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0 vibrantă manifestare de solidaritate internaționalistă

MITINGUL PRIETENIEI
ROMANO-VIETNAMEZE

deCu prilejul vizitei oficiale 
prietenie pe care o face în țara 
noastră delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, marți seara, in 
Capitală, în Sala Palatului, a a- 
vut loc mitingul prieteniei și 
solidarității româno-vietnameze.

Mitingul a reunit peste 3 000 
de oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile capita
lei, personalități ale vieții științi
fice și culturale, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori. în 
sală se aflau, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai Guvernului.

La miting au asistat șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră, precum și mem
bri ai Ambasadei R. D. Vietnam 
și ai Ambasadei Republicii Viet
namului de Sud la București.

încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări, stemele Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Vietnam 
împodobeau fundalul scenei. în 
limbile română și vietnameză 
era înscrisă urarea : „Trăiască 
prietenia frățească, alianța și 
colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam

(Continuare în pag. a lll-a)

Cuvîntarea tovarășului
J

Mult stimate tovarășe Fam 
Van Dong,

Stimați tovarăși membri ai de
legației de partid și guverna
mentale vietnameze,

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și al Consiliului de Mi
niștri, în numele întregului nos-

tru popor, adresez un cald 
prietenesc salut delegației 
partid și guvernamentale viet
nameze, în frunte cu tovarășul 
Fam Van Dong, prim-ministru 
al guvernului Republicii Demo
crate Vietnam.
blica Socialistă România a re
prezentanților 
neînfricatului popor

și 
de

Vizita în Repu-

de seamă ai 
vietnamez

(Continuare în pag. a lll-a)

Cuvîntarea tovarășului

Stîmate tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni din 
corpul diplomatic,

Dragi tovarăși,

în numele Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, al guver
nului Republicii Democrate Viet
nam, exprimăm mulțumirile 
noastre sincere poporului român

și populației Capitalei București, 
pentru primirea cordială și 
solemnă ; mulțumim de aseme
nea, pentru cuvintele călduroa
se la adresa țării noastre, a o- 
perei noastre revoluționare, ale 
tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer. precum și ale tovarășilor 
Ștefan Boțea, Mihaela Dumitru 
și Gheorghe Bujgoi.

Vizitînd România frățească,

(Continuare in pag. a lll-a)

FLUCTUAȚIA
DE CADRE

Simpla consemnare a faptelor
t

nu poate fi suficientă!
Nu credem că mai este nevoie 

să argumentăm faptul că, într-o 
întreprindere, fluctuația de cadre 
determină multiple implicații ne
gative. La Uzina de utilaj petro
lier din Tîrgoviște „cota“ fluc
tuației s-a cifrat in anul 1972, de 
pildă, la aproape două mii de 
cadre !

...Ne aflăm in secția prelucrări 
a uzinei. Opt din cei zece ute- 
ciști chestionați asupra motive
lor fenomenului amintit se re
feră la : dificultatea procesului 
de integrare determinată de lip
sa unei atenții, unui sprijin per
manent din partea maiștrilor la 
care sint repartizați tinerii, a 
șefilor de, secții, organizației 
U.T.C. pe secție: aprovizionarea 
și repartizarea de scule, mate
riale etc. se face in mod de
fectuos : noii angajați nu bene
ficiază de dulapuri de scule, 
vestiare sau. în numeroase ca
zuri, nici chiar de echipament 
de protecție la nivelul cerințe
lor legale.

Nu trebuie să posezi cine știe 
ce însușiri de observator pentru 
a reține faptul că o serie de 
tineri, deși se află la primii pași 
in meserie, fiind încă lipsiți de 
experiență, sint totuși reparti
zați pe mașini defecte sau cu un 
mare grad de uzură ! Desigur că 
în asemenea condiții îndeplini
rea sarcinilor de producție, im
plicit deci realizarea salariului 
de bază, devine un aspect pro
blematic.

— Nu numai aceasta este cau
ză plecării din întreprindere a

multor tineri — opinează forjo
rul Mihai Mușcă — ci, în primul 
rind, faptul că ajungi intr-un 
colectiv in care simți că prezen
ța ta nu este indispensabilă, co
lectiv in care ești privit cu neîn
credere.

Din discuțiile purtate cu tine
rii au mai rezultat și alte cîte- 
va aspecte revelatoare ; deși s-a 
promis in nenumărate rînduri, 
nu a fost încă realizat un că
min care să satisfacă cit de cit 
solicitările ; unitatea, care nu
mără. citeva mii de salariati, din 
care peste 75 la .sută nu au de
pășit virsta de 25 de ani,- nu po
sedă cantină.

Investigația noastră reliefează, 
credem, in suficientă măsură 
faptul că la Uzina de utilaj pe- 
trolier Tirgoviște fluctuația ma
sivă de cadre tinere are expli
cații destul de evidente... Sint 
oare acestea cunoscute de către 
factorii de răspundere ? !

★

— într-adevăr, fluctuația este 
însemnată și ne produce mari 
dificultăți, dar ce putem face 
dacă aceasta este situația ; une
le măsuri am început totuși să 
luăm. De altfel, față de anul tre
cut, cifra fluctuației s-a mai re
dus... Comitetul U.T.C. ar putea 
să facă mai mult în această pri
vință... Faptul că unii tineri nu 
primesc uneori atenția cuvenită

ANDREI BARSAN
(Continuare in pag. a ll-a)

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
I

în zilele de 30—31 iulie a avut 
loc in Crimeea o intilnire a con
ducătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste. la care au participat : 
T. Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia. G. Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, E. Honecker, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., J. Țeden- 
bal. prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
E. Gierek. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România,
J. Kadar. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
precum și. A. A. Gromiko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., B. N. Pono- 
mariov. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S..
K. F. Katusev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

Participanții la intilnire s-au 
informat reciproc asupra vieții 
și activității partidelor lor, asu
pra dezvoltării statelor lor so
cialiste. Au fost examinate pro
bleme ale colaborării politice, 
economice și ideologice dintre 
partidele și țările frățești. A 
avut loc un larg schimb de pă
reri asupra problemelor inter
naționale actuale.

pe baza dreptului internațional 
a Republicii Democrate Germa- 

relațiilor 
Republi- 
intărirea 

Cubei, 
Confe-

II

Conducătorii P.C. Bulgar. P.C. 
din Cehoslovacia. P.S.U.G., 
P.P.R.M., P.M.U.P., P.C.R.,
P.M.S.U. și P.C.U.S. au constatat 
că. in perioada care s-a scurs 
de la intilnirea din Crimeea din 
iulie 1972, au fost obținute 
succese importante în realizarea 
obiectivelor de politică externă, 
trasate în declarațiile Comitetu
lui Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia. în hotărî- 
rile congreselor partidelor fră
țești, în Programul păcii al Con
gresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. încetarea războiului din 
Vietnam, recunoașterea deplină

nc. reglementarea 
dintre Cehoslovacia și 
ca Federală Germania, 
poziției internaționale 
începerea cu succes a 
rinței general-europene pentru 
securitate și cooperare — toate 
acestea reflectă sporirea influ
enței politicii de pace a țărilor 
comunității socialiste.

Un mare rol în înfăptuirea a- 
ccstei politici, in însănătoșirea 
întregii situații internaționale 
l-au jucat întîlnirile și discu
țiile pe care conducătorii parti
delor frățești și ai țărilor socia
liste le-au avut în ultimul timp 
cu reprezentanți ai statelor ca
pitaliste.

L.I. Brejnev a informat des
pre activitatea de politica ex
ternă a C.C. al P.C.U.S. pentru 
realizarea Programului păcii, 
adoptat de Congresul al XXIV- 
lea. despre recentele vizite in 
Statele Unite ale Americii. în 
Republica Federală Germania și 
Franța, despre tratativele pur
tate și acordurile încheiate, in
clusiv acordul sovieto-american 
cu privire la preintimpinarea 
unui război nuclear. Conducăto
rii partidelor frățești au dat o 
înaltă apreciere politicii exter
ne leniniste a P.C.U.S., contri
buției personale a secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., 
L. I. Brejnev, in înfăptuirea a- 
cestei politici care are o mare 
însemnătate internațională.

S-a ajuns la concluzia comu
nă că în ansamblul situației in
ternaționale s-au produs impor
tante schimbări pozitive ; capătă 
o tot mai largă recunoaștere in
ternațională principiile coexis
tenței pașnice între state cu 
sisteme sociale diferite ; se lăr
gesc legăturile economice re
ciproc avantajoase intre țările 
socialiste și cele capitaliste ; se 
deschid perspective mai favo
rabile pentru noi pași construc
tivi meniți să contribuie la 
consolidarea păcii și securității 
internaționale.

S-a subliniat că este impor
tant ca, prin eforturile comune 
ale tuturor statelor interesate, 
să se consolideze mutațiile po
zitive de pe arena internațio
nală, să fie transpuse consecvent 
în viață acordurile și tratatele 
încheiate, să se înainteze neabă-

a

con- 
con- 
Hel- 
con-

tut spre obiectivul principal — 
asigurarea păcii generale.

A fost exprimată hotârirea u- 
nanimă dc a desfășura o colabo
rare activă a țărilor socialiste in 
această direcție, a fost reafir
mată hotârirea lor de a contri
bui la succesul conferinței gene
ral-europene pentru securitate și 
cooperare. Apreciind pozitiv 
cluziile fundamentale ale 
sultărilor pregătitoare de la 
sinki și ale primei faze a
ferinței general-europene — re
uniunea miniștrilor afacerilor 
externe —. conducătorii partide
lor frățești iși exprimă convin
gerea că lucrările acestei confe
rințe, de care popoarele leagă 
mari speranțe pentru statorni
cirea in Europa a unei păci cu 
adevărat trainice, pot să se în
cheie incă in acest an. dacă e- 
xistă bunăvoința participanților. 
Pentru a conferi o autoritate 
politică cit mai mare hotărî- 
rilor conferinței, faza ei finală 
ar trebui să se desfășoare la cel 
mai înalt nivel.

Țările socialiste se pronunță 
pentru dezvoltarea între statele 
europene a unor relații econo
mice de mari proporții și de 
lungă durată, libere de discri
minări și inegalitate, pentru con
tacte largi și multiforme intre 
opinia publică din toate țările, 
pentru stimularea turismului, a 
legăturilor sportive, pentru dez
voltarea relațiilor culturale și a 
schimbului de valori spirituale, 
in vederea întăririi păcii și în
țelegerii reciproce între popoare. 
Țările socialiste pornesc de la 
faptul că o asemenea colaborare 
trebuie să se dezvolte în cadrul 
respectării stricte a suveranită
ții fiecărui stat și neamestecului 
in treburile lui interne, respec- 
tindu-se legile, obiceiurile și 
tradițiile fiecărei țări. Această 
colaborare va corespunde intere
selor tuturor popoarelor euro
pene și ale fiecăruia în parte.

A fost remarcată cu satisfacție 
actuala activizare a forțelor so
ciale care pot juca un rol im
portant in îndeplinirea sarcinii 
istorice de transformare a Eu
ropei într-un continent al păcii, 
in consolidarea păcii pe pămint.

Țările socialiste se pronunță 
consecvent pentru completarea 
destinderii politice prin destin
derea militară, care favorizează 
dezarmarea. Ele acordă o mare 
însemnătate tratativelor cu pri-

vire la reducerea înarmărilor și 
forțelor armate in Europa cen
trală, care urmează să inceapă 
in octombrie a.c. la Viena.

Țările socialiste consideră ne
cesare lărgirea zonei de destin
dere, extinderea ei asupra între
gii lumi. Aceasta reclamă, în 
primul rind, reglementarea ne- 
întîrziată a situațiilor 
tuale, generate de 
imperialistă.

Au fost reafirmate . _
constant față de pozițiile Repu
blicii Democrate Vietnam și 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, care cor îndeplini
rea neabătută de către toate 
părțile a Acordului de la Paris, 
necesitatea de a se acorda po
poarelor din Indochina posibili
tatea de a-și hotări singure 
soarta, de a se instaura o pace 
echitabilă in întreaga Indochiriă; 
au fost exprimate solidaritatea 
internaționalistă cu poporul viet
namez, hotârirea de a-i acorda 
ajutorul necesar, de a întări co
laborarea frățească cu R.D. Viet
nam.

Una dintre cele mai acute pro
bleme continuă să fie situația 
din Orientul Apropiat, care tre
buie să fie reglementată pe 
baza retragerii complete a tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocuoate, respectării inde
pendenței și ■ drepturilor legi
time ale statelor și popoarelor 
din această regiune, inclusiv ale 
poporului arab al Palestinei.

Politica 
dezvoltare 
nice intre state se bucură de 
sprijinul fierbinte al popoarelor, 
al întregii opinii publice progre
siste și iubitoare de pace 
lume. Paralel cu aceasta 
continuă .să existe forțe 
acționînd în spiritul „războiului 
rece**, se opun destinderii inter
naționale, se pronunță pentru 
intensificarea pregătirilor mili
tare și pentru umflarea bugete
lor militare. Este necesar să se 
manifeste o vigilență neslăbită 
față de politica acestor forțe, să 
se contracareze tentativele lor 
de a induce în eroare opinia pu
blică mondială, de a semăna 
neîncrederea și ura între po
poare, de a folosi destinderea

conflic- 
agresiunea

sprijinul

de destindere și de 
a colaborării paș-

din 
însă 

care.

(Continuare în pag. a V-o'

UN PRIM
BILANȚ AL

UNOR
INIȚIATIVE
UTECISTE

24000 perechi 
de pantofi din

materiale
economisite

Aflîndu-ne în secția croit a în
treprinderii de pielărie și încăl
țăminte „Dîmbovița* din Bucu-

La „Independența Sibiu, in secția cazangerie.

rești urmărim minute in șir pe 
cei 36 de uteciști ce-și desfă
șoară activitatea aici. Privin- 
du-le mișcările — repezi, sigure 
— încercăm să surprindem, la 
fața locului, modul cum ei reu
șesc să potrivească tiparele pe 
suprafața materialului astfel in
cit să croiască, așa după cum 
ne informase tovarășul Ion Po
pescu, secretarul comitetului 
U.T.C. al acestei unități indus
triale, 
mici".
muncitoarea 
vine în ajutor.

— Dacă vă uitați cu 
relevă 
fiecare 
distanța dintre piesele ce vor fi 
decupate să fie, prin potrivirea 
judicioasă a tiparului, cit 
redusă, inexistentă dacă 
poate.

— Deci, nu este vorba 
priu-zis de „milimetri mai mici".

— Bineînțeles. Un milimetru

la „milimetri 
Sesizîndu-ne 

Elena

cit mai 
intenția. 

Petre, ne

atenție — 
dinsa, veți observa că 
dintre noi căutăm ca

mai 
se

pro-

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a ll-a)
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Am fost uneori întrebat ce 

anume determină insistența 
cu care, prin presă sau pe 
alte căi, se face pledoarie în 
favoarea educației morale, a 
însușirii normelor etice. Min
țile acelor persoane care mă 
chestionau mi s-au părut tra
versate de cel puțin două 
fascicule potrivnice înțelegerii 
acestei necesități. Una este 
generată de așa-zisa incom
patibilitate dintre ideea de 
libertate individuală pentru 
care milităm într-o epocă des
prinsă de orice fel de fetișism 
sau dogmatism și „impune
rea" unui 
principii, 
deplasare, 
chipurile, 
Cealaltă 
își află sorgintea, după opinia 
mea, în neînțelegerea ideii de 
progres al omului ca indivi
dualitate, progres la care tre
buie lucrat fără încetare, por
țile șlefuirii posibile dueînd, 
practic, spre distanțe fără 
limită. O simplă întrebare : 
unde mă aflu eu ? (sau unde 
ești tu ?, unde sîntem noi ?)

Ir r.- rrt i-'r

buni, au atins deja, sau față 
de idealul prefigurat — și 
iată că ne vom autoprivi cu 
mai multă modestie...

Sigur că ne aflăm — și în 
medie, și printr-un mare nu
măr de concetățeni de valoare 
— la. un nivel de moralitate 
bun, acceptabil. Dar tot atît

■siunc radiofonică, o categorie 
de slujbași ai statului care mă 
impresionaseră prin însușirea 
unor limbi străine, categorie 
profesională intrată altădată 
în legendă prin starea ei de 
analfabetism. Progres evident, 
lată însă că unii dintre, ei 
mi-au apărut ulterior, în cîte-

INVESTIȚIA
regulament, a unor 
a unui cadru de 
care ar constrînge, 
gestul și fapta, 

fasciculă turbulentă W1L4
de adevărat este că investiția 
generală pe care io facem în 
om, situată ca proporții la dis
tanțe indiscutabil astronomice 
față de ceea ce se întimpla 
altădată, nu atinge suficient 
și investiția la capitolul mo
ralitate.

Lăudam, cîndva, într-o emi-

va situații aparent mărunte, 
cu discrepanțe notabile între 
gradul de „cultură generală", 
de „pregătire profesională" și 
nivelul etic sau valoarea com
portamentului. In practica 
unora dintre cei ce conversau 
franțuzește cu eleganță inechi
tatea era un instrument obiș-

nuit și brutal. „Diferența" 
dintre cultură înscrisă pe cer
tificatele de absolvire și com
portament radiografia o mo
ralitate precară, a lor, și nu a 
celor pe care erau chemați 
să-i aprecieze. Vorbesc limbi 
străine ? 
gleză, 
zull

Un 
rător, 
leiași 
nilor 
mai zilele trecute. L-ani în- 
tîlnit pe stradă pe un doctor 
trecut doar cu cîțiva ani peste 
treizeci. 11 știam de mult, de 
pe vremea cînd locuiam în 
Floreasca și m-a mirat să 
aflu că s-a mutat într-o gar
sonieră mică, el care avea 
deja un apartament în care 
se simțea bine cu soția și 
copilul. „Da, dar nu mai sint 
însurat...", m-a informat el. 
„Ai lăsat-o ?“ „Nu, m-a lăsat 
ea, s-a măritat cu un coleg,

Mersi pentru en- 
dacă le lipsește obra-

caz de-a dreptul tulbu- i 
cules din rîndu.1 ace- 
categorii — a „oame- 
cu carte" — am aflat

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a lV-a)
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Intîlnirea tovarășului
Nicolae Ceausescu

J

si a tovarășei
Elena Ceausescu

J

cu tovarășul
y

Todor Jivkov
Cu ocazia prezenței la odihnă 

în Crimeea, marți după-amiază, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-au întilnit cu tovară
șul Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului

de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

în cadrul întilnirii, au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea in continuare a colabo
rării prietenești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar și a relațiilor 
de bună vecinătate dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria în 
interesul ambelor popoare. al 

;cauzei socialismului și păcii.
întilnirea s-a desfășurat într-o 

atmosferă caldă, tovărășească.

„PLĂTESC

AMENDA"...
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Etimonul cuvîntului socialism se află în societate, iar împre
jurarea semnifică deplasarea interesului de la individ la 
colectivitate. Factorul determinant, existența socială, creează 
un mediu al expansiunii firești, un climat al libertății per
soanei. Din punct de vedere teoretic, lucrurile nu pot fi mai 
limpezi : dacă oamenii au posibilitatea să aleagă, în condi
țiile des-alienării procesului muncii și ale cunoașterii reali
tății. postulatul optimist al filozofiei noastre ne îndreptățește 
să credem că opțiunea lor va fi în favoarea binelui public. 
Cu toate acestea, cel mai elementar bun simț ne cere inten
sificarea acțiunii de educație, iar contactul cu strada și cu 
diferite situații legate de viața tinerilor îndreptățește o pre
ocupare susținută în acest sens. Raportul dintre viața indivi
duală, dintre comportamentul intim și cel social este adese
ori stricat, este dezechilibrat de factori imponderabili, de 
prejudecăți și apucături regretabile, izbucnind cu o furie de
concertantă și neașteptată.

lată, mi s-a întîmplat să 
violentă a unui tînăr, care 
zeci de oameni indignați,
un extraordinar simț al justiției, și am putut să-l văd pe ju
nele imberb cum s-a calmat și a încercat să dea explicații. 
,,E nevasta mea și am dreptul s-o bat I" Un simț deviat al 
proprietății făcuse din băiatul acela înalt și frumos un mic 
satrap în propria familie. Ceea ce m-a tulburat insă și mai 
tare, și m-a făcut să mă apropii, a fost convingerea lui că-și

(Continuare în pag. a IV-a)

asist într-o seară la dezlănțuirea 
a maltratat o femeie', in văzul a 
Opinia a reacționat prompt, cu
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EXPRESIA VOINȚEI 
NOASTRE DE ACȚIUNE -

SUCCESELE DE FIECARE ZI
In patru ani 

se vor realiza be
neficiile prevăzute 

pentru cincinal

IA FIECARE LEU CHELTUIT -
RENTABILITATE MAXIMĂ!

Douăzeci la sută din suprafa
ța arabilă a întreprinderii agri
cole constituită pe pămintul 
smuls apelor prin îndiguirea și 
desecarea lacului Greaca și-a 
trimis rodul in hambare. Cu ce 

■ eficiență economică s-a produs 
tona de griu și de orz ? La po
rumb. orez, floarea-soarelui, soia 
și sfecla de zahăr perioada de 
vegetație este avansată, lucrări 
de întreținere practic nu se mai 
execută. Ce perspectivă a efi
cienței leului investit oferă pri
mele evaluări în lan ? Ca sec
tor complementar, menit să va
lorifice superior, intensiv, con
dițiile naturale existente, ce bi
lanț al eficienței adaugă sinte
zei contabile încheiată la sfîrși- 
tul primelor șapte luni ale anu
lui ? Subsumate amplei acțiuni : 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen", cu ce initiative se 
înscrie organizația U.T.C. in e- 
fortul colectivului pentru creș
terea volumului de beneficii ? 
Pe aceste coordonate s-a desfă
șurat dialogul nostru la I.A S., 
Chirnogi.

Beneficiul, acest sintetic indi
cator de plan, sursă reală pentru 
reproducția lărgită și sporirea 
posibilităților de stimulare a 
muncii devotate și competente 
— este de părere inginerul Ion 
Oancea. directorul întreprinde
rii — redă ceea ce se face cli
pă de clipă la fiecare verigă a 
producției, oricît de puțin im
portantă ar părea la prima ve
dere. Ca specialist sau econo
mist. ca mecanizator, îngrijitor 
de animale, șofer ori simplu lu
crător permanent trebuie să gă
sești cel mai bun răspuns la un 
foarte mare număr de întrebări. 
Pentru că volumul beneficiilor 
nu se poate dezvolta pe un reme
diu insemnind rutină, ci numai 
pe frămîntare continuă, pe ac
țiune neobosită, pe adoptarea a 
tot ce este mai nou și valoros. 
Analizele de sol au evidențiat 
faptul că pămintul întreprinde
rii e bogat în fosfor, ceea ce în 
cazul griului și orzului ne-a per
mis reducerea dozei de îngrășă
minte fosfați ce cu 36 de kilogra
me substanță activă la hectar. 
Mecanizarea încărcării recoltei, 
simplificarea lucrărilor necesita
te de transport (eliminarea să- 
cuitului. de pildă) și folosirea 
numai a mijloacelor proprii (52 
de remorci), reușita unei pro
ductivități a muncii ridicată la 
recoltare si depășirea producții
lor medii planificate cu 50 de 
kilograme la hectarul do griu și 
90 de kilograme la cel de orz au 
contribuit, de asemenea, la re
ducerea cheltuielilor de produc
ție. Numai pe aceste căi am 
realizat o denășire de 490 000 de 
1°1 p planului inițial de benefi
cii. Se adaugă un milion si ju
mătate de lei realizați prin va- 
lof’ficnrea a 1 310 tone de griu 
ci fond semincer. A fost înmul
țit soiul de griu „Lovrin-10". 
deosebit de productiv și valoros 
d’n punct de vedere panificabil. 
Se reușește, astfel, ca beneficii
le obținute la griu să denășenș- 
ră de trei ori planificarea ini
țială.

Nici o sumă nu este prea mică 
atunci cînd n economisești — 
este cuvîntul de ordine al celor

lucrări ce suprimă prășitul me
canic și plivitul ; semănatul or
zului se realizează cu avionul : 
tractoarele rămîn în cîmp de 
primăvara și pînă toamna tîrziu, 
economia de carburanți obținută 
prin evitarea deplasărilor echi- 
valînd cu necesarul pentru exe
cutarea lucrărilor complete pe 
citeva sute de hectare cultivate 
cu porumb. Iar condițiile natu
rale și economice de care dis
pune unitatea sînt mereu mai 
bine puse în valoare prin dez
voltarea zootehniei și semănatul 
unor culturi complementare (le
gume, pepeni etc.), prin extin
derea culturilor duble. De la cele 
150 de vaci ale unității s-a ob
ținut în primele șapte luni ale 
anului o producție medie de pes
te 2 200 litri lapte, cu o treime 
peste prevederile de plan și la 
un preț de cost cu aproape 
douăzeci de lei hectolitrul sub 
prevederile inițiale. Succesul are 
la bază, pe de o parte compe
tența profesională și dăruirea 
îngrijitorilor și a cadrelor de 
specialiști, iar pe de altă parte 
eforturile depuse pentru folosi
rea în rații a furajelor iefti
ne obținute prin cosirea ierbu
rilor crescute pe canalele de de
secare. o producție secundară 
do porumb, griu, floarea-soare
lui și sfecla de zahăr. Tinerii 
din cadrul întreprinderii, prin 
acțiuni proprii, au atras în cir
cuitul agricol 75 de hectare pe 
care le-au cultivat cu furaje ; 
au cosit și au depozitat fînuri 
în echivalent cu peste două mii 
de hectolitri lapte. Printr-uh or
din al ministrului, colectivul uni
tății este felicitat „pentru pro
ducție de lapte foarte 'bună ob
ținută în primele 6 luni ale a- 
nului și cel mai scăzut preț .de 
cost înregistrat în ' rețeaua agri
culturii de stat". Stimulați de 
hotărirea recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R. unitatea a achiziționat 
și îngrășat, în sistem gospodă
resc, o sută de tăurași. Valorifi
cați la greutatea de 400 kilo

grame fiecare. în condițiile ac
tualelor prețuri de achiziții, se 
obțin beneficii de cel puțin o 
jumătate de milion de lei. în- 
grășărea tăurașilor la I.A.S. 
Chirnogi este și o probă de ce 
înseamnă spirit gospodăresc. A- 
dăposturile sînt niște improviza
ții, în bună parte realizate chiar 
de către îngrijitori, iar furajul 
de bază se rezumă la lucerna se
mănată în terenul din imediata 
vecinătate a centrului adminis
trativ — pînă de curînd necul
tivat —, și linurile de baltă. A- 
cest sector asigură pentru fie
care zece lei cheltuieli de pro
ducție cel puțin cincizeci de lei 
beneficii. Și, de ce să n-o re
cunoaștem, este deosebit de a- 
vantajos.

Și, adunînd leu cu leu, colec
tivul I.A.S. Chirnogi raportează 
acum beneficii' îrisumînd Citeva 
milioane ; permit estimarea la 
cel puțin opt milioane de lei a 
cifrei rentabilității muncii pe 
anul 1973. Spunem cel puțin, 
pentru că în calcul sînt luate 
condițiile toamnei, cînd, din in
cinta îndiguită, va trebui trans
portată recolta însumînd citeva 
mii de vagoane. în cazul unei 
perioade lipsite de ploi, la cifra 
amintită — sublinia tovarășul 
Ion Oancea — ușor se vor mai 
putea adăuga 2—3 milioane de 
lei, ca urmare a utilizării in
tensive a mijloacelor de trans
port și. a măririi productivității 
de recoltare la combine. De 
fapt, aici, la I.A.S. Chirnogi, bă
tălia se dă pentru îndeplinirea 
prevederilor cincinalului în cel 
mult 4 ani și opt luni ; în patru 
ani realizindu-se beneficiile pre
văzute pentru cinci...

O industrie a sticlei se dez
voltă în frumoasa comună de pe 
malurile Plapcei, Scornicești. 
Coșulețe pentru flori, coșulețe 
multicolore, dantelate, lucrate 
din sticlă, O comandă pentru 
Anglia, 3 000 de coșulețe care 
vor împodobi interioarele gos
podinelor de peste Canalul Mî- 
necii. La această comandă lu
crau cei 20 de sticlari-sufiătorl, 
cum li se zice după nomencla
torul de funcții, sau 20 de sti- 
clari-artiști, cum le-am zis 
după risipa de fantezie pe care 
o fac scăldați în sudoarea mun
cii lor „calde". Cei mai mulți 
sînt tineri, uteciști, au învățat 
meseria doar cu un an în urmă 
de la sticlarii din Tomești. Și 
au dat prima șarjă aici în oc
tombrie 1972.

— Lucrăm cu foarte multă tra
gere de inimă — ne spune Ma
rin Nicolescu. Pe de o parte pen
tru că facem ceva care ne place, 
de care ne-am îndrăgostit pur și 
simplu (sîntem primii sticlari 
ai Scorniceștiului), iar pe de 
altă pentru că sîntem acasă, 
ceea ce pentru un om care-și iu
bește casa, satul, e mare lucru.

a luat ființă o secție de artiza
nat, unde se confecționează nas
turi și catarame, din metal sau 
material plastic. Odată tehnica 
de lucru învățată, preocuparea 
de bază a celor 16 uteciști care 
lucrează aici este de a lărgi pa
leta de modele și culori a pro
duselor atît de căutate pe care 
Ie produc. Soții Alexandra și 
Doru Pîrlogea, Ileana și Ștefan 
Pop, Ion Iuga și alții s-au cons
tituit într-un nucleu de lucrători 
care doresc să acorde drept 
principale atribute ale muncii 
lor inventivitatea, fantezia. Și 
tot industriei, „industrie vege
tală", este și activitatea care 
se desfășoară în cele 16 
hectare de sere. Am întîl- 
nit aici, în grădina de sub 
bolta de sticlă, două brigăzi 
de tineri în întrecere care-și sta
biliseră drept criterii de apre
ciere sporurile de producție la 
tronsoanele cultivate cu tomate 
sau castraveți, punctualitatea, 
calitatea lucrărilor, participarea 
la acțiunile de înfrumusețare a 
serei. Pînă la încheierea primei 
părți a bilanțului mai e puțin. 
Un lucru se știe clar : ambele 
brigăzi au livrat cantități spo-„TINERII INDUSTRIAȘI" DIN SCORNICEȘTI

dpîiă mii și ceva de salariați ai 
întreprinderii agricole de stat 
Chirnogi. Cu această intenție a 
fost amenajată aici o modernă 
stație de uscare a cerealelor si 
de selectare a griului : a fost 
conceput un dispozitiv de sti
vuit grîul în vrac, pe același 
tractor fiind instalată și o cosi
toare mecanică — mecanizatorul 
folosind cu maximă eficiență 
fiecare clipă : a fost generaliza
tă erbicidarea în combinație cu 
cositul mecanic al trestiei din 
porumb în momentul cînd plan
ta de bază are 3—4 frunze —

Județele Olt>

și TeleoriMi au 
încheiat secerisid
In cursul zilei de ieri, alte 

două județe. Olt și Teleor
man, au încheiat campania 
de recoltare a păioaselor. Cu 
acest prilej, comitetele jude
țene de partid au adresat 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, telegrame 
prin care lucrătorii din agri
cultura eelor două județe se 
angajează să nu-și precupe
țească eforturile pentru a 
contribui eu noi succese la 
înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen.

GH. FECIORU

La I.A.S. Chirnogi, fiecare tonă de griu s-a realizat cu un preț 
de cost mult sub nivelul planificat.

Foto: ST. WEISS

Explicația este suficientă. Va
labilă și în cazul celorlalți a- 
pioape 200 de tineri care au 
pus pe roate și alte „industrii" 
ale satului. La secția de bache- 
lită, a aceleiași I.P.P.S. — între
prinderea de producție și pre
stări servicii — lucrează 60 
de uteciști. Ei fac plăci pentru 
carburator, bare duș, aplice, 
port-prosoape, în total 12 re
pere. Vorbele o spun mai puțin, 
dar rezultatele cotidiene ale 
muncii lui Gheorghe Crăciu- 
noiu, Florea Drăgănete, Crizan
tema Ene, Florica Negreanu, 
Floarea Mateescu sau a oricărui 
lucrător tînăr sînt mult mai e- 
dificatoare.

— Nu avem experiență ce-1 
drept, de tradiție nici vorbă, dar 
ne convingem pe zi ce trece că 
putem să fim și buni meseriași 
așa cum am fost și buni lucră
tori ai pămîntului. Mai mult ca 
sigur că în viitor, pe măsură ce 
„industria." satului se va dez
volta, va trebui să executăm o- 
perațiuni din ce în ce mai com
plicate, solicitind o calificare 
mai înaltă.

Nu numai Ion Barbu gindește 
așa ci majoritatea tinerilor care 
își descoperă acum vocația de 
meseriași ai satului. Mulțumirea 
și încrederea manifestate de tî- 
nărul director al unității. Anton 
Dumitrache, au suficiente te
meiuri. Exprimate cifric, ele 
înseamnă pînă acum realizarea 
unor beneficii de peste două 
milioane lei, din totalul anual 
planificaț de 2,5 milioane.

Și în y cadrul cooperativei a- 
gricole 'de producție, activitatea 
industrială se extinde. Recent

rite de legume atit pentru be
neficiarii interni cît și pentru 
cei externi.

Din discuțiile pe care le-am 
purtat cu mulți tineri a reieșit 
că aceștia preferă categoric să 
rămină In vatra natală, atunci 
cînd li se oferă condiții de ca
lificare, și să nu rătăcească în i 
postură de muncitori necalifi- 
cați pe diverse șantiere ale ță
rii. Seriozitatea cu care ei.,. pri
vită această nouă ipoteză a eco
nomiei comunei este demon
strată și de preocuparea 
pentru asigurarea de noi ca
dre pentru viitoarele sec
toare ce se vor mai înființa, 
pentru extinderile ce se preconi
zează. Valeria Papuc, secretara 
comitetului comunal U.T.C., ne 
vorbea despre acțiunile pe care 
organizația U.T.C. și le-a propus 
atit pentru recrutarea de noi ti
neri și tinere mai ales, cit și 
pentru perfecționarea măiestriei 
profesionale a .celor deja înca
drați. La Liceul de cultură gene
rală din Scornicești înființarea 
unor ateliere de lăcătușerie și 
strungărie. croitorie, împletituri 
din răchită, prelucrări mase 
plastice, nu este întîmplătoare ci 
vine în întîmpinarea unor ce
rințe pe care în proximii ani 
comuna, aflată într-o impetuoasă 
dezvoltare și modernizare, le 
va avea.

în frumosul sat de pe valea 
Plapcei, odată cu tinerii crește 
o industrie specifică, din ce în 
ce mai diversificată și mai efi
cientă, blazon semnificativ al a- 
șezării de miine.

M. OCTAVIAN

Harpă industrială
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Oamenii care
aduc ploaia

Privit 
lor din 
mismul 
în imensitatea rețelei de canale 
a Sistemului de irigații Terasa 
Olt-Călmățui, punctată ici-colo 
de mașini și oameni, nu părea 
deloc justificat. Și parcă ghicin- 
du-mi glodurile, Aurel Peța, se
cretarul organizației uteciștilor 
de pe șantierul tînăr nu numai 
prin „vechimea" lui ci și prin 
vîrsta celor care îi alcătuiesc 
eșaloanele repetă: „să vedeți 
cum lucrăm acum, să stați de 
vorbă cu oamenii, și după 
aceea...". Da. După aceea aveam 
să fiu convins că angajamentul 
de a se preda beneficiarului, cu 
o jumătate de an mai devreme, 
o suprafață de 10 000 hectare, i 
se clădesc solide temelii pentru 
a fi onorat integral.

Oamenii care edifică ploile ar
tificiale au cel mai mare dușman 
în... ploile naturale. Doar atîta 
timp cit ei construiesc rețeaua 
de canale, de stăvilare și pompe. 
Pentru că pămintul înmuiat nu 
mai poate fi călcat de mașinile 
uriașe cu care se lucrează. Ca 
acest buldozer cu care utecistul 
Marin Roșu de la lotul nr. 5 
depășește în fiecare decadă cu 
cite 3 000—3 500 metri cubi nor
ma de 6 000. Sau ca această 
draglină Nobas condusă tot de 
un echipaj tînăr: Gheorghe 
Țona și Marin Neacșu, care a 
săpat în ultima lună 80 000 
metri cubi de pămînt, adică 160 
la sută procent de realizare a 
planului. Ca să nu mai 
de „minunea" șantierului, 
de pavat canale „Rahco", 
sînt dus pentru a vedea 
mecanizat se lucrează, 
„general" al utilajului

doar prin prisma cifre- 
operativele la zi, opti

celor care mă călăuzeau

Cînd e soare și cald, optimis
mul „făcătorilor de ploaie arti
ficială" nu mai aie margini. 
Atunci se materializează acel la
conic, dar semnificativ, devenit 
banal prin repetare, „se lucrea
ză din plin". Atunci și mașinile 
și orele sînt forțate să fie mai 
productive, mai eficiente. In 
asemenea zile oamenii nu iartă 
sau sînt foarte exigenți cu greșe
lile care impietează asupra hu
nului mers al treburilor. Am fost 
martorii unei muștruluieli la ca
taramă pe care muncitorii de la 
stația de pompare nr. 1 o făceau 
lui Ion Dedu, maistru respon
sabil pe întreprindere cu mica 
mecanizare. I se reproșa în ter
meni foarte scurți, tăioși, că 
două betoniere nu funcționează, 
că o bandă rulantă e defectă, că

Cum își onorează 
tinerii din Șantierul 
de irigații Terasa 
Olt —- Călmățui 
angajamentele

vorbim 
mașina 
la care 
cît de 

Șeful 
„.... ........... r compus
clin 3 subansamble — trimerul 
(care finisează taluzai), pavato- 
rul (care așterne „cămașa" de 
beton pe canal) și jumbo (care 
stropește cu bronz peretele pen
tru uscarea uniformă a betonu
lui) este Mihai Nețlelcu, care în 
ciuda puținilor ani pe care îi are 
se bucură de multe aprecieri 
fără rezerve.

— Aproape 50 de zile de ploi 
— îmi spune mai mult gîndind 
pentru sine. Ce nu puteam face ? 
Dar, oricum, scoatem întîrzierea. 
Lucrăm 14—15 ore pe zi, pentru 
că noaptea nu putem. Ilai ■ Mi- 
hăilă, trage „Fordul" ăla mai ■ 
repede și descarcă.

Am înțeles că banda rulantă 
alimentată cu beton de cele 12 
autoagitatoare conduse de tot 
atîția șoferi tineri (aleși dintre 
cei mai buni—■ precizează ingi
nerul Liviu Boștenaru, șeful sec
ției utilaj terasier) trebuie să. 
funcționeze în continuu fiindcă 
orice pauză înseamnă un minus 
de metri liniari pavați pe cana
lul CA-3, pe care ne aflam.

nu-și coordonează mecanicii pen
tru buna întreținere a utilajelor 
și că nici un om, în concluzie, 
nu e dispus să accepte, mai ales 
acum, cînd toți se hat pentru 
cele 10 000 de hectare, nici un 
fel de greutăți făcute din insufi
cientă preocupare sau proastă 
organizare.

Pe Alexandru Dimitrescu, ft- 
nărul șef al lotului nr. 5, îl bucu
ră gîndul că, în sfîrșit, s-a reali
zat o stație de betoane la Plea- 
șov, care apropiată fiind, îi de
servește 
solicitat.

— In 
rat mult 
de la stațiile de pompare și stă- 
vilare, unde eram cam rămași în 
urmă — ne spune. Cu canalele 
stăm bine. Cu datarea o să fie o 
problemă. Anul ăsta trebuie să 
fabricăm și să aplicăm pe tala
zuri aproape un milion și jumă-

operativ și cu volumul

ultima lună am a'ccele- 
lucrările la construcțiile

^‘1 itluxC 
tute de dale mici, a • Ie vom a“ 
forță de muncă, nu gZutn<,ac''ivltalea 

li sugerăm să ia legătura c5Se 
cei de la Comitetul municipal 
U.T.C. Turnu Măgurele, pe carer 
îi auzisem cu cîteva ore înainte' 
că nu ap suficiente obiective 
pentru munca patriotică de vară 
a numeroșilor elevi de aici. De 
ce nu ar constitui și acest lot, .uri ', . 
obiectiv al ajutorului pe 4 
sînt dispuși să îl dea elevii dm - 
clasele mai mari ? Căci iată, de 
pildă, inginerul stagiar Dumitru 
Zarzără, șeful punctului de lucrti 
de la stația de pompare de bază, '. 
care trage apa tulbure, mănoasă, 
a Dunării și o împinge cu forța 
celor 5 pompe (de producție o-'sh 
mânească, fabricate la Uzina . de ' 
pompe București — ne irrAf- 1. 
mează el cu nedisimulată i.ufffri''", 
di ie) spre sistemul vascular, . 
celor aproape. 47 000 hectare,, cît, -f, 
va măsura în<final terasa iriga- tu 
tă, și-a descoperit pasiunea pen-''-'- ' 
tru construcțiile hidrotehnice toc
mai într-o asemenea vară, îrLstL'‘f 
lopetă de brigadier. Alegerea nu,", 
a fost greșită, căci. acum, aici. la , , 
Dunăre, pasiunea unui tînăr spe-., -. 
cialist se înfrumusețează, în fie
care zi ce trece, cu nestematele c- 
profesiei bine stăpînite.

Sau ca această fată, ca o 
zvîrlugă de vioaie și întreprinză
toare, Zică Vasile, „șefă" peste 
toate utilajele lotului. In urmă cu 
două luni întocmea rapoarte și si
tuații la sectorul plan-materiale 
de la. sediul întreprinderii deși 
era tehnician hidro. De-abia ă- 
cum cînd s-a întors în marea 
producție simte că trăiește din 
plin, că este utilă, după cum 
singură mărturisește.

Pe malul Dunării, oameni și 
mașini alcătuiesc, din ce în. ce 
mai clare, contururile unui noii 
obiectiv al cincinalului. Au 
început deja să se simtă pulsa
țiile nervoase ale mecanismului 
de pompe și canale care va im
pune, prin rădăcina plantelor, 
sporurile de mii de tone de po
rumb, griu, sfeclă de zahăr, le
gume. (fi cei care îl fac, simt și 
mireasma spicului copt, a roșiilor 
pîrguite, a macilor roșii, care 
le desfată ochii din fuga auto
basculantelor sau în piticele 
minute de tihnă ale prînzJlui 
luat la umbra mașinii.

OCTAVIAN MILEA

24000 perechi
de pantofi din

(Urmare din pag. I)

| poate fi adevărat, noi nu putem 
fi prezenți pretutindeni.

1
 Discuției avute la conducerea 

întreprinderii, cu directorul teh
nic Banghea Oprea, i-a urmat

!
cea purtată la comitetul U.T.C. 
al uzinei. Și aici fenomenul 
este pe deplin cunoscut, nimic 
Ide zis !

— Fluctuația este intr-adevăr 
foarte mare ; anul acesta, mai 
ridicată chiar decît în ’72. (Con- 

itrar deci celor aflate mai sus !). 
Noi am efectuat chiar o serie de 
sondaje printre tinerii care au I plecat, relatează secretarul Con
stantin Mihalcea.

— Nu era mai firesc ca ase- I menea investigații să fie efec
tuate pentru a determina, in pri
mul rînd. tinerii respectivi să 
rămină în unitate și nu doar I pentru a consemna o Situație 
negativă ?

— Poate că așa este. în ori- 
Ice caz. rezultă că tinerilor nu li 

se asigură condiții corespunză
toare, nu sînt promovați in mă- 

Isurâ suficientă ; de aceste as
pecte răspunde conducerea...

— Pentru a sprijini totuși in- 
Itegrarea noilor angajați, pentru 

a-i ajuta să depășească dificul
tățile cu care se confruntă in 
activitatea de fiecare zi, comite- 

Itul U. ?.C„ prin cele peste 30 de 
organizații pe care le are, ce a 
întreprins concret pină acum ?

— S-au efectuat sondajele 
despre care v-am vorbit și pe 
care le consider interesante și

apoi avem în vedere permanent 
această problemă.

— Tematica cîtor adunări 
U.T.C., ale organizațiilor din 
cadrul secțiilor, au dezbătut 
aspectele — absolut reale — re
liefate de către investigațiile co
mitetului U.T.C. ? De cite ori 
problemele care generează indi
rect fluctuația au fost ridicate 
de către comitetul U.T.C. în co
mitetul de conducere al între
prinderii ?

sînt întemeiate. Poate că și co
mitetul municipal U.T.C. ar tre
bui să acorde un sprijin mai sus
ținut în acest sens... Noi am lan
sat deja inițiativa „Prietenii 
nouîui angajat", care, prin fina
litatea sa. este menită să deter
mine și eliminarea fenomenului 
de fluctuație : deocamdată doar 
la întreprinderea „Romlux"... (!).

A mai demonstra faptul că, 
nu numai in clipa de față, dar 
nici în perspectivă nu se contu
rează, la nivelul nici unuia din

trebuie trași cu fermitate la 
răspundere. în acest sens, mă
sura conform căreia noii anga
jați sint repartizați pe lingă 
maiștri, care au obligația să le 
asigure sprijinul concret nece
sar, ni se pare binevenită. Deo
camdată însă, modul în care este 
îndeplinită lasă de dorit. Proble
me cum sînt asigurarea de echi
pament de' protecție, vestiare 
sau dulapuri de scule, se cuvin, 
de asemenea, rezolvate operativ 
și credem că soluționarea lor nu

FLUCTUAȚIA DE
— Nu-mi amintesc niște date 

sau elemente precise, dar con
ducerea cunoaște aceste aspec
te. E drept, in ceea ce privește 
prima întrebare, că adunările 
U.T.C. — mai ales cele desfășu
rate la nivelul organizațiilor pe 
secții — nu au avut în suficien
tă măsură in atenție problemele 
la care vă referiți...

Sîntem la Comitetul munici
pal Tîrgoviște al U.T.C., unde 
situația Uzinei de utilaj petro
lier este de asemenea (!) cunos
cută. Dar -și aici lucrurile se li
mitează, deocamdată, doar la 
atit !

— Observațiile anchetei dv. — 
ne declară Virgil Voicu, secre
tar cu probleme economice -*•

tre factorii citați, soluții concre
te in problema rezolvării feno
menului fluctuației ni se pare 
de prisos. Ne permitem de ace
ea noi. pe baza investigațiilor e- 
fectuat’e la fața locului, să su
gerăm citeva direcții de acțiune 
concrete. în primul rind, con
ducerea unității ar trebui să-și 
înscrie cu adevărat pe agenda 
de lucru „tratarea" cauzelor, pe 
deplin cunoscute, ale fenomenu
lui. în colaborare cu comitetul 
U.T.C. pe întreprindere, ar pu
tea fi instituit fin control, o ur
mărire sistematică a modului in 
care îsi desfășoară activitatea la 
locurile de muncă noii angajați; 
cei care nu le acordă sprijinul 
și asistența tehnică necesară

CADRE
depășește resorturile spiritului 
gospodăresc. Pentru realizarea 
unui cămin există, după cum ne 
declara chiar conducerea unită
ții. fonduri necesare ; totuși re
zolvarea intîrzie. O soluție in 
acest sens ne-a fost sugerată la 
consiliul popular municipal, de 
către secretarul acestuia, Florin 
Rădulescu : mobilizarea, cu spri
jinul comitetelor municipal și 
de întreprindere ale U.T.C., în 
cadrul unor ore de ■ muncă vo
luntară, a tinerilor „construc
tori" care lucrează chiar în în
treprindere. Acesta este de alt
fel un mod de a acționa pe 
care l-au folosit cu succes și 
alte unități aflate în situații a- 
semănătoare și nu vedem de ce

nu s-ar „potrivi" și la Tîrgoviș- . 
te. în același fel, ar putea fi I 
soluționată — după cum recu- I 
riosteau factorii solicitanți din 
cadrul consiliului popular mu- | 
nicipal și comitetului municipal | 
U.T.C. — si problema amenajării 
unei cantine corespunzătoare. O I 
ultimă serie de propuneri se re- I 
feră la obligațiile comitetului * 
U.T.C. Evident, sondarea cauze- « 
lor fluctuației este un fapt pozi- I 
tiv. însă total insuficient : toc- I 
mai de la rezultatele acestor in
vestigații trebuie pornit opera- 8 
tiv, pentru a combate fenomenul I 
în esența sa. Baza acestei acțiuni 
o vedem, in primul rind, intr-o ■ 
activitate susținută, desfășurată I 
la nivelul organizațiilor U T.C. I 
din secții, la nivelul fiecărui loc 
de muncă. în scopul depistării I 
din vreme (și nu după ce lină- I 
rul și-a efectuat cererea de li
chidare. ca pînă acum) și rezol- g 
varii problemelor de care do- I 
pinde buna sa integrare profe- ’ 
sională. Desigur că această acti- I 
vitate, acest nou spirit de ini- | 
țiativă, trebuie lansat și urmărit 
de către comitetul U.T.C. pe în- | 
treprindere și, întrucît este vor- 8 
ba despre o problemă atit de im- ■ 
portantă, și de către Comitetul I 

municipal U.T.C. Momentul de ’ 
simplă consemnare și înregistra- { 
re formală a situației trebuie de- | 
pășit urgent. Prețul acestei mu
tații îl constituie, in fond, re- g 
nunțarea la inerție și comoditate. •

materiale, 
economisite

(Urmare din pag. I)

este un milimetru, numai . că 
printr-o croire matematică, aș 
zice, obținem dintr-o aceeași 
bucată de pile niai multe fețe 
de pantofi decît am obține dacă 
nu am proceda astfel.

— De precizat, intervine tova
rășul Ion Popescu, că, de citeva 
luni, această „tehnică" de lu
cru s-a constituit într-o auten
tică inițiativă, acum toți, dar 
absolut toți, uteciștii din acest 
sector -de fabricație muncind 
astfel și nu doar cîțiva, cum se 
întîmnla înainte.

— Rezultatele ?
— în intervalul de timp mar- 

tie-iulie 1973 s-au economisit pe 
această cale 4 000 m.p. de piele, 
adică o cantitate suficientă 
pentru confecționarea a 24 000 
perechi pantofi.

— Și s-au confecționat ?
Pentru a afla răspuns la a- 

ceastâ întrebare sintem invitați 
în secția cusut.

— în această săptămînă — ne 
informează tovarășa Ana Giu- 
rea, secretara organizației 
U.T.C. de aici — vom trece deja 
de prima jumătate a acestei 
cantități. Ceea ce aș vrea să

menționez însă este că, aflînd 
de inițiativa de la croit, fetele 
noastre s-au gindit la o replică 
specifică locului nostru de mun
că. Altfel spus, fiecare dintre 
ele s-a angajat ca zilrric să 
„încheie" 25 perechi pantofi 
peste plan așa incit, practic, ma
terialele economisite să fie ope
rativ materializate în produse 
finite.

— Ce implicații au cele două 
ințiative asupra rezultatelor 
economico-financiare ale între
prinderii ?

— Implicații cît se poate, da 
favorabile — ne spune tovară
șul Ion Popescu. Și aceasta din 
mai multe motive. 1. Economi
sind pielea se creează condiții 
pentru a produce cu cheltuieli 
mai mici. 2. Prelucrînd-o în con
tinuare cit se poate de operativ 
avem posibilitatea de a realiza 
suplimentar, importante cantități 
de încălțăminte peste preve
derile planului. 3. Vînzînd a- 
ceste cantități încasăm contra
valoarea lor și alte sume se 
adaugă la capitolul beneficii. De 
altfel, mă simt obligat să adaug, 
acestea au .fost și. obiectivele 
spre care au tins tinerii mun
citori atunci cînd și-au conceput 
inițiativele.
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MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO- VIETNAMEZE
Cuvintarea tovarășului

ION GHEORGHE MAURER
(Urmare din pag. I)

ne prilejuiește o mare bucurie, 
constituind încă o dovadă a le
găturilor tradiționale de strînsă 
alianță și colaborare multilate
rală intre țările, partidele și 
pcooarele noastre.

Opinia publică românească a 
lit cu profundă satisfacție 

încheierii Acordului de 
Paris privind încetarea 
liului și restabilirea păcii 

Vietnam, ca pe o victorie
eață a poporului frate viet- 

i,ez, a tuturor țărilor socia-
•7, a forțelor
’ și progres 

Această victorie, 
nunat lupta pentru liberta- 
1 salvgardarea ființei națio- 

unui popor brav, a în- 
un triumf al rațiunii 

brutalității, al dreptății 
oprimării. Voința neclin- 
uriașele sacrificii umane

iubitoare de 
din întreaga 

care a

<udța 
senSAat 
asupra 
asupra 
tită și 
și materiale ale poporului viet
namez au constrins pină la urmă 
Statele Unite să înțeleagă că 
războiul nu reprezintă o solu
ție pentru rezolvarea probleme
lor litigioase, că acțiunile mi
litare stirnesc indignare nu 
numai in țara invadată, ci și 
în rindul tuturor popoarelor, 
dornice să j.-ăiască în libertate 
și ,ența eroică, revo-

'ietnamului luptă- 
îouit astfel la acce- 

. procesului de destindere, 
„ instaurare a unui climat de 

înțelegere internațională.
După cum se știe, anii grei ai 

războiului dus de poporul viet
namez împotriva agresiunii ini
țiate de guvernul Statelor Uni
te au declanșat în întreaga 
lume o largă și strînsă solidari- 

A'ate in apărarea uneia dintre 
/ffie .mai scumpe valori morale 

care iși face loc din ce în ce 
mai mult în conștiința omenirii 
— libertatea popoarelor, dreptul 
sacru, inalienabil. al fiecărui 
popor de a-.și hotărî de 
stătător destinele, 
tot poporul român, 
din capul locului 
rinduiți ale celor care au acor
dat Vietnamului întregul spri
jin m'. erial. politic și dioloma-

‘ o dovadă elocventă a 
față de această 

al 
de solidaritate

sine 
Comuniștii, 
s-au aflat 
în primele

tic I 
atașamentului 
valoare morală, ca un semn 
simțămintelor 
internaționalistă de care sintem 
an mâți. De partea poporului 
vietnamez s-au găsit toate ță
rile socialiste, milioane de oa
meni de cele mai diferite orien
tări politice de pe toate meri
dianele globului, cercuri oficiale 
cu vederi progresiste din tot 
mai numeroase țări. în înseși 
Statele Unite s-a dezvoltat o 
largă mișcare pentru apărarea 
cauzei poporului . vietnamez și 
încetarea agresiunii împotriva 
sa. mișcare care a inclus, după 
cum se știe, și o serie de per
sonalități de vază ale vieții pu
blice americane.

Războiul din 
în care el s-a 
zintă o lecție 
învățăminte a 
nă și poate determina solidari
tatea umană atunci cind sint 
puse in joc înalte valori morale, 
o dureroasă, dar convingătoare 
experiență a caracterului absurd 
al folosirii forței in relațiile 
internaționale. Concluzia este ca 
această 
feste 
sprijini 
grabnic 
război și să se poată dezvolta 
nestingherit, realizindu-și țelu
rile fundamentale.

După ani de luptă, dirză. pă
trunsă de spirit patriotic și re
voluționar. animat de dragostea 
de libertate și progres, poporul 
vietnamez are acum posibilitatea 
să-și dedice talentul și energia 
operoj de construcție pașnică, 
să i tigue lupta pentru conso
lidarea păcii, să imprime un 
ritm rapid edificării socialismu
lui in Nord, să întărească inde
pendența și democrația în Sud, 
să’înainteze spre unificarea paș
nică a țării, contribuind astfel 
la instaurarea păcii in intreaga 
Peninsulă Indochina. Aceasta 
reclamă aplicarea consecventă 
și riguroasă a Acordului de la 
Paris, încetarea încercărilor 
Statelor Unite și ale administra
ției de la Saigon de a-1 viola, 
lăsind popoarelor libertatea de 
a-și rezolva singure problemele 
și de a-și alege calea dezvoltă
rii, așa cum găsesc de 
viință.

Stimați tovarăși,
Legăturile de prietenie și 

laborare româno-vietnameze 
o bază solidă ; ele. se întemeia
ză pe unitatea idealurilor care 
ne animă — construirea socia
lismului și comunismului, pe 
esența comună a orinduirii so
ciale și de stat, pe ideologia 
marxist-leninistă. pe principiul 
internaționalismului socialist și 
întrajutorării. 
cești factori 
se amplifică 
cu înaintarea 
calea aleasă.
tarea lor economică, culturală 
și socială. Ne bucură cursul 
mereu ascendent al acestor re
lații. precum și faptul, consta
tat de ambele părți și cu prile
jul tratativelor purtate in aces
te zile. că există numeroase po
sibilități pentru a lărgi și di
versifica in continuare colabora
rea noastră. în ce ne privește, 
în spiritul celor convenite, vom 
acționa în vederea valorificării 
tuturor acestor posibilități, a 
fructificării lor maxime.

Prietenia și cooperarea strin- 
să dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Vietnam constituie o vie ex
presie a politicii externe pe care 
partidul și guvernul nostru o 
promovează cu consecvență. 
Principiile care călăuzesc aceas
tă politică, rațiunea lor. poziția 
României față de problemele 
care confruntă azi omenirea, au 
fost in repetate rinduri afirma
te cu deplină claritate in 
cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru.

Ca țară socialistă, România

Vietnam, modul 
încheiat, repre- 

istorică plină de 
ceea ce înseam-

solidaritate să se mani- 
și in viitor pentru a 
Vietnamul să-și refacă 

economia distrusă de

dezvoltă neabătut relațiile de 
prietenie, colaborare și întraju
torare tovărășească cu țările 
membre ale C.A.E.R.. cu toate 
țările socialiste, convinsă de 
importanța deosebită a acestor 
relații pentru progresul econo- 
mico-social al fiecărei țări so
cialiste în parte și al comuni
tății socialiste mondiale in an
samblu. De asemenea, ținind 
cont de caracteristicile epocii 
noastre, de creșterea continuă a 
interdependenței țărilor și po
poarelor sub influența nemijlo
cită și puternică a revoluției 
tehnico-științifice, extindem le
găturile de cooperare pe multi
ple planuri cu toate țările, in
diferent de orînduirea lor so
cială. pe baza respectării nor
melor de drept și morală inter
națională tot mai mult consa
crate în lumea contemporană.

O constantă a politicii exter
ne a României socialiste o re
prezintă lupta pentru pace, 
securitate și progres in întreaga 
lume. în concepția noastră, din 
caracterul indivizibil al păcii 
decurge, mai mult ca oricind, 
obligația tuturor statelor de a 
acționa perseverent în vederea 
soluționării oricăror probleme, 
a oricăror neînțelegeri pe calea 
tratativelor politice, renunțînd 
la forță și la amenințarea cu 
forța și promovînd. așa cum o 
cer interesele popoarelor, legă
turi de prietenie și stimă, de 
colaborare și avantaj reciproc.

în lumina acestor consideren
te, partidul și guvernul nostru 
se pronunță fără preget pentru 
stingerea focarelor de, război 
existente în diferite puncte ale 
globului, pentru dezvoltarea me
todei tratativelor și lărgirea 
contactelor dintre conducătorii 
de state și guverne. Numai așa 
se poate ajunge la un climat de 
destindere și cooperare in lume, 
la realizarea dezideratului ma
jor al omenirii — făurirea unei 
păci durabile, crearea condițiilor 
internaționale favorabile pentru 
ca fiecare popor să-și poată a- 
lege liber calea progresului și 
să-și poată dedica întreaga , e- 
nergie și resursele de care dis
pune scopurilor urmărite.

Aceeași politică ne (călăuzește 
atunci cînd ne pronunțăm ferm 
pentru încheierea cit mai grab
nică a păcii in Laos și Cambod- 
gia, astfel incit popoarele din 
întreaga Peninsulă Indochina să 
fie lăsate să-și rezolve singure 
problemele și să-și stabilească, 
de-.sine-stătător, drumul dezvol
tării. Retragerea trupelor Sta
telor Unite din întreaga pe
ninsulă, încetarea oricăror inge
rințe in viața popoarelor repre
zintă, desigur, o condiție esen
țială pentru ca politica S.U.A. 
de pace în Vietnam să poată 
căpăta credibilitatea necesară în 
opinia publică mondială.

Onorați tovarăși.
Poporul român, sub condu

cerea partidului său comunist, 
este angajat în prezent cu toate 
forțele să înfăptuiască progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională în 
vederea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul patriei. Ne-am pro
pus obiective de mare amploare 
și complexitate care implică e- 
forturi susținute materiale, de 
muncă și inteligență.

Pentru a depăși intr-un ter
men istoiric cit mai scurt posi
bil stadiul de țară socialistă in

outrs de dezvoltare și a ne a- 
propia de nivelul statelor evo
luate din punct de vedere eco
nomic. urmărim cu perseverență 
dezvoltarea și modernizarea for
țelor de producție, crearea unei 
economii puternice. rațional 
structurate, bazată pe o indus
trie și o agricultură care să in
corporeze cele mai noi cuceriri 
din știință, tehnică și tehnolo
gie. De asemenea, perfecționăm 
in mod sistematic relațiile de 
producție și relațiile sociale în 
general, cerință indispensabilă 
pentru un avînt rapid in toate 
domeniile vieții economieo-so- 
ciale.

Un obiectiv fundamental îl 
constituie extinderea și moder
nizarea invățămîntuilui, dezvol
tarea culturii, ca o condiție e- 
sențială a ridicării conștiinței și 
pregătirii oamenilor la înălțimea 
exigențelor societății socialiste 
pe deplin mature și, totodată, 
ca un factor de bază, al ădinci- 
rii democrației și al afirmării 
plenare a ființei umane. Nă- 
zuim, ea ideal suprem, să. fău
rim condiții de viață materială 
și .spirituală din ce în ce mai 
bune pentru om. care constituie, 
plhă la sfirșitul sfîrșitului, 
și însăși rațiunea de a fi a 
societăți.

Dumneavoastră, stimați 
peți. ați avut posibilitatea în 
aceste zile să luați cunoștință 
de unele din realizările poporu
lui român. întruchipare vie a 
voinței și elanului cu care oa
menii muncii din țara noastră 
acționează neobosit pentru a 
transpune in viață politica 
Partidului Comunist Român. Re
zultatele pe care le obținem în 
construirea socialismului consti
tuie, în același timp, o contri
buție activă la" întărirea forței 
și prestigiului socialismului pe 
plan mondial, la cauza genera
lă a păcii și progresului social.

Stimați oaspeți.
La încheierea vizitei dumnea

voastră in România socialistă 
putem afirma cu deplin temei 
că ea s-a soldat cu rezultate po
zitive, că a marcat un nou și im
portant pas pe calea cunoașterii 
reciproce, a dezvoltării multila
terale a legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre țările, par
tidele și popoarele noastre.

încrezători in perspectivele a- 
cestor relații, vă rugăm, mult 
stimate tovarășe Fam Van Dong. 
ca la întoarcerea in patrie, să 
transmiteți poporului frate viet
namez cele mai alese sentimen
te de prietenie și considerație 
din partea poporului român, u- 
rarea caldă de a obține mari 
succese in refacerea grabnică a 
rănilor războiului și construirea 
unei, vieți libere și prospere, de 
a realiza obiectivele sale funda
mentale, în condițiile unei păci 
durabile pentru care a luptat cu 
atita abnegație. Dorim bravului 
dumneavoastră popor un viitor 
strălucit !

Fie ca relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, dintre po
poarele român și vietnamez, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam să se consolideze și să 
se dezvolte continuu, spre bi
nele comun, al unității țărilor 
socialiste și mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, al 
cauzei păcii și progresului social 
în intreaga lume.

1 olul 
noii

oas-

cu-

co- 
au

tovărășești. A- 
s-au amplificat și 
permanent, odată 
țărilor noastre pe 
odată cu dezvol-

Cuvîntarea tovarășului
FAM VAN DONG

(Urmare din pag. I.)

delegația noastră este purtătoa
rea sentimentelor de caldă prie
tenie și gratitudine sinceră ale 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, guvernului R.D. Viet
nam și ale întregului popor viet
namez față de Partidul Comu
nist Român, in frunte cu sti
matul tovarăș Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, față de gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și de poporul frate 
care au acordat sprijin și 
luptei noastre împotriva 
siunii americane, pentru 
rea țării și in construirea so
cialismului in țara noastră.

Dragi tovarăși.
Poporul vietnamez iși expri

mă profunda admirație față de 
poporul român care secole de-a 
rindul a luptat pentru apărarea 
țării, pentru cucerirea indepen
denței și libertății.

De la crearea Partidului Co
munist Român, clasa muncitoa
re și oamenii muncii din Româ
nia și-au găsit drumul spre eli
berarea țării, spre propria lor e- 
liberare, luptind cu hotărîre îm
potriva dominației crunte a for
țelor reacționare. în decursul 
celui de-al II-lea război mon
dial. Partidul Comunist Român, 
cu multă dirzenie și prin poli
tica de creare a unui front larg 
a reunit forțele patriotice și a 
desfășurat o luptă plină de jertfe 
și greutăți împotriva trupelor 
hitleriste de ocupație și împotri
va dictaturii militare fasciste. 
Cînd Armata Roșie a trecut la 
ofensivă furtunoasă pe toate 
fronturile din Europa, Partidul 
Comunist Român a condus po
porul. mobilizîndu-1 la insurecția 
armată. în august 1944, a înlă
turat dictatura fascistă, deschi- 
zind astfel o nouă etapă in isto
ria poporului român, etapa re
voluției socialiste.

Clasa muncitoare și oamenii 
muncii din România au realizat 
în mod victorios transformarea 
socialistă a relațiilor de produc
ție, au construit multe centre in
dustriale care se dezvoltă ne
contenit și multe zone agricole 
prospere, făcînd ca munca de 
construire a socialismului să a- 
vanseze puternic.

Numai intr-un sfert de veac, 
industria românească s-a trans
format într-o ramură conducă
toare. ridicind România în rin
dul țărilor avînd un ritm înalt 
de creștere din punct de vedere 
industrial. Agricultura socialistă, 
în curs de modernizare, dă o 
producție nemaiîntîlnită în tre
cut. Asistența medicală, învăță- 
mîntul, știința și tehnica, lite
ratura și arta cunosc succese 
strălucite. Republica Socialistă 
România se afirmă tot mai mult 
pe arena internațională.

Poporul vietnamez se bucură 
foarte mult de marile realizări 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. Urăm din inimă poporului 
frate român să obțină noi succe
se și mai mari în traducerea în 
viață a rezoluțiilor celui de-al 
X-lea Congres și ale Conferinței 
Naționale ale Partidului Comu
nist Român. în vederea construi
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Dragi tovarăși,
După cum se știe, recent, po

porul vietnamez a ieșit învingă-

român 
ajutor 
agre- 

salva-

Semnarea documentelor oficiale

Guver-
Socialiste 
Gheorghe 

al Comite- 
Prezidiului 
al P.C.R.,

în prezența tovarășilor Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, și Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, prim-ministru al 
Guvernului R.D. Vietnam, 
marți la amiază. la Consiliul 
de Miniștri a avut loc ceremo
nia semnării documentelor ofi
ciale Încheiate cu prilejul vi
zitei in țara noastră a delega
ției de partid și guvernamenta
le a R.D. Vietnam.

Din împuternicirea 
nului Republicii 
România, tovarășul 
Rădulescu, membru 
tului Executiv,, al 
Permanent al C.C.
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar din partea Gu
vernului R.D. Vietnam, tova
rășul Le Thanh Nghi. membru 
al Biroului Politic al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, viceprim-ministru, au. sem
nat Protocolul intre Guvernul 
Republicii Socialiste România 
și Guvernul R.D. Vietnam. Con
venția de credit pe anul 1974 
și Acordul de ajutor economic 
și militar pe anul 1974.

Cu același prilej, tovarășii Ion 
Stoian. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Nguyen 
Van Dao, viceministru al 
merțului exterior. 
Acordul comercial 
pe anii 1974 și 1975, între cele 
două țări..

La ceremonie au fost de față 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
al C.C.. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. 
Nicolae Ghenea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Sterian Țircâ. 
adjunct al ministrului apărării 
naționale. Radu Constăntinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi, alte persoa
ne oficiale române.

Erau prezenți tovarășii Ngu
yen Co Thach, viceministru al 
afacerilor externe. general- 
maior Tran Sam. viceministru 
al apărării naționale, Nguyen

co-
au semnat 
și de plăți

in 
Ion

Dang Hanh, ambasadorul 
Vietnam la București, alte 
soane oficiale vietnameze.

în alocuțiunea rostită 
semnarea documentelor oficiale, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a spus :

Documentele semnate 
dau expresie spiritului 
naționalist, de solidaritate fră
țească de care sint animate 
Partidul Comunist Român, 
vernul și poporul român, 
tărite să acorde întregul 

- sprijin operei de făurire a 
vieți libere, și înfloritoare

după

astăzi 
inter-

gu- 
ho- 
lor 

unei 
în 

Republica Democrată Vietnam, 
tovarășul 

secretarul 
Comunist 
Consiliu- 

vietnamez

Așa cum a arătat 
Nicolae Ceaușescu. 
general al Partidului 
Român, președintele 
lui. de Stat, poporul' 
poate să fie sigur de sprijinul 
Partidului Comunist Român, al 
Republicii Socialiste România 
și al poporului român in opera 
de reconstrucție pașnică și de 
edificare a ................... ......
Vietnam.

Totodată, 
nate acum 
reale de promovare a colaboră
rii economice și tehnice intre 
cele două țări, in dezvoltarea 
unor ramuri ale industriei 
tractive și prelucrătoare 
R.D. Vietnam, precum și 
formarea de cadre calificate 
necesare dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale.

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

Dorim să vă asigurăm, sti
mați. tovarăși vietnamezi. că 
partea română va depune toate 
eforturile pentru realizarea A- 
cordUrilor semnate astăzi, ast
fel incit ele să poată contribui 
la rezolvarea problemelor com
plexe ale reconstrucției și dez
voltării. ale făuririi unui viitor 
fericit in Republica Democrată 
Vietnam.

Luind apoi cuvintul, tovară
șul Fam Van Dong a spus : De
legația noastră vă mulțumește 
foarte mult pentru rezultatele 
extrem de importante obținute 
în timpul vizitei noastre, rezul
tate concretizate in documentele 
pe care le-am șemnat astăzi.

socialismului in R.D.

documentele sem- 
deschid posibilități

ex-
în 
în

Am venit în vizită in Repu
blica Socialistă România spre 
a vă exprima recunoștința 
noastră profundă pentru ajuto
rul permanent 
neavoastră l-ați acordat Repu
blicii Democrate V.ietnam. 
același timp, noi am consolidat 
relațiile de prietenie 
țările.. noastre ; sintem 
vinși că și în noua etapă, 
vom bucura in continuare 
sprijinul dv. Tocmai de aceea 
apreciem că . vizita noastră a 
dus la rezultate foarte bune 
pentru dezvoltarea viitoare a 
raporturilor dintre țările noas
tre.

Noi sintem intru totul de acord 
cu aprecierea ' făcută de tova
rășul Gheorghe Rădulescu care 
a subliniat evoluția ascendentă 
a colaborării dintre țările și 
popoarele noastre. Cred că cele 
două țări ale noastre trebuie 
șă analizeze formele de colabo
rare reciprocă, multilaterală ■ în 
viitor.

Noi vom face totul pentru a 
traduce in viață documentele 
pe care le-am semnat astăzi, 
pentru a dezvolta colaborarea 
socialistă dintre țările, noastre, 
a subliniat în continuare to
varășul Fam Van Dong. Acor
dăm o foarte mare atenție ex
perienței dumneavoastră in 
dezvoltarea economică și ieh- 
nico-științifică. Din această 
cauză, vrem să învățăm din ex
periența dumneavoastră și, 
cel mai scurt timp posibil, 
putem să avansăm și noi.

Documentele pg care le-am 
semnat azi demonstrează că 
relațiile dintre. țările noastre 
cunosc o dezvoltare multilate
rală.. De aceea, apreciem că vi
zita delegației noastre in Româ
nia a avut rezultate foarte 
bune.

Poporul 
din nord, 
salută cu 
tate, a declarat tovarășul Fam 
Van Dong. încă o dată delega
ția noastră exprimă mulțumi
rile sale sincere tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer și ce
lorlalți tovarăși. întreaga noas
tră vizită s-a desfășurat in con- 
dițiuni foarte biine și pentru 
aceasta vă aducem vii mulțu
miri.

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

pe care dum

iri

dintre 
con- 

ne 
de

in 
să

vietnamez, atit cel 
cit și cel din sud, 
căldură aceste rezdl-

tor din cel mai crunt război co
lonial din istorie. Acordul de la 
Paris cu privire la Vietnam a 
consemnat succese extrem de 
mari obținute de poporul nos
tru in rezistența îndelungată, 
grea, dar glorioasă.. împotriva 
agresiunii americane pentru sal
varea țării și anume confirma
rea drepturilor naționale fun
damentale ale poporului viet
namez și a dreptului la autode
terminare a populației sud-viet- 
nameze. La 29 martie a.c., ulti
mele unități ale corpului expe- 
diționar american au fost obli
gate să se retragă din Vietnamul 
de sud. încheindu-se astfel peri
oada de dominație a trupelor 
străine pe pămîntul nostru, do
minație care a durat 115 ani.

Aceasta constituie o grandioa
să victorie a poporului nostru, 
cu semnificație istorică și epo
cală. Ea creează noi condiții fa
vorabile și deschide perspective 
noi luptei poporului nostru pen
tru apărarea și consolidarea u- 
nei păci durabile, pentru con
struirea socialismului în Nord, 
pentru desăvîrșirea independen
ței și democrației în Sud, pro- 
gresind spre unificarea pașnică 
a țării, contribuind astfel la con
solidarea păcii în Indochina, în 
Asia de sud-est și in lume.

Dar S.U.A. și administrația de 
la Saigon au încălcat serios și 
sistematic multe prevederi esen
țiale ale Acordului de la Paris. 
Deși termenul de 45 de zile — 
așa cum a fost menționat in co
municatul comun semnat la 13 
iunie a.c. — privind realizarea 
unei aplicări corecte a acestuia, 
a. trecut, administrația de la 
Saigon, cu consimțămintul Sta
telor Unite, continuă să încalce 
încetarea focului, să reprime 
populația, să amine eliberarea 
persoanelor civile arestate în 
timpul războiului și constituirea 
Consiliului Național de Recon
ciliere și Concordie Națională, 
creind astfel o situație serioasă 
in această zonă.

Poziția consecventă a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud constă în 
respectarea cu strictețe și apli
carea cu scrupulozitate a Acor
dului de la Paris cu privire la 
Vietnam și a comunicatului co
mun din 13 iunie a.c. ; totodată 
cer cu hotărîre Statelor Unite și 
administrației de la Saigon să 
facă la fel.

Cu toate că avem de înfruntat 
multe greutăți și complexități, 
lupta noastră pentru o aplicare 
corectă a Acordului de la Paris 
în vederea realizării obiective
lor fundamentale ale poporului 
nostru în noua etapă va duce în 
mod sigur la victorie glorioasă, 
fiindcă aceasta constituie voința 
de nezdruncinat a poporului 
vietnamez și. de asemenea, ten
dința ireversibilă a cursului is
toriei.

Prin această luptă. Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud se 
afirmă clar ca unic reprezentant 
autentic al populației sud-viet- 
nameze, deoarece luptă pentru 
țară, pentru popor și reprezintă 
tocmai, viitorul luminos ai Viet
namului de Sud. in timp ce ad
ministrația de la Saigon, lacheu 
al neocolonialismului american, 
își dezvăluie tot mai mult latura 
încăpăținată, reacționară și răz
boinică.

Sîntem foarte bucuroși de 
dezvoltarea extrem de favorabi
lă a rezistenței popoarelor lao
țian și cambodgian, împotriva 
agresiunii americane pentru sal
varea națională, aceste popoare 
fiind frații, prietenii de luptă 
foarte apropiați ai poporului 
vietnamez.

Prin semnarea Acordului de 
la Vientiane, poporul laoțian, 
sub conducerea Frontului Pa
triotic din Laos, in , frunte cu 
prințul Sufanuvong, a realizat o 
victorie grandioasă. Poporul 
laoțian cere Statelor Unite și 
părții de la Vientiane să aplice 
corect acest acord, în vederea 
consolidării păcii, realizării con
cordiei naționale, spre edificarea 
unui Laos pașnic, independent, 
neutru, democratic, unificat și 
prosper.

în Cambodgia. infruntind 
bombardamentele nebunești În
treprinse de imperialiștii ame
ricani, poporul cambodgian, 
strins unit in jurul Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
condus de Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, a repurtat victorii răsu
nătoare. iar in momentul de 
față strînge tot mai mult cercul 
în jurul capitalei Pnom Penh, 
aruncindu-i astfel pe imperia
liștii americani și clica lui Lon 
Noi într-o situație extrem de 
critică. Toată lumea cunoaște 
poziția noastră, definită clar in 
Declarația Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii Demo
crate Vietnam din 29 iulie a.c. 
și anume : „Poporul vietnamez, 
guvernul R. D. Vietnam aprobă 
totalmente și sprijină aspirațiile 
la independență, pace, neutrali
tate ale poporului cambodgian, 
menționate în Declarația ~ 
vernului Regal de Uniune 
țională al Cambodgiei din 
martie 1973 și în Proclamația în 
cinci puncte a șefului statului 
Norodom Sianuk și în programul 
politic al Frontului Unit Națio
nal din Cambodgia". Problemele 
cambodgiene trebuiesc rezolvate 
de poporul cambodgian însuși, 
fără amestec străin.

Poporul vietnamez înțelege 
foarte bine că orice victorie a sa 
este strins legată de aprobarea, 
de sprijinul și de ajutorul pre
țios acordate de poporul român, 
ca și de popoarele sovietic, chi
nez. de popoarele altor țări so
cialiste, de mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională, 
de omenirea progresistă, inclu
siv de poporul progresist ame
rican. Pentru a fi demn de sen
timentele nutrite de frații și 
prietenii noștri de pretutindeni, 
poporul nostru va depune toate 
eforturile ca să-și aducă contri
buția cit mai mare la restabili
rea și consolidarea solidarității 
țărilor socialiste, mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. pe baza marxism-leninis- 
mului și a internaționalismului 
proletar.

Dragi tovarăși,
Animate de aceleași idealuri 

— socialismul și comunismul — 
poporul vietnamez și poporul 
român sint întotdeauna alături 
unul de celălalt. Ne bucurăm să 
constatăm că relațiile dintre ță
rile noastre, în special de la vi
zita oficială efectuată de preșe
dintele Ho Și Min in România, 
în 1957, se întăresc și se dezvoltă 
pe zi ce trece. Vizita oficială pe 
care a făcut-o în Republica De
mocrată Vietnam delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână. condusă de președintele 
Nicolae. Ceaușescu. schimburile 
de vizite ale delegațiilor de par
tid. parlamentare și guverna
mentale contribuie la dezvolta
rea înțelegerii reciproce, la întă
rirea relațiilor de prietenie și 
de colaborare frățească dintre 
țările noastre.

Sîntem bucuroși de faptul că 
în timpul vizitei de prietenie 
făcute de delegația noastră de 
partid și guvernamentală în fru
moasa dumneavoastră țară, Co
mitetul Central al ~ 
Comunist Român și Guvernul 
Republicii Socialiste 
și-au reafirmat sprijinul 
torul călduros față de 
poporului nostru în noua 
în vederea reconstruirii 
noastre, edificării socialismului 
si reunificării pașnice a Vietna
mului.

Convorbirile pe care le-am a- 
vut cu tovarășii din conducerea 
de partid și de stat română s-au 
încheiat cu rezultate pozitive, 
semnindu-se azi documentele cu 
privire la ajutorul și la colabo
rarea economică, precum și co
municatul comun care va fi dat 
publicității. Acestea constituie o 
nouă și frumoasă manifestare a 
prieteniei frățești dintre parti
dele, guvernele și popoarele am
belor noastre țări.

Poporul vietnamez este hotă- 
rit să facă totul pentru a fi 
demn de sentimentele nutrite de 
dumneavoastră, dragi tovarăși, 
și pentru a întări și mai mult 
prietenia și colaborarea dintre 
Vietnam și România.

Gu- 
Na-

21

Partidului

România 
și aju- 

lupta 
etapă, 

țării

(Urmare din pag. I)

In aplauzele asistenței, 
prezidiu iau loc tovarășii 
Gheorghe Maurer, membru al
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
de Miniștri, și Fam Van Dong. 
membru al Biroului Politic 
C.C. al Partidului 
cesc din Vietnam, 
al Guvernului R.

în prezidiu, iau 
nea, tovarășii Le 
Nguyen Co Thach, 
Nguyen Van Dao, Nguyen Dang 
Hanh, membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a R.D. 
Vietnam, și Lam Van Luu. am
basadorul Republicii 
lui de Sud.

Alături de oaspeți 
au luat loc tovarășii 
lescu-Mizil, Gheorghe 
Gheorghe Rădulescu. Gheorghe 
Cioară. Mihai Gere. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne. Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale. Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Radu Constăntinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Tudor 
Zamfira, ambasadorul României 
la Hanoi. Ioana Boga. vicepre
ședintă a Consiliului Național al 
Femeilor, Pantelimon Găvănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., Ște
fan Boțea, muncitor la Uzinele 
„23 August", Gheorghe Bujgoi, 
directorul Institutului de proiec
tări și cercetări pentru industria 
metalelor neferoase și rare, Mi
haela Dumitru, studentă la Uni
versitatea București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Democrate 
Vietnam și Republicii Socialiste 
România.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Gheorghe Cioară, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. primarul 
general al Capitalei.

în numele muncitorilor din 
Capilală. Ștefan Boțea, de la U- 
zinele „23 August", a adresat 
oaspeților un fierbinte salut.

Animați de cele mai profunde 
sentimente de solidaritate fră
țească, a spus el, oamenii mun
cii din patria noastră iși exprimă 
deplinul sprijin față de lupta 
bravului popor vietnamez, pen
tru realizarea păcii, pentru dez
voltarea socialistă a Republicii 
Democrate Vietnam. Acordurile 
de la Paris au marcat una din 
memorabilele victorii ale po
porului vietnamez, victorie sa
lutată cu profundă stimă și satis
facție de poporul nostru, de for
țele progresiste din intreaga 
lume, care s-au solidarizat in a- 
părarea uneia dintre cele mai 
mari valori morale — libertatea 
fiecărui popor de a-și decide sin
gur soarta, fără nici un amestec 
din afară.

Noi am urmărit cu viu interes 
evoluția evenimentelor și Întot
deauna ne-am exprimat convin
gerea că poporul vietnamez va 
obține victoria, că in cele din 
urmă va triumfa rațiunea, că in 
viata internațională se vor sta
tornici noile principii ale rela
țiilor între' state, bazate pe res
pectarea independenței, suvera
nității și demnității fiecărei na
țiuni, pe neamestecul in tre
burile interne.

Cu un interes deosebit urmă
rim problemele reconstrucției și 
unificării pașnice a patriei dum
neavoastră și ne bucurăm că 
poporul vietnamez iși consacră 
resursele și energia sa construc
ției socialismului, făuririi unei 
vieți libere și înfloritoare.

Partidul 
laborează 
multe 
te 
tă 
schimburile economice, cultura
le și științifice dintre țările 
noastre. Aș dori să remarc aici 
faptul că in spiritul colaborării 
tovărășești. Uzina „23 
unde lucrez și eu 
pe teritoriul R. D. 
brici de ciment.

Ne exprimăm

ai 
Celor ce Mun- 
prim-ministru 
D. Vietnam, 
loc, de aseme- 
Thanh Nghi, 

Tran Sam,

Vietnamu-

în prezidiu 
Paul Nicu- 

Pană,

și statul nostru co
și cooperează 

domenii de 
cu Republica 
Vietnam, Sint

in
activita- 

Democra- 
cunoscule

August" 
a construit 
Vietnam fa-

. . convingerea
fermă, a spus in încheiere vor
bitorul. că și in viitor, popoare
le noastre vor contribui și mai 
mult la întărirea sistemului 
mondial, socialist, a forțelor 
păcii și progresului.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Viet
nam constituie pentru noi. ti
neretul din România socialistă,

a subliniat în cuvintul său stu
denta Mihaela Dumitru. încă un 
prilej de a ne exprima senti
mentele de profundă prietenie 
și solidaritate cu lupta și munca 
plină de eroism și abnegație a 
poporului și tineretului vietna
mez, pentru realizarea unei păci 
trainice, pentru construirea cu 
succes a societății socialiste in 
țara dumneavoastră.

Acum, cind pacea s-a instalat 
pe teritoriul țării dumneavoastră 
și cînd întregul popor muncește 
pentru refacerea și dezvoltarea 
patriei, tineretul vietnamez s-a 
integrat armonios in activitatea 
de reconstrucție Întreprinsă de 
întregul popor, constituindu-se 
încă o dată ca un puternic de
tașament 
de înalte 
triotism.

Doresc 
rirea 
din România de a milita activ 
în spiritul internaționalismului, 
pentru o colaborare continuă cu 
tineretul din Republica 
erată Vietnam, cu toți 
din lume care luptă 
apărarea păcii, pentru 
social și civilizație.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Vă rugăm, stimate to
varășe Fam Van Dong, să trans
miteți eroicului tineret vietna
mez întreaga noastră simpatie, 
gindul nostru sincer că vom fi 
permanent alături de el in opera 

o realizează sub con- 
Partidului Celor 

din Vietnam.
apoi cuvintul,

revoluționar, capabil 
acte de eroism și pa-

să exprim aici hotă- 
noastră, dorința tinerilor

Demo- 
tinerii 
pentru 

progres

pe care 
ducerea 
Muncesc

Luind 
Gheorghe Bujgoi a spus : 
exprimăm și cu prilejul acestei 
intilniri solidaritatea militantă 
față de eroicul popor vietnamez, 
și il asigurăm încă o dată de 
întregul nostru sprijin în munca 
de reconstrucție pașnică, de edi
ficare a socialismului in R. D. 
Vietnam. pentru dezvoltarea 
Vietnamului de sud pe calea 
păcii, independenței, democra
ției. pentru reunificarea patriei.

Cronica relațiilor noastre — a 
spus el — consemnează an de 
an însemnați pași pe calea in
tensificării și extinderii' rapor
turilor de colaborare cu R. D. 
Vietnam.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale române, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R. D. Vietnam in 
1971 și actuala vizită a delega
ției guvernamentale și de partid 
vietnameze, condusă de tovară
șul Fam Van Dong, reprezintă 
momente de deosebită însemnă
tate pentru -întărirea prieteniei, 
colaborării și solidarității mili
tante dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

Sîntem pe deplin convinși, a 
spus vorbitorul în încheiere, că 
semnarea documentelor oficiale, 
convorbirile purtate cu conducă
torii partidului și statului român 
exprimă interesele ambelor po
poare. în direcția cimentării pe 
mai departe a relațiilor de prie
tenie, de ajutor reciproc, in fo
losul cauzei păcii, a socialismu
lui în lume.

întîmpinat cu puternice aplau
ze a luat cuvintul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

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

în încheierea cuvîntării sale, 
primul ministru vietnamez a 
înminat tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer un steag roșu, pur- 
tînd inscripția : „Trăiască m 
veci prietenia frățească și soli
daritatea 
porul 
rămân

Cei 
string 
îmbrățișează.

întreaga asistență 
ternic. aclamă, dind expresie 
sentimentelor de solidaritate 
internaționalistă și prietenie 
frățească de care este animat 
întregul nostru popor față de 
eroicul popor vietnamez, admi
rația sinceră pentru victoriile 
obținute, pentru succesele re
marcabile realizate in construc
ția socialismului pe pămîntul 
Vietnamului.

Mitingul ia sfirșit intr-o at
mosferă însuflețită. Toți cei 
prezenți ’ iși manifestă și cu a- 
cest prilej satisfacția pentru 
continua dezvoltare a relațiilor 
de strînsă 
Partidul 
Partidul 
Vietnam, 
cialistă 
Democrată Vietnam, spre binele 
comun al celor două țări și po
poare, al unității țărilor socia
liste, în interesul cauzei păcii și 
progresului în lume.

(Agerpres)

ce

ing.
Ne

militantă dintre po- 
vietnamez

doi șefi de
cu căldură

și poporul

guverne iși 
miinile, se

aplaudă pu-

colaborare dintre 
Comunist Român și 

Celor ce Muncesc din 
dintre Republica So- 

România și Republica

Delegația de partid
și guvernamentală a Republicii

Democrate Vietnam
a făcut o vizită în Capitală

în ■ cursul după-amiezii de 
marți, delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Viet
nam. condusă de tovarășul Fam 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al Partidului Celor, ce 
Muncesc din Vietnam, prim-mi- 
nistru al Guvernului R. D. 
Vietnam, a făcut o ■ vizită prin 
Capilală.

Solii poporului vietnamez au 
fost însoțiți de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Nicolae Ghe
nea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului

*
municipal București.

Zamfiră, ambasadorul
popular 
Tudor 
României la Hanoi. .

După ce a străbătut marile 
artere și bulevarde ale Ca
pitalei. pe parcursul cărora oas
peții au putut să vadă arhitec
tura modernă a numeroaselor 
edificii social-culturale și blocuri 
dc locuințe, ridicate în ultimii 
ani, coloana de mașini s-a 
oprit in cel mai mare și modern 
cartier, al Bucureștiului — Ti
tan, în care locuiesc mai bine 
de 200 000 de oameni ai muncii.

în. fața unei machete, arhitec
tul sef al orașului, Tiberiu Rid. 
a prezentat membrilor delegați
ei date sugestive privind con
strucția de locuințe din această 
parte a Capitalei, principalele

realizări 
tizarte a 
viitor. Oaspeții au fost 
mâți că în ultimii ani in Ca
pitala țării noastre, au fost con
struite peste 220 000 de aparta
mente. astfel că 40 la sută din 
populația orașului București 
locuiește acum in case npi.

Tovarășul Fam Van Dong se 
interesează de modul de orga
nizare a proiectării și construc
ției, de metodele de construc
ție. de timpul de execuție a 
diverselor tipuri de- clădiri și de 
costul apartamentelor. Oaspete
le dă o înaltă apreciere grijii pe 
care conducerea partidului și 
statului nostru o acordă asigu
rării de condiții de viață tot 
mai bune oamenilor muncii, iși

în munca de sist.ema- 
orașului, proiectele de 

in for

manifestă admirația față de in
geniozitatea arhitecților și hăr
nicia constructorilor români.

Coloana de mașini 
din nou 
Capitalei, 
cartier — 
aici, oaspeții apreciază realiză
rile arhitecturii românești.,

în încheierea vizitei, tovară
șul Fam Van Dong adresează 
arhitecților și constructorilor, 
tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, urarea de a obține 
succese tot mai mari in opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Solii poporului vietnamez nu 
fost salutați cu multă căldură 
de numeroși locuitori ai cartie
relor vizitate.

străbate 
marile bulevarde ale 

pină intr-un alt mare 
Drumul Taberei. Și
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„ARTISTUL ADEVARAT
ESTE UN MILITANT, UN
CETACEAN EXEMPLAR “

dv. pregă- 
studenților-

ca pe un

— Stimată tovarășă Eugenia 
Popovici, sînteți rector de un an. 
Care a fost dominanta activității 
Institutului în acest an ?

E.P. : Preocuparea de a găoi 
și propune soluții pentru îmbu
nătățirea învățămîntului artistic. 
Preocupare — precizez — care 
n-a început odată cu activitatea 
mea. ci reprezință un proces 
permanent, continuu. Anul a- 
cesta, însă, a fost mai atentă 
grija de a descoperi modalități 
„active" ca, de pildă, „controlul 
de calitate" la Studioul de tea
tru. Catedrele de actorie au ți
nut sub atentă supraveghere, pe 
întreg parcursul stagiunii, des
fășurarea repetițiilor, pregătirea 
fiecărui spectacol, de fapt pre
gătirea artistică a fiecărui stu
dent.

— Cu toate acestea, la Stu
dioul I.A.T.C., s-au prezentat li
nele spectacole care făceau evi
dente și carențe ale acestei pre
gătiri : în „Evantaiul", de exem
plu. rostirea clară era uneori 
neglijată, unii interpret ai 
. ” -mului" nu vădeau aptitu- 
d; - : de recitatori...

F P. ; Sîntem în total deza
cord. Studenții care cîntau, sau 
recitau versuri în acel spectacol 
festiv s-au prezentat destul de 
bine.

— Cum apreciați 
tirea artistică a 
actori ?

E.P. : Absolut 
schimb ; noi ne străduim să o- 
ferim studenților calificarea ne
cesară viitoarei profesii. Dar și 
ei trebuie să primească cunoș; 
tințele artistice cu o rigoare și 
disciplină nedesmințită, carJ 
dau forța de a munci in aceasta 
meserie. Dacă participarea stu
denților la acest schimb e nesa
tisfăcătoare, eforturile noastre 
rămîn zadarnice, iar rezultatele 
apar pe măsura schimbului.

— în afara acestor eforturi, ce 
a întreprins școala pentru edu
carea politică, civică, etică a vii
torului artist ?

E.P. : Natura profesiei noastre 
obligă la o atitudine civică și 
politică fără fisură. Artistul a- 
devărat e un militant, un cetă
țean exemplar. Dacă studentul 
înțelege că această conduită e 
poarta prin care poate intra, cu 
fruntea sus, într-o profesie, a- 
tunci nutrim speranța că am 
pregătit elemente valoroase.

— întrebam in ce direcție a 
acționat școala pentru a forma o 
asemenea atitudine ?

E.P. : Intre altele, apropiind 
tinerii de realitate, de oamenii 
legați direct de producția ma
terială. Noi am organizat. îm
preună cu studenții, spectaco
le în uzine, . combinate indus
triale, pe mari șantiere. Studen
ții noștri au jucat direct la lo
cul de muncă al acestor oameni 
harnici, doritori să cunoască 
munca celor mai tineri artiști. 
După spectacole studenții au 
discutat cu muncitorii, au luat 
contact, cum se spune, cu preo
cupările și aspirațiile acestora, 
înrîurirea acestor contacte a 
fost cert binefăcătoare pentru 
viitorii artiști ; ei isi cunosc ast
fel nemijlocit publicul, precum 
și datoriile față de el.

— S-a spus adesea că I.A.T.C. 
pregătește viitorul regizor sau 
actor în condiții „de seră". Sîn
teți de acord cu această părere ?

E.P. : Nu, și iată de ce. Să 
presupunem că studenții ar face 
practică, adică ar activa în tea
tre profesioniste. Insuficient 
pregătiți profesional, ei n-ar îm
prumuta ceea ce este valoros în 
teatre, eventual ar imita, fără 
discernămînt. Studentul trebuie 
înarmat cu principii și criterii 
artistice solide : aceste principii 
trebuie temeinic însușite pentru 
ca atunci cînd absolventul ar în- 
tilni în colective profesioniste 
influențe negative — rutină,

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE; EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
(Urmare din pag. Z)

doctorul cutare..., poate îl 
știi...". Nu-l știam. „Dar co
pilul?". „A venit taică-său 
și l-a luat. L-a recunoscut 
oficial, l-a trecut pe numele 
lui, și l-a luat..."

Nu înțelegeam nimic. Anul 
trecut, cînd i-am văzut ulti
ma oară pe toți trei — soț, 
soție, copil — cel din urmă 
avea aproape șase ani. „Nu 
era copilul tău ?“. „Ba a fost 
al. meu pînă de curtnd. Sau 
așa crezusem eu. Dar nu era 
al meu. 11 făcuse cu celălalt, 
cu care s-a măritat acum, iar 
eu nu știam nimic..."

Și iată ce poveste de-a 
dreptul oribilă mi s-a spus: 
doamna avusese „legături" cu 
celălalt încă înainte de căsă
toria cu primul soț. Trecuse, 
totuși, peste asta și se mări
tase cu altul, deși nesilită de 
nimeni. Apoi a pus la cale 
înșelarea soțului și concepe
rea unui copil cu cel ce avea 
să-i devină al doilea soț, pre- 
zentîndu-i-l bărbatului pe 
atunci legal, drept copilul lui.

Convorbire cu EUGENiA POPOVICI,
rector al I.A.T.C.

automatisme — asemenea influ
ențe să nu opereze. într-un cu- 
vînt, meșteșugul actoricesc tre
buie bine învățat in școală...

— Climatul exclusiv de școală 
(să nu spunem de seră !), în 
care se dezvoltă viitorul artist, 
nu-i creează greutăți de inte
grare in activitatea practică ? 
Cum se pot evita dificultățile de 
acest gen ?

E.P. : Cei ce absolvă institutul 
ar trebui să cunoască direct și 
din timp teatrele în care vor 
lucra, trupa, repertoriul. Anul 
acesta, Consiliul Culturii ne-a 
ajutat să trimitem opt studenți la 
Teatrul de Nord (Satu Mare) cu 
citeva luni înainte de încheierea 
cursurilor. Ei au făcut astfel cu
noștință din vreme cu tot ce-i 
putea interesa în legătură cu 
viitoarea lor activitate. Condi
țiile fiind integral cunoscute, cei 
nouă tineri au plecat la Satu 
Mare cu toată încrederea.

Satu

înso- 
pre-

— Cei opt actori au fost 
țiți de un coleg regizor : 
zența lui a fost un stimulent 
pentru actori să se constituie șî 
să plece in „echipă" ?

E.P. : Desigur, fiindcă regizo
rul ii cunoaște pe actori și îi dis
tribuie cum trebuie. Actorii au 
încredere în el, lucru foarte im
portant. Aud că la Satu Mare 
echipa noastră a și început să 
pregătească un spectacol.

— Anul trecut studenții de la 
regie, din ultimul an, n-au mai 
lucrat la Studioul I.A.T.C., ci in 
diferite teatre din țară. Cum s-a 
soldat această experiență ?

E.P. : A grăbit maturizarea 
viitorilor regizori.

— Așadar, nici anul viitor nu 
vor regiza studenții Ia Studio ?

E.P. : Ba da, pot lucra și la 
Studioul institutului, dar și în 
teatre. Eu voi insista să lucreze 
în teatre, sub supravegherea 
profesorului. Am luat această 
măsură pentru a crește respon
sabilitatea studenților și a profe
sorilor; altfel vor fi judecați 
pentru rezultatele obținute în 
teatre profesioniste decit în 
Studio. Am urmărit, desigur, și 
maturizarea mai grabnică a stu- 
dentului-regizor. Anul trecut, 
singurul teatru care a primit 
studenți să monteze spectacole 
a fost cel din Tîrgu Mureș. Aș 
vrea 
București 
sînt 
să-i ajute pe viitorii lor 
zori 
tind 
lor...

— Pină atunci ne amintim în
să că pe scena Studioului și nu 
ale teatrelor profesioniste s-au 

spectacole remarcabile, 
! de studenți, spectacole 

impus nume de tineri 
ca și de actori. Talente 

valoare s-a confirmat

din 
că 

trebuie 
regi- 

să se formeze, âccep- 
să lucreze cu colectivele

însă ca și teatrele 
să se convingă 

beneficiare, deci

jucat 1 
montate 
care au 
regizori, 
a căror

Un copil. Cine, dintre cei ce 
au inimă de oameni, nu știe 
ce înseamnă el pentru un 
tînăr care și-a întemeiat o 
familie. „Tatăl" era în culmea 
unei fericiri firești. 11 știu din 
perioada cînd soția era gra
vidă, îl știu cînd s-a dus la 
maternitate cu flori, cînd l-a

Investiția 
morală

adus acasă pe cel mic, în 
scutece, l-am văzut plimbîn- 
du-se cu el prin parc, mai 
tîrziu, cînd gîgîlicea făcea 
primii pași, iar el se credea 
tată, trăind emoțiile, bucuriile 
și durerile tatălui care-și să
rută copilul sănătos, sau su
feră cînd este bolnav. Intre 
timp doamna continua legă
turile vechi, făcea dragoste 
în două paturi, copilul creș
tea, iar atunci cînd a împli

apoi din plin. Cum apreciați dv. 
ultima stagiune a Studioului ?

E.P. : Pozitiv.

— S-au prezentat aici nouă 
spectacole. Știu că, după opinia 
dv., in activitatea Studioului 
trebuie să primeze criteriile pe
dagogice. Care a fost spectacolul 
cel mai semnificativ din acest 
punct de vedere ?

E.P. Toate. Dați-mi voie să le 
enumăr : ,.O noapte furtunoasă"
— Caragiale, „Kir Zuliaridi" — 
Alecsandri, „Autorul moare azi"
— Mirodan, „Vînătoarea de vră
jitoare" — Miller, poemul festiv 
„Aici e soarefe meu", „Vilegia- 
turiștii" — Gorki, „Cimbeline"

proces

mai fi 
o scc-

— Shakespeare, „Evantaiul" — 
Goldoni, „Privește înapoi cu 
mînie" — Albee. Toate au servit 
procesului de învățămint. stu
denții au putut invăța din fie
care piesă, din fiecare spectacol. 
Noi nu urmărim succesul specta
cular, noi urmărim jiu 
pedagogic.

— Deci, Studioul nu va 
un teatru al Capitalei, ci 
nă-școală.

E.P. : în conformitate cu le
gea. Fiind facultate, avem drep
tul la un studio-școală. De aceea, 
producțiile realizate aici nu tre
buie judecate și criticate ca și 
cum ar aparține unui teatru 
profesionist. Se aleg piese, se. 
iac distribuții și montări ur- 
mind numai criterii pedagogice. 
Studenții dau aici examene de 
interpretare. în acest scop cate
drele de actorie fac o regie care 
să pună în valoare interpreta
rea. Din această cauză, acea re
prezentație nu trebuie văzută și 
judecată sută la sută ca cea de 
pe scena unui teatru. După cum 
spuneam, interesul pedagogic 
primează.

— Dar dacă la Studio specta
colele ar fi puse în scenă de 
profesorii de regie și nu de cei 
de actorie, nu credeți că s-ar ob
ține și rezultate pedagogice dar. 
în mod egal, artistice ?

E.P. : Da și nu. Studentul ar
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nit șase ani, a venit cu celă
lalt bărbat în fața propriului 
soț, i-au aruncat în față ade
vărul că l-au înșelat, că l-au 
făcut să se creadă părințe, au 
oficializat totul și... au plecat. 
Mai bine-zis l-au dat afară, 
venind celălalt să-i ocupe 
locul.

...Am căutat în memoria 
mea murdăriile morale cele 
mai atroce, abjecțiile cele mai 
ordinare cunoscute în ultimii 
zece-cinsprezece ani de gaze
tărie și mărturisesc că n-am 
auzit de una care s-o egaleze 
pe aceasta. Nu numai din 
partea „doamnei", care l-a 
pus șase ani pe primul să 
îmbrățișeze un copil care 
nu era al lui, gest criminal, 
după opinia mea —, dar și 

suferi două îndrumări : a regi
zorului de profesie și a profe
sorului de actorie. Nu-l putem 
face răspunzător pe student de 
o indrumare, contradictorie și 
în acest caz pentru noi needi
ficatoare.

— Ce părere aveți despre cea 
mai bună promoție de actori ?

E.P. : A absolvit acum o serie 
bună, cu unele elemente foarte 
bune.

— Cum a decurs repartizarea 
lor anul acesta ?

E.P. : Ca de obicei. candidați! 
și-au ales locurile în acele tea
tre unde Consiliul Culturii a re
partizat posturi vacante. Voi 
semnala un amendament cu bu
ne rezultate : aceste instituții 
ne-au anunțat cu citeva luni 
înainte de încheierea cursurilor 
intențiile și posibilitățile lor, co
municate imediat studenților. Ei 
au avut posibilitatea să ia re
lații despre acele teatre, să re
flecteze și să decidă în deplină 
cunoștință de cauză.

— După cum se știe, normele 
repartizării în învățămîntul ar
tistic sînt perfectibile. Ce pro
puneri aveți dv. în acest sens ?

E.P. : Cred că în consolidarea 
profesională a unui tînăr are 
un rol important colectivul in 
care începe să lucreze ca pro
fesionist angajat. De aceea, ar fi 
foarte bine să se creeze posibili
tatea absolvenților ca primul an 
de stagiatură să se efectueze în
tr-un teatru cu un colectiv bine 
constituit, cu regizori experi
mentați, cu rezultate artistice 
deosebite. Absolventul să fie in
tegrat acestui colectiv, să se 
dezvolte aici și abia apoi să ser
vească instituția unde va fi re
partizat. E necesar, după păre
rea mea, ca tînărul actor să facă 
trecerea de la școală la teatrul 
profesionist, beneficiind neapărat 
de experiența unei instituții 
dramatice de prim rang.

— Care este, după opinia dv. 
obligația teatrelor care primesc 
noi absolvenți ?

E.P. : Prima lor obligație ră- 
mine în continuare pedagogică : 
colectivele artistice care primesc 
tineri trebuie să aibă grijă să 
nu-i distribuie nepotrivit pen
tru a nu le crea complexe și 
disperări, să le asigure o activi
tate continuă și potrivită posibi
lităților lor, să urmărească dez
voltarea lor profesională, să-i 
prezinte publicului la adevărata 
lor valoare.

— Dar datoria celor mai ti
neri actori ?

E.P. : Să contribuie cu devo
tament la acel salt calitativ pe 
care orice teatru trebuie să-l 
facă în raport cu cerințele spi
rituale ale unei societăți aflate 
in plină dezvoltare. Tînărul ac
tor sau regizor trebuie să ducă 
în teatre exigențe ce țin de a- 
curatețea profesională, de disci
plina și etica proprii artistului 
comunist. Prezența lui într-o 
instituție dramatică trebuie să 
se facă simțită print.r-un cumul 
de activități constructive, la ca
re să-și aducă permanent în
treaga și pasionata sa contri
buție.

VIORICA TANASESCU
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Exerciții de mimică 

din partea celui de al doilea 
bărbat, care mai mult de o 
jumătate de deceniu își „în
țelesese" iubita cînd trebuia 
să plece de la el și să ajungă 
în patul bărbatului oficial... 
Stai și te întrebi: cită putre
ziciune trebuie să fie în ini
mile unor asemenea indivizi ?

Oameni „cu carte" ? Me
dicină, adică știință de mare 
finețe, numiri latinești de me
dicamente, moralitatea cea 
mai înaintată — moralitatea 
medicului ? Ce mai rămîne 
din toate acestea cînd afli că 
purtătorul unui asemenea 
titlu frumos — medic ! — 
este capabil de fapte ca ace
lea de mai sus ? Cum îi 
poate iubi pe oameni cineva 
care este în stare să se poarte 
atit de cinic și imoral față de 
altul, cu care trăiește în casă, 
față de el însuși ?

...Vorbim adesea despre in
vestiția științifică pe care tre
buie s-o facem în tineri. Da, 
neapărat. Fără ea nti se poate. 
Dar să nu uităm, investiția 
morală. Fără ea omul nu e 
om!

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

PREDAREA LIMBILOR
STRĂINE ÎN ȘCOALĂ

în contextul noțiunii de cul
tură generală se înscrie și stă- 
pinirea limbilor străine de mare 
circulație. Pentru prima oară un 
document de partid ca cel adop
tat în Plenara din iunie a C.C. 
al P.C.R. fixează locul și rolul 
limbilor străine în pregătirea 
multilaterală a tineretului pentru 
viață, precum și sarcinile școlii 
în această direcție. Am fost în
trebați' de numeroși cititori cum 
și de cînd se vor aplica prețioa
sele îndrumări date de partid 
in acest sens. Le răspundem 
prin intermediul prof. Marieta 
Sava, director în M.E.I.

— Fiecare tînăr aflat la vîrsta 
școlarității — și înțeleg prin a- 
ceasta de la grădiniță și pinâ ia 
facultate inclusiv — va trebui 
să-și însușească minimum două 
limbi străine. Nu mai trebuie 
demonstrată necesitatea acestei 
măsuri; e de ajuns să spunem că 
limbile străine sînt un instru
ment indispensabil omului cult, 
specialist într-un anumit dome
niu, cu relații culturale, științi
fice, politice întinse. O primă 
idee ar fi începerea studiului 
limbilor străine încă din invă- 
țămintul preșcolar. Avem în ve
dere un experiment pedagogic 
pe plan mondial, care plasează 
începutul însușirii limbilor stră
ine la vîrste foarte mici, studiul 
lor întinzîndu-se pe o perioadă 
destul de îndelungată.
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Poștașul indiscret
Cooperația de consum 

a județului Buzău o șco
larizează pe Olguța Tîr- 
covu. După absolvirea șco
lii o repartizează într-una 
din unitățile sale, dar co
respondenta noastră nu lu
crează aici decît șase luni 
în loc de cinci ani, cit tre
buia, potrivit contractului, se 
căsătorește și-și urmează so
țul în București. Cooperația 
din Buzău nu-i acordă tran
sferul și o avertizează că-i 
va reține din salariu suma 
reprezentînd cheltuielile de 
școlarizare. „Vă rog să mi 
se răspundă, ne cere sem
natara scrisorii, dacă prin 
căsătorie este necesar ca 
pentru acordarea transferu
lui să restitui cheltuielile de 
școlarizare, deoarece lucrez 
tot în comerț". E foarte bine 
că v-ați căsătorit, deși pro
blemă consecințelor ce de
curg din nerespectarea con
tractului încheiat trebuia să 
v-o puneți înainte de a 
merge la ofițerul stării civi
le și să vă gindiți bine dacă 
puteți accepta acest risc. 
Căsătoria nu anulează obli
gațiile ce vi le-ați asumat, 
deci ca atare s-a procedat 
legal. Faptul că lucrați tot 
în comerț iarăși nu anulea
ză obligațiile de care amin
team, pentru că nu între
prinderea la care lucrați 
acum a cheltuit cu califica
rea dv. Sau poate. avind 
neapărată nevoie de dv. li
ni tatea în care lucrați acum 
își asumă obligația de a res
titui celor de la Buzău fon
durile investite ? Parcă 
nu-mi vine a crede...

AL. COBRE

— Ce noutăți apar în procesul 
însușirii limbilor străine in anul 
școlar 1973—1974 ?

— Un număr relativ mare de 
școli generale încep studiul pri
mei limbi străine din clasa a 
Il-a; claselor existente li se a- 
daugă încă 1 000 de clase, ceea ce 
practic, înseamnă dublarea lor. 
Tot din toamnă, în clasa a Vl-a 
se va introduce treptat studiul 
celei de-a doua limbi străine. In 
ceea ce privește grădinițele, co
pii de 4—5 ani vor avea și ei po
sibilitatea de a dobîndi primele 
noțiuni de engleză, 
germană și rusă în i 
cial organizate, la 
rinților.

franceză, 
cursuri spe- 
cererea pâ-

/I

înscrierea la o
a doua facultate

Vasilache Dumitra, București : 
In aplicarea dispozițiilor artico
lului 172 din Legea nr. 11/1968 și 
a prevederilor Decretului nr. 
1171/1968, în anul 1969 Ministerul 
Educației și Învățămîntului a 
emis Ordinul nr. 340 conform 
căruia, începînd cu anul uni
versitar 1969/1970, se pot înscrie 
ca studenți în anul întîi, la fa
cultățile la care este organizat 
învățămîntul superior fără 
frecvență, fără examen de admi
tere, absolvenții cu diplomă ai 
unei facultăți, care doresc să 
urmeze o a doua facultate, dacă 
sînt îndeplinite următoarele 
condiții :

— să facă dovada că au acti
vat cel puțin 3 ani de la absol
virea primei facultăți la locurile 
de muncă în care au fost repar
tizați sau, pentru absolvenții din 
seriile vechi, la locurile cores
punzătoare calificării obținute ;

— să prezinte o recomandare 
eliberată de conducerea institu
ției, întreprinderii ori organiza
ției ai căror angajați sînt. O 
dată cu eliberarea recomandării, 
unitatea' respectivă urmează să 
creeze posibilități de îndeplinire 
a obligațiilor de școlarizare po
trivit reglementărilor în vigoare 
privind învățămîntul superior 
fără frecvență.

în continuare, Ordinul nr. 
340/1969 dispune că absolvenții 
cu examen de diplomă ai insti
tutelor pedagogice de 3 ani pot 
urma cursurile fără frecvență 
ale facultăților din cadrul insti
tutelor de învățămînt superior 
de același profil cu al celor ab
solvite, cu condiția să facă do
vada :

— că au dat curs dispoziției 
de repartizare la stagiu după 
absolvirea facultății ; că au 
funcționat la locurile de muncă 
la care au fost repartizați cel 
puțin 3 ani sau dacă au fost 
trecuți în alte locuri de muncă 
potrivit calificării obținute, să 
facă dovadă că transferul s-a 
efectuat în condițiile prevăzute 
de Codul muncii sau de Statutul 
personalului didactic. înscrierea 
acestor absolvenți se va face în 
anul al III-lea al facultăților de 
același profil cu cea absolvită 
cu susținerea și promovarea 
examenelor de diferență stabili
te de către decanii facultăților.

în completarea Ordinului nr. 
340, Ministerul Educației și In- 
vățămîntului a emis circulara nr. 
120 061/1969 care prevede că pen
tru stimularea absolvenților u- 
nor instituții de Învățămint su
perior, care au absolvit prima 
facultate cu rezultate foarte 
bune — media generală peste 9 
— și s-au remarcat în scurt timp 
prin activitatea desfășurată la 
locul de muncă unde au fost re
partizați, pot fi înscriși la o a 
doua facultate, fără examen de 
admitere, înainte de împlinirea 
stagiului de 3 ani de la înche
ierea studiilor.

— Ce preconizați pentru 
viitori ?

anii

— Prin cuprinderea tuturor e- 
levilor de clasa'1 a doua in învă
țarea unei limbi străine se cre
ează premize ca întreaga popu
lație școlară să înceapă studiul 
celei de a doua limbi străine din 
clasa a V-a. Vrem să avem cu
noscători ai limbilor străine atit 
la orașe cit și la sate, un număr 
echilibrat de cunoscători ai ce
lor patru limbi de circulație 
mondială (engleza, franceza, 
sa și germana), și un număr 
respunzător de cunoscători 
limbilor spaniolă și italiana, 
aceea s-a făcut o distribuire 
țională pe teritoriu, stabilindu-se

ru- 
co- 

ai 
ue 
ra-

Prin aceeași circulară se dis
pune că pot fi înscriși în anul 
al III-lea al unei facultăți simi
lare cu cea absolvită, pentru 
continuarea studiilor, absolven
ții cursurilor fără frecvență ale 
institutelor pedagogice, neînca
drați în învățămînt, dacă înde
plinesc una din următoarele 
condiții :

— au promovat prima faculta
te cu media generală mai mare 
de 9: au desfășurat activitate de 
cercetare științifică ; lucrează in 
specialități foarte strins legate 
de facultatea^absolvită ; sînt ca
dre didactice, care lucrează la 
data cînd solicită înscrierea la 
Consiliul Național sau la consi
liile județene ale organizației 

„PLĂTESC
AMENDA"

(Urmare din pag. I)

vesc societatea, Iezind umanitatea 
apartenența la o organizație comunistă și 
moralmente structurată.

In ultimul timp au apărut la npi un fel 
bună purtare", ca să le spun așa, niște

de „manuale de 
cărți foarte utile 

de altfel, cuprinzînd prevederi în legătură cu portul mănuși
lor, al pălăriei etc. Ceea ce mi se pare demn de subliniat 
nu constă în discuții asupra evoluției nodului la cravată, ci 
în încercarea de 
tr-un element de 
brăca civilizat și 
dintr-o necesitate
sentimentul coerciției, 
resort psihologic demn de urmărit. Numai așa vom depăși 
falsa disociere, prejudecata unora că intre a fi pentru tine și 
a fi pentru ceilalți există grade diferite de umanitate. Situa
țiile deosebite probează că a fi om nu înseamnă să fii om

a transforma respectul pentru ceilalți în- 
conduită individuală. Nevoia de a te îm- 
de a te comporta firesc trebuie să vină 

resimțită ca ceva personal, iar nu din 
pentru că „așa se cere". Este un

poate susține concepția, invocînd merite sociale și poziția pe 
care o. avea în organizația de tineret. Nici mai mult, nici mai 
puțin, tînărul 
tar de U.T.C. 
sînt de colo, 
nevasta, e o 
dacă vreți I"

Din fericire, 
sistem de reacții individuale, nici nu s-ar putea închipui așa 
ceva, ar fi oribil, o lume planificată afectiv. Este justificată 
numai dorința de a propune membrilor săi idealuri capabile 
să unifice energia tuturor și să o îndrepte către țeluri comune. 
Schimbarea accentului pe interesul general, de care vor
beam la început, nu înseamnă o atenuare a individului, ci 
supunerea lui la umanitate, restringerea posibilităților de a 
cădea sub nivelul acceptat de civilizație. Protestul multora, 
invocînd caracterul intim al unor manifestări, devine inope
rant, dacă avem în vedere consecințele pe plan social. 
Inchipuiți-vă o lume în care toate apetiturile individuale ar 
avea cea mai genuină formă de manifestare ? Ar mai se
măna ea oare cu socialismul, ar duce ea la realizarea de
plină a persoanei umane ? Greu de crezut I Omul este om 
întrucît își depășește indeterminările, „secretul" vieții ani
malice, întrucît se „universalizează", cum spun psihana
liștii, găsind terenul unei întîlniri cu „ceilalți”. Cea mai 
gravă eroare este de a resimți diferența între ceea ce faci 
cînd ești tu și ceea ce arăți pentru alții. L. N„ din întîm- 
plarea citată, este necruțător, desigur, cu un coleg ce-și 
încalcă datoriile de serviciu, dar nu ezită să-și lovească 
soția. Fără a se afla pe același plan, ambele situații pri- 

pe care o presupune 
la o colectivitate

fusese secretar, iar acum era locțiitor de secre- 
într-o întreprindere. „Cunosc eu toate astea, nu 
Mai lâsați patriotismul cu mine. Mi-am bătut 
problemă de familie, și gata. Plătesc amendă

o societate nu contribuie direct la crearea unui

wiunuimmmmmmiuuiiummmiuumiimmmmmmium.

O nouă construcție mo
dernă vine să deservească 
pe oamenii muncii din 
Colibași—Argeș. Ea adă
postește un magazin BIG, 
cu autoservire, și o cantină 
a cărei capacitate însu

mează 2100 de locuri.

pentru fiecare școală și fieca* 
tip de liceu limbile străine 
care vor fi pregătiți elevii.

Dispunem de cadrele diaacii^ 
necesare pentru ce ne-am pro^ 
imediat ; totul este să le folosim 

mai rațional decit pină acum. 
Dar principalul rămîne să se 
utilizeze metode moderne, care 
să conducă la însușirea limoit 
curente, cu accent pe conversa
ție ; trecerea la studiul elemen
telor din literatura țării respec
tive urmînd să se facă treptat.

Preconizăm revederea tutu
ror programelor și manuaieior 
de limbi străine în sensul intro
ducerii unui numă" ——o ae 
exerciții și aplicații 
lătura caete pentru 
independentă a elevilor. Dv 
menea ne-am propus să facilitam 
studiul limbilor străine prin lec
ții de televiziune integrala și 
completivă, să dotăm școlile cu 
material audio-vizual corespun
zător incit, la sfirșitul învața- 
mîntului general obligatoriu ș» . 
cu atit mai mult al liceului,' • 
solvenții să converseze bine 
limbile studiate, să 
curent literatură și 
specialitate.

'.a to
rn 

citi 
ae

poată 
lucrări

M. V.

pionierilor, precum și în alte 
munci de răspundere legate de 
invățămînt.

După ce decanatul verifică ac
tele candidaților și procedează 
la echivalarea unor examene 
promovate în cadrul facultății 
absolvite, în funcție de progra
ma analitică și planul de învă- 
țămint, se înaintează rectoratu
lui propunerea de înscriere in 
facultate. Rectorul instituției de 
invățămînt superior aprobă în
matricularea ca studenți în a 
doua facultate, înscrierea trebu
ind să se facă pînă la începerea 
anului universitar.

VIOREL CIOBANU
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pentru subminarea pozițiilor so
cialismului.

Statele socialiste promovează 
o politică externă principială de 
clasă. Orientarea spre întărirea 
păcii și securității internaționa
le, ■ solidaritatea cu lupta de 
eliberare a popoarelor din toate 
țările și de pe toate continen
tele, respingerea atentatelor îm
potriva libertății și independen
ței lor, împotriva dreptului lor 
de a-și decide de sine stătător 
soarta — acestea sînt părți com
ponente inseparabile ale unei 
asemenea politici.

Ținînd seama de uriașa însem
nătate pe care o are colaborarea 
economică dintre țările socialis- 

’ mului pentru desfășurarea cu 
succes â construcției socialiste

și comuniste, pentru creșterea 
permanentă a bunăstării și cul
turii popoarelor acestor țări, au 
fost examinate modul cum se 
înfăptuiește Programul complex 
al integrării economice socialiste 
și principalele direcții de per
fecționare in continuare 
vității Consiliului de 
Economic Reciproc. S-a 
mat că aceste probleme 
să rămină și pe viitor in 
atenției partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre 
ale C.A.E.R.

La întilnire s-a subliniat că 
unitatea tot mai puternică a 
partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste contribuie la succesul 
cauzei păcii și progresului social. 
A fost exprimată convingerea 
că întărirea neabătută a coeziu
nii mișcării comuniste interna-

a acti- 
Ajutor 
reafir- 
trebuie 
centrul

w

ționale pe baza principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, strînsa 
colaborare frățească a comuniș
tilor din toate țările vor avea 
de jucat și în viitor un rol re
marcabil în consolidarea destin
derii, pentru triumful idealuri
lor păcii și socialismului.

III

Conducătorii tuturor partide
lor frățești care au participat la 
intîlnire au subliniat unanim 
dorința de a dezvolta colabo
rarea multilaterală dintre țările 
socialiste, de a-și coordona ac
țiunile pe arena internațională, 
în interesul cauzei socialismu
lui și consolidării păcii.

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

Foto: O. PLEC ANIn atelierul de mașini-unelte.

întreprinderea Canai-Apa București
la a 50-a aniversare

DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 

întreprinderii Canal-Apă București
Pentru activitate îndelunga

tă și merite deosebite , in asi
gurarea serviciilor de alimen
tare cu apă, canalizare și a- 
grement in municipiul Bucu
rești, precum și pentru con
tribuția colectivului de sala- 
riați ai întreprinderii canal- 
apă București la opera de 
construire a socialismului in 
patria noastră, cu prilejul

împlinirii a 50 de ani de la 
înființare,

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste 
decretează:

Articol unic. —
„Ordinul Muncii" 
treprinderii cartal-apă Bucu
rești.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Romania

Se conferă 
clasa I în-

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România a trimis președintelui Re
publicii Dahomey, locotenent colonel MATHIEU KEREKOU, ur
mătoarea telegramă :

îmi este plăcut ca, în numele Consiliului de Stat, al poporului 
român și al meu personal, să transmit, cu ocazia celei de-a 
XIII-a aniversări a proclamării independenței Republicii Daho
mey — Ziua națională, sincere felicitări și cele mai bune urări 
de fericire Excelenței Voastre, de bunăstare, pace și progres po
porului dahomean prieten.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România a trimis președintelui 
Confederației Elvețiene, ROGER BONVIN, următoarea tele
gramă :

Ziua națională a Confederației Elvețiene îmi oferă plăcutul prilej 
de a adresa Excelentei Voastre și Consiliului Federal, in numele 
Consiliului de Stat si al meu personal, cordiale felicitări, iar 
poporului elvețian urări de pace și fericire.

Vizitele președintelui
Senatului francez

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la înființare, întreprinde
rii Canal-Apă București i-a fost

conferit, prin Decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România. „Ordinul Muncii'*

clasa I, pentru activitate înde
lungată și. merite deosebite în 
asigurarea serviciilor de alimen
tare cu apă, canalizare și agre
ment în municipiul București, 
precum șl pentru contribuția co
lectivului de salariați la opera 
de construire a socialismului în 
patria noastră.

Cu același prilej, pentru me
rite deosebite în opera de con
struire a socialismului, a fost 
conferit „Ordinul Muncii" clasa 
I tovarășilor Trandafir P. Dima, 
electrician, exploatarea apei, și 
Toma A. Tomescu, controlor ex
ploatare canalizări.

Ordine și medalii au fost con
ferite, de asemenea, unui nu
măr de 67 muncitori, maiștri, 
ingineri, tehnicieni și altor lu
crători din cadrul întreprinderii.

Distincțiile au fost înmînate, 
marți dimineața, de tovarășul 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
■>

GUVERNAMENTALE SOVIETICE
Marți la amiază a sosit la 

București delegația guvernamen
tală sovietică condusă de M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții sovietice în Comisia in- 
terguvernamentală româno-so- 
vietică de colaborare economică, 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a VH-a sesiuni a aces
tei comisii.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația guvernamentală sovietică a 
fost întimpinată de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
ședințele părții române în 
misia interguvernamentală
mâno-sovietică de colaborare e-

al 
pre- 
Co- 
ro-

conomică, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Emilian Dobreșcu, ministru se
cretar de stat, prim-vicepre- 
sedinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Ilie Cîșu, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Industriei Chimice, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior. Radu Constantines- 
cu, vicepreședinte, al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică 
și alți membri ai delegației gu
vernamentale române.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, și membri ai Amba
sadei.

A apărut
MAGAZIN

ISTORIC
nr. 8/1973

Din cuprins :

9 O experiență istoricește 
demonstrată : interviu cu 
profesorul italian Carlo Sali- 
nari ® 23 August 1944 : Ce 
s-a întimplat. la palat ? Apa
ratul represiv antonescian in 
derută e Arhive străine des
pre insurecția națională an
tifascistă armată O Voltaire 
despre Dimitrie Cantemir O 
în premieră : un portret po
licrom al domnitorului, aflat 
în Franța • Un nou concurs 
„Magazin istoric" A 10 fe
bruarie 1938 : Carol II in
staurează dictatura personală 
» Robespierre : ultima zi 
înainte de eșafod ® „Țări", 
cneji și voievozi a» Virstă 
omului ; 14 milioane ani ?

Marți, a avut loc la Palatul 
M.A.N. o întilnire între pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, și pre
ședintele Senatului francez, 
Alain Poher, care face o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte 
al M.A.N., Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice a 
M.A.N., Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., Mircea Rebreanu, depu
tat, membru al Comisiei de po
litică externă a M.A.N.

• LA AMBASADA R.P.D. CO
REENE din București a avut loc, 
marți, solemnitatea înminârii u- 
nei medalii jubiliare echipelor 
sanitare române care au parti
cipat la ajutorarea poporului co
reean în timpul războiului pen
tru apărarea independenței 
suveranității R.P.D. Coreene 
eliberarea patriei.

La solemnitate au asistat 
neral-colonel Ion Coman, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat, general
colonel Mihai Burcă, președin
tele Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
și Ministerului Sănătății.

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

și 
Și

ge-

La solemnitatea de la Palatul 
Consiliului de Stat au luat parte 
tovarășii Gheorghe Cioară, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al Muni
cipiului București, ~ 
Stătescu, secretarul 
de Stat.

în numele C.C. al
Consiliului de Ștab, personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Emil Bodnaraș a feli
citat călduros pe cei decorați. 
Relevind succesele obținute de 
colectivul întreprinderii, vice
președintele Consiliului de Stat 
a arătat că distincțiile acordate 
exprimă recunoașterea muncii, a 
meritelor pe care lucrătorii de 
aici și le-au cîștigat în activi
tatea de jumătate de veac pusă 
în interesul marii colectivități a 
Bucureștiului. Totodată, vorbito
rul a subliniat necesitatea inten
sificării eforturilor în vederea 
satisfacerii exigențelor mereu 
crescînde pe care Ie impune dez
voltarea Capitalei României so
cialiste.

în numele celor decorați, a 
exprimat mulțumiri ing. Vasile 
Mureșan, directorul întreprinde
rii Canal-Apă București.

Constantin 
Consiliului

P.C.R. și

® ® ® ® ©

sportului.

PROGRAMUL II

nia în lume. 22,40 Stadion — emi
siune de reportaje, anchete, opi
nii din lumea

ACEI OAMENI MINUNAȚI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
(orele 10: 12,30; 15.30; 18). UIMI
TORUL DR. CLITERHOUSE (ora 
20,30) : Cinemateca „Union".

Francis 
Franței

cei doi

A fost de față 
Levasseur, ambasadorul 
la București.

în timpul convorbirii, 
președinți s-au informat reciproc
asupra activității Marii Adunări 
Naționale și a Senatului fran
cez. Convorbirile s-au desîășurat 
în spiritul relațiilor tradiționale 
de prietenie româno-franceze, 
părțile manifestîndu-și dorința 
lărgirii colaborării dintre cele 
două organe legislative, dintre 
România și Franța.

★
în onoarea președintelui Se

natului francez, Biroul Marii 
Adunări Naționale a oferit, 
marți, un dejun, în timpul că
ruia Ștefan Voitec și Alain 
Poher au rostit toasturi.

Ambasadorul Franței la Bucu
rești, Francis Levasseur, a ofe
rit un dineu cu prilejui vizitei 
în țara noastră a președintelui 
Senatului francez.

★
în cursul zilei de marți, pre

ședintele Senatului francez, 
Alain Poher, a vizitat cartiere 
ale Bucureștiului, Muzeul de 
Istorie al Republicii Socialiste 
România și a asistat la un 
spectacol folcloric.

(Agerpres)

DISTRATUL : Sala Palatului 
ora 19,30), Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19: 21,15), Festival (orele 9; 
11; 13.; 15; 17: 19: 21), Grădina Fes
tival (ora 20).

CARTEA JUNGLEI : Scala (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Sta
dionul Dinamo (ora 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI l 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30), Grădina Ca
pitol (ora 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), București lo
vele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădina București (ora 20,15), Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

ȘI SALUTĂ RINDUNELELE : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

CU COPIII LA MARE : Doina 
(orele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,15), 
Program de desene animate pentru 
copii (ora 9,30).

JUCĂTORUL : Floreasca (orele 
15.30; 18; 20,15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE S 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Excelsior (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Buzești (orele 9; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30), Grădina Buzești (ora 
20,15).

ANDREI RUBLIOV : Viitorul (o- 
rele 16; 19,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ : 
Timpuri Noi (orele 9,15—20,45 în
continuare), Cosmos 
13; 20,15).

JANDARMUL LA
Grlvița (orele 8,45;
15,45; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

pentru o idee ;

(orele

(orele \
(orele

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) ; ESTIVAL BOEMA — 
ora 20. Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : MELEAGURI FERMECA
TE — ora 18,30.

PROGRAMUL

9,15—20,45
(orele 15,30;

PLIMBARE :
11,15; 13,30;

13.15; 20.30), Grădina Aurora (ora 
20).

SOLARIS : Cringași (orele 15,30; 
19).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Bll- 
cegi (orele 16; 18; 20), Lira (orele 
15,30; 18; 20,30), Grădina Bucegi 
(ora 20,15). Grădina Lira (ora 
20,15).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Me
lodia (orele 9; 11.15: 13,30; 16: 13,30; 
20,45), Grădina Modern (ora 20). 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

ULTIMUL CARTUȘ ; Pacea (o- 
rele 15,45; 18: 20), Munca 
16: 18; 20). \

MONTE CARLO : Giuleștl 
15,30; 18; 20,15), Rahova 
15,30: 18; 20.15).

CEAȚA : Ferentari (orele 15; 18; 
20,15).

ANTiONIU ȘI CLEOPATRA : 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Volga (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Grădina Select (ora 20,15), Grădi
na Tomis (ora 20).

TU. EU ȘI MICUL PARIS : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Popu
lar (orele 16; 19), Progresul (orele 
15,30; 19).

TE AȘTEPTAM, FLĂCĂULE î 
Vitan (orele 15,30; 17,30: 19,30).

FLUTURII SINT LIBERI : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.t5;
20,30), Arta (orele 15,30; 18; 20,30), 
Grădina Arta (ora 20,15).

ELIBERAREA (seriile IV—V) : 
înfrățirea (orele 15,30; 19).

ROND DE NOAPTE : Cotroceni 
(orele 15,30; 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALĂ : Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : U- 
nirea (orele 15,15; 17,45; 20,15),
Grădina Unirea (ora 20.30),

PE ARIPILE VÎNTULUI : Are
nele Romane (ora 20.

COPIII CĂPITANULUI GRANT î 
Grădina Vitan (ora 20,15).

9,00 Curs de 
capitulare (5). 
Omega 
levi. 10,00 Telex, 
rnieră. 10,10 în frunte comuniștii. 
10,35 Film serial „Marea iubire a 
lui Balzac". Episodul II — „Străi
na". 11,25 Moment folcloric cu Ste
fania Stere. 11,35 La ordinea zilei. 
Azi, județul Iași. 11,50 Revista lite- 
rar-artistică TV. 12,40 Pe-un picior 
de plai : „Tulnicul moțului". 13,00 
Telejurnal. 15,30—17,00 Matineu de 
vacanță. Filmul artistic „Soarele 
alb al pustiului’1 — producție a 
studiourilor sovietice. 17,00 Curs de 
limbă germană. Recapitulare (4). 
10,00 Telex. 18,05 Tragerea Prono- 
expres. 18,10 întrebări șl răspun
suri. Utilizarea rațională a forței 
de muncă socială în țara noas
tră. Modificări in raportul de for
ță pe plan economic tntre princi
palele țări capitaliste. 18,30 Ima
gini din Elveția. 18.40 Atenție la... 
neatenție ! Jurnal de protecție a 
muncii. 19,40 Timp și anotimp in 
agricultură. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotăritor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : „Tinerețe 
milenară". 20,05 Petroliștii din Vîl- 
cele (reportaj). 20,25 Telecinemate- 
ea. Ciclul John Ford. „Tot orașul 
vorbește". 22,00 „24 de ore". Româ-

limbă engleză. Re-
9,30 De la Alfa la 

enciclopedie pentru e- 
10,05 Avanpre-

20,00 o viață
Gheorghe Munteanu-Murgoci. 20,30 
Agenda. 20.40 Portativ ’73. Ecouri 
ale Festivalului național de muzi
că ușoară — Mamaia 1973. 21.20
Bucureștiul necunoscut — „Cu 
bastonul prin București". 21,40 
Film documentar : „Lumini in în
tuneric" — producție a studioului 
„Alex. Sahia". Regla Paul Cojo- 
caru. 21,50 Mic concert coral. For
mația corală a studenților anului 
III al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" dirijată de Silvia 
Secrieru. 22,10 Antologie umoris
tică : „Recomandație" de Max Mu- 

’ rey. Cu : Gr. Vaslliu-Birlic, Al.
Giugaru șl Ion Flnteșteanu.

PROGRAMUL III

dio

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Adu-ți aminte" de 
Sava Iiin. 10,00 Meridian-club. 11,00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — flautistul Vasile Jlanu. 
11,30 Geografie folclorică muzica
lă — Mehedinți. 12,00 Transmisiuni 
directe din țară. 12,10 invitație in 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 știrile după-amiezii. 17.05 
Alo, Radio I — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte : Arte plastice. 
18,10 Dublu recital : Marina Voica 
și Neil Diamond. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 în direct de la Craiova 
și Iași. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri Electrecord. 20,00 Figuri de 
seamă din istoria culturii româ
nești :
Radio-super-top — muzică ușoară 
de peste hotare. 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22.30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica : Ion 
Segărceanu. 23.20 Pagini din mu
zica contemporană. 23,55—24,00 
Ultimile știri.

Dlmitrle Cantemir. 21,00

Funeraliile tovarășului
MIHAIL ROȘIANU

Marți, 31 iulie, au avut loc la 
București funeraliile tovarășu
lui Mihail Roșianu, membru al 
C.C. al P.C.R.. deputat în Ma
rea Adunare Națională, preșe
dintele Consiliului General 
ARLUS, luptător înflăcărat pen
tru înfăptuirea înaltelor idealuri 
ale Partidului Comunist Român, 
pentru victoria socialismului în 
patria noastră.

în cursul dimineții, numeroși 
cetățeni ai Capitalei au venit la 
Casa de cultură din Aleea Ale
xandru, unde se afla sicriul cu 
corpul defunctului, pentru a-și 
lua rămas bun de la cel dispă
rut.

Sub portretul îndoliat al lui 
Mihail Roșianu, în jurul cata
falcului au fost depuse coroane 
de flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist

Român, Biroului Marii Adunări 
Naționale, Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului Edu
cației și învățămintului. Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, 
ARLUS,
luptători antifasciști din Româ
nia, Comitetul Uniunii sindica
telor din învățămînt, știință și 
cultură, din partea altor insti
tuții și organizații obștești. Au 
mai fost depuse coroane din 
partea Amabasadei U.R.S.S. la 
București, a Uniunii Asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine și A- 
sociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne.

Membri ai C.C. al P.C.R., ve- 
I chi militanți ai mișcării comu- 
' niște, activiști de partid, oameni 

de știință, artă și cultură, prie-

Consiliului General 
Comitetului foștilor

teni și tovarăși de muncă ai 
defunctului au fost de gardă la 
catafalc.

în acordurile marșului fune
bru, executat de o fanfară mi
litară cu drapel îndoliat, sicriul 
este așezat pe carul mortuar 
care se îndreaptă, apoi, spre ci
mitirul Ghencea. Aici a avut 
loc, la ora 13, mitingul de doliu.

Au luat cuvîntul tovarășul Ilie 
Murgulescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale și tovarășul 
Petre Lupu. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul muncii.

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

SPORT • SPORT • SPORT
Marginalii la turneul
internațional de la

Constanța
Turneul feminin internațional 

de volei, care s-a încheiat du
minică la Constanța, și la care 
au participat o serie de echipe 
prestigioase (Japonia, Cehoslo
vacia, Polonia, Ungaria și Roma
nia, cu două echipe) a reimpus 
in actualitate probleme mai vechi 
și mai noi implicate în evoluția 
de perspectivă a echipei noastre 
naționale.

Despre aceste probleme am 
purtat, timp de citeva ore, o 
discuție cu cei doi antrenori ai 
lotului — Nicolae Humă și Mi
hai Chezan.

Nicolae Humă : „De la înce
put vă mărturisesc că mă aș
teptam ca turneul să ofere mai 
multă satisfacție iubitorilor vo
leiului din Constanța. După pă
rerea mea, jocurile nu s-au ri
dicat la un nivel spectacular 
deosebit, excepție făcind evolu
țiile echipei japoneze. Cauzele 
sint obiective. Este vorba, in 
primul rînd, de faptul că echi
pele participante s-au prezentat 
la Constanța cu loturi mult 
Întinerite. în al doilea rînd, re
prezentativele ce au evoluat in 
cadrul turneului se pregătesc 
pentru Jocurile Mondiale Uni
versitare de la Moscova, ce se 
vor desfășura între 15—25 au
gust. Antrenorii, cum este și 
normal, preconizează pentru a- 
ceastă competiție atingerea for
mei de virf. Totuși, chiar și in 
aceste condiții, pentru noi tur
neul a fost util. Am verificat, 
intr-o companie valoroasă, în
tregul lot de care dispunem, ti
nerele noastre eleve au confir
mat că se află in progres. Desi
gur, nu ne putem încă declara 
mulțumiți, dar cițiva pași îna
inte au fost făcuți, mai ales 
la capitolul țehnico-tactic".

Mihai Chezan : „Turneul a 
constituit un test necesar și pre
țios pentru componentele lotu
lui român. Mă gindesc la tinere
țea lor, la lipsa de experiență 
competițională pe care majorita
tea o acuză. Verificarea forțelor 
fetelor noastre într-o competi
ție cu echipe de primă talie a 
fost, fără indoială, folositoare. 
Astfel, pot afirma că turneul 
și-a atins scopul. în. plus, prin 
participarea cu două echipe, noi 
am putut vedea și observa la 
lucru întregul lot pe care-1 con
ducem. Desigur că succesele ti
nerelor voleibaliste românce ne 
bucură. Ne aflăm însă abia la 
începutul unui drum lung 
greu. Avem proiecte ambițioase 
cu acest lot tînăr și, de aceea, 
refuzăm automulțumirea".

S-a spus că voleiul nostru fe
minin se află la răscruce. Afir
mația nu-i deloc gratuită și asta 
pentru că antrenorii veniți la 
conducerea echipei naționale in 
1972 au procedat la o primenire 
totală a lotului. S-a renunțat la 
o serie de jucătoare talentate, 
dar în virstă, în ideea clădirii 
unei noi echipe capabile să ne 
reprezinte in viitoarele compe
tiții de amploare : campionatele 
mondiale din 1974, apoi la cam
pionatele europene din 1975 și 
Olimpiada de la Montreal.

Nicolae Humă : „Cînd am re
nunțat la unele voleibaliste ta
lentate, ne-am gindit că in 1976 
ele vor fi destul de înaintate în 
virstă. Am avut de ales. Și am 
ales soluția care se numește 
tinerețe. Avem o serie de jucă- 
cătoare tinere in care ne punem 
mari speranțe. Notați numele și 
anul nașterii lor : Cazangiu

Paula (1954). Botezan Doina 
(1955), Dinculiță Constanța (1955), 
Cernega Emilia (1954), Antones
cu Maria (1954). Sînt doar citeva 
exemple. Credem in aceste fete. 
Au calități fizice deosebite, ta
lent și, mai ales, sînt discipli
nate. Sperăm să constituim un 
sextet de bază omogen și legat

VOLEI
sufleteste. Problema principală 
rămine volumul de lucru la an
trenament. La ora actuală, ma
rile echipe de volei feminine se 
pregătesc, zilnic, aproape opt 
ore. Noi ne pregătim in număr 
de două-trei . ore, timp de trei 
zile dintr-o săptămină. După 
cum puteți ușor constata, dife
rența este foarte mare. Aici 
este punctul nostru nevralgic. 
Și în această direcție trebuie să 
fini ajutați de forurile respon
sabile. Este necesar să se înțe
leagă că echipa națională are 
nevoie de un regim și un statut 
deosebit față de echipele de 
club".

Mihai Chezan : „Turneul de

la 
in 
că . ___ ___
tilitățile tehnice, de la spectacu
los, în favoarea rapidității și 
forței în execuție. Elevele noas
tre, după cum ați observat, sint 
încă deficitare la aceste capi
tole. își spun cuvîntul lipsa unei 
pregătiri susținute săptămînă 
de săptămină, un regim inten
siv. Spre exemplu, noi am avut 
lotul la dispoziție cu o zl îna
intea începerii turneului, din 
motive obiective și subiective 
asupra cărora nu insist. Dar 
trebuie să se înțeleagă, o dată 
pentru totdeauna, că — pentru 
a ajunge într-un turneu olimpic 
bunăoară, ca cel de la Montreal 
— e nevoie să te antrenezi zilnic 
citeva ore timp de doi-trei ani. 
A nu lua în considerație această 
situație, înseamnă a neglija, cu 
bună știință, rezultatele de pres
tigiu pe care le reclamă tradi
țiile noastre în volei — sport ce 
ne-a oferit în anii trecuți satis
facții deosebite".

Constanța a dovedit 
plus că voleiul actual 
in torță. S-a mutat de

o 
se 
la

dată 
joa- 
sub-
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• LA LOUISVILLE (Ken
tucky) a început un turneu 
internațional de tenis, la ca
re participă 64 de jucători. 
Iată primele rezultate : Oran- 
tes (Spania) — T. Moore (Au
stralia) 6—3, 6—1 ; Țlriae (Ro
mânia) — Feldstadt (Chile) 
6—I, 6—3 : Pilici (Iugoslavia) - 
Ward (S.U.A.) 6—3. 6—2 : Ri- 
essen (S.U.A.) — Ryan (Au
stralia) 6—1, 6—2 ; Froehling 
(S.U.A.) — Ramirez (Mexic) 
6—3, 6—0.

Campionul olandez Tom 
Okker. cîștigătorul ediției 1971 
a concursului, și americanul 
Arthur Ashe vor juca direct 
în turul doi.

• LA PRIMUL CAMPIO
NAT MONDIAL DE POLO 
PE APA care se va desfășu
ra între 1 și 9 septembrie la 
Belgrad vor participa 16 e- 
chipe printre care și Româ
nia. Comentatorul sportiv al 
agenției Taniug apreciază eă 
formațiile cu prima șansă la 
un loc pe podiumul de onoare 
sînt cele ale U.R.S.S., Unga
riei, Iugoslaviei, României. O- 
landei și Italiei. Echipele 
participante vor fi împărțite 
în 3 grupe preliminare. Pri
mele două grupe vor cuprin
de cite 6 echipe, iar cea de-a 
treia grupă 4 echipe. Din fie
care grupă se vor califica 
pentru turneul final primele 
două clasate. Restul formați
ilor vor juca pentru stabilirea 
clasamentului de la locurile 
7 la 16.

• ÎN 
național 
dern de 
3 probe,
maghiarul Kblemen (Dozsa) 
— 3169 puncte, urmat de 
Borlai (Csepel Budapesta) — 
3 074 puncte, Oniscenko (Di
namo Moscova) 2 992 puncte,

Spîrlea (Olimpia

București) 2 988 puncte, Balla 
(Bh. Budapesta) 2 987 puncte, 
Kaiser (Bh. Budapesta) — 
2 982 puncte, Horvath (Dozsa) 
— 2 975 puncte etc. Pe echipe, 
primul ’
Dozsa 
puncte. Olimpia București se 
află pe locul 6 (din 15 forma
ții participante), cu 8117 
puncte.

A treia probă, tirul, a re
venit concurentului maghiar 
Borlai — 1066 puncte.

Ioc este ocupat de
Budapesta, cu 9116

• RUNDA a 6-a a turneu
lui interzonal de șah de la 
Petropolis a fost ceva mai a- 
nimaiă decit rundele ante
rioare. Un punct important 
și-a înscris in tabelul con
cursului liderul clasamentului 
Liubomir Liubojevici, care 
l-a învins, la mutarea a 43-a, 
pe marele maestru cehoslovac 
Vlastimil Hort. Gheorghiu 
(România) a remizat cu Sa
von (U.R.S.S.) în clasament 
conduce Liubojevici cu 4,5 
puncte, și o partidă între
ruptă. urmat de Polugaevski 
— 4 puncte, Portisch și Mec- 
king — 3.5 puncte și o partidă 
întreruptă. Florin Gheorghiu 
ocupă locul 8, cu 3 puncte.

I

Pregătiri pentru
Cupa Davis'"W

Vineri pe terenurile clubului 
sportiv „Progresul" din Capitali 
va începe meciul de tenis dintre 
echipele României și U.R.S.S., 
contînd ca finală a zonei euro
pene (grupa A) a „Cupei Davis", 
In vederea acestei partide, tenis- 
menii români și-au continuat ieri 
antrenamentele. Ilie Năstase a 
jucat în compania lui Ovici, iar 
apoi s-a pregătit pentru proba 
de dublu evoluind alături de Ion 
Sântei. La rindul lor, tenismenii 
sovietici în frunte cu Metreveli, 
finalist la Wimbledon, s-au an
trenat din nou pe terenurile de 
la Progresul. Tragerea la sorți 
pentru stabilirea ordinii întîlni- 
rilor, va avea loc joi la amiază.

Breviar
fotbalistic

CONCURSUL inter- 
de pentatlon mo- 
la Budapesta, după 
la invidiual conduce

® PE STADIONUL OLIM
PIC din Helsinki s-a desfă
șurat un mare concurs inter
național de atletism Ia star
tul căruia s-au aliniat spor
tivi din S.U.A., Noua Zee- 
landă, Kenya, Norvegia, Fin
landa și alte țări.

Performerul competiției a 
fost cunoscutul atlet finlan
dez Ilannu Siitonen, învingă
tor în proba de aruncarea su
liței cu rezultatul de 93,90 m 
(la 18 cm de recordul mon
dial al vest-germanului VVoI- 
fermann). Pe locul doi s-a 
clasat compatriotul său Ho- 
vinen — 82,52 m.

• Echipa reprezentativă 
de fotbal iși încheie azi tur
neul in Franța, in ultimul 
meci urmind să întilnească 
la Nice, formația locală 
O.C.G. în primele două par
tide ale turneului, „tricolo
rii" au avut comportări con
tradictorii : 3—0 cu Nancy 
și 0—3 (simetrie !), cu noua 
promovată Liens ! Deci, una 
caldă, una rece. Să speram 
că, in cazul menținerii aces
tei supărătoare alternanțe, la 
26 septembrie, la Leipzig, va 
fi „una caldă"...

• Clubul Progresul i-a a- 
cordat dezlegare lui Dudu 
Georgescu pentru Dinamo, 
in schimbul jucătorilor Caz
ma, Batacliu și Gașpar.

• Velej Mostar, vice-cam- 
pioana Iugoslaviei, și-a în
ceput turneul in țara noas
tră, jucind cu F. C. Galați. 
Oaspeții au obținut victoria 
la un scor puțin obișnuit pe 
terenurile de fotbal ; 8—2 ! 
Azi, Velej Mostar va în- 
tilni la Iași, pe Politehnica, 
iar duminică, la Bacău, pe 
Sport club.

• Tatăl unui jucător de 
la Rapid îl caracterizează 
foarte sugestiv pe antrenorul 
Macii : „Tache, spune el, 
este întocmai ca un dresor : 
intr-o mină ține biciul și in 
cealaltă o bucată de zahăr". 
La care Macri a replicat. 
„Dacă lui Răducanu, de 
exemplu, i-aș da zahăr cit 
merită, ar insemna să-l îm
bolnăvesc de diabet...".

• Dobrin ne-a rugat in
sistent să-l dezvinovățim in 
„cazul Halagian". „N-am ab
solut niei-un amestec, ne-a 
asigurat el, in schimbaiea 
antrenorului...".

• Dinamo urmează să 
plece, azi, la Istanbul, unde 
va susține două partide în 
compania celor mai puter
nice echipe ale campionatu
lui turc: Fenerbahce și Ga- 
latasaray.

• Steaua va beneficia în 
sezonul viitor de serviciile 
talentatului junior 
transferat de la 
Galați.

• Cea de-a III-a
competiției feminine 
Unirea Tricolor" s-a
iat cu victoria echipei orga
nizatoare. Administrația de 
stat Loto-Pronosport, revis
tele „Femeia" și „Magazin" 
și Comitetul U.T.C. al între
prinderii de transport auto 
București au oferit numeroa
se premii formațiilor parti
cipante. premii constînd în 
cupe, diplome, medalii și
echipament sportiv.

Stoica, 
C.S.U.

ediție a 
„Cupa 
înche-
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O zi nouă în istoria Iranului"

Agențiile de presă anunță,- referindu-se la un comunicat al 
comandamentului trupelor lonnoliste, că, in noaptea de luni spre 
marți, forțele patriotice au reușit să pătrundă, pentru a treia 
oară consecutiv, in perimetrul zonei de apărare a Pnom Penhu- 
lui, la numai zece kilometri de centrul orașului.

Continuă să se desfășoare lupte și în alte sectoare ale frontu
lui, mai ales la sud-vest de Pnom Penh.
In fotografie (reprodusă din NEUE ZURCHER ZEITUNG): ca
pitala Cambodgiei sub focul artileriei forțelor patriotice.

Recuperarea petrolului 
iranian

Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a ra
tificat, marți, noua lege petrolieră care conferă țării sale, pentru 
prima data, „controlul deplin și real" asupra industriei țițeiului 
și încheie victorios îndelungata 
bogății naționale.
După semnarea documentului 

de 100 de pagini — moment de 
importanță politică și economi
că remarcabilă, urmărit de mili
oane de locuitori la rețeaua de 
televiziune — șahinșahul Moha
mmad Reza Pahlavi a declarat 
că acest eveniment reprezintă 
„o zi nouă -in istoria iraniană".

luptă pentru recuperarea acestei

Dialogul chilian
Dialogul a început luni la ora 12,30. în pala

tul „La Moneda", șeful statului chilian Salvador 
Allende, s-a întîlnit cu președintele Partidului 
democrat-creștin, Patricio Aylwin. Dupâ prima 
convorbire a urmat, imediat, în aceeași seară, 
încă o reuniune.

m
De la trimișii noștri BAZIL ȘTEFAN, GH. SPRINȚEROIU, DRA 
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Aplauze pentru solii Manifestările politice 
au dominat cea de-a 
zi a Festivalului au

0 
care 
treia 
fost consacrate „Solidarității 
cu popoarele, tineretul și 
studenții din țările arabe, 
pentru o pace justă și dura
bilă în Orientul Apropiat".

Delegația română a fost 
prezentă la aceste manifes
tări, pronunțîndu-se ca și 
in alte ocazii, împotriva ori
căror uneltiri ale cercurilor 
imperialiste în Orientul A- 
propiat, împotriva oricărui 
amestec din afară în viața 
popoarelor din această regi
une, pentru rezolvarea pe 
cale politică a conflictului 
pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din 1967. La 
acțiunile la care au partici
pat, membrii delegației ro
mâne au subliniat necesitatea 
retragerii trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe o- 
cupate, a recunoașterii inde
pendenței, suveranității și 
integrității teritoriale a tu
turor statelor din Orientul 
Apropiat, precum și a re
zolvării problemelor popu
lației palestiniene în con
formitate cu interesele și 
aspirațiile sale legitime.

Condamnind uneltirile re- 
acțiunii și imperialismului 
împotriva țărilor din Orien
tul Apropiat, solii tineretului 
român și-au reafirmat și cu 
această ocazie solidaritatea și 
sprijinul deplin față de lup
ta justă a popoarelor arabe, 
pentru apărarea independen
ței și cuceririlor lor demo
cratice și sociale, pentru în
făptuirea aspirațiilor lor de 
unitate națională, calda sim
patie față de eforturile sta
telor arabe pentru dezvolta
rea economică și socială. Au 
fost subliniate, de aseme
nea, relațiile bune în conti
nuă dezvoltare dintre orga
nizațiile de tineret șl stu- 
denți din România și țările, 
arabe.

artei românești
1

ehemindu-le Ia un dialog care 
să favorizeze consensul național.

Care vor fi consecințele noii 
evoluții politice in tabăra opo
ziției ? Partidul național (con
servator de dreapta) a reacționat 
violent atunci cînd aliații săi 
democrat-creștini au acceptat 
dialogul. La Santiago se men
ționa chiar posibilitatea dezinte
grării blocului opoziției, ceea ce 
ar modifica datele esențiale ale 
tabloului politic chilian. Dar nu 
trebuie subestimată presiunea 
forțelor ultrareacționare din de- 
mocrația-creștină care ar putea 
să torpileze actualele eforturi de 
destindere politică. Aripa con
servatoare preconizează o opozi
ție brutală, prin toate mijloa
cele, față de actualul regim, fi
ind dispusă să promoveze alianța 
cu adversarul ei de altă dată — 
partidul național.

începutul dialogului nu îngă
duie, deocamdată, pronosticuri. 
FRANCE PRESSE menționa că 
liderul democrat-creștin a privit 
cu optimism prima rundă a con
vorbirilor. EI a afirmat că „pro
grese au fost înregistrate", deși 
a făcut sublinierea că „nici un 
acord concret nu s-a realizat". 
Desigur, trei ore de discuții — 
in care potrivit informațiilor de 
presă s-au abordat două proble
me : reforma constituțională (sub 
aspectele privind economia țării) 
și greva patronală din transpor
turi — nu puteau să rezolve com
plicatele dosare. Schimbul de o- 
pinii început la Santiago de 
Chile reprezintă o complexă ne
gociere politică de finalul căreia 
va depinde revenirea la calm.

în marea piață berlineză Alexanderplatz, intr-o adevărată 
cascadă de lumini multicolore, a avut loc spectacolul național 
al României. Mii și mii de oamen de toate virstele, gazde și 
oaspeți ai Festivalului, au ținut să asiste la autenticul recital 
de folclor românesc, răsplătindu-i pp tinerii mesageri ai artei 
noastre interpretative cu ropote îndelungi de aplauze.

Bogăția costumelor noastre naționale, varietatea melodică și 
de mișcare a pieselor prezentate in program de către taraf, 
formația de dansuri populare și soliștii vocali și instrumentiști 
ai Ansamblului U T.C. au entuziasmat asistența care, lucru rar 
intîlnit in aceste locuri, i-a bisat de nenumărate ori pe soliștii 
vocali Gheorghe Turda și Maria Apostol, pe virtuosul tarago- 
tist Dumitru Fărcaș, pe naistul Cristian Simionescu, pe țamba- 
listul Ion Miu, cimpoierul Iacob Lăceanu. clarinetistul Gheorghe 
Udilă, cit și pe dansatorii români care au electrizat pur și sim
plu infreaga asistență cu „Călușul oltenesc", cu dansurile re
prezentative din diferite zone geografice ale României. O men
țiune deosebită se cuvine regiei spectacolului care aparține lui 
Nicolae Frunzetti, asistat de Bucur Lambru. sub conducerea de 
ansamblu a cunoscutului dirijor și compozitor Marin Constantin.

în încheierea spectacolului acordurile „Periniței" atrag în hora 
prieteniei, alături de interpreții rorpâni, pe membri ai delega
ției tineretului din România, zeci și zeci de tineri din țara gaz
dă, din alte țări ale lumii. „A fost un spectacol care nu poate 
fi uitat — ne-a declarat tinăra muncitoare berlineză Gisela Pe
ters. România are un folclor de o rară bogăție și frumusețe și 
personal cred că sufletul unui popor care a știut să păstreze 
o asemenea comoară pentru a o dărui și altora, este un suflet 
mare". •

„M-a impresionat în cel mai înalt grad vigoarea și varietatea 
folclorului românesc" — a ținut să ne declare și 
voumbou Emmanuel din Angola. Afirmație la care 
vessoson din Republica Malgașă a adăugat : „Vin pentru prima 
oară în contact cu arta populară a României și sint cu totul en
tuziasmat".

Alături de noi s-a aflat în timpul spectacolului, un confrate 
de la ziarul „Haravgi", organ al partidului AKEL din Cipru, 
care a ținut să ne spună : „Știu că folclorul românesc este re
numit în lume. De altfel și ciprioții îl cunosc bine grație festi
valurilor și turneelor la care au participat in țara mea și an
sambluri de cintece și jocuri populare românești. în folclorul 
dumneavoastră văd dragostea de viață și de libertate a unui 
popor brav, posesor al unei impresionante bogății spirituale".

linii au intimpinat evenimen
tul cu speranță, alții profesează 
scepticismul. Poale fi refăcută 
puntea care părea iremediabil 
distrusă ?. „Unitatea Populară" 
și sectoarele democratice ale o- 
poziției pot ajunge la o conver
gență de poziții care să împie
dice alunecarea țării către răz
boiul civil ? Un răspuns afirma
tiv iși găsește o largă răspin- 
dire. Idcea aceasta lansată de 
forțele stingii, izvorăște din grija 
față de viitorul națiunii. Masele 
populare și partidele care le ex
primă opțiunile nu se tem de o 
confruntare decisivă cu cei ce 
reprezintă ziua de ieri, pentru că 
știu că procesul revoluționar chi
lian este ireversibil. După cum 
sublinia Luis Corvalan, secretar 
general al Partidului Comunist, 
in Chile, in prezent, „nu există 
sarcină mai revoluționară și mai 
patriotică decît evitarea războiu
lui civil". Dialogul constructiv 
trebuie să garanteze o dezvoltare 
democratică, ferită de violență. 
Practicile teroriste ale extremei 
dreapta au ridicat tensiunea po
litică la cote fără precedent. E- 
șecul loviturii de stat pe care 
politicienii făliți și complicii lor 
în uniformă militară au încercat 
să o organizeze nu a servit drept 
lecție in cercurile reacționare. A 
urmat un val de atentate care 
a culminat cu asasinarea aghio
tantului președintelui Allende, u- 
cis cu lașitate la domiciliul său. 
Crima a fost condamnată energic

de toate grupările politice. Dar 
cuvintele nu se armonizează tot
deauna cu faptele. Dreapta poar
tă o grea răspundere pentru cli
matul politic încărcat din Chile 
și nici o declarație de ultimă oră 
care condamnă terorismul nu o 
poate absolvi de responsabilită
țile ce-i revin. în sfârșit, ace
leași sectoare ultrareacționare 
încearcă să agraveze situația 
printr-o nouă grevă patronală. 
Proprietarii de camioane se a- 
gită iarăși. în fond, nu-i vorba 
de o acțiune profesională deoa
rece revendicările lor și-au gă
sit de mult satisfacție. Greva 
are obiective pur politice și. du
pă cum semnala FRANCE PRES
SE. tinde „să izoleze capitala 
chiliana de restul țării tăind cir
cuitele sale de aprovizionare". 
Dreapta utilizează, deci, încă o- 
dată citeva mii de proprietari de 
camioane pentru a perturba eco
nomia, a provoca haos și a anula 
eforturile pe care oamenii mun
cii le fac in vederea creșterii 
randamentului în industrie și 
agricultură. Guvernul a reacțio
nat cu fermitate, bucurîndu-se 
de sprijinul păturilor muncitoare 
ale populației și de lealitatea 
forțelor armate. Dar chiar și in 
alte sectoare sc resimte îngrijo
rarea față de consecințele vio
lenței la care recurge dreapta. 
Primejdia războiului civil este 
evocată destul de des. Cardina
lul Râul Henrique Silva s-a a- 
dresat tuturor grupărilor politice

tinărul Lou- 
Richard Ra-

i

efectivul militar
din Vietnamla 8 milioane barili

ACTUL CONSUMAT 
COMPANIILE OCCI- 

ACTIONAU 
IRANULUI 

iar o

Canada și-a retras

etc. Industria este axată, aproape

Astăzi, 1 august, Republica Daliomey săr
bătorește împlinirea a 13 ani de la procla
marea independenței naționale.

Denumirea țării provine de la 
unui vechi stat african creat Ia 

Teritoriul

••• ''

Tineretul lumii

In stațiunea mediteranea
nă Sidi Feruch, din apropie
rea capitalei algeriene, se 
desfășoară, începind de 
marți, o reuniune prieteneas
că a tineretului școlar din 
țările riverane Mării Medi- 
terane și din țările arabe ne
riverane. La această mani
festare, avind ca temă „Me- 
diterana — mart a păcii", 
participă, la invitația orga
nizatorilor, un grup de pio
nieri români, condus de pro
fesorul emerit Emil Stancu. 
aflat in Algeria în cadrul 
schimburilor de vacanțe ini
țiate, încă de anul trecut, in
tre organizațiile din Româ
nia .și Algeria.

Anterior ratificării de către 
șeful stalului, cele două camere 
ale parlamentului . au aprobat 
in unanimitate legea, care pune 
capăt concesiunilor vechi de 72 
de ani și le înlocuiește cu un 
acord incheiat cu concernul in
ternațional. Potrivit acordului 
intrat in vigoare de marți, dar 
cu efect retroactiv începind din 
ianuarie 1973, Iranul va conduce 
explorarea, exploatarea și comer
cializarea țițeiului său. Aceasta 
va permite sporirea veniturilor 
statului de la 2,8 miliarde do
lari, la 3,3 miliarde dolari in 
1974, iar pină in 1980 — la 10 
miliarde dolari anual. Producția 
de petrol va crește de la 5 mi
lioane, 
pe zi.

DUPĂ 
MARTI. 
DENTALE CARE 
PE TERITORIUL 
AU FOST DIZOLVATE, 
comisie specială, condusă de Re
za Fallah, director al Compa
niei Naționale Iraniene a Petro
lului. se va deplasa in sudul țâ
rii pentru a prelua formal toate 
instalațiile și operațiunile pe
troliere.

Un comunicat guvernamental 
informează că, pentru a marca 
semnificația momentului pe ca
re il trăiește Iranul astăzi, ziua 
de 31 iulie a fost declarată 
„Ziua petrolului".

Agențiile U.P.I. și A.F.P. 
relatează că, marți diminea
ță. intregul contingent de 
militari canadieni partici- 
panți la Comisia internațio
nală de control și suprave
ghere din Vietnamul de sud 
a fost, retras, pe calea aeru
lui, din Vietnam. Canada a 
adoptat, hotărirea de a se re
trage ’ din comisie in urmă 
cu două luni. Pină in pre
zent, această țară nu a fost 
incă înlocuită în componen
ța C.I.C.S.. din care mai fac 
parte, după cum se știe, și 
contingente din Ungaria, Po
lonia și Indonezia.

EUGENIE OBREA

SITUAȚIA DI» CIPRU
Măsuri luate de autorități pentru combaterea 
actelor teroriste @ Sprijin pentru politica 

președintelui Makarios
în ciuda continuării acțiunilor 

teroriste ale unor forțe extremis
te, in special a atentatelor cu 
bombe împotriva sediilor poliți
ei, întreprinderilor și locuințelor 
aparținînd unor funcționari de 
stat, guvernul cipriot depune e- 
forturi pentru normalizarea si
tuației politice. în cadrul acțiu
nilor pentru combaterea actelor 
teroriste. în conformitate cu ho- 
tărirea luată la recenta reuniu
ne a guvernului, s-au efectuat 
percheziții la domiciliile unor 
cetățeni suspecți de acțiuni con
tra ordinii publice, în urma că

rora organele de poliție au reți
nut 21 persoane.

Concomitent, oamenii muncii 
din Cipru iși reafirmă sprijinul 
necondiționat față de guvern și 
președintele Makarios.

La rîndul ei, presă progresistă 
cipriotă condamnă cu fermitate 
acțiunile subversive ale grupă
rilor teroriste, subliniind necesi
tatea ca populația să-și păstreze 
vigilența și să continue lupta 
pentru păstrarea unității și in
dependenței Ciprului. între timp, 
organele de poliție continuă cer
cetările pentru găsirea ministru
lui de justiție, Christakis Vakis, 
răpit in noaptea de 27 spre 28 
iulie de elemente teroriste.

imagine de Ia intilnirea 
delegațiilor tineretului

prietenească dintre membru 
din România și U.R.S.S.

îs W «

Vietnam — după

® Tară situată in vestul Africii, in Golful 
Guineei, intre Nigeria. Niger, Volta Supe
rioară și Togo, Dahomeyul are a suprafață 
de 112 622 km.)). și o populație de 3 milioane 
locuitori.
numele 
începutul secolului al XVI'I-lea. 
Dahomeyului. avind o deschidere de 125 km 
pe coasta Oceanului Atlantic și cuprinzând 
o cimpie literală fertilă ce se ridică in 
partea de nord a țării intr-un podiș nu prea 
inalt (8(19 m). a fost locuit din cele mai 
vechi timpuri. Dahomeyul devine în 1441 
colonie portugheză iar in amil 1891 colonie 
franceză. La 23 iunie 1897 o convenție 
franeo-germană delimitează frontiera dintre 
Dahomey și Togo, iar la 24 iunie 1898 prin- 
lr-iin tratat franeo-britanic se stabilește 
granița intre Dahomey și Nigeria, țara 
căpătind o configurație asemănătoare cu cea 
de astăzi. Din anul 1901 Dahomeyul este 
inclus in componența Africii Occidentale 
Franceze.

Sub presiunea mișcării de eliberare națio
nală. a cărei amploare crește îndeosebi 
după cel dc-al doilea război mondial. Da
homey este proclamat, in 1958, republică 
autonomă cu drepturi limitate în cadrul 
Comunității franceze, iar doi ani mai tirzin. 
la 1 august I960, iși dobindeșie independența 
politică deplină.

manioc,
in întregime, pe prelucrarea acestor produse 
agricole. Au fost construite șase rafinării 
de prelucrare a nucilor de cocos, uleiul de 
palmier reprezentind principalul produs de 
export.

Ultimii ani au înregistrat o serie de 
eforturi economice menite să consolideze 
independența țării. Redresarea bugetară a 
permis renunțarea la subvențiile străine. 
După cum s-a anunțat la Cotonou, guver
nul a luai notărirea ca toate companiile, 
firmele și întreprinderile străine care ac
ționează in țară să-și transfere, pină la 3(1 
noiembrie 1973, sediul in Dahomey și să se 
achite de obligațiile ce le revin.

Au fost efectuate lucrări de prospecțiuni 
pentru descoperirea și valorificarea resur
selor încă insuficient explorate de petrol, 
aur, diamante, fier., marmură. în domeniul 
agriculturii sint in curs de desfășurare lu
crările unui proiect care vizează valorifi
carea unei suprafețe de 15 000 ha, in re
giunea Hanvi, din sudul țării.

S-au făcut pași și in direcția dezvoltării 
rețelei de invățămint, a pregătirii de cadre 
naționale. Este in curs de construire o 
universitate, iar in fiecare prefectură au 
fost înființate colegii.

45 de zile...

D

Clădirea unei școli noi in orașul Porto-Novo.

• Ca urmare a regimului colonial înlătu
rat abia in anul 1960, precum și instabili
tății politice din ultimul deceniu, economia 
tinărului stat african este slab dezvoltată. 
90 la sulă din populație lucrează în agri
cultură. Țara posedă mari suprafețe pe care 
cresc palmieri de cocos — plantații care se 
întind pe 700 000 ha —, arahide. bumbac, 
cafea, mei, porumb, arbori de cauciuc,

• Pe plan extern, ca membră a Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), Daho- 
meyul desfășoară o activitate de colaborare 
regională africană și de dezvoltare a rela
țiilor cu state din întreaga lume aparținînd 
unor sisteme social-politi'ce diferite.

Republica Socialistă România a recu
noscut Republica Dahomey ca stat inde
pendent și suveran la 1 august 1960. sta
bilind relații diplomatice la rang de amba
sadă cu această țară la 1 iulie 1962. Re
lațiile dintre țările noastre cunosc o evo
luție pozitivă.

R.Ț.

întilniri ale

L. I. Brejnev

E. Honecker

J. Kadar

lui

cu

Ș’

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
La 31 iulie, în Crimeea a avut 
loc o
Brejnev, 
C.C. al
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G. — informează agen
ția TASS. în cursul convorbirii 
au fost dezbătute probleme pri
vind dezvoltarea continuă a re
lațiilor frățești dintre P.C.U.S. 
și P.S.U.G... colaborarea multi
laterală dintre Uniunea Sovie
tică și R. D. Germană.

întilnire între Leonid 
secretar general al 
P.C.U.S., și Erich

AFACERILOR EXTERNE ALDECLARAȚII ALE MINISTERULUI
R.D. VIETNAM SI MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 

AL G.R.P. AL REPUBLICII ................VIETNAMULUI DE SUD.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
La 31 iulie, in Crimeea a avut 
loc o întilnire între Leonid 
Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. și Janos 
Kadar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. în cursul convorbirii 
au fost dezbătute probleme pri
vind adîncirea relațiilor frățești 
dintre P.C.U.S. și P.M.S.U.. dez
voltarea colaborării multilaterale 
sovieto-ungare în spiritul înțele
gerilor la care s-a ajuns în 
timpul vizitei în R. P. Ungară, 
în toamna anului 1972, a dele
gației de partid 
tale
agenția

AFACERI-
Republicii 

a dat pu- 
in care a-

co- 
di n 
ale 

Van

» Secretarul general al 
O.N.U. în R. S.

Cehoslovacă

Office-ului. Măsura a tost luată 
in urma negocierilor care au a- 
vut loc la Londra, in cursul sâp- 
tăminii trecute,! intre reprezen
tanții guvernului britanic și pre
mierul Grenadei, Eric M. Gairy.

tante rețele și al unei adevăra
te armate personale de aproape 
1 000 de oameni.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a sosit, marți, 
la Fraga, intr-o vizită oficială, 
la invitația guvernului R. S. 
Cehoslovace — anunță agenția 
C.T.K. Pe aeroportul din Fraga, 
oaspetele a fost intimpinat de 
Bohuslav Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al Cehoslova
ciei.

în aceeași zi, secretarul gene
ral al O.N.U. a fost primit de 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, Lubomir Strougal.

s-a semnat, 
premierului 

președintelui 
un acord cu 

care

• LA PEKIN, 
luni, in prezența 
Ciu En-iai și a 
Marien N’Gouabi, 
privire la împrumutul pe
guvernul R.P. Chineze îl acordă 
guvernului R.P. Congo. Acordul 
— menționează agenția 
Nouă — a lost semnat 
trii afacerilor externe 
două țări. Ci Pîn-fei 
Charles Ganao.

China
de miniș- 
ai

și David-
celor

» Insula Grenada 
va deveni 

independentă

TAILAN-

săGuvernul englez a hotărit 
acorde, începind de la 7 fe
bruarie 1974, independența In
sulei Grenada — a anunțat un 
purtător de cuvint al Foreing

o AUTORITĂȚILE
DEZE au reușit să aresteze pe 
unul dintre cei mai mari trafi- 
canți de narcotice, Lo Hsing 
Han, conducătorul unei impor-

• Vizita premierului 
japonez în S.U.A.

La Casa Albă au început, 
marți, convorbirile dintre pre
ședintele Richard Nixon și pri
mul ministru al Japoniei, Ka- 
kuei Tanaka. Pe agenda între
vederilor dintre cei doi oameni 
de stat, inițiate în urmă cu 11 
luni, la Honolulu, figurează pro
bleme referitoare la relațiile 
dintre Japonia, Statele Unite și. 
N.A.T.O., convocarea unei even
tuale conferințe inter-asiatice de 
securitate, asemănătoare celei 
privind securitatea europeană, 
chestiuni economice și monetare 
mondiale m perspectiva negocie
rilor comerciale care urmează să 
înceapă la Tokio, luna viitoare, 
aprovizionarea cu energie pe 
plan mondial etc.

Misiunea „Skylab"
Starea sănătății astronauți

lor Bean, Garriott și Lousma, 
de la bordul stației spațiale 
„Skylab", s-a ameliorat în 
cursul zilei de marți, a anun
țat directorul de zbor Neil 
Hutchinson.

în ciuda îmbunătățirii con
diției astronauților, prima ie
șire în spațiu a fost din 
nou amînată, fiind progra
mată — se pare definitiv — 
pentru ziua de sîmbătă. In
tervalul rămas va fi folosit 
pentru refacerea condiției 
fizice a astronauților. dar și 
pentru reactivarea unor sis
teme de la bordul laboratoru
lui „Skylab", decuplate de 
primul echipaj al acestei mi
siuni. Printre operațiunile ce 
vor fi efectuate simbătă in 
afara navei figurează, intre 
altele, încărcarea aparatelor 
speciale foto cu filme noi și 
așezarea unui alt strat pro
tector împotriva razelor so
lare asupra regiunii avariate 
în timpul lansării navei.

și guvernamen- 
informează

• MINISTERUL 
LOR EXTERNE al 
Democrate Vietnam 
blicității o declarație 
rată că, la 45 de zile de la
semnarea comunicatului 
mun asupra Vietnamului, 
cauza activităților militare 
Administrației Nguyen 
Thieu, in Vietnamul de sud nu
a fost instaurată nici pină in 
prezent o pace autentică.

Declarația relevă, pe de altă 
parte, că Statele Unite nu au 
sistat complet și definitiv zbo
rurile de recunoaștere deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam, așa 
cum prevede comunicatul co
mun. Totodată, se menționează 
că S.U.A. au incheiat operațiu
nile de deminare a apelor teri
toriale ale R.D.V., anurițind că 
„securitatea celor șapte porturi 
ale R.D. Vietnam, inclusiv cea 
a principalului port Haifong — 
a fost asigurată". Dar. in reali
tate, subliniază declarația 
M.A.E.. Statele Unite nu și-au 
dus pină la capăt obligațiile ce 
le reveneau de a extrage și de
zamorsa minele și de a furniza
R. D. Vietnam mijloacele nece
sare pentru a realiza deminarea 
căilor fluviale din interiorul ță
rii.

Partea americană, relevă de
clarația. a reluat ședințele Co-, 
misiei economice mixte R.D.V.—
S. U.A., dar tergiversează con
vorbirile și refuză să semneze 
documente asupra cărora s-a 
căzut de acord in prealabil.

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație in 
legătură cu îndeplinirea comu
nicatului 
1973.

G.R.P. 
mului de 
rația, a prezentat — la intilni- 
rile consultative ale celor două 
părți sud-vietnameze și la șe
dințele Comisiei mixte militare 
bipartite — o serie de propu
neri constructive in vederea res
pectării depline a încetării fo
cului. restituirii tuturor prizo
nierilor și deținuților politici și 
creării unor condiții favorabile 
pentru rezolvarea grabnică a 
problemelor interne ale Vietna
mului de sud, in spiritul recon
cilierii și înțelegerii naționale. 
Dar. după semnarea comunica
tului comun, partea saigonezâ a 
denaturat in fel și chip conți
nutul și sensul acestui docu
ment. arată declarația. Admini
strația de la Saigon , nu a înde
plinit nici un punct al Acordu
lui de inceta're a focului și se 
eschivează de la rezolvarea 
problemei delimitării zonelor de 
control.

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu cere administrației sai- 
goneze să respecte strict și com
plet încetarea focului, să resti
tuie de urgență toți prizonierii 
și deținuții politici, să înceteze 
teroarea și represiunile.

comun din 13 iunie

al Republicii Vietna- 
Sud, subliniază decla-

e Președintele Uniunii In
ternaționale a Studenților a 
deschis la „Casa tinerelor ta
lente" Clubul Internațional 
al Studenților, unde se des
fășoară un seminar privind 
contribuția studenților la 
lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace, demo
crație și progres social.

• A început Festivalul 
cintecului, dansului și obice
iurilor populare, precum și 
cei al cintecului politic.

0 Angela Davis, invitată 
de onoare a celui de-al X-lea 
Festival, a participat la un 
miting comun al delegațiilor 
R.D. Vietnam, Republicii 
Vietnamului de Sud și Sta
telor Unite ale Americii. La 
această emoționantă intilni- 
re a eroilor vietnamezi cu 
reprezentanții tineretului pro
gresist american, a fost de 
față și Vo Thi Lien, in virs- 
tă de 15 ani, singura supra
viețuitoare a masacrului de 
la Song My.

0 La ora Ia care transmi
tem, sint în plină desfășurare 
acțiunile din cadrul zilei de 
solidaritate cu popoarele, ti
neretul și studenții care lup
tă pentru eliberare națio
nală, independență, democra
ție și progres social. Marele 
număr de manifestări 
tice dedicate acestei 
participarea masivă și 
sionantă a miilor de repre
zentanți ai tinerelului lumii 
la mitinguri, conferințe și 
discuții, evidențiază intere
sul major față de marile pro
bleme ale umanității, holă- 
rîrea tinerei generații de a 
contribui la făurirea unei 
lumi eliberate de opresiune 
națională și socială.

poli- 
teine, 

pa-

încheierea convorbirilor

indo—pakistaneze
Prima rundă a convor

birilor indo-pakistaneze 
de la Rawalpindi, consa
crată soluționării proble
melor umanitare rezultate 
din conflictul din 
brie 1971, s-a 
marți.

decem- 
incheiat

ir
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sovietice 
TASS.

In R.P.D. Coreeană cunoaște o largă răspîndire rețeaua bibliotecilor. In fotografie : sala de lectură a 
Bibliotecii Naționale.

în comunicatul oficial 
blicității după cele opt 
întrevederi, se arată că discuțiile 
vor fi reluate în cadrul unei noi 
etape de convorbiri, ce va avea, 
loc la 18 august, la Delhi. După 
ce menționează că discuțiile au 
fost marcate de o „înțelegere 
reciprocă", comunicatul subli
niază că „ambele părți au trecut 
in revistă progresele făcute în 
aplicarea acordului de la Simla, 
semnat în iulie 1972. în contex
tul normalizării situației din 
regiune, — se spune în conti
nuare in document, — cele două 
delegații au examinat problemele 
umanitare expuse in declarația 
comună indo-bangladesh, din 17 
aprilie 1973. în cursul convorbi
rilor s-au ridicat o serie de as
pecte care necesită o analiză 
amănunțită din partea repre
zentanților celor două țări".

încheierea primei runde a 
fost precedată de o nouă întîl- 
nire a șefului delegației indiene, 
Haksar, cea de-a doua de cînd 
a sosit în Pakistan, cu președin
tele Aii Bhutto, la care au fost 
trecute in revistă rezultatele ne
gocierilor de pină acum și per
spectivele ce se deschid în ve
derea soluționării problemelor 
aflate în discuție. Haksar a apre
ciat intilnirea cu președintele 
Bhutto ca foarte bună.

Pauza intervenită in prezent 
va permite delegațiilor celor 
două țări să-și cristalizeze pozi
țiile pe baza progresului realizat 
și să se consulte cu factorii de 
decizie din țările respective 
asupra viitoarei runde de con
vorbiri.

dat pu- 
zile de
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