempo
rană. Nu operăm cu cri
terii compensatorii. Dar 
sumarul antologiei, dincolo 
de omisiunile amintite, are 
meritul de a fi pus la in- 
demină unui public mai 
larg două studii revelatoa
re care, chiar dacă nu mo
difică esențial — cum pare 
a crede editorul — fizio
nomia criticii lui Gherea, 
o întregește totuși lămuri
tor. Ceea co nu e puțin 
lucru.

Cum spuneam, Mirceâ 
Iorgulescu și-a propus in 
această antologie să reeva
lueze concepția lui Gherea 
despre critică. Scopul, din 
capul locului mărturisit, e 
realizat prin structura su
marului. dar mai cu sea
mă prin postfață. Ceea ce

lirea unui concept do cri
tică valabil în Întregime și 
astăzi ; Întrebările pe care 
și le pune asupra raportu
rilor dintre critică și lite
ratură, dintre critici șl lite- 
rați. dintre obiectivitatea 
și subiectivitatea criticului, 
dintre literatură și critica 
de direcție, asupra perso
nalității criticului ori des
pre unele procedee dăună
toare sint aceleași cu ale 
noastre. Intr-un fel sau 
altul, Gherea a reflectat 
asupra tuturor probleme
lor care sint $1 azi prilej 
de discuții in critică ; și 
chiar dacă soluțiile pe 
care le dă, rezultatele la 
care ajunge el ni se par 
insuficiente, nu aici tre
buie căutată însemnătatea 
lui Gherea ; ci in faptul 
că temele sale de medita
ție sint și azi actuale, că, 
parcurgindu-1, ne regăsim 
de multe ori". Examenul e 
mereu atent și suplu, in
teligent și scormonitor, re- 
levindu-ne, firește, nu un 
nou Gherea, insă un Ghe
rea care se apropie mult 
de imaginea celui adevă
rat. Ceea ce, iarăși, e demn 
de relevat.

Important ni se pare 
faptul că scopul principal 
pe care și l-a propus co
mentatorul e urmărit me-
todic șl, finalmente, atins. 
Gherea — se argumentează 
cu finețe — nu a fost de
loc un critic normativ, nu 
a căutat in operă 
ideația ei, nu a 
semnul egalității 
mediu și operă, nu 
preocupat numai de 
ționarea socială a

numai 
așezat 
dintre 
a fost 
condi- 
oțferei.

nu s-a preocupat numai de

Influența operei asupra re
ceptorului, Intr-un cuvint 
nu a fost un sociologizant. 
Gherea a pornit de la par
ticularitatea operei ca fe
nomen estetic și a conce
put și practicat actul cri
tic ca un examen estetic. 
Culturalul, politicul, socio
logicul nu au obturat in 
concepția lui Gherea este
ticul. Pentru că marxistul 
Gherea — caro aro meri
tul de a fi aplicat pentru 
prima oară in spațiul eu
ropean principiile materia
lismului istoric in analiza 
fenomenului literar — a o- 
perat cu un concept destul 
de bine articulat asupra 
naturii esteticului. Firește, 
lucrurile acestea nu le a- 
flăm «puse acum pentru 
prima oară. Dar faptul că 
autorul se ocupă exclusiv 
de această problemă (in 
alte lucrări ela erau Inte
grate intr-un ansamblu), 
izollnd-o din complexitatea 
unei opere pluriforme, 
sporește forța de sublinie
re a unor puncte de ve
dere judicioase, chiar dacă 
nu sint inedite.

Posttațatorul acestei an
tologii a pornit de la ideea 
că adevărata opinie ghe- 
ristă despre condiția criti
cii o aflăm nu in studiile 
de Început, de prin 1885— 
1894, ci in cele din ultimii 
ani, mal precis din 1895 — 
1890. Pe acest punct de ve
dere iși construiește M. 
Iorgulescu întregul demers 
analitic. Nu vom nega ori
ginalitatea punctului de 
vedere și nici nu vom 
contesta că la Gherea, ca 
la orice critic, există c 
clară evoluție a opiniilor și 
a mijloacelor de interpre
tare. Totuși — în studiul 
la care ne referim — ni se 
pare șocant un anume dez
echilibru Intre componen
tele operei analizate. Mal 
cu 6eamă că multe dintre 
opiniile pe care M. Iorgu
lescu le caută numai în 
studiile din 1895—1896 exis
tă șl In cele din anii de 
început, chiar dacă mai 
puțin limpezi. In anii de 
Încheiere a actiyltătii de 
critic, Gherea și-a purifi
cat conceptele, le-a curățat 
de tot ceea ce suscita in
terpretări eronate, le-a po
tențat unele sensuri, a lu
minat ceea ce rămăsese in 
penumbră, a adus un spor 
de clarificare în destule 
chestiuni. Dar asta nu di
minuează șl cu atit mai 
mult nu anulează va
loarea și interesul pri
melor studii. Altfel riscăm 
să legitimăm opiniile ad
versarilor lui Gherea din 
epocă, aceștia polemizînd 
nu cu opiniile din ultimele 
studii ale criticului, cl cu 
cele dinții, de pină In 
1893—1894. A accepta inte
gral opinia lui Mircea Ior
gulescu înseamnă, de fapt 
— credem noi — a-1 de
precia travaliul, soldat, in 
general, cu bune rezultate.

Z. ORNEA.

. Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scintei!” |

Omagiu Partidului
UN REUȘIT SPECTACOL STUDENȚESC

DE POEZIE
Recitalurile de poezie patriotică . 

ale studenților de la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică tind 
să devină o tradiție. O tradiție 
dintre cele mai valoroase și fertile, 
pentru că organizarea unor ase
menea manifestări nu presupune re
petarea feslivistă a unui tip de 
spectacol, ci un susținut efort de 
dobindire a unor noi calități de in
terpretare, de creație, de căutare 
neobosită a acelor soluții expresive 
care să dea reprezentațiilor o notă 
de inedit, de surpriză artistică, po- 
tențind ecoul in conștiințe al ver
surilor.

Recent. în cadrul manifestărilor 
consacrate intimpinării celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei, studenții primilor trei ani-stu- 
diu (îndrumați de lectorul Laurențiu 
Azimioară) au prezentat un nou 
recital de poezie : „Ce este omul 
Scenariul — care selectează versuri 
sau pasaje din Tudor Arghezi, Lucian 
Blaga, Geo Bogza, A. E. Baconsky, 
Nina Cassian, Mihu Dragomir, Ion 
Horea, N. Labiș, Adrian Păunescu, 
Dumitru Popescu, Veronica Porum- 
bacu. Nichita Stănescu, Zaharia 
Stancu; precum și din Rafael Alberti, 
XT. Maiakovski. B. Brecht. Pablo 
Neruda, K. Sandburg, W. Whitman 
ș a. — se structurează in jurul citor- 
va cuprinzătoare și semnificative 
idei forță. Prima (care se instituie 
și drept cadru al întregii desfășu-

MILITANTĂ
rări) este timpul, timpul obiectiv, 
dar și posibila lui interpretare su
biectivă, valoarea In eternitate a 
clipei, atunci cind clipa esle cea a 
unor înfăptuiri istorice. Metaforele 
scenice pe care le ipcheagâ recitalul 
îndeamnă la meditație asupra timpu
lui — înțeles ca martor și măsură a 
progresului, ca luptă continuă pen
tru înfăptuirea marilor noastre idea
luri.

Potențind laudele exprimate de 
cuvinte, studenții glorifică eroismul 
celor care și-au dat viața pentru 
patrie și pentru victoria ideilor co
muniste, innobilind ideea de om, 
ridicind ființa umană Ia o nouă 
demnitate.
.Prin întreaga sa desfășurare, re

citalul viitorilor actori este un 
omagiu adus forței conducătoare a 
devenirii noastre, partidului comu
nist, „coloana vertebrală a poporu
lui", principiilor pe care le promo
vează, modelului uman pentru care 
militează.

Fiorul poeziei și al trăirii ei este 
dublat — in spectacolul actorilor de 
miine — de cel al retrăirii Istoriei, 
al reafirmării credințelor și aspira
țiilor noastre, al rostirii hotărite, în 
numele tinerei generații, a jurămin- 
tului de a apăra cuceririle socia
liste și a le duce mai departe.

Natalia STANCU
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cinema
• Frații Jderi : PATRIA — 9: 12;
13i IR; 21, BUCUREȘTI — 8,30;
11.15: 14.15; 17,15; 20,15.
• Omul din înalta societate : 
SCALA — 9; 11,15; 13.30; 16; 10,30; 
20.45. CAPITOL — 8.15; 11.30; 14; 
16.15; 13,30; 20.45.
• Program de desene animate
pentru copii : DOINA — 9.45;
11.15.
• Mal tari decit moartea : DOI
NA — 12.30: 14.45; 17,15: 19.45.
• Valea prafului de pușcâ : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30. CASA FILMULUI (bd. 
Mag’neru nr. 29) — 14.30: 16.30,
FESTIVAL. — 9; 11; 13: 15; 17; 19; 
21, FAVORIT — 9.15; 11.30: 13.45; 
16; 13,15: 20,30.
e Păcală : DACIA — 9: 11,45; 15; 
17.45: 20.30, LIRA — 15.30; 19, CO- 
TROCENI — 11: 14: 16.45: 19,15.
• Ce drum să «legi : EXCEL- 
SIOP. — 9: 11.15; 13,30: 16: 13.15; 
20.30. MELODIA - 0; 11.15; 13.30; 
16- 18 20; 20.45. GLORIA — 8,30;
11 •’ 13.15: 16: 18.15: 20.3O, MODERN 
— 9: 11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30.
• Trei scrisori secrete : CEN
TRAL - 9.15: 11,30; 13.45: 16: 10.13: 
20.30.
• Rio Lobo : GRIVITA — 8.45; 
11.15; 13.30: 15.45: 18,15: 20.30. FLA
MURA - 0: 11.15; 13.30: 16: 18,15;
20.30.
• Valurile Dunării : LUMINA — 
9: 11.15: 13.30: 16: 18.15; .20.30.
e Cidul : VICTORIA — 9: 12.30; 
16,15; 19.45, VOLGA — »; 12.30; 16;
19.30.

O Un comisar acuză : BUZEȘT7
— 9: 11.30; 13.45? 16; 18.30: 20,45,
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15. FLACĂRA — 0; 11.15;
13.30: 15.45; 13; 20.15.
O Le Mans : ARTA — 15.30;
17,45: 20.
• Bâtrina pierdută — 14,30. Pei
saj după bătălie — 16.30: 18,45,
Denunțătorul — 20.45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Călărețul fără cap : BUCEGI
— 15.45; 18; 20,15, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15. 
e Țarul Ivan își schimbă profe
sia : GIULEȘTI - 15-.30; 18: 20.15. 
© Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : FLOREASCA - 15,30; 
18: 20.15.
• Al șaptelea cartuș : CRINGAȘI
— 16; 18.15,
• Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun“ : FERENTARI — 15.30; 18; 
20,15.
o Uimitoarele aventuri ale iul 
Robinson Crusoe : PACEA — 15,30; 
17.45: 20.
• Cintecul Norvegiei : MOȘILOR
— 9: 12.30; 16: 19.30.
• Secretul lui Buddha : UNIREA
— 15.45: 18; 20.15.
• Chemarea străbunilor : VITAN
— 15.30; 13; 20.15.
• Porțile albastre ale orașului : 
COSMOS — 15.30; 18; 20,15. PRO
GRESUL - 15,30; 18: 20.15.
• Omul cu creierul transplantat : 
POPULAR — 15.20; 18.
• Ceața : POPULAR - t0.15.
• Structura cristalului : VIITO
RUL — 15.30.
• Drumul spre Vest ; VIITORUL
— 17.15; 19.45.
• Luna furioasă : RAHOVA — 
15.30; 18; 20.15.

FOTBAL

Comentarii ale presei 
argentinene 

după meciul 
de la Buenos Aires
BUENOS AIRES 24 (prin telefon 

de la corespondentul nostru. V. Pâ- 
unescu) : Presa argentineană, in ru
bricile de specialitate sportivă, acor
dă largi spații meciului Argentina- 
Romania (2—1) desfășurat luni la 
Buenos Aires.

„Dificil triumf argentinean" — ast
fel iși intitulează comentariul ziarul 
„La Nacion". Referindu-se la evolu
ția fotbaliștilor români, ziarul amin
tit scrie: „Din primul moment e- 
chipa europeană s-a arătat foarte 
armonioasă, jucătorii săi acționind 
prin combinații excelente, care au 
neliniștit serios pe Santoro. Echipa 
României a fost un adversar care a 
demonstrat un fotbal bun. Cu Dinu 
și Georgescu, manevrînd sincronizat, 
cu o frumoasă abilitate tehnică r 
atacului, pătrunzător și rapid, euro
penii au obținut un just, dar parțial 
avantaj in prima repriză — se scrie 
in comentariu.

Un alt ziar, „Cronica", 6crie că 
jucătorii oaspeți au Încercat să-și 
surprindă partenerii de întrecere 
prin rotarea lor pe diferite posturi, 
intrebuințind pase lungi și precise. 
„Triumful nostru a venit ca urmare 
a unui cadou (nenorocoasa pasă îna
poi a lui Iordănescu) bine fructificat 
de Kempes, ca și prLn impecabilul 
randament dat de portarul Santoro".

„Selecționata a obținut o muncită 
victorie in fața României — remarca 
ziarul «Clarin». România, după ce 
a echilibrat jocul, a început să-și im
pună ritmul propriu prin marele 
efort desfășurat de Dinu. El șl Lu- 
cescu au fost, de altfel, cei mai buni 
jucători ai oaspeților".

tv
PROGRAMUL I

în jurul orei L4.45 — transmisiune 
directa — ceremonia plecării 
președintelui Republicii Costa 
Rlca, JosS Figueres Ferrer, 
care, la Invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
a întreprins o vizită oficială 
de prietenie In țara noastră.

13.00 — 17.00 Tcleșcoală.
17.30 Telex.
17.35 Teleglob : itinerar marocan. ’ 
17.53 Agroenclclopedla.
18.25 întrebări șj răspunsuri.
L9.00 Film jerlal pentru copii : 

„George". Reluarea episodu
lui ..George (ace o excursie".

19.25 1001 de seri : „Povestea Iul 
Rumcajs".

10.30 Telejurnal. 1 Mal 1974 - tub 
semnul anului Jubiliar • Cro

Echipe multe, fotbal puțin
Adnotări la

Campionatul divizionar „A" fiind 
întrerupt, ne-am gindit să folosim 
prilejul pentru a discuta puțin des
pre cele 54 de echipe din eșalonul 
secund. Drept pentru care am vizio
nat mai multe meciuri din această 
categorie, rugindu-i și pe corespon
denții noștri să facă la fel și să ne 
informeze asupra celor constatate.

Cu etapa de duminică (a XXIV-a), 
ediția actuală a diviziei „B" și-a 
consumat peste două treimi din du
rată. întrecerea intră, așadar, în faza 
decisivă. Prin comparație. dacă 
ne-am referi la lidere, ceva mai lim
pede este situația fruntașei seriei a 
IlI-a : Olimpia Satu-Mare. cu cinci 
puncte avans față tie următoarea 
clasată, F. C. Bihor, are oarecari 
motive să fie mai calmă. In seria a 
Il-a, concurența directă este intre 
C. S. Rimnicu-Vilcea și Șoimii Sibiu, 
vîlcenii avind două puncte mai mult 
decit sibienii și avantajul terenului 
in viitorul meci direct. Deosebit de 
aprinsă se anunță (și va deveni, în 
mod cert) lunta pentru promovare 
în seria I. Cinci echipe, pe dis
tanța a două puncte ! Gloria Buzău, 
C.S.M. Suceava și Știința Bacău se 
află in frunte, despărțite doar de 
golaveraj ; Metalul Plopeni și F. C. 
Galați le urmează la un punct și, 
respectiv, două. Cît privește evitarea 
retrogradării, in toate cele trei serii 
există candidate numeroase. Neliniș
tea cea mai mare o au. desigur, ac
tualele codașe, in special Victoria 
Roman, Minerul Motru, Minerul 
Cavnic (ce dețin „lanterna roșie" in 
seriile respective). Dar merită reți
nut faptul că, in imediata lor veci
nătate, cu un avans infim (4—5 
puncte), Ge află 9, 8 și respectiv, 
7 echipe.

Ceea ce se constata încă de acum 
citeva etape (etapa de duminică a 
confirmat) este că, in dorința — de 
altfel legitimă — de a obține victo
ria. divizionarele „B" nu se anga
jează toate și intotdeauna numai cu 
mijloacele tehnice (și așa, în multe 
cazuri, destul de sărace) pe care le 
posedă jucătorii respectivi. Pregăti
rea la antrenamente este subordona
tă rezultatului imediat, aproape tot

nica întrecerii pentru înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen.

20,00 Seară pentru tineret.
21,30 Steaua fără nume — emi- 

slune-concurs pentru tineri 
lnterpreți de muzică ușoară.

22.25 24 de ore.
22,40 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice 

a Radiotelevl2iunil. Dirijor : 
Luigi Sagrestano (R.F.G.). 
în pauză : Telex • Prin mu
zee șl expoziții.

22.00 Cărți 51 idei.

teatre
• Radlotelevlzlunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
timfonic. Dirijor : LuigJ Sagres

etapa a XXIV-a din divizia „B"
ce presupune tactică de joc are în 
vedere — in ’deplasare „tragerea de 
timp", iar pe teren propriu „intimi
darea" adversarului prin cele mai 
felurite mijloace. Calitatea fotbalului 
practicat nu se ridică decit rareori 
la un nivel mulțumitor. Multe nere- 
gularități de joc au existat, de 
exemplu, in meciul Autobuzul—Fla
căra Moreni : intrări dure, scoate
rea frecventă a mingii din teren 
și intirzierea repunerii ei in joc 
(oaspeții, cit a fost 0—0 ; gazdele, 
după ce au luat conducerea), in așa 
fel incit partida a avut foarte mul
te și prelungite momente de între
rupere.

Nu încape nici o îndoială că me
ciurile de fotbal, chiar șl cele de 
mare miză, se pot desfășura in con
diții de perfectă sportivitate și la 
un nivel tehnic bun. Exemple avem 
și din etapa in discuție. Despre der
biul de la Baia Mare, dintre Mine
rul și fruntașa clasamentului, Olim
pia Satu-Mare„ observatorul federal 
C. Mitran n-a avut de făcut nici o 
observație critică. Un joc plăcut, cu 
contribuția ambelor formații, pentru 
care băimărenii nu și-au precupețit 
aplauzele. Arbitrul G. Blau sublinia, 
de asemenea, calitatea partidei 
Dinamo Slatina—Metalul București și 
atitudinea antrenorilor C. Ștefan și 
P. Popescu, care „au știut să-și tem
pereze elevii in fazele mai critice".

In cele 24 de etape, care au trecut, 
echipele, ca și federația de speciali
tate. au putut trage unele învăță
minte cu privire la modul de desfă
șurare a meciurilor, in general cu 
privire la efectivul și pregătirea lo
turilor in acest prim an, de cînd 
divizia „B" are trei serii. Evident, 
concluziile vor putea fi întregite pe 
parcursul celor 10 etape ce au mai 
rămas de disputat. Deocamda
tă, putem aprecia că fotbalul 
reușește, prin existenta unui nu
măr sporit de echipe în „B“ (sau 
.,C"), să învioreze activitatea spor
tivă locală in foarte multe orașe și 
orășele, să creeze un stimulent de 
întrecere. Dar, in ceea ce privește 
depistarea și promovarea tinerelor

talente, satisfacțiile se lasă in multe 
locuri așteptate.

In mod sigur, rezultatele ar 
fi altele dacă organizatorii fot
balului local ar colabora mai 
mult, dacă s-ar interesa cu pre
dilecție de găsirea modalităților de 
selecție și pregătire a copiilor cu ap
titudini reale pentru fotbal, de mun
ca antrenorilor. Trebuie arătat că, 
deși există foarte numeroase centre 
Și nuclee fotbalistice pentru copii și 
juniori (subvenționate de F.R.F. sau 
pe plan local), prea puține sint divi
zionarele „B" care își asigură viitorii 
jucători din rindul acestora. Tendința 
(cam generală) este să fie atrași 
fotbaliști consacrați (dar, de cele 
mai multe ori, depășiți ca virstă) in 
speranța că aceștia au experiența și 
capacitatea de a promova — ori de 
a salva de la retrogradare — echipa 
aflată la greu. In acest fel, divizia 
„B“ nu e pepinieră de talente pen
tru divizia „A". Fenomenul e, de 
fapt, invers : echipele din prima ca
tegorie trimit in ,.B" jucători de 
care nu mai au nevoie. Juniorii de 
talent ajung mai degrabă direct in 
„A", cînd ajung. Dacă s-ar face o 
comparație, s-ar vedea că, la multe 
echipe din divizia secundă, media de 
virstă a componenților este mai ri
dicată decit a unor echipe din „A‘\

Iată un subiect de meditație — ce 
reclamă și măsuri — pentru toți cei 
care conduc și organizează activita
tea fotbalistică locală. De asemenea, 
și pentru federația de specialitate.

I. DUMITRIU

tano (R.F. Germania). Soliști : 
Ion Voicu șl Mâdălin Volcu — 20.
• Opera Română : Turandot — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — 19.30,
(sala Studio) : Noile suferințe ale 
tinărulul „W“ — 19.30.
• Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19,30.
n Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra șl Allgru 
— 15. (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Ță- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
icuzațl... bonsoar !“ — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
«ă ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„ion Vasilescu" : Eu sint tatăl co
piilor — 19,30.
• Circul „București" : Intllnlre la 
circ — 19,30.

Viitoarele etape 

în divizia A
Campionatul diviziei A la fotbal 

se reia duminică, 28 aprilie, cu 
meciurile etapei a XXIV-a. Toate 
meciurile vor incepe la ora 16,30, cu 
excepția partidei Steaua — Steagul 
roșu, care se va disputa pe stadionul 
„Steaua" din bulevardul Ghencea, cu 
începere de la ora 11,30.

De la F.R.F. sintem anunțați că 
următoarea etapă (XXV) va avea loc 
la 2 mai, iar toate partidele vor 
incepe la ora 17.

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

Ieri a avut loc tragerea la sorți a 
meciurilor contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei României" la 
fotbal. Partidele «e vor disputa la 
15 mai. după următorul program : 
C.S. Rimnicu-Vilcea — Universita
tea Cluj (intr-o localitate ce urmea
ză a fi desemnată) ; Sport Club 
Ttilcea — Politehnica Timișoara ; 
Jiul Petroșani — A.S.A. Tg. Mureș 
(aceste două jocuri se vor disputa la 
București) ; U.T. Arad — Steaua 
(la Ploiești).
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Vizita ministrului afacerilor externe, 
al cooperării și planului al Republicii Burundi, 

Artemon Simbananiye 
încheierea convorbirilor oficiale

LA ÎNCETAREA DIN VIATĂ 
A PREȘEDINTELUI AUSTRIEI 

FRANZ 10NAS
Miercuri dimineața s-au încheiat 

convorbirile oficiale dintre minu- 
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. Georgt Maeo- 
vescu, ți ministrul afacerilor exter
ne, a) cooperării ți planului a) Rr- 
nublicii Burundi, Artemon Simba
naniye.

COMUNICAT COMUN
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. minis- 
~ul afacerilor externe, al coopcrâ- 

si planului din Republica Bu
rundi. Artemon Simbananiye. a fă
cut in zilele de 22—24 aprilie 1974, 
o vizită oficială in România.

Cu acest prilej, oaspetele a fost 
primit de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

In numele Excelentei Sale, gene
ra!-locotenent Michel Micombero. 
președintele Republicii Burundi și 
secretar general al partidului 
V.P.R.O.N.A., precum șl al guver
nului burundez. ministrul afacerilor 
externe al cooperării si planului al 
Republicii Burundi a exprimat cele 
mai sincere mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceausescu. Partidului Comu
nist Român și poporului român, pen
tru Primirea călduroasă și priete
nească. centru ospitalitatea ce i-a 
fost rezervată in timpul vizitei. în 
același timp, ministrul burundez al 
«facerilor externe, a] cooperării și 
planului a reafirmat convingerea că 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R.. va dobindi succese depline 
In opera de construcție a societății 
socialiste.

Ministrul burundez a avut convor
biri la Ministerul Afacerilor Ex
terne cu omologul său român. Geor
ge Macovescu. La convorbiri au 
particioat. din partea burundeză : 
Felix Magenge. directorul general al 
afacerilor politice $i administrative 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Cooperării si Planului : Alexandre 
Gashikanyi, director general la Re
gia de electricitate si ape 
(R.O.D.I.G.E.S.C.O.) : Aloys Nden- 
zako. director la Departamentul 
Geologiei si Minelor, iar din partea 
română : Nicolae Ghenea. adjunct a! 
ministrului afacerilor externe : loan 
Florescu. adjunct al ministrului co
merțului exterior si al cooperării e- 
conomice internaționale ; Ion Bos- 
dan. adjunct al ministrului minelor, 
petrolului $i geologiei : Marcel Dinu, 
director a.i. in Ministerul Afacerilor 
Externe.

De asemenea, oaspeții au avut 
discuții cu Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistrd. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, ?i cu Bujor Almășan. ministrul 
minelor, petrolului și geologiei.

în timpul șederii sale în România, 
ministrul burundez al afacerilor ex
terne. al cooperării și planului și 
persoanele care l-au însoțit au vizi
tat obiective economice și sociale 
din București.

Convorbirile dintre miniștrii aface
rilor externe ai celor două țări, des
fășurate intr-o atmosferă de priete
nie și cordialitate, au prilejuit efec
tuarea unui schimb de păreri cu pri
vire la stadiul și perspectivele dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări, precum și la unele aspecte de 
interes comun ale situației interna
ționale actuale.

Cel doi miniștri de externe au ex
primat hotărirea guvernelor lor de a 
dezvolta relațiile de prietenie și co
laborare dintre poporul român si 
poporul burundez. fiind convinși că 
extinderea continuă a cooperării c- 
conomice. culturale, tehnice și știin
țifice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Burundi cores
punde intereselor celor două popoare 
si nobilei cauze a păcii și colabo
rării internaționale.

în cursul discuțiilor, au fost tre
cute ir. revistă aspectele concrete ale 
cooperării pe multiple planuri din
tre cele două țâri și au fost identi
ficate noi posibilități de dezvoltare a 
acestei cooperări in domeniile poli
tic, economic, cultural și tehnico- 
științific. în scopul creării condi
țiilor necesare intensificării relațiilor 
de prietenie dintre cele două popoa
re. miniștrii de externe s-au infor
mat reciproc despre hotărirea gu
vernelor lor de a deschide ambasa
de și a acredita ambasadori cu re
ședința la Bujumbura și București. 
In acest spirit, cei doi miniștri de 
externe au semnat o convenție con
sulară privind facilitățile pentru a- 
cordarea vizelor.

Cei doi miniștri de externe au exa
minat unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale, apreciind că di
namica epocii contemporane demon
strează consolidarea crescindă a vo
inței popoarelor pentru afirmarea in
dependenței și suveranității națio
nale. precum și tendința de intensi
ficare a cooperării dintre state.

Ei au subliniat răspunderea care 
incumbă tuturor statelor, mici, mij
locii și mari, pentru instaurarea unul

Semnarea unei convenții 
de asistență tehnică

între Ministerul Minelor. Petrolu
lui și Geologiei din Republica So
cialistă România și Ministerul /.fa
cerilor Externe, al Cooperării și Pla
nului din Republica Burundi a fost 
semnată, miercuri, o convenție.

Documentul prevede, in conformi
tate cu Acordul de cooperare eco
nomică și tehnică dintre guvernele 
celor două țări semnat la 17 mai 
1070 și a protocolului primei șe
fi’uni a Comisiei mixte interguver- 
namentale româno-burundeze. acor
darea de asistență tehnică, din par
tea specialiștilor români, in dome
niul cercetării geologice și mmiere.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Bujor Almâsan. mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei Iar din partea burundeză de 
Artemon Simbananiye, ministrul a- 
facerilor externe, al cooperării fi 
planului.

neral al afacerilor politice și admi

I.a convorbiri hu participat, 
artea română. Nicolae Ghenea.

din 
ad-

met al ministrului afacerilor ex-
rne. funcționari superiori din
I.A.E.
Din partea burundeză au fost pre-
*nți Felix Magenge . directorul gc-

climat de securitate si de cooperare 
in lume și pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești intre toate țările, 
indiferent de mărimea și sis
temul lor politic, economic sau 
social, pe baza principiilor respectă
rii independenței șt suveranității na
ționale. egalității in drepturi a tu
turor statelor, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța. Coi doi miniștri 
au relevat că Republica Socialistă 
România și Republica Burundi, ca 
țâri in curs de dezvoltare, consideră 
că reducerea decalajelor dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele econo
mic avansate reprezintă o problemă 
de importanță majoră a cărei rezol
vare corespunzătoare este de interes 
fundamental pentru întărirea păcii 
și securității internaționale, pentru 
asigurarea progresului omenirii. Ei 
au exprimat convingerea că pentru 
combaterea subdezvoltării economice 
sint necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări de a pune in 
valoare — conform voinței și inte
reselor sale vitale — bogățiile natu
rale și resursele umane de care dis
pune. precum și asigurarea sprijinu
lui material al țărilor dezvoltate, 
realizarea unei largi cooperări in
ternaționale. înlăturarea oricăror pie
dici și discriminări care grevează 
relațiile economice Interstatale și 
afectează in special economia țărilor 
in curs de dezvoltare.

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea respectării stricte a dreptu
lui suveran al fiecărui stat de a dis
pune, in mod liber, de bogățiile na
ționale și de toate celelalte resurse, 
conform intereselor sale, precum și 
a dreptului tuturor țărilor de a avea 
acces nestingherit la cuceririle știin
ței și tehnologiei moderne, de a 
participa, in condiții de egalitate, la 
examinarea și reglementarea proble
melor economice și monetare inter
naționale.

Părțile au subliniat, de asemenea, 
necesitatea creșterii rolului O.N.U. 
în aplicarea programelor complexe 
prevăzute in cadrul strategiei inter
naționale a celui de-al doilea De
ceniu pentru dezvoltare, lărgirea și 
diversificarea programelor de coo
perare tehnică și a altor programe 
de -asistență tehnică, precum și in
tensificarea sprijinului acordat tu
turor țărilor in curs de dezvoltare, 
indiferent de orînduirea lor socială 
sau zona geografică din care fac 
parte.

Cei doi miniștri au salutat cu căl
dură realizările dobindite de po
poarele Africii in dezvoltarea lor 
economică și social-politică. efortu
rile lor pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale, împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. Ei au subliniat 
contribuția pozitivă a statelor africa
ne care au pășit recent pe calea 
independenței la dezbaterea proble
melor fundamentale care confruntă 
astăzi comunitatea internațională.

Ambele părți au condamnat cu 
fermitate menținerea sub dominație 
colonială a unor teritorii de pe con
tinentul african, politica de discri
minare rasială și de apartheid, prac
ticată de regimurile minoritare din 
Republica Sud-Africanâ și Rhodesia. 
Ele au reafirmat solidaritatea mili
tantă a țărilor lor și hotărirea de a 
acorda, in continuare, sprijinul ma
terial, politic și diplomatic mișcări
lor de eliberare din Angola, Mozam- 
bic. Namibia și din alte teritorii 
aflate sub dominația străină. Cei 
doi miniștri au salutat cu profundă 
satisfacție proclamarea ca stat in
dependent a Guineei-Bissau, subli
niind sprijinul dat și deplina solida
ritate a popoarelor lor cu poporul 
din Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde.

Miniștrii de externe burundez și 
român au apreciat pozitiv progresele 
realizate pină in prezent de către 
Conferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare, confe
rință menită să așeze relațiile din
tre statele continentului pe baze

Conferință 5
Ministrul afacerilor externe. 81 co

operării și planului al Ropublicii 
Burundi, Artemon Simbananiye. s-a 
intilnit, ieri după-masă. in cadrul 
unei conferințe de presă, cu ziariști 
români.

Răspunzînd întrebărilor adresate, 
ministrul burundez și-a exprimat 
satisfacția față de legăturile de prie
tenie statornicite intre cele două 
țâri, concretizate in acțiuni de 
cooperare efectivă. Inițiată cu 
mai mulți ani in urmă, aceas
tă cooperare dobîndește acum o 
și mai mare importanță prin adop
tarea unor măsuri pentru exploata
rea. cit mai raDid posibil, a ma
teriilor prime din subsolul burun
dez, care au fost descoperite tocmai 
grație acestei colaborări.

Referinau-se la rezultatele vizitei,

Plecarea din Capitală
Ministrul afacerilor externe, al co

operării și planului al Republicii 
Burundi. Artemon Simbananiye, care 
a făcut o vizită oficia’ă in țara noas
tră, la invitația ministrului afaceri
lor externe, George Macovescu, a 
părăsit, mic-rcuri după-amiază, Capi
tala, indreptindu-se spre patrie.

Oaspetele a fost însoțit de Felix 
Magenge, directorul general al afa
cerilor politice și administrative din 
Ministerul Afacerilor Externe, al Co
operării gi Planului, Alexandre Gas

nistrative din Ministerul Afacerilor 
Externe, al Cooperării șl Planului, 
alte persoane oficiale.

Cu acest prilej s-a procedat la un 
schimb de scrisori Intre cel doi mi
niștri referitoare la acordarea reci
procă de facilități de viză.

noi. astfel incit sâ se asigure fie
cărui stat posibilitatea de a-și con
centra eforturile spre dezvoltarea 
economico-socială de sine stătătoare, 
in concordanță cu năzuințele sale. 
Ei au subliniat că realizarea secu
rității șl consolidarea păcii in Eu
ropa vor contribui la promovarea 
colaborării și la întărirea securității 
In întreaga lume.

în legătură cu evoluția situației 
din sud-estul Asiei, cei doi miniștri 
de externe și-au exprimat speranța 
că acordurile privind încetarea răz
boiului șl restabilirea păcii realizate 
vor crea condiții pentru instaurarea 
unei păci ■ trainice, pentru ca popoa
rele din Indochina să-și poată con
sacra forțele dezvoltării lor econo
mice și sociale, să-și poată soluționa 
problemele corespunzător voinței și 
hotăriril lor, fără nici un amestec 
din afară.

Referitor la situația din Orientul 
Apropiat, miniștrii au reafirmat ne
cesitatea continuării eforturilor pen
tru soluționarea justă și durabilă a 
conflictului, pe baza și in spiritul 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

Ambele părți au apreciat ca im
perios necesar să se adopte măsuri 
efective in vederea Încetării cursei 
înarmărilor, infăptuirii dezarmării 
generale și, in primul rind, a de
zarmării nucleare. Ele s-au pronun
țat șentru înfăptuirea neintirziată a 
unor măsuri practice de dezangajare 
militară și de dezarmare, de natură 
a promova cauza păcii, a securității 
și destinderii internaționale, pentru 
alocarea unei părți a resurselor eli
berate prin dezarmare in scopul pro
gresului economic al țărilor in curs 
de dezvoltare.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța pe care Republica Socia
listă România și Republica Burundi 
o acordă creșterii rolului O.N.U. in 
rezolvarea problemelor internațio
nale, in interesul popoarelor, apăra
rea principiilor dreptului internațio
nal, crearea unui climat de secu
ritate in lume. Ei aii declarat că este 
in interesul profund al tuturor po
poarelor ca O.N.U., celelalte organi
zații și organisme internaționale, să 
acționeze cu mai multă eficacitate 
pentru promovarea colaborării și În
țelegerii intre națiuni. împotriva ori
căror acte de încălcare a dreptului 
internațional, de imixtiuni in trebu
rile altor popoare, pentru înlăturarea 
surselor de conflicte și războaie din 
lume. Cele- două părți și-au expri
mat hotărirea de a acționa, unin- 
du-și eforturile cu cele ale altor 
state, în vederea creșterii rolului 
O.N.U. în viața internațională.

Referindu-se la sesiunea extraor
dinară a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, cei doi miniștri 
au subliniat necesitatea ca toate 
statele să fie convinse de imperati
vul efectuării unor profunde trans
formări pe planul relațiilor econo
mice internaționale, pentru a se 
permite, astfel, fiecărei țări, să par
ticipe la jalonarea cursului viitoarei 
ordini economice a lumii. Ei au ex
primat convingerea că Organizația 
Națiunilor Unite reprezintă forul a- 
decvat pentru dezbaterea, căutarea 
și găsirea de soluții problemelor 
complexe privind materiile prime 
și dezvoltarea, convocarea unei con
ferințe generale a O.N.U. In acest 
scop, puțind contribui la atingerea 
acestor obiective.

în încheierea convorbirilor, miniș
trii și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele schimbului de păreri 
și au reliefat contribuția vizitei la 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
și cooperare dintre Republica Socia
listă România și Republica Burundi.

Ministrul afacerilor externe, al 
cooperării și planului din Republica 
Burundi, Artemon Simbananiye, a 
invitat pe ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, să facă o vizită 
oficială in Republica Burundi. In
vitația a fost acceptată cu plăcere, 
urmi nd ca data sâ fie stabilită ul
terior pe cale diplomatică.

de presă
ministrul Artemon Simbananiye a a- 
rătat că cele două părți au convenit 
să extindă cooperarea in domeniile 
tehnico-științific și cultural. Reu
niunile Comisiei mixte guvernamen
tale româno-burundeze vor preciza, 
desigur, mai bine — a spus minis
trul burundez — domeniile de co
operare bilaterală.

„Am fost fericit să constat, a spus 
oaspetele, că avem aceleași poziții 
și că in repetate rinduri delegațiile 
noastre au cooperat, atit la Națiuni
le Unite, cit și la diferite reuniuni 
internaționale. în ceea ce ne pri
vește, apreciem poziția principială a 
guvernului dumneavoastră, sprijinul 
politic, diplomatic și material pe 
care îl acordă România luptei pen
tru decolonizarea politică și econo
mică a Africii'4.

hikanyi, director general la regia de 
electricitate și ape (Rodlgesco), Alo
ys Ndenzako, director la Departa
mentul Geologiei și Minelor, de alte 
persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul burundez a fost salutat 
de ministrul George Macovescu, de 
Nicolae Ghenea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale, precum și de șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

MESAJ DE FELICITARE ADRESAT 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Sri Lanka ml se alătură In a vă transmite feli
citările noastre călduroase cu ocazia alegerii dumneavoastră In funcția de 
președinte al Republicii Socialiste România. Nu am nici o îndoială că ale
gerea dumneavoastră in această înaltă funcție este o recunoaștere a va
loroasei dumneavoastră contribuții la progresul și prosperitatea Republicii 
Socialiste România. Am convingerea că. in perioada mandatului dumnea
voastră, relațiile prietenești existente intre țările noastre vor fi consoli
date in continuare, in Interesul nostru reciproc.

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru al Republicii Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc profund pentru mesajul de felicitare adresat cu 

ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei mele de naștere și vă exprim, 
la rîndul meu, urări pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între popoarele, partidele șl guvernele noastre

Cu salutări cordiale,
OSVALDO DORTlCOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația Uniunii 

Socialiste Arabe
(Urmare din pag. I) 

A apărut lucrarea:

EVENIMENT DE IMPORTANTĂ 
ISTORICĂ ÎN RELAȚIILE ’

ROMÂNO - LATINO-AMERICANE
Vizita oficială a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

în unele țări din America Latină
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ȘEDINJA DE LUCRU A UNOR COMISII 
PERMANENTE ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

0 nouă promoție de cadre de conducere din economie 
și administrația de stat

laterale. în acest cadru, s-a relevat 
utilitatea folosirii, in continuare, a 
tilturor posibilităților existente pen
tru adinclrea pe mai departe a aces
tor relații, corespunzător intereselor 
ambelor țări și popoare, cauzei li
bertății. independenței naționale, 
progresului, păcii și înțelegerii in
ternaționale.

în timpul convorbirii, membrii de
legației egiptene au exDrimat sincere 
mulțumiri pentru prilejul oferii de a 
vizita România, de a cunoaște rea
litățile economico-sociale ale țării 
noastre, felicitind pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, întreaga condu
cere de partid, întregul popor român, 
pentru realizările de seamă obținute 
in edificarea societății socialiste, 
pentru politica activă pe plan inter
național. in sprijinul afirmării inde
pendenței și suveranității naționale a 
tuturor statelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, cu acest prilej, poziția 
României în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, apreciind că de
zangajarea militară dintre Egipt și 
Israel constituie un prim pas spre 
eliberarea totală a teritoriilor arabe 
ocupate, spre stabilirea unei păci 
trainice și drepte in această zonă. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat că aceasta deschide o eră 
nouă, creează condiții pentru o solu
ționare definitivă a problemelor din 
Orientul Mijlociu, fapt care va per
mite poporului . egiptean să se con
sacre făuririi unei vieți noi, libere, 
în cadrul unei păci drepte, a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu, este 
necesară garantarea dreptului la 
independență națională și integritate 
teritorială a tuturor statelor din re
giune, soluționarea problemei palcs- 
tinene prin asigurarea dreptului po
porului palestinean la autodetermi
nare, la organizarea unei vieți de 
sine stătătoare, conform voinței și 
aspirațiilor proprii.

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

proiectul de lege privind remunera
rea după cantitatea și calitatea mun
cii, care in prealabil a fost supus 
dezbaterii publice. Răspunsurile la 
întrebările deputaților și explica
țiile necesare au fost date de tova
rășul Petre Lupu, ministrul muncii.

Comisiile au avizat favorabil, tin 
unanimitate, proiectul de lege pri
vind remunerarea după cantitatea 
și calitatea muncii și au făcut pro
puneri de îmbunătățire a unor pre
vederi ale proiectului de lege.

(Agerpres) 

muncă, sintem ferm deciși să facem 
totul pentru a pune cunoștințele și 
experiența noastră in slujba ridică
rii pe o treaptă calitativ superioară 
a activității unităților socialiste in 
care vom lucra.

Ne angajăm in fața dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom milita cu 
înaltă răspundere și abnegație comu
nistă, vom depune toată priceperea, 
pasiunea și energia noastră pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an — anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și al celui de-al XI-lea Congres 
al partidului — și pentru îndeplinirea 
tnalnte de termen a cincinalului ; 
vom munci mereu cu devotament 
pentru a da viață hotăririlor parti
dului și statului.

Opinia publică din țara noastră a 
primit cu profundă mihnire vestea 
Încetării din viață a președintelui 
federal al Republicii Austria, Franz 
Jonas. In aceste triste Împrejurări, 
poporul român împărtășește doliul 
națiunii austriece prietene, expri- 
mindu-i sincerele sale condoleanțe 
și întreaga sa compasiune.

Născut la 4 octombrie 1B99, Intr-o 
familie de muncitori, Franz Jonas 
a cunoscut din fragedă tinerețe pri
vațiunile șl lipsurile. Devenit tipo
graf. se raliază de timpuriu pnrli- 
dulul socialist și mișcării sindicale 
austriece. în acest cadru a desfâșur 
rat o amplă activitate socială, afir- 
mîndu-se ca una din personalitățile 
marcante ale partidului socialist. 
Bucurindu-se de înaltă stimă șl 
prețuire In cercurile largi de cetă
țeni. Franz Jonas a Îndeplinit vre
me îndelungată, intre anii 1951— 
1965. funcția de primar al Vienel, 
de numele și activitatea sa fiind 
legate un șir de înfăptuiri remar
cabile pe plan edilitar și social in 
canltala Austriei.

Ca o recunoaștere a capacităților 
manifestate in viața social-Dolltică, 
Franz Jonas a fost ales in 1965 pre
ședinte al republicii și reales in 
1971. funcție pe care a deținut-o 
Dină la-încetarea sa din viată* *

liste Arabe a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in calitatea sa 
de conducător ales al poporului ro
mân, secretar general al Partidului 
Comunist Român, cele mai sincere

• și prietenești salutări din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, președinte al Uniunii 
Socialiste Arabe. De asemenea, Yous
sef Kamel Abdel Aziz a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, între
gului popor român salutul călduros 
al întregii conduceri a Uniunii So
cialiste Arabe, al primului secretar 
al acesteia, Mahomed Hafez Ghanem.

Mulțumind cu căldură pentru sa
lutul primit din partea prietenului 
său, președintele Anwar Sadat, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe șeful delegației ca, la înapoierea 
in țară, să-i transmită un salut cor
dial și cele mai bune urări.

Totodată, secretarul general al 
P.C.R. a adresat Uniunii Socialiste 
Arabe, primului secretar al aceste
ia, întregii conduceri a U.S.A, cele 
mal bune urări de succes in întrea
ga activitate de organizare și con
ducere a, poporului egipt$au-pei ca-, 
lea nouă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, de asemenea, poporului 
prieten egiptean salutul său perso
nal și al poporului român, împreu
nă cu cele mai bune urări de pros
peritate, bunăstare și pace.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate unele probleme ale activi
tății și preocupărilor actuale ale 
P.C.R. și U.S.A., ale raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două organizații politice, care cu- • 
nosc o dezvoltare continuă. S-a dat, 
totodată, o înaltă apreciere rauortu- 
rilor politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre cele 
două țări, raporturi care, in spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor con
venite intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar Sadat, cunosc 
o amplificare și diversificare multi

În cadrul actualei sesiuni deschi
se a Marii Adunări Naționale, in' 
ziua de 24 aprilie, comisiile : eco- 
nomico-financiară ; pentru indus
trie, construcții și transporturi : pen
tru agricultură și silvicultură ; și 
pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale s-au întrunit in ședință de 
lucru cu participarea președintelui 
Marii Adunări Naționale. Miron 
Constantinescu, și a președinților și 
deputaților altor comisii perma
nente.

Comisiile au examinat și dezbătut

Miercuri a avut Ioc festivitatea de 
înminare a diplomelor unei noi pro
moții a Institutului central de pre
gătire a cadrelor de conducere din 
economie și administrația de stat din 
cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". Cei 310 absolvenți — direc
tori de centrale industriale și între
prinderi, ingineri-șefi și alte cadre 
cu funcții de răspundere din indus
trie, construcții, agricultură, trans
porturi, circulația mărfurilor, admi
nistrația de stat — au studiat pro
bleme fundamentale ale politicii- in
terne și externe ale partidului și 
statului nostru.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm a fost adresată o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune intre 
altele •

Reintorși la locurile noastre de

Pentru activitatea desfășurată 
in fruntea republicii in concordanță 
cu aspirațiile de pace ale poporu
lui austriac, pentru realismul po
litic si contribuția la promovarea 
cursului spre destindere 6i înțele
gere pe continent, spre colaborare 
rodnică intre state, fără deosebire 
de orinduire. la afirmarea unui rol 
crescind al țărilor mici si mijlocii 
De arena mondială — președintele 
Jonas a dobindit o înaltă conside
rație in Austria și dincolo de ho
tarele ei.

Poporul român l-a cunoscut pe 
Franz Jonas ca pe un prieten al 
țării noastre care a adus o contri
buție importantă la dezvoltarea și 
adincirea tradiționalelor relații eco
nomice și culturale dintre România 
și Austria. Populația țării noastre 
a avut bucuria de a-1 saluta ca pe 
un oaspete stimat, atit în calitate 
de primar al Vienei, cit și ca pre
ședinte al țării prietene.

După cum este cunoscut, dezvol
tarea relațiilor reciproce de priete
nie si colaborare româno-austriece 
a fost puternic stimulată de vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu șl a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Aus
tria in septembrie 1970. ca răspuns 
la vizita De care președintele Franz 
Jonas a efectuat-o in Romania in 
toamna anului 1969. Poporul austriac 
și înalții săi demnitari i-au primit 
pe solii poporului român cu senti
mente de caldă prețuire, rezervin- 
du-le o desăvirșită ospitalitate. In 
toate acestea și-au găsit expresie 
sentimentele de prietenie față de 
poporul român, înalta stimă și con
siderație față de personalitatea 
conducătorului statului nostru,

Președinția Austriei asigurată ad-interim 
de cancelarul Bruno Kreisky

VIENA 24 (Agerpres). — Președin
ția Austriei, după decesul președin
telui federal Franz Jonas, va fi asi
gurată ad-interim. potrivit termeni
lor Constituției, de cancelarul Bruno 
Kreisky, căruia ii revine misiunea 
de a proceda la organizarea unui 
scrutin prezidențial cit mai curind 
posibil.

în ultimele săptămîni, interimatul 
a fost asigurat de președintele si cel 
doi vicepreședinți ai Consiliului Na
tional al Parlamentului, in virtutea 
unei legi adoptate la 8 aprilie 1974. 
Valabilitatea acestei legi a încetat- 
odată cu decesul șefului statului.

Cabinetul austriac a hotărît, 
miercuri, să convoace alegerile pen

PRIMIRE LA CONSILIUL
Tovarășul Mihai Dalea, președin

tele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, a primit delegațiile Fede
rației Sindicatelor din Palestina și 
Federației Generale a Sindicatelor 
Iordaniene, care efectuează împre
ună o vizită de prietenie și schimb 
de experiență in țara noastră.

Exprimind calde mulțumiri pentru 
sprijinul activ și solidaritatea mili
tantă ale României față de popoare-

Cronica zilei
La invitația guvernului Republi

cii Socialiste România, o delegație a 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei și a Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei. con
dusă de Khieu Samphan. membru al 
Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
viceprim-ministru și ministru al a- 
părării naționale al G.R.U.N.C.. co- 
mandantul-sef al forțelor armate 
populare de eliberare națională a 
Cambodgiei, va efectua o vizită ofi->. 
cială de prietenie în Republica So
cialistă România, la sfirșitul lunii 
aprilie 1974.

★
O delegație a Uniunii ziariștilor 

din U.R.S.S., condusă de Valentin 
Arhanghelski, secretar al acestei or
ganizații. a făcut o vizită in tara 
noastră, la invitația Uniunii ziariș-’ 
tilor din România.

Cu acest prilej. s-a Încheiat Pro
tocolul de colaborare pe anii 1974— 
1975 dintre Uniunile de ziariști din 
România și U.R.S.S.

La sfirșitul vizitei, delegația de 
ziariști sovietici a fost primită la 
secția propagandă și pre6ă a C.C. 
al P.C.R.

★
Miercuri seara s-a înapoiat în Ca

pitală tovarășul Petre Dănică. mem
bru al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, care a parti
cipat la lucrările Congresului 
Partidului Socialist din Cipru.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
miercuri, la Casa de cultură a insti
tutului, o seară culturală dedicată 
Zilei naționale a Republicii Unite 
Tanzania.

★
Miercuri a sosit în Capitală o de

legație economică din Austria, con
dusă de dr. Hans Igler, președintele 

prestigiul Internațional al Roma
nici socialiste. Convorbirile pur
tate cu acel . prilej de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu șl 
Franz Jonas, evidențiind cu sa
tisfacție evoluția ascendentă a le
găturilor româno-austricce, au pus 
bazele amplificării și diversificării 
relațiilor de colaborare șl cooperare 
pe multiple planuri. Ele «au dat ex
presie voinței comune de a adinei 
conlucrarea in vederea întăririi 
păcii si securității in Europa sl in 
lume, statornicirii unor raporturi 
noi intre slate, întemeiate pe prin
cipiile de legalitate și etică inter
națională. pe stimă si Înțelegere 
reciprocă. „Cunoaștem $1 apreciem 
in mod deosebit intențiile sl iniția
tivele dumneavoastră In problema 
securității europene — sl In același 
timp sl contribuția țării dumnea
voastră la destindere si colaborare 
tn Balcani — sublinia cu prlleiul 
vizitei Franz Jonas. Noi am susți
nui de la început propunerea pen
tru o conferință asuprii probleme
lor securității și colaborării in Eu
ropa, deoarece apreciem că ea poa
te contribui Intr-adevăr la destin
dere și securitate. In acest sens, 
securitatea înseamnă, totodată, în
țelegere. colaborare, conviețuire 
pașnică și instaurarea unei situații 
care ar permite popoarelor să-și 
dedice resursele economice, mai 
mult dccit pină acum, progresului 
științific, tehnic si social".

Perioada care s-a scurs de la în- 
tilnirlle celor doi președinți a înre
gistrat amplificarea. legăturilor 
multilaterale româno-austriece. 
confirmindu-se astfel, pe deplin, a- 
precierile tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu prilejul vizitei 
In Austria : „Relațiile dintre Re; 
publica Socialistă România și 
Republica Austria reprezintă o 
vie ilustrare a utilității cooperă
rii reciproc avantajoase dintre țări 
cu orinduiri sociale diferite, con
firmă cu putere eficienta raportu
rilor așezate in întregime pe tere
nul fertil al normelor dreptului 
internațional".

Tradiționalele legături prietenești 
dintre DODoarele noastre. efortul 
constructiv in care sint ele anga
jate pentru înflorirea și propășirea 
țărilor lor. interesul comun de a 
vedea înfăptuindu-se securitatea 
europeană, asigurate pacea si coo
perarea in Europa și in Întreaga 
lume constituie premisele dezvol
tării și intensificării continue, mai 
departe, a relațiilor dintre Româ
nia și Austria, adincirii prieteniei 
dintre popoarele noastre.

La încetarea din viață a președin
telui Franz Jonas, poporul român 
aduce un cald omagiu memoriei 
sale, exprimîndu-și totoda’tă con
vingerea că legăturile de prietenie 
si colaborarea româno-austriacă pe 
multiple planuri se vor dezvolta si 
întări necontenit. corespunzător 
aspirațiilor comune ale ambelor po
poare. intereselor păcii și securită
ții in Europa și. în întreaga lume.

tru desemnarea succesorului pre
ședintelui Franz Jonas la data de 
23 iunie. Hotărirea cabinetului ur
mează să fie supusă aprobării Par
lamentului.

La sfirșitul reuniunii, cancelarul 
Bruno Kreisky a anunțat că funera
liile președintelui vor avea loc luni 
la Viena. Ceremonia de doliu se va 
desfășura în clădirea parlamentului, 
unde membrii celor două camere 
vor aduce ultimul omagiu președin
telui defunct.

Corpul neînsuflețit al lui Franz 
Jonas va fi apoi depus in Cavoul 
președinților din Cimitirul 'central 
din Viena.

CENTRAI AL U.G.S.R.
le arabe, reprezentanții celor două 
organizații sindicale au dat o înaltă 
apreciere contribuției personale a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, la rea
lizarea unei păci drepte și trainice 
in Orientul Mijlociu. Totodată, a fost 
exprimată dorința reciprocă de a 
dezvolta și întări această colaborare, 
in interesul celor ce muncesc, al 
cauzei progresului și păcii.

Uniunii industriașilor austrieci, care 
face o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie, de alte persoane oficiale.

A fost de față Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București.

★
In București a sosit miercuri o de

legație economică din Canada, con
dusă de Amleto Lorenzini, șef de 
departament la Ministerul Industriei 
și Turismului al provinciei Ontario.

★
Sub egida Uniunii societăților de 

științe medicale, miercuri dimineața 
au început in Capitală lucrările Con
gresului național de balneologie — 
manifestare științifică ce reunește 
aproximativ 250 de specialiști din 
tară, precum și invitați de peste 
hotare.

★
Timp de patru zile, un grup da 

cadre și cursanți ai Școlii superioare 
a Apărării Naționale din Grecia, con
dus de comandantul școlii, contra
amiralul Dimosthenes Evgenidis, a 
efectuat o vizită in țara noastră.

Pe timpul șederii in România, 
oaspeții au fost primiți la Ministerul 
Afacerilor Externe și la Ministerul 
Apărării Naționale. De asemenea, au 
vizitat Academia militară. Casa cen
trală a armatei, precum și alte obiec
tive culturale, turistice și economica 
din București.

Miercuri, grupul a părăsit țara. La 
plecare, pe aeroportul Otopeni. au 
fost prezenți generalul de armată 
Ion Tutoveanu, comandantul Acade
miei militare, alți generali și ofițeri 
superiori. Au fost de față Aristote 
Phrydas. x ambasadorul Republicii 
Elene la București, colonelul Savas 
N. Paspațis, atașat militar, aero și 
naval, alți membri ai ambasadei.

(Agerprei)



AZI SOSEȘTE IN ȚARA NOASTRĂ 
PRIMUL MINISTRU AL FINLANDEI, viața internaționala

TAISTO KALEVI SORSA
București primul 
nistru al Finlai 
Taisto Kalevi S

face o vizită oficială 
In țara noastră, Îm
preună cu soția.

Taisto Kalevi Sorea, 
brie 1830. la Kcuruu. 
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..Vihurl- și reîdactor
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„Ov Tamoni".

între anii 1959 șl 
1^5. Kalevi S<Vsa își 

in cadrul UNESCO, 
tar in perioada 1965— 
1967 deține funcția 
de secretar general
fI Comisiei Naționale finlandeze 
pentru UNESCO.

Militant activ. Încă din anii stu- 
d ntiei. in nndurile mișcării social- 
dcmocrate. Kalevi Sorea este ales, in 
1969. in funcția de secretar general 
al Partidului Social-Democrat șiț un 
an mai tirziu. obține primul mandat 
In parlamentul finlandez, unde de
vine președinte al Comisiei pentru 
afacerile externe.

In 1972. In guvernul social-demo
crat. deține portofoliul afacerilor ex
terne.

Taisto Kalevi Sorea devine prim- 
ministru. in același an, in luna sep
tembrie. In această funcție — ur- 
mind liniile tradiționale politice ale 
Finlandei — Kalevi Sorea militează 
pentru dezvoltarea bunelor relații 
dintre tara sa si statele europene, pe 
baza respectului reciproc, al avanta
jului și egalității în drepturi a tutu
ror. Kalevi Sorea se afirmă, totodată, 
ca un activ susținător al inițiativelor 
de pace și destindere în Europa, 
sprijinind, in acest sens, convocarea 
si organizarea la Helsinki a lucră-

O importantă contribuție la evolu
ția pozitivă a relațiilor româno-fin- 
landeze au avut-o contactele directe 
la cel mai inalt nivel, precum și in
tre al ți factori de răspundere ai celor 
două țări. In acest context remar
cam. ca momente de adincă semni
ficație in istoria relațiilor româno- 
finlandeze. care au deschis noi per
spective prieteniei și colaborării din
tre cele două țări, vizita efectuată 
in septembrie 1969 de președintele 
Urho Kekkonen in România și vizita 
președintelui Nicolae Ceausescu in 
Finlanda. în iulie 1971. convorbirile 
si înțelegerile convenite cu aceste 
prilejuri intre șefii de stat ai Româ
niei si Finlandei.

Fără îndoială că vizita în România 
a premierului Kalevi Sorea, precum 
și convorbirile pe care le va avea 
vor da un nou impuls cooperării ro
mâno-finlandeze. care se desfășoară 
cu succes in domenii multiple, in in
teresul ambelor popoare, în deplin 
respect al independentei și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, 
al neamestecului in treburile interne.

rdor pregătitoare ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare euro
peană.

Vizita înaltului oaspete In țara 
noastră are loc intr-un moment cind 
relațiile româno-finlandeze cunosc o
ascensiune continuă, in diferite do
menii de activitate. In folosul ambe
lor popoare, al cooperării si păcii in 
Europa și in lume.

Opinia publică din țara\ noastră, 
care a urmărit întotdeauna cu inte
res si satisfacție evoluția relațiilor 
româno-finlandeze, urează primului 
ministru Taisto’ Kalevi Sorea bun 
venit in Republica Socialistă Româ-
nia. avind convingerea că vizita sa 
slujește prieteniei si colaborării din
tre cele două țări și popoare, cauzei 
păcii si înțelegerii in lume.

ITINERAR FINLANDEZ:

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
ȘI COOPERARE ÎN EUROPA

GENEVA 24 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — Participant ii la Con
ferința pentru securitate si coope
rare in Europa au convenit — in 
subcomisiile pentru cooperarea in 
domeniile culturii șl educației — a- 
supra unor elemente ale formulă
rii primelor prevederi Vlzind măsuri 
ci.re să ducă la o mai bună coope
rare pe plan general european in a- 
ceste domenii. Astfel, in subcomisia 
pentru cultură, delegațiile au căzut 
de acord să studieze jxisibilitatea 
creării unui centru european de date 
culturale, căruia statele participante 
să-i furnizeze informații de ordin 
cultural, accesibile fiecărei instituții 
interesate. S-a convenit, de aseme
nea. să se examineze crearea unui 
repertoriu european de filme docu
mentare cu caracter cultural si știin
țific. nontru o mai bună informare 
reciprocă asupra realizărilor in acest 
domeniu.

în ce privește cooperarea în do
meniul cârtii, s-a prevăzut. între 
altele, dezvoltarea legăturilor între 
edituri si alte instituții interesate.

Pe baza unei propuneri a delega
ției române, cooperarea europeană 
in domeniul cărții urmează să fie 
extinsă $i intre editurile enciclope
dice. nrin schimbul de materiale do
cumentare. in scopul îmbunătățirii 
prezentării fiecărei țări in dicțio
narele enciclopedice ale celorlalte.

Un alt capitol ol cooperării ur

mează sfi-l constituie schimburile de 
informație in domenii ca teatrul, bi
bliotecile publice, conservarea si 
restaurarea bunurilor culturale etc.

In prezent, atenția participanțllor 
este concentrată de adoptarea unor 
formulări privind alte măsuri vi- 
zind mai buna cunoaștere a valori
lor culturale. ale popoarelor europe
ne ca. de pildă, editarea operelor 
literare în tiraje suficient de mari 
pentru a satisface necesitățile altor 
state participante, organizarea in 
cnntun, in Europa, a unor manifes
tări in cadrul cărora să fie prezen
tate filme din diferite domenii, crea
rea unei „teleteci" continentale care 
să înregistreze și să asigure păstra
rea emisiunilor de televiziune rea
lizate în diferitele țări europene, in 
vederea difuzării acestor filme și in 
alte țări, crearea de echipe de tra
ducători din diferite țări pentru spo
rirea numărului și ameliorarea cali
tății traducerilor — ceea ce ar fa
cilita, îndeosebi, difuzarea operelor 
literare create in țările unde șe vor
besc limbi de circulație mai res- 
trinsă etc.

în subcomisia pentru educație, 
preocupările delegațiilor s-au con
centrat asupra unui subiect de mare 
importanță pentru sporirea eficaci
tății și intensificarea schimburilor 
de studenți, cadre didactice, cerce
tători : compararea și echivalarea 
diplomelor și gradelor universitare.

ORIENTUL APROPIAT
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, va pleca, duminică, intr-un 
nou turneu de negocieri in Orientul 
Mijlociu — cel de-al cincilea. Șeful 
diDlomației americane va include in 
voiajul său și o escală la Geneva.

DAMASC 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Da
masc a anunțat că aviația siriană a 
atacat, miercuri, poziții și convoaie 
militare israeliene din teritoriul ocu
pat, provocind inamicului pierderi 
in oameni și material de luptă. Tot
odată, el a declarat că apărarea 
antiaeriană siriană a doborit două 
avioane israeliene.

Pe de altă parte, la Damasc s-a 
anunțat că duelurile de artilerie și 
de tancuri siriano-israeliene au con
tinuat, miercuri, in diferite sectoare 
ale frontului.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvint al Comandamentu
lui militar de la Tel Aviv a declarat 
că mai multe bombardiere israeliene 
au atacat, miercuri, pozițiile siriene 
de pe Muntele Hermon și cele si
tuate la sud de teritoriul ocupat in 
octombrie 1973. El a menționat că 
toate aparatele israeliene s-au întors 
la bazele lor. De asemenea, purtă
torul de cuvint a anunțat că patru 
avioane siriene au bombardat, la in-

ceputul după-amiczll de miercuri, 
poziții israeliene din sectorul de 
nord al înălțimilor Golan, retrăgîn- 
du-se înainte de a fi putut să fie 
interceptate de aviația israeliană.

CANCELARUL W. BRANDT 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 1N ECIPT

CAIRO 24 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat publicat de Ministerul e- 
giptean de Externe la încheierea vi
zitei efectuate la Cairo de cancela
rul Willy Brandt se arată că prin
cipalele probleme abordate în cursul 
convorbirilor dintre șeful guvernului 
vest-german și președintele Anwar 
Sadat le-au constituit evoluția situa
ției din Orientul Apropiat, o serie 
de aspecte ale conjuncturii interna
ționale și relațiile bilaterale.

Referindu-se la măsurile privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, comunicatul reamintește 
că s-a hotărit crearea unei comisii 
mixte egipteano—vest-germane pen
tru dezvoltare și construcție, a că
rei sarcină prioritară rezidă in „pla
nificarea și coordonarea tuturor as
pectelor largii cooperări bilaterale 
preconizate". Se relevă, totodată, că 
cele două părți urmează să încheie, 
în viitorul apropiat, un acord pen
tru garantarea și dezvoltarea inves
tițiilor.

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ 

A ADUNĂRII GENERALE 

A 0. N. U.
Lucrările de definitivare 

a proiectelor de documente 
finale

NAȚIUNILE UNITE 24 (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). — Co
mitetul nd-hot al Adunării Generale 
a O.N.U., însărcinat de plenară cu 
definitivarea proiectelor de docu
mente ale sesiunii extraordinare — 
„Declarația asupra creării unei noi 
ordini economice internaționale" și 
„Programul de acțiune", elaborate, in 
primă formă, de „grupul celor 77" — 
a reușit, pină in prezent, să identi
fice acele prevederi esențiale ale do
cumentelor asupra cărora nu există 
obiecțiuni de fond.

Dezbaterile au reliefat dorința 
unanimă a reprezentanților statelor 
membre ale organizației de a vedea 
așezate la baza relațiilor economice 
și comerciale internaționale princi
piile suveranității și independenței 
naționale, neagresiunii nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu fo
losirea forței, neamestecului in tre
burile interne ale altor state și avan
tajului reciproc. De asemenea, s-a 
Înregistrat o unanimitate de vederi 
In problema esențială a dezvoltării 
— suveranitatea permanentă a state
lor asupra resurselor lor naturale și 
dreptul lor inalienabil de a dispune 
de aceste resurse potrivit nevoilor 
reclamate de progresul economic și 
social al popoarelor lor.

Din dezbaterile comitetului ad-hoc 
reiese, de asemenea, dorința unani
mă de a se stipula clar în proiectul 
de declarație și in cel al progra
mului de acțiune urgența stabilirii 
unor raporturi juste și echitabile în
tre prețurile materiilor prime și cele 
ale produselor manufacturate.

ZIUA NAȚIONALĂ A ISRAELULUI
Excelentei Sale

Domnului EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

TEL AVIV
Cu ocazia celei de-a XXVI-b aniversări a creării statului Israel, 

transmit Excelenței Voastre sincere felicitări, iar poporului israellan noi 
urări de pace și progres. * '
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi se Împlinesc 26 de ani de 
la proclamarea independenței de 
stat a Israelului — Ziua națională 
a acestei țări.

In fotografie t Imagine din Tel 
Aviv, principal centru comercial, și 
cultural al țăriL

0 notă de protest

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a transmis ministrului 
afacerilor externe al statului Israel,

Abba Eban, o telegramă de felicitare 
cu prilejul celei de-a XXVI-a ani
versări a statului IsraeL

ESCALE ALE PRIETENIEI a G. R. P. al Republicii
Vietnamului de Sud

Opinii în favoarea normalizării 
relațiilor cu Cuba

ATLANTA 24 (Agerpres). — In 
continuarea lucrărilor celei de-a pa
tra sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), găzduite de orașul nord- 
american Atlanta (statul Georgia),, 
dezbaterile generale au fost concen
trate asupra problemelor privind ac
tualul sistem de relații interameri- 
cane si. respectiv, statutul Cubei in 
cadrul continentului latino-american, 
în condițiile de izolare impuse ante
rior de O.S.A.

Șeful diplomației argentinene, Al
berto Vignes, a relevat că politica 
de izolare a Cubei, desfășurată de 
mai bine de un deceniu la Inițiativa 
S.U.A., „este un anacronism care de
monstrează lipsa unei imagini co
recte asupra realității". El a mențio
nat, totodată, că „sancțiunile adopta
te împotriva guvernului cubanez 
creează un climat de încordare peri
culos in acest continent, dăunind. în
tre altele, si realizării atit de nece
sarei unități latino-amerlcane".

La rîndul său, ministrul peruan de 
externe, Miguel Angel de la Flor 
Valle. 6-a pronunțat pentru încetarea 
blocadei împotriva Cubei, reliefind 
că politica de izolare a. Cubei vine 
in contradicție cu atmosfera de des
tindere care caracterizează, astăzi, 
situația mondială.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Comitetul pentru politica externă al 
Senatului a aprobat, marți, în una
nimitate un proiect de rezoluție, pro
pus de senatorul republican Jacob 
K. Javits, în care se cere încetarea 
embargoului comercial al S.U.A. îm
potriva Cubei și restabilirea relațiilor 
cu această țară.

Totodată, luni, alți patru congres
meni republicani au introdus in Con
gres proiecte de legi prin care cer, de 
asemenea, înlăturarea embargoului 
comercial asupra Cubei și normali
zarea relațiilor cu Havana.

Dl PRETUTINDENI

în aceste zile de aprilie, cind 
în apropierea Cercului Polar iama 
iși mai etalează mantia imaculată, 
capitala finlandeză oferă vizitatori
lor. cu aceeași generozitate ca in 
orice alt anotimp, spectacolul sim
biozei dintre cele trei ele
mente definitorii ale sale — apa, 
pădurea și piatra. Clădit in stincă, 
deasupra apelor care il înconjoară 
din trei părți. Helsinki de astăzi 
este un oraș modern, in care vechi
le edificii păstrătoare de istorie — 
intre care Piața Senatului sau ce
lebra fortărea
ță Suomenlinna 
— se integrează 
fericit intr-un 
ansamblu ori
ginal. marcat de 
geniul arhitec
tonic al lui Al
var Aalto : im
punătorul pa
lat „Finlandia“, 
Teatrul Munici
pal. moder
nele cartiere-
satelit Tapiola 
și Otaniemi.

Helsinki este 
totodată princi
palul centru e- 
conomic al țării 
prietene, cu toa
te însemnele u- 
nei puternice 
dezvoltări in
dustriale. Viața 
orașului șe îm
pletește strins 
cu cea a portu
lui și a șantie
relor navale 
„Valmet". cu activitatea a nume
roase întreprinderi industriale. Se
cole de-a rinduL Finlanda a fost 
cunoscută ca ținut al tăietorilor de 
lemne, agricultorilor și pescarilor. 
Îndeletniciri practicate în condiții 
de climă și sol dintre cele mai gre
le. Vitregia naturii nu a reușit insă 
să-i infringă pe oameni, ci, dim
potrivă, le-a dat tărie de caracter, 
dirzenie, forță, hărnicie. Grație a- 
cestor însușiri, finlandezii au reu
șit să transforme Înfățișarea țării. 
Alături de tradiționala industrie 
forestieră, ale cărei produse repre
zintă două treimi din export, in 
ultimii ani, prin procesul de diver
sificare a economiei, Ln Finlanda 
au apărut și s-au dezvoltat o se
rie de noi ramuri industriale, cum 
ar fi industria metalurgică și cea 
constructoare de mașini. Vizitind 
firma „Outokumpu" din orașul 
Pori am avut prilejul să constatăm 
că preocuparea pentru diversifica
rea economiei finlandeze se extin
de și asupra altor sfere, cum ar fî 
prelucrarea unor importante bogă
ții de care dispune țara : cupru, 
cobalt, nichel, crom etc. Produsele

acestei firme sînt astăzi cunoscute 
in multe țări ale lumii, compania 
respectivă realizind, in unitățile 
sale productive, 2 la sută din pro
ducția de zinc din lume, 1 la sută 
din cea de nichel și tot atit din cea 
de cupru. Este cunoscut că Finlan
da exportă in prezent fabrici com
plete și utilaje, in special pentru 
întreprinderi producătoare de hir- 
tie și mobilă, nave, cabluri etc. 
Fiecare a zecea mașină din lume 
care se folosește in industria lem
nului este de proveniență finlande

O declarație a premierului Kalevi Sorsa 
pentru cititorii din România:

„'Aș putea să afirm că, Ia ora actuală, contactele dintre 
Finlanda și Romănia sînt mai frecvente și mai dinamice 
decît oricînd în istoria raporturilor dintre cele două țări. 
$i aceasta în toate domeniile : politic, economic, comer
cial, cultural, turistic. Se cuvine a reliefa că acțiunile și 
eforturile țărilor și guvernelor noastre în problemele mari 
ale Europei, ale organizării unor noi relații pe continent 
sînt îndreptate în aceeași direcție : ambele guverne se 
străduiesc să-și aducă contribuția la instaurarea unei păci 
trainice în Europa, pace care sâ ofere cadrul adecvat dez
voltării pe mai departe a unei colaborări internaționale 
fructuoase. Aceste eforturi ale celor două țări au influențat 
deosebit de favorabil evoluția raporturilor noastre, au 
contribuit la valorificarea posibilităților de cooperare din
tre Finlanda și Romănia, la evidențierea unor noi posibi
lități de colaborare economică și culturală, domenii cărora 
le acordăm o mare atenție".

ză, uzinele din orașul Lahti numă- 
rindu-se printre primele cinci 
companii din lume producătoare de 
asemenea mașini. O puternică dez
voltare cunoaște șl industria chi
mică, principalele centre ale el 
fiind orașele Tampere și Turku. 
După cum am fost informați, o pro
blemă deosebit de importantă afla
tă in atenția autorităților o consti
tuie crearea unor zone industriale 
in centrul și in nordul țării, acțiu
ne susținută prin participarea sta
tului la un șir de investiții.

Ne aflăm la Helsinki in preajma 
unui important eveniment pentru 
evoluția relațiilor româno-finlande
ze : vizita oficială pe care o va în
treprinde In România, începînd de 
joi. primul ministru al Finlandei, 
Kalevi Sorsa. în declarația pe care 
a avut amabilitatea să o facă de
legației de ziariști români — pu
blicată alăturat — premierul fin
landez a ținut să sublinieze că 
această vizită se înscrie in con
textul bunelor relații dintre Româ
nia și Finlanda, la a căror ampli
ficare o contribuție hotăritoare au 
adus-o lntilnirile din 1969 și 1971

dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Urho 
Kekkonen.

Si, intr-adevăr, legăturile de 
prietenie și colaborare româno- 
finlandeze au cunoscut în acești 
ani un proces de continuă adinci- 
re, extindere și diversificare pe 
multiple planuri. S-a întărit coo
perarea economică, s-au intensifi
cat contactele reciproce, conlucra
rea in rezolvarea marilor probleme 
ale vieții internaționale. Realizarea 

securității eu
ropene, înră
dăcinarea noilor 
principii de re
lații între sta
tele continen
tului și în 
întreaga lu
me, consolida
rea cursului 
spre destindere, 
pace și colabo
rare fructuoa
să între na
țiuni se înscriu 
printre obiec
tivele de frun
te atit ale 
României, cit și 
ale Finlandei.

Arăți nd că
Finlanda spri
jină intru to
tul ideile care 
stau la baza 
conferinței ge- 
neral-europene 

și că este gata 
sâ contribuie 
la transpunerea 

lor în viață, primul ministru 
Kalevi Sorea a subliniat într-o 
recentă declarație că „cea de-a 
doua etapă, in curs la Gene
va, urmează să fie încheiată la 
începutul acestei veri, astfel încit 
faza finală să se poată desfășura, 
la cel mai înalt nivel, încă in vara 
acestui an" și că guvernele multor 
țări „doresc ca și după Încheierea 
reuniunii să se continue eforturile 
comune pentru atingerea obiecti
velor el".

Vocația de colaborare a Finlan
dei este ilustrată de preocuparea 
guvernului acestei țări de lărgire 
continuă a legăturilor cu toate ță
rile lumii, indiferent de orinduire 
socială.

...Finlanda anului 1974 se Înfăți
șează astfel ca o țară cu o econo
mie dinamică, al cărei popor vred
nic și curajos, iubitor de pace șl 
animat de sentimente prietenești 
față de poporul român, adaugă noi 
file monumentalului poem al Ka- 
levaleL

Eugen IONESCU

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — După cum informează a- 
genția de presă Eliberarea, delegația 
militară a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a adresat delegației militare 
a administrației saigoneze in Comi
sia mixtă militară bipartită o notă 
de protest împotriva acțiunilor părții 
saigoneze. acțiuni menite să parali
zeze activitatea comisiei și sâ mă
rească tensiunea in Vietnamul de 
sud. Delegația G.R.P. cere adminis
trației saigoneze să respecte riguros 
imunitatea diplomatică a membrilor 
delegației militare a G.R.P. al R.V.S.

Intr-o altă notă, delegația militară 
a G.R.P. a cerut părții saigoneze să 
reia cursele regulate ale avioanelor 
pe ruta Saigon—Loc Ninh, suspen
date la 22 aprilie de către adminis
trația de la Saigon.

Un raport secret despre crimele colonialiștilor în Mozambic
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LONDRA 24 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). — Ziarul londonez 
..The Guardian" publică textul unui 
raDort secret întocmit de un grup de 
ofițeri dizidenți portughezi, in care 
sint dezvăluite crimele săvirșite de 
colonialiștii portughezi in Mozambic 
si numele unităților militare care au 
participat la asemenea operațiuni, 
precum si numele ofițerilor care 
le-au condus. Ordinul expres primit 
de aceștia din partea comandamen
tului era ..să radă totul de pe supra
fața Dămintului. să ucidă orice fiin
ță vie".

..Primul grup de comando — so 
arată în raport — s-a oprit intr-un
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sat. a adunat populația, căreia i-a 
ordonat să intre in colibe. Apoi a 
distrus colibele cu grenade. Cei ci- 
tiva care au încercat să fugă au fost 
secerați de gloanțe".

Raportul menționează „aruncarea 
erbicidelor deasupra regiunilor cul
tivate". după care s-au semnalat 
..cazuri de otrăvire a țăranilor". De 
asemenea, se arată că „se folosește 
foarte des napalmul" pentru a dis
truge culturile, animalele și satele, 
în acțiunile represive din regiunea 
Cabo Delgado, trupele colonialiste au 
primit ordin „să evite să ia prizo
nieri si să lase in urma lor răniți".
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agențiile de presă transmit:
Sesiunea de primăvară a 

Adunării de Stat a R. P. Un
gare a început miercuri la Buda
pesta in prezența lui Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și 
a altor conducători de partid și de 
stat ungari. Sesiunea dezbate proiec
tul de lege privind modificarea co
dului familiei și un raport cu privire 
la politica externă a guvernului 
R.P. Ungare.

La PrUCja au încePut> miercuri, 
lucrările celei de-a 11-a sesiuni co
mune a Camerei Poporului și Ca
merei Națiunilor ale Adunării Fe
derale.

Acord pentru formarea 
guvernului belgian. Par“- 
dele social-creștin și liberal au că
zut de acord asupra formării unui 
guvern minoritar de coaliție, prezi
dat de Leo Tindemans, liderul 
P.S.C. în felul acesta se pune capăt 
unei crize guvernamentale care du
rează de peste trei luni.

0 delegație ’ Parlidului uni- 
tății și progresului național din Bu
rundi, condusă de Bijin Davi Ber
nard, secretar executiv național al 
partidului, a făcut o vizită in 
R. P. D. Coreeană, în cadrul căreia 
a fost primită de Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și a purtat con
vorbiri cu q delegație a P.M.C.

La Geneva, prese<ilntele con- 
Biliului Național al Societății de 
Cruce Roșie din România, general
colonel Mihai Burcă, a avut între
vederi cu Jose Barroso, președintele 
Ligii societăților de Cruce Roșie, 
Semilună Roșie, Leul și Soarele 
Roșu, și cu Henrik Beer, secretar 
general al ligii.

La Congresul Uniunii Ti
neretului Comunist Leni> 
nist sovietic participant» au 
fost salutați de reprezentanții orga
nizațiilor de tineret de peste hotare. 
Ion Traian Stefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.. a transmis tine
retului sovietic mesajul de prietenie 
al tineretului român, adresînd urări 
de noi succese în înfăptuirea pro
gramului de edificare a comunismu
lui in U.R.S.S.

NEW YORK (Corespondență 
de la C. Alexandroaie). — La U- 
niversitatea Rochester din sta
tul New York se află in curs 
de desfășurare „Luna Români
ei" — incluzînd o serie de ma
nifestări artistice, literare și 
muzicale — organizată de Bi
blioteca română din New York 
și catedra de limbi șl litera
turi străine a universității. „Lu
na României" a fost deschisă 
printr-un simpozion dedicat lim
bii și literaturii poporului ro
mân.

Adunarea Națională Pa- 
kistanezâ 3 va*̂̂ at actul recu
noașterii Republicii Populare Bangla
desh de către guvernul Republicii 
Islamice Pakistan, adoptînd un a- 
mendament la Constituție prin care

se redefinește^ teritoriul suveran al 
țării. In Constituția adoptată anul 
trecut se definea Bangladeshul ca 
parte a teritoriului național pakista
nez, prevedere devenită caducă după 
recunoașterea reciprocă dintre cele 
două țări.

Opt sateliți artificiali al 
Pămîntului — numerotau de la 
„Cosmos-641“ la „Cosmos-648" — au 
fost lansați în Uniunea Sovietică. 
Plasarea lor pe orbite a fost efec
tuată cu ajutorul unei singure rache
te purtătoare. Sateliții evoluează pe 
traiectorii apropiate de cele prevă
zute in calcule. Aparatura științifică 
destinată continuării cercetării spa
țiului cosmic funcționează normal.

Patriot» cambodgieni *u 
cucerit, miercuri, localitatea Koh 
Krabei Leu, de pe malul estic ai 
riului Bassac, la numai 12 kilometri 
sud de Pnom Penh.

La Panmunjon ■ avul Ioc 
cea de-a VI-a rundă de convorbiri 
Intre vicepreședinții Comitetului de 
coordonare Nord-Sud. în cursul In- 
tilnirii, inițiate de partea reprezen- 
tind R.P.D. Coreeană, a continuat 
examinarea problemelor legate de 
normalizarea activității comitetului.

In cadrul primei reuni- 
Ulii a noului guvern al Nigerului, 
instaurat, după preluarea puterii de 
către militari, membrii cabinetului 
au adoptat proiectul de lege cu pri
vire la anularea Constituției — ln 
vigoare în Niger din anul 1960 — 
precum și proiectul de lege privitor 
la funcțiile și atribuțiile Consiliului 
militar suprem și ale guvernului 
provizoriu.

• „SĂPTAMÎNA ÎM
PĂDURIRILOR" desfășu
rată recent in Bulgaria s-a sol
dat cu plantarea a 50 000 da 
hectare de teren. Această ac
țiune tradițională, antrenind 
la fiecare ediție a sa sute de 
mii de • oameni de la sate și 
orașe, este menită să accelereze 
înfăptuirea programului națio
nal de sporire a suprafețelor 
împădurite cu 1 250 000 ha, pină 
in 1990. Deși Bulgaria ocupă, 
cu cele 3,7 milioane ha de pă
duri, locul al șaselea in Europa 
in privința resurselor de esen
ță lemnoasă, s-a considerat ne-» 
cesar ca rezervele să fie consi
derabil sporite prin plantarea, 
îndeosebi, a unor arbori mai 
productivi, care asigură crește
rea anuală a fondului lemnos 
cu 20 mc la hectar. Plantarea 
noilor păduri joacă un rol im
portant și in preîntimpinarea 
degradării mediului Înconju
rător.

• OMUL CU... BRON
HII. Biologii japonezi au reu
șit să realizeze „bronhii artifi
ciale" cu ajutorul cărora oa
menii pot rămine mai multă 
vreme sub apă. Este vorba de 
o cameră miniaturală închisă 
ermetic care funcționează cu 
baterii din lamele de silicon și 
care captează oxigenul din apă, 
readucindu-1 în stare gazoasă. 
Prima probă a demonstrat că 
omul poate sta cinci ore sub 
apă cu ajutorul acestor „bronhii 
artificiale".

• CEL MAI FRUMOS 
RIU CARSTIC DIN EU
ROPA se află ln Iugoslavia 
in zona muntoasă a Dalmației. 
Este vorba de riul Krka, de-a 
lungul căruia se află o sută de 
peșteri și 37 de lacuri, printre 
care ' Lacul Roșu, considerat 
printre cele mai frumoasa și 
mai adinei din lume.

• RAVAGIILE POLU
ĂRII TERESTRE. Membrii 
echipajului „Skylab — 3" —
Gerald Carr, Edward Gibson 
și William Pogue — au prezen
tat in Comitetul pentru știință 
și aeronautică al Camerei Re
prezentanților ravagiile poluării 
pe pâmint, așa cum au fost ele 
observate cu prilejul zborului 
orbital, de 84 de zile, efectuat 
in perioada noiembrie anul tre
cut și februarie anul curent. 
Nori imenși de substanțe po
luante deasupra orașelor, pete 
negre peste apele fluviilor și 
lacurilor, produse de' deșeurile 
industriale, regiuni grav afec
tate de pe urma defrișării ne
miloase a pădurilor — aceasta 
a fost imaginea furnizată de 
filmele și diapozitivele înfăți
șate asistenței. „Survolind cen
trele urbane, aproape că sim
țeai poluarea" — a declarat 
William Pogue. Astronauții au 
sugerat ca printre obiectivele ~ 
viitoarelor misiuni orbitale să 
figureze și evaluarea pericolu
lui potențial al infectării me
diului, în scopul prevenirii de
gradării excesive a TerreL

• SALVAMONT IN HI- 
MALAYA. In fiecare an in 
Himalaya mor circa 40 de per
soane, victime ale diverselor 
„maladii ale înălțimilor". De a- 
cum înainte alpiniștii aflați ln 
dificultate in Himalaya vor pu
tea fi salvați cu ajutorul eli
copterelor, ca urmare a creării 
unei asociații de salvamont in 
Nepal. La poalele ghețarului 
Khumbu de pe muntele Eve
rest a fost, de asemenea, ame
najat un post medical deservit 
de către un medic englez șl o 
infirmieră franceză.


