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VIZITA MAIESTA ȚII SALE IMPERIALE
ȘAHINȘAHUL IRANULUI,

MOHAMMAD REZA PAHLA VI ARYAMEHR
Începînd de vineri, la invita

ția președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, șl a 
soției sale, Elena Ceaușescu, sînt 
oaspeți ai țării noastre Maies
tățile Lor Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șahin
șahul Iranului, și împărăteasa 
Farah.

Sosirea în România a Șahin
șahului Iranului, la numai cîteva 
luni de la vizita oficială in Iran 
a șefului statului român, este un 
eveniment ce se înscrie în ca
drul contactelor directe la nivel 
înalt ce s-au statornicit între ce
le două țări în spiritul dorinței 
comune a statelor și popoarelor 
român șl iranian de a se cunoaște 
mal bine, de a colabora și coopera 
constructiv în spiritul înțelege
rii și respectului reciproc, al în
tăririi păcii în lume.

Ceremonia primirii î-nalțjlor 
oaspeți are loc la aeroportul in
ternațional București-Otopeni. 
Drapelele de stat ale României 
și Iranului sînt arborate pe fața
da impunătorului edificiu al ae
rogării, deasupra salonului de 
onoare dominat de portretele 
președintelui Consiliului de Stat 
și Șahinșahului. Sînt înscri
se în limbile română și iraniană 
urările : „Bun venit în România

Șahinșahului Aryamehr șl îm
părătesei Iranului !“, „Trăiască 
prietenia dintre poporul român 
și poporul Iranian

La ora 15,00, aeronava, la bor
dul căreia călătoresc înalții oas
peți, își face apariția deasupra 
aerodromului; o escortă de onoa
re a forțelor aeriene române l-a 
însoțit de la intrarea în țară.

Președintele Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu so
ția, Elena Ceaușescu, vin în în- 
tîmpinarea 
periale. La 
Maiestățile 
salutate cu 
șefi de state își string cu căldură 
mîinile.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, prezintă înal- 
ților oaspeți pe Emil Bod
naraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ilie Verdeț, prim-vl- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Șahinșahul Iranului prezintă la 
rîndul său șefului statului român 
și soției sale pe Ardeshir Zahedi, 
ministrul afacerilor externe, și pe 
celelalte persoane oficiale care îl

(Continuare în pas. a IlI-a)

Maiestăților Lor Im- 
coborîrea din avion, 
Lor Imperiale sînt 
cordialitate. Cel doi

Pe aeroportul internajional București-Otopeni, la sosirea înalfilor oaspefi iranien

Vizită protocolară Dineu în onoarea

la președintele Șahinșahului Iranului,

Nicolae Ceausescu
1

Maiestățile Lor Imperiale, Șahin
șahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa 
Farah, au făcut în cursul serii o 
vizită protocolară la Palatul Con
siliului de Stat președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției sale, 
Elena Ceaușescu.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Ardeshir Zahedi, ministrul aface
rilor externe, Malektadj Alam, 
doamnă de onoare a Maiestății 
Sale împărăteasa Iranului, amba
sadorul Iranului la București, Sol- 
tan Sanandaji, cu soția.

O gardă militară a prezentat o- 
norul Maiestăților Lor Imperiale.

La întîlnire au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor i 
Pavel Silard, ambasadorul 
niei la Teheran, împreună 
țiile lor.

întîlnirea s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

externe,
! Româ- 

cu so-

într-o

(Agerpres)

Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr
în onoarea Maiestăților Lor Im

periale, Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și împărăteasa Farah, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și soția, Elena Ceaușescu, 
au oferit un dineu oficial în sa
lonul de marmură al Palatului Con
siliului de Stat. 'Au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil

Trofin, Ilie Verdeț, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Manea Mănescu, 

Dumitru Popa, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Iosif Banc, Ion Ioniță, cu so
țiile lor, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
membrii suitei române atașate pe 
lîngă Maiestățile Lor Imperiale, 
conducători de instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, mi
nistrul afacerilor externe al Iranu
lui, Ardeshir Zahedi, și persoanele

oficiale care îl însoțesc pe Șahin- 
șahul Iranului în vizita pe care o 
întreprinde în țara noastră.

înainte de începerea dineului au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

în timpul dineului, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr, au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate. (Agerpres)

PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
NICOLAE CEAUSESCU,

DE CĂTRE AMBASADORUL 
REPUBLICII AFRICA CENTRALA

în ziua de 26 iunie 1970, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Al
berto Sato, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de

ambasador extraordinar și plen 
potențiar al Republicii Africa Cer 
trală în Republica Socialistă R< 
mânia. (Cuvîntările rostite — 1 
pag. a Vil-a).

Președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

s-a întors 
din R.F. a Germaniei

La sosire, pe aeroportul Bâneasa Foto : S. Cristian

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, s-a 
înapoiat vineri după-amiază în 
Capitală din vizita oficială făcută 
în Republica Federală a Germaniei 
la invitația cancelarului federal 
Willy Brandt.

în vizita sa, președintele Consi
liului de Miniștri a fost însoțit de 
Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Constantin

Oancea, ambasadorul României la 
Bonn, de alte persoane oficiale, de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
președintele Consiliului de Miniștri 
a fost salutat de tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Emil 
Dr.ăgăriescu, Janos Fazekas, Iosif 
Banc, Mihai Marinescu, Ion Pățan, 
de miniștri.

Au fost de față Franz Drutsch- 
mann, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Federale a 
Germaniei la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

In timpul vizitei protocolare __  Foto ; Agerpre»
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Toastul
președintelui

Consiliului
de Stat,
Nicolae

Ceaușescu

Toastul
Șahinșahului

Iranului,
Mohammad

Reza Pahlavi
Aryamehr

COMUNICAT
cu privire la vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, 
în Republica Federală a Germaniei

La invitația cancelarului federal 
al Republicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut o vizită oficială în 
Republica Federală a Germaniei, 
între 22 și 26 iunie 1970.

Primul ministru român a fost 
însoțit de ministrul comerțului ex
terior, Cornel Burtică, ministrul in
dustriei metalurgice, Nicolae A- 
gachi, de adjunctul ministrului a- 
facerilor externe, Vasile Gliga, și 
de alte personalități.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a fost primit de președintele 
federal în funcțiune și președinte 
al Bundesratului, Franz Roder, că
ruia i-a transmis, din partea' 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, invitația adre
sată președintelui federal, dr. Gus
tav Heinemann, de a face o vizită 
în România. Președintele federal 
va da curs cu plăcere invitației, la 
o dată care va fi stabilită ulterior.

Primul ministru român a avut, 
de asemenea, o convorbire cu pre
ședintele Bundestagului, Kai Uwe 
von Hassel. ___

în timpul vizitei, președintele 
Consiliului de Miniștri a avut mai 
multe convorbiri cu cancelarul fe
deral. Premierul român a avut, de 
asemenea, o convorbire cu vicecan
celarul și ministrul federal de ex
terne Walter Scheel.

Ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, ministrul industriei 
metalurgice, Nicolae Agachi, și ce
lelalte personalități române care 
l-au însoțit pe președintele Consi
liului de Miniștri au avut, în pa
ralel, convorbiri asupra diverselor 
aspecte ale relațiilor bilaterale cu 
miniștrii federali Alex Moller, Jo
sef Ertl, Erhard Eppler, Hans 
Leussink, precum și cu secretarul 
de stat Johann Baptist Schollhorn, 
în lipsa ministrului federal, prof, 
dr. Karl Schiller.

Președintele Consiliului de Mi
niștri și membrii delegației au vi
zitat, după orașul Bonn, landurile 
Hamburg, Renania de nord-West- 
falia și Bavaria, unde au purtat 
convorbiri cu șefii guvernelor a- 
cestor landuri privind problema 
care interesează ambele părți.

(Continuare în pag. a VII-a)
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Ritmurile
neobișnuite

ale unui

și încă una ceasornic
cel

și Încă una

aflăm astăzi, după săptămî-

Pe Dealul Florilor, lumina

Simbol
al certitudinii

în copaci, încleștați de stilpi, 
improvizate zgilțîîte de va-

milioane. 
milioane- 
specifică

i doi 
pre

dată, 
nici o 
suferit

organi- 
discipli- 
întregul

asemenea 
dezastru- 
supravie-

! Este leit- 
reconstrucției. 
ori, pretutin- 
șantierele vi-

pildă, ritmul 
care a fost 
sistemul cir-

Brigada de reporteri ai ,,Scinteii“ transmite de pe șantierele reconstrucției

ultimul ei reportaj. Ari, orașul Dej

O CĂRĂMIDĂ.

maximu'm

care vorbește

miidesinistrați,

absență din

aratâ miinile acestor cetățeniO stradâ fdrâ nume începe sâ-și scrie istoria

Sales răbufnește cu 
batică de două ori 
fi seara.

apoi repararea rețelelor 
avariate în zeci de ins- 
sute de imobile, la care 
contribuția sute de cetă-

11 Iunie, 
forță săl- 
dimineața

Victor VANTU 
Constantin PRIESCU 
Viorel SALAGEAN 
Alexandru MUREȘAN 
Fotografii: S. CRISTIAN

fost și primul fotoreporter 
imortalizat aici pe peliculă 
puhoaielor. Apele, culcau 

la pămînt, una după alta,

încă una. Și inca una.

• Viitura a 6-a: 11 spre 11 
funie. De astă dată atacă So
meșul ! Asediază orașul deve 
nit cetate. Sînt din nou inun
date 23 de străzi, 160 de case 
spitalul, liceul, policlinica C.F.R. 
complexul alimentar, tipogra
fia. Dar se rezistă eroic !

„Aici va fi casa noastrâ

producție!

oamenii 
istovire, 
itră pe

Pentru cine n-a văzut aceste 
străzi și aceste locuri — e in
credibil. Case cu geamuri și 

uși larg deschise, ca după o explo
zie, mobilă cu furnirul spart, obiecte

lunie.
forțează

• Viitura a 4-a : 10 
Salca se umflă iarăși, 
digul și intră în oraș sub forma 
unui torent. Alte zeci de case 
sînt ,,spălate*. Alte ore de luptă 
pentru a limita la 
pierderile.
• Viitura a 5-a :

o

care și în această împrejurare și-au 
făcut mai mult decit datoria — au 
reușit să refacă terasamentele și 
lucrările de telecomunicații. Două 
cifre vorbesc de la sine : s-au eva
cuat 25 000 mc nămol și s-au adus 
pentru repararea terasamentelor 
peste 550 vagoane cu piatră.

Acum în triaj este cale liberă ! 
Evenimentele au reliefat forța de 
mobilizare a organizației de partid, 
spiritul de sacrificiu al comuniști
lor, tăria acestui nucleu muncitoresc 
cu vechi tradiții ’ de luptă. Atunci 
cînd puhoaiele puneau în pericol 
nu numai avutul obștesc, ci însăși 
viața familiilor lor, numeroși ce
feriști au rămas ferm la posturile 
lor, acolo unde prezența lor era vi
tală.

— Acum totul este normal. Tria
jul lucrează cu întreaga capacitate. 
Dar apele sînt perfide. Pe unde au 
trecut, se întinde rugina. De aceea 
am luat măsuri speciale de a spori 
numărul reviziilor în sistemul de 
semnalizare și centralizare electro- 
dinamică — ne asigură Remus Bu
jor, secretarul comitetului de partid 
al nodului de cale ferată Dej- 
Triaj.

pînă 
veș- 

o- 
unei 
re
de

casă există apă potabilă. Dar bătă
lia pentru apă nu s-a încheiat. 
Acum pe agenda edilitară o primă 
urgență o constituie repunerea în 
funcțiune a rețelelor de canalizare 
și salubritate.

O dată cu ,lupta pentru apă, con
tinuă însă șî lupta împotriva apei. 
Cel mai animat șantier al Dejului, 
la această oră, este cel al digului. 
Un puternic brîu de piatră care să 
strîngă definitiv pustiitoarea Salcă. 
4 500 de cetățeni au lucrat ~’“x 
acum pentru a închide acest 
nic amenințător front, trasînd 
perativ primele jaloane ale 
vaste lucrări de îndiguire și 
gularizare — aflată în curs 
proiectare la DSAPC-Cluj.

Apele 1 După prima din 
șase izbituri, ele au năpustit 
pra orașului peste 60 000 m c 
mil. Abia au apucat oamenii 
adune de prin case și curți, 
urce în mașini și să-l Izgonească 
din cetate, cînd apele au adus alt 
mii. Și iarăși au început oamenii 
să usuce casele, mobila și lucrurile, 
să decojească pereții pentru a în
cepe reparațiile. Dar cînd totul a 
fost gata, apele au înnămolit din 
nou străzile, casele, inimile. Abia 
apucaseră oamenii să repare cîteva 
mii de metri pătrați de străzi, să 
refacă trotuarele și să sădească 
flori...

Iată de ce digul este mai 
decît un simplu șantier. Este 
simbol al liniștii și al < 
de care au atîta nevoie 
aceștia hărțuiți pînă la 
Digul este un călcîi de piatră 
creștetul unei fiare. O fundație 
reconstrucției. Și a moralului.

Zile-om, zile-refacere, zile-viață.
Zile-dig împotriva pustiirii mo

rale și materiale pe care ar fi pu
tut-o pricinui cele șase lovituri — 
și n-au pricinuit-o.

Se construiește pe Dealul Flori
lor. 220 de apartamente suplimen
tare, cu prioritate, pe lingă cele 360 
din planul edilitar al acestui an. 
Au început construcțiile pe Dealul 
Mulătău, unde i-am intîlnit pe vii
torii proprietari de locuințe indivi
duale, subvenționate de stat, alegin- 
du-și parcelele cu planul de ozalid 
sub ochi, cu zgomotul primului 
buldozer în auz. De peste 40 de ani 
în Dej, ceferiștii Gheorgbe Medan 
și Constantin Ștefănescu, care aici

și-au Început ucenicia, dau molozul 
de o parte și-și refac casele. Un ab
solvent din prima promoție a Șco
lii de construcții din Dej, Ioan 
Farkaș, ne spune că pe prima că
rămidă pusă de el la temelia unei 
case a săpat simbolic un „R“ — 
„R‘-ul refacerii.

Zile-om. Zile-„R“. Ce-ar mai fl 
de adăugat ? Atît poate : o cărămi
dă.

mina pe aparatul de fotografiat șt 
a urmărit pas cu pas apele pînă 
i s-a terminat filmul. A dat fuga 
să cumpere altul, dar abia atunci 
și-a dat seama cit de mari erau 
apele : magazinul fusese acoperit 
mai sus de vitrină. Orașul are a- 
cum un „album al distrugerilor". 
120 de case distruse, 500 avariate, 
peste 5 000 de persoane sinistrate.

A urmat apoi „albumul refacerii* 
cp foile sale încă larg deschise. 
După fiecare viitură — și în tim
pul lor — atenția generală era 
concentrată asupra „centrilor vi
tali" ai vieții edilitare : lumina și 
căldura, comerțul, apa potabilă și 
salubritatea.

Paradoxal poate, bătălia cea mai 
crîncenă împotriva apei s-a dat 
pentru apă. Pentru apa potabilă. 
Două zile și două nopți — un asalt 
surd. încordat, pentru 
conductei de alimentare cu 
ruptă pe o porțiune de 15—20 
A urmat 
interioare 
talații și 
și-au dat 
țeni — de la specialistul venit din 
Cluj pînă la pensionarul din car
tier. Astăzi în fiecare instituție

Dacă cineva m-ar fi întrebat în 
timpul inundațiilor în cît 
timp se va reface totul, așa 

cum a fost înainte, n-aș fi fost in 
stare să răspund. Acum pot să 
afirm că ne îndreptăm cu pași re
pezi spre normalizare — ne spune 
un tînăr inginer, Remus Olteanu, 
directorul întreprinderii de gospo
dărie comunală și jocativă.

El a 
care a 
invazia 
casele 
periclitau viața edilitară a orașu
lui, scriau cu cerneala lor tulbure 
o istorie de-o. oră, de o zi, dar cu 
consecințe incalculabile... In cite 
un răgaz, inginerul Olteanu a pus

casnice spălate și puse la uscat. Aici 
se demolează o casă, dincoace se 
descarcă ciment, dincolo se sapă în 
grădină. Și totuși, în aceste condi
ții, nimeni nu absentează de la da
torie, de pe marele șantier al refa
cerii orașului — în primul rînd in 
sfera producției. Cu toate că în Dej 
sint mii_de sinistrați, nu se înregis
trează fenomenul păgubitor al ab
sențelor nemotivate, al învoirilor și 
întîrzierilor de la programul de fa
brică.

— Nici nu e de mirare — ne 
spune tov. Gheorghe Rada, secretar 
al comitetului municipal de partid. 
Oamenii au înțeles din primul mo
ment, la chemarea partidului, 
temelia 
tregirea 
început 
tență" : 
unităților calamitate, 
tragerile înregistrate la 
fixe și circulante se ridică la 43,7 
milioane lei, la care se adaugă și 
pierderile de producție provocate 
de „înghețarea" fabricației. Dacă la 
ora actuală pagubele în industria 
municipiului nu sînt mult mai mari, 
aceasta se datorește, în primul 
rînd, muncii pline de abnegație a 
muncitorimii, desfășurate 
zat, sub semnul ordinii și 
nei. Pe ea se sprijină 
efort de normalizare.

Așa se explică, de 
deosebit de intens în 
„conectat" din nou la 
culator al țării importantul nod fe
roviar Dej. Peste 900 vagoane și 
40 de locomotive au fost paralizate 
de inundații. Zile și nopți, cefe
riștii dejeni — avînd sprijinul altor 
feroviari și al unor unități militare.

că 
refacerii o constituie rein- 
avuției obștești, că trebuie 
cu „structurile de rezis- 
repunerea în funcțiune a 

Numai dis- 
fondurile

Intrăm Intr-una din unitățile 
mai puternic supuse șocului apelor
— Fabrica de produse refractare. 
Pagubele lăsate de ape se ridică la 
multe milioane lei. Dar, ține să 
precizeze directorul, ing. Petru 
Roșu, „dacă avem în vedere că noi 
sintem singurii producători din 
țară de cărămizi refractare bazice
— atît de mult solicitate în side
rurgie și în industria lianților — 
pierderile noastre de producție ca
pătă proporții sporite. Vedeți cea
sul de pe perete ? A stat încre
menit timp de o lună".

Nu e un ceas ca toate celelalte. 
Pe cadranul său, în locul orelor și 
minutelor, trei ace diferit colorate 
indică cu exactitate „ora“ realiză
rii planului la producția fizică, 
producția marfă vindută și înca
sată și productivitatea muncii. O 
lună întreagă acest cronos al pro
ducției a stat ; îi lipseau acele im
pulsuri, acele energii materiale ale 
fabricației care-i întrețin și-i justi
fică mișcarea. Acum, după reaprin- 
derea focului în cuptoare, limbile 
ceasului „înghit" lacom diviziunile 
de pe cadran. Planul zilnic se rea
lizează integral. La fiecare 24 de 
ore se dau în plus 7 tone de cără-

midă refractară. „Prin eforturi deo
sebite — schimburi prelungite și 
perfecționări tehnologice — oamenii 
noștri vor recupera, pînă la sfirși- 
tul anului, toate rămînerile în 
urmă" — conchide inginerul Roșu.

Eforturi deosebite 
motivul eroic al 
L-am auzit de atîtea 
deni în uzinele și pe 
zitate de-a lungul itinerarului refa
cerii. Aici la Dej, însă, • cuvintele 
capătă o rezonanță aparte, rostite 
de oameni care au rezistat de șase 
ori urgiei apelor I De șase ori — 
și iată-i la fel de deciși : „Vom 
face eforturi deosebite 1“ Așa ne-a 
spus și Erdely Ștefan, în virstă de 
aproape 60 de ani, care și-a pier
dut soția in dezastru. Ziua sau 
noaptea, duminica sau în orice altă 
zi, acest brav om n-a precupețit 
nimic pentru a grăbi clipa reaprin- 
derii focului în cuptoare. „Ca să 
pot supraviețui... Aici am tovarăși 
care au nevoie de mine, așa cum 
acum am și eu nespus de mare ne
voie de ei".

Coleg de secție cu Erdely-bacî, 
tînărul sudor loan Sima a stat și el 
în fabrică schimburi în șir, fără 
întrerupere. Aceeași atitudine, pe 
fondul unei alte dramatice încer
cări. „Anul trecut mi-am cumpărat 
casă pe aceeași stradă cu părinții 
mei. Acum, după trei viituri repe
tate, apa mi-a dărîmat-o. Cînd 
eram in culmea disperării, mă tre
zesc „acasă" cu maistrul Moldovan 
și cițiva colegi. O mină de ajutor, 
o vorbă de îmbărbătare și parcă 
m-am simțit alt om. Am aflat apoi 
că voi primi un C.E.C. de 18 000 
lei. Sînt tînăr și o iau de la în
ceput. Statul m-a ajutat, fabrica 
m-a ajutat. Este omenește să înțe
legi că ajutorul trebuie răsplătit 
prin eforturi deosebite. O voi face 
din toate puterile".

Un nume repetat cu înfiorare Tn ultimele sâptâ* 
mîni. Un nume rostit cu o neobișnuită frecvență de 
țara întreagă. Un nume asociat cu cele mai tragice 
imagini apărute pe ecranul greu de dimensionat al 
calamităților. Altminteri, de la începuturile sale, nu
mele unei modeste și liniștite așezări transilvănene : 
DEJ.

Vă amintiți?

• Viitura 1: 12 mai. Un fir 
de apă, de citeva pâlme adin- 
cime, nebăgat în seamă, Salca, 
umflat peste noapte de ploi to
rențiale, după ce rupe cîteva 
poduri și podețe, după ce sfărî- 
mă digul așezat în cale, pătrun
de vijelios în oraș. Inundă pes. 
te 30 de străzi și numeroase în
treprinderi și instituții. Orașul 
intră în alertă. Populația, găr
zile patriotice, armata așează 
cel mai puternic zid în fața 
apei — zidul viu al oamenilor.

• Viitura a 2-a : 13 mal. Oa
menii sînt treziți de stațiile de 
alarmă ale autoamfibiilor. „A- 
tențiune — se revarsă Someșul ! 
Evacuați locuințele". Viitura So
meșului atinge proporții ne- 
maiintîlnitez Cotele apelor — 9 
metri ! în două ore — partea 
centrală a orașului se află sub 
apă.

• Viitura a 3-a : 28 mal. 
Viața orașului, în linii mari, a 
revenit la normal : întreprin
derile și instituțiile și-au re
luat activitatea. Pe străzi și în 
parcuri au apărut flori... Și din 
nou glasul neliniștitor al sire
nelor : „Atențiune, cetățeni, se 
revarsă Salca !“. Apa a năvă
lit pe la miezul nopții cu o vi
teză năpraznică. Străzi, subso- 
luri inundate. In 45 de minute 
a atins cota maximă de 
metri! Dar oamenii erau 
gătiți de luptă. De astă 
datorită măsurilor luate, 
unitate economică n-a i 
pagube.

Refacem, la fața locului, acest 
dramatic documentar. Așadar, 
între 12 mai și 12 iunie, în 30 

de zile, Dejul a fost de șase ori 
asaltat de stihii. Șase alerte, șase 
izbituri. Recitind cele de mai sus. 
vi se derulează desigur în memo
rie acele secvențe zguduitoare ale 
diluviului, ale înfruntării cu moar
tea : amfibiile plutind pe un ocean 
populat cu epave, elicopterele sur- 
volind „oazele" acoperișurilor, 
scări și mîini întinse oamenilor că- 
țărați 
plute 
luri.

Ne
nile de coșmar, pe aceleași locuri. 
Dar într-un alt decor. Intre aceiași 
oameni. Dar oameni într-o altă 
stare de spirit. Miroase a mortar 
proaspăt, duduie cuptoarele de la 
„Refractara", acceleratele nu întîr- 
zie nici un minut în Dej. în curți se 
aude icnitul ciocanelor, fetele și-au 
pus pantofi albi.

Oamenii au învins destinul, au 
rămas neinfrînți in fața celor șase 
încercări. O catastrofă convertită 
în „miracol".

Cun? ?

fericirii zîmbește din nou

Să ridicăm cazul individual 
la orizontul uman al colecti
vității sinistrate.

Suma ajutoarelor acordate de 
stat pentru refacerea căminelor 
(case noi, reparații, anexe gospodă
rești, bunuri casnice) se cifrează în 
municipiul Dej la 6,5 
Sînt milioane-speranță, 
încredere, o „valută1 
umanismului socialist.
. Se adaugă ofrandele solidarității : 
pină acum au fost distribuite peste 
100 000 confecții pentru bărbați și 
femei — tricotaje, lenjerie, încălță
minte, aproape 60 000 articole pen
tru copii.

Nu mai transcriem din lungile 
liste de ajutoare numărul de cor
turi, pături, medicamente, alimente 
etc ; pentru că astfel de inventare 
au căzut adeseori, în ultimele săp- 
tămîni, sub ochii cititorilor. Insă 
prin aceste obiecte și dincolo de 
ele, se conturează *un sentiment : 
sentimentul social încercat de a- 
ceastă colectivitate umană greu 
încercată : acela de a avea alături 
umărirl puternic al țării, de a simți 
la fiecare pas al refacerii, sub cele 
mai diferite înfățișări, grija și ome
nia inaltă a partidului și a statului, 
datorită cărora localități 
Dejului, aflate în pragul 
lui, au putut literalmente 
(ui și renaște.

Supraviețui și renaște.
Iar asta, la scara oamenilor și a 

zilelor, se exprimă simplu în sta
tisticile locale (deși, lesne de înțe
les, depășite chiar înainte de inse
rarea lor în această coloană de 
ziar) :

Cetățeni din Dej : 16 449 zile/om
Militari : 6 122
Salariați din Cluj : 5 600 »»

Studenți din Cluj : 7 010 »•

Elevi din Dej : 3 760 »> »♦

Membri C.A.P. : 830 »» M

Specialiști din București : 70 »♦ »♦
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE ȘAHINȘAHUL IRANULUI
Toastul președintelui 
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu

Toastul Șahinșahului

Iranului, Mohammad

Reza Pahlavi Âryamehr
Maiestate,
Doamnelor și domnilor,

îmi este deosebit de plăcut să vă 
salut din nou ca oaspeți ai țării 
mele, pe dumneavoastră, pe stimata 
dumneavoastră soție, pe colabora
torii dumneavoastră, să dau expre
sie sentimentelor de sinceră bucu
rie, de stimă și prețuire cu care în
tregul nostru popor vă întîmpină 
pe pămîntul României socialiste.

Populația capitalei noastre v-a 
făcut astăzi o primire călduroasă, 
v-a înconjurat cu manifestări pline 
de cordialitate ; aceste manifestări, 
ca de altfel primirea și ospitalita
tea desăvîrșită ce ne-au fost rezer
vate cu ocazia vizitei noastre de a- 
nul trecut în Iran, sînt o vie ilus
trare a prieteniei trainice, durabile, 
care se dezvoltă între țările noas
tre, o expresie a dorinței popoare
lor român și iranian de a întări 
continuu relațiile lor reciproce.

Personal, păstrez impresii de 
neuitat despre minunata dumnea
voastră țară, despre poporul ei 
harnic și înzestrat. La noi sînt cu
noscute și prețuite îndelungatele 
tradiții de civilizație și cultură ale 
poporului iranian, bogata sa isto
rie. împlinirea — în 1971 — a două 
milenii și jumătate de la fondarea 
statului iranian va constitui pen
tru poporul nostru un prilej de a 
marca acest eveniment prin nu
meroase manifestări științifice și 
culturale care vor contribui, fără 
îndoială, la o și mai bună cunoaș
tere și apropiere dintre țările noas
tre, la adîncirea prieteniei româno- 
iraniene. în vederea sărbătoririi a- 
cestui eveniment a fost constituit 
un comitet special de organizare 
care funcționează pe lingă cel mai 
înalt for științific al țării — Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia.

Poporul român cunoaște și pre
țuiește nu numai trecutul — atît de 
bogat — al țării dumneavoastră, ci 
și prezentul ei, realizările Iranului 
de astăzi, contribuția pe care el o 
aduce la progresul contemporan. 
România urmăreșțe cu interes și 
profundă simpatie eforturile popo
rului iranian pentru dezvoltarea 
economiei, științei, culturii și a în
tregii vieți sociale.

Poporul român înțelege bine a- 
ceste eforturi pentru că el însuși 
se află temeinic angajat pe făga
șul unei intense activități, desfă
șurate pe multiple planuri, în ve
derea făuririi unei societăți noi, 
consacrate bunăstării și fericirii 
omului. în cursul vizitei veți avea 
posibilitatea să cunoașteți nemij
locit noi aspecte din această sus
ținută activitate a poporului ro
mân pentru progresul și prosperi
tatea patriei sale socialiste.

Realizările pe care România le 
obține în dezvoltarea potențialu
lui său economic, științific și cul
tural îi dau posibilitatea să parti
cipe tot mai activ la schimbul 
mondial de valori materiale și 
spirituale, să dezvolte o colaborare 
și cooperare tot mai largă pe plan 
internațional.

Constituie un motiv de satisfac
ție pentru noi faptul că, în spe
cial în ultimii ani, relațiile româ- 
no-iraniene au cunoscut o evolu
ție deosebit de pozitivă ; s-au in
tensificat schimburile comerciale, 
s-a extins și diversificat coopera
rea economică și tehnică, a fost 
continuu dezvoltată colaborarea 
în domeniul științei și culturii. 
Fără îndoială că în cursul vizitei, 
al convorbirilor pe care le vom 
avea, vom identifica noi posibili
tăți și mijloace de a lărgi și mai 
mult cadrul acestei colaborări și 
cooperări.

Stimați oaspeți,

Doresc să mă refer în conti
nuare la unele probleme ale si
tuației internaționale care pre
ocupă toate popoarele, la faptul că 
pe diferite meridiane mai persis
tă încă surse de încordare și con
flicte care pun în pericol pacea 
întregii lumi.

Preocupîndu-se de dezvoltarea 
economică și socială a patriei sale, 
poporul român este profund in
teresat în asigurarea păcii; de 
aceea, România, acordînd o aten
ție deosebită dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare cu ță
rile socialiste, acționează consec
vent pentru lărgirea legăturilor 
sale cu toate țările lumii — fără 
deosebire de regimul lor social- 
politic — văzînd în aceasta o cale 
importantă de a contribui la pro
movarea principiilor coexistențe’ 
pașnice, la progresul și civilizația 
omenirii, la asigurarea păcii. Con
sider că un viu exemplu în acest 
sens îl oferă însuși modul în care se 
desfășoară relațiile româno-iranie- 
ne. Faptul că raporturile dintre ță
rile noastre sînt așezate în mod 
trainic pe principiile respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, ale egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc face ca ele 
să devină un adevărat model de 
conlucrare internațională rodnică, 
întemeiată pe respect și stimă, un 
exemplu de materializare practică 
a postulatelor coexistenței pașnice.

După părerea noastră, în condi

țiile actuale, toate statele, de pe 
toate continentele — indiferent de 
mărimea teritoriului sau a popu
lației, de forța lor economică și mi
litară, de orînduirea social-politică 
— pot și au datoria să participe 
activ la soluționarea marilor pro
bleme ale vieții internaționale 
contemporane, la realizarea păcii 
și securității. Apreciem că pentru 
crearea unui climat de stabilitate 
și pace în lume este hotărîtor să se 
asigure respectarea strictă a drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, să se renunțe la 
politica de dominație și dictat, la 
folosirea forței sau amenințarea cu 
folosirea forței pentru soluționarea 
problemelor internaționale liti
gioase.

Poporul român este profund în
grijorat de situația care s-a creat 
în Indochina ca urmare a extin
derii acțiunilor militare ale S.U.A. 
asupra popoarelor din această 
peninsulă. România s-a pronunțat 
și se pronunță în modul cel mai 
hotărît împotriva escaladării răz
boiului în această regiune a lumii, 
pentru retragerea trupelor străine 
din Vietnam, din Indochina, pentru 
găsirea uflor rezolvări politice paș
nice și nu militare. Popoarele viet
namez, cambodgian și laoțian să 
fie lăsate să-și rezolve problemele 
potrivit voinței și aspirațiilor lor 
proprii, fără nici un amestec din 
afară.

Ne îngrijorează, de asemenea, 
în mod deosebit evoluția situației 
din Orientul Apropiat. Apreciem 
că rezoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 oferă o 
bună bază pentru soluționarea 
pașnică a conflictului; pentru a- 
ceasta este necesar să fie retrase 
trupele israeliene din teritoriile 
ocupate, să se asigure respecta
rea dreptului la existență și dez
voltare independentă a fiecărui 
stat din această regiune, rezolva
rea problemei populației palesti
niene în conformitate cu interesele 
legitime ale acesteia.

Țara noastră este deplin soli
dară cu lupta popoarelor împotri
va asupririi străine, a colonialis
mului și neocolonialismului, con
damnă în mod ferm politica de 
discriminare rasială și de apart
heid. Poporul român privește cu 
simpatie și sprijină eforturile ti
nerelor state care, scuturînd jugul 
dominației imperialiste, au pornit 
pe calea unei dezvoltări libere, de 
sine stătătoare. Ridicarea econo
mică și socială a acestor state, li
chidarea marilor decalaje care le 
despart de celelalte țări ale lu
mii reprezintă, după convingerea 
noastră, o condiție de bază a pro
gresului general, a asigurării 
păcii.

Ca stat european, România a- 
cordă o deosebită însemnătate 
normalizării relațiilor pe conti
nent, acționează în practică, îm
preună cu alte popoare, ca Europa 
să nu mai devină niciodată tea
trul unor războaie nimicitoare, ci 
terenul unei conlucrări pașnice și 
fertile, care să constituie un viu 
exemplu pentru toate celelalte re
giuni ale lumii. Apreciem că exis
tă în prezent condiții favorabile 
pentru a se înainta pe calea secu
rității europene, a îmbunătățirii 
atmosferei politice în* Europa. Po
porul român este hotărît să-și a- 
ducă întreaga contribuție la pregă
tirea și ținerea conferinței general, 
europene, fiind convins că orice pas 
înainte spre realizarea deziderate
lor de pace și securitate în aceas
tă parte a lumii se va reflecta po
zitiv asupra întregului climat in
ternațional.

Cu deplină răspundere pentru 
soarta păcii și colaborării interna
ționale, România se pronunță cu 
consecvență pentru înfăptuirea de
zarmării generale — și în primul 
rînd pentru realizarea dezarmării 
nucleare.

Stimați oaspeți,

In ultimii ani, țările noastre — 
România și Iran — au conlucrat 
cu bune rezultate pe plan interna
țional, au acționat adesea împreu
nă pentru soluționarea marilor 
probleme care preocupă lumea con
temporană. Am convingerea că și 
în viitor țările și popoarele noas
tre vor conlucra la fel de rod
nic în lupta pentru promovarea i- 
dealurilor de pace și progres ale o- 
menirii, că vor aduce o contribu
ție tot mai însemnată la cauza des
tinderii și cooperării internaționale.

Cu dorința de a face totul ca să 
vă simțiți cit mai bine în țara 
noastră și cu convingerea că vi
zita dumneavoastră, convorbirile pe 
care le vom avea se vor înscrie ca 
un nou moment de seamă în dez
voltarea legăturilor prietenești și a 
colaborării dintre cele două țări ale 
noastre, ridic paharul:

— în sănătatea dumneavoastră, 
Maiestate, și a împărătesei Farah ;

— în sănătatea tuturor oaspeți
lor iranieni prezenți la acest dineu ;

— pentru prosperitatea și ferici
rea poporului iranian ;

— pentru prietenia și colabora
rea dintre popoarele noastre ;

— pentru pace în lumea întrea
gă I

Stimate domnule președinte al 
Consiliului de Stat,

Excelență,
Doamnelor și domnilor,

Țin să vă mulțumesc cu o sin
ceră emoție, domnule președinte, 
pentru primirea amicală și căl
duroasă pe care dumneavoastră și 
poporul român ne-ați rezervat-o 
astăzi, împărătesei și mie. Aș dori 
să vă mulțumesc, de asemenea, 
pentru cuvintele atît de amabile pe 
care ați binevoit să le pronunțați 
despre țara mea> istoria noastră și 
prezentul nostru, precum și despre 
posibilitățile de cooperare fruc
tuoasă între țările noastre. Ați pu
tut să vă convingeți, dumneavoas
tră înșivă, domnule președinte, cu 
prilejul vizitei cu care ați onorat 
țara noastră, despre sentimentele 
de vie simpatie și admirație pe 
care poporul nostru le nutrește atît 
față de dumneavoastră, cît și față 
de vajnicul și talentatul popor ro
mân.

Dacă noi considerăm că cele spu
se de dumneavoastră despre cola
borarea dintre țările noastre, ar
monia care caracterizează ideile 
noastre, despre felul lesnicios în 
care cetățenii noștri se pot înțelege, 
aceasta se datorează respectului 
fundamental pe care popoarele ira
nian și român le nutresc față de 
drepturile celorlalte popoare la o 
existență liberă, față de dreptul de 
a dispune singure, conform intere
selor și aspirațiilor lor, de propria 
soartă. Așadar, principii de nea
mestec, de coexistență pașnică, de 
cooperare economică.

De asemenea, principiile pe care 
ați avut bunăvoința să le enun
țați în ceea ce privește politica 
externă, principii care corespund 
aproape cuvînt cu cuvînt cu acelea 
ale propriei noastre politici exter
ne, dovedesc că două țări vorbesc 
și. acționează în același mod, în 
pofida diferenței privind regimu
rile lor politice, dacă urmăresc a- 
celeași idealuri, și dacă sînt con
știente de îndatoririle ce le incum
bă din punct de vedere național și 
internațional, și dacă, desigur, cu
vintele lor corespund adevăratelor 
sentimente ce vibrează în inimile 
lor.
. Ați vorbit despre situația care 
există în momentul de față în In
dochina. Noi sîntem de aceeași 
părere : popoarele din Indochina 
trebuie să aibă aceeași posibilitate 
de a dispune ele însele de propriile 
lor destine. Noi credem că trupele 
străine trebuie să evacueze aceste 
teritorii. Noi credem, de aseme
nea, că nu există nici o soluție mi
litară și că singura rezolvare posi
bilă este calea tratativelor pașnice, 
soluție decurgînd din dorința po
poarelor. Se poate porni, desigur, 
de la prevederile Acordului din 
1954 de la Geneva.

Am putea repeta, de asemenea, 
cuvînt cu cuvînt, cele spuse de 
dumneavoastră despre evenimen
tele din Orientul Apropiat. Ne-am 
numărat printre primii care au 
denunțat acapararea prin forța 
armelor a teritoriilor aparținînd 
altor popoare. Este clar, deci, pen
tru toată lumea că cooperarea sta
bilită între România și Iran în 
cadrul Națiunilor Unite este o 
colaborare din cele mai strînse. 
Așadar, animate de aceleași sen
timente, este cît se poate de firesc 
ca relațiile noastre bilaterale să 
cunoască pe zi ce trece o dezvol
tare tot mai mare. Noi am început 
într-un mod pe care l-aș califica 
fericit. »

Românii care lucrează în Iran 
dau dovadă de o sîrguință deose
bită. Noi sîntem nu numai mulțu
miți, dar mîndri de a avea astfel 
de colaboratori. Această cooperare 
pe plan tehnic s-ar putea dezvolta 
încă și mai mult, și nu numai în 
aceleași sectoare, ci și în sectoare 
noi.

Cu prilejul primei mele călătorii 
în frumoasa dumneavoastră țară 
mi-am putut da seama în ce mă
sură poporul român a depus efor
turi gigantice pe calea moderniză
rii, pentru ca România să devină 
o țară în care progresul să fie cît 
mai evident. în ceea ce privește 
progresele realizate și domeniile 
dezvoltării sale economice, științi
fice și culturale, România are pri
lejul și posibilitatea să vorbească 
într-un limbaj și cu o voce care 
se poate face auzită.

ESCALĂ LA

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, Șahinșahul Iranului, cu soția, 
călătorind din Finlanda spre 
România, a făcut vineri o scurtă

Ați avut bunăvoința să arătați 
aici că vechea istorie și civilizație 
iraniană interesează, prezintă mare 
interes pentru poporul român și că 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia a constituit un comitet spe
cial care să studieze în ce mod și 
prin ce mijloace să poată fi săr
bătorită cea de-a 2 500-a aniversare 
a întemeierii statului nostru, eveni
ment ce va fi celebrat, după cum 
ați spus, în 1971.

Ați avut, de asemenea, bunăvo
ința să subliniați că în prezent țara 
noastră depune eforturi pentru a 
ajunge la o treaptă care să o si
tueze printre țările dezvoltate. Ei 
bine, în cadrul acestei colaborări 
noi sîntem fericiți să salutăm con
tribuția pe care România, specia
liștii săi care lucrează în țara 
noastră cu deosebită înflăcărare o 
aduc eforturilor depuse de țara 
mea.

Sînt întru totul de acord cu dum
neavoastră, domnule președinte al 
Consiliului de Stat, că în condițiile 
actuale toate statele din toate con
tinentele, indiferent de forța lor 
politică, economică sau militară, de 
numărul populației lor, de siste
mul lor social sau politic, trebuie 
nu numai să coexiste, ci să partici
pe și să coopereze activ atît pe plan 
general, cît și în cadrul mai restrîns 
al relațiilor bilaterale șl, ori de cîte 
ori este necesar, să conlucreze pen
tru reglementarea marilor proble
me ale vieții internaționale con
temporane, în vederea salvgardării 
păcii, pentru un climat de securi
tate desăvîrșit.

Noi urmărim cu deosebit interes 
eforturile desfășurate de România 
în vederea realizării securității eu
ropene. Pînă în prezent, marile 
războaie devastatoare au început 
de pe acest bătrîn continent. Ar fi 
de neconceput un alt război care 
să înceapă din nou de pe acest 
continent. Dorința tuturor popoa
relor europene se concentrează 
spre stabilirea fundamentelor unei 
adevărate securități. Sîntem în în
tregime de acord cu dumneavoas
tră că obiectivul final trebuie să 
fie acela al realizării unei dezar
mări generale și totale ; dacă va fi 
necesar, desigur, începîndu-se cu 
dezarmarea atomică. La rîndul 
nostru, noi promovăm aceeași po
litică de pace și securitate. înainte 
însă de a se ajunge la dezarmare, 
sîntem de părere că, în ceea ce ne 
privește, regiunea lumii în care noi 
trăim să fie declarată o zonă lipsită 
de arme nucleare.

Considerăm că Națiunile Unite, 
care în multe privințe dovedesc o 
neputință regretabilă, să facă tot 
ceea ce este cu putință în direc
ția sporirii eficienței lor, să se ajun
gă acolo ca toate conflictele, indi
ferent de natura lor, să-și poată 
găsi o soluție onorabilă și justă în 
sînul acestei organizații.

Sînt convins, domnule președinte 
al Consiliului de Stat, că în cadrul 
întrevederilor noastre vom putea 
găsi împreună căile și mijloacele 
pentru a întări și mai mult legătu
rile care, din fericire, există între 
țările noastre. Simpatia pe care 
poporul nostru o nutrește față de 
România este un lucru mai mult 
decît evident. Ea poate fi simțită 
nu numai în contextul întrevederi
lor și contactelor dintre conducă
torii țărilor noastre, ci prin legă
turile și sentimentele care animă 
oamenii cei mai simpli din Iran și 
România.

Vă puteți da seama cu cîtă emo
ție a urmărit poporul nostru 
calamitățile naturale care s-au 
abătut asupra unei importante 
părți din teritoriul țării dv. Desi
gur, acest lucru ne-a întristat 
foarte mult, dar, cunoscînd carac
terul poporului dv., sîntem con
vinși că el își va dubla eforturile 
pentru a face din acele locuri 
care au fost devastate zone încă și 
mai frumoase, mai prospere.

Noi salutăm în persoana dv., 
domnule președinte al Consiliului 
de Stat, un om care s-a consacrat 
destinului țării sale, pentru viitorul 
fericit și prosperitatea României și 
poporului său. Propun de aceea 
distinșilor oaspeți, tuturor celor 
care iau parte la acest dineu, să 
ridice paharele în sănătatea dom
nului președinte al Consiliului de 
Stat și a doamnei Ceaușescu ;

— pentru prosperitatea și ferici
rea poporului român ;

— pentru prietenia și colabora
rea dintre cele două popoare ale 
noastre ;

— pentru pacea mondială !

VARȘOVIA
escală pe aeroportul internațional 
din Varșovia. El a fost întîmpinat 
de președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Marian Spychalski.

In aclamajiile călduroase ale mulfimii, venite în întîmpinare

(Urmare din pag. I)

însoțesc în vizita oficială în țara 
noastră.

Maiestatea Sa Imperială pri
mește raportul comandantului 
gărzii de onoare. Răsună imnuri
le de stat ale Iranului și Româ
niei ; în acest timp, în onoarea 
înalților oaspeți, se trag 21 sal
ve de artilerie. împreună cu pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr salută drapelul de stat al 
României, după care cei doi șefi 
de state trec în revistă garda de 
onoare.

în timpul ceremoniei, Șahinșa
hul Iranului salută pe militarii 
gărzii care prezintă onorul.

In continuare, Șahinșahului Ira
nului îi sînt prezentați șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, al căror mare număr 
relevă largile legături și presti
giul de care se bucură România 
în lume.

Sînt prezentate, de asemenea, 
personalitățile oficiale române a- 
flate la aeroport, membri ai Con
siliului de Stat, ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori.

Sînt de față ambasadorul Ira
nului în Republica Socialistă Ro
mânia, Soltan Hossein Sanandaji, 
precum și membri ai ambasadei.

Ceremonia sosirii înalților oas
peți se încheie cu defilarea gărzii 
de onoare.

Un grup de copii vin în întîm- 
pinarea Șahinșahului Iranului, 
președintelui Consiliului de Stat, 
soțiilor lor și le oferă gingașe bu- 
ehete de flori. Bucureștenii aflați 
pe larga terasă a aeroportului 
aplaudă și salută cu simpatie pe 
înalții oaspeți.

Aceleași sentimente de stimă 
și prietenie față de poporul ira
nian, față de eforturile pe care 
acesta le face pentru progresul 
său se manifestă de-a lungul 
traseului pe care îl străbat într-o 
mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, cei doi șefi de state. 
Ei răspund cu cordialitate miilor 

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism

de cetățeni, care, pe întregul 
parcurs, pînă în Capitală și pe 
străzile Bucureștiului, au ținut să 
salute pe președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și pe 
oaspetele său, Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr.

în uralele mulțimii, în ges
turile de prietenie se fac sim
țite calda ospitalitate a po
porului român, interesul mani
festat de opinia publică din țara 
noastră față de vizita Șahinșahu
lui Iranului și a celorlalți oaspeți, 
vizită pe care o apreciază ca o 
nouă contribuție la dezvoltarea în 
multiple planuri a relațiilor dintre 
România și Iran, la extinderea 
cooperării între cele două state, 
eveniment încadrîndu-se în preo
cuparea constantă a României și 
Iranului de a-și aduce contribuția 
la îmbunătățirea climatului inter
național, la rezolvarea probleme
lor lumii contemporane în spiri-

Depunerea unei 
coroane de flori

După-amiază, Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr, însoțit de Ardeshir Za- 
hedi, ministrul afacerilor externe, 
și de alte persoane oficiale iranie
ne, a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Pavel Silard. 
ambasadorul României la Teheran, 
general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, Tudor Jianu, directo
rul protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe — membrii mi
siunii române atașate pe lîngă 
Șahinșahul Iranului.

La solemnitate au luat parte Du
mitru Popa, primarul general al 

tul respectului suveranității ț 
independenței naționale, egalită 
ții în drepturi, neamestecului ta 
treburile interne, avantajului re 
ciproc.

Acestui țel li sînt consacrat» 
convorbirile care urmează sf 
aibă loc între cei doi șefi de 
state.

Cu prilejul vizitelor pe care le 
vor face în București, la Craio
va și pe litoralul Mării Negrei, 
înalții oaspeți vor cunoaște noi
le realizări ale țării noastre, pro
gresele remarcabile înregistrata 
de România pe tărlm economic 
și social-cultural.

Poporul nostru a urat înalților 
oaspeți, încă din primele clipe ale 
prezenței lor pe pămîntul ospita
lier al României socialiste, un 
sincer și călduros „Bine ați ve
nit !“.

Adrian IONESCU 
Mircea IONESCU

Capitalei, general-colonel Ion Ionl- 
ță, ministrul forțelor armate, Ion 
Cosma, membru al Consiliului de 
Stat, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal, general- 
locotenent Ion Coman, membru al 
Consiliului de Stat, adjunct al mi
nistrului forțelor armate. Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, generali și ofi
țeri superiori.

Garda militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iranului.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere. Apoi a fost vizitată rotonda 
monumentului.

Defilarea gărzii de onoare a În
cheiat solemnitatea.

(Agerpres)
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LEGEA Proiect

organizării producției și a muncii 
în agricultură

Ministerul Agriculturii fi Silviculturii ți Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție au elaborat proiectul de lege cu privire Ia organizarea producției fl a muncii in agri
cultură.

In spiritul democratismului socialist caracteristic vieții politice fi sociale a țării noastre, pro
iectul de lege este supus dezbaterii publice, ostiei ca țărănimea, lucrătorii din unitățile agricole de 
stat, specialiștii, toți oamenii muncii să-fi poată aduce contribuția la deiinitivarea lui.

Propunerile și sugestiile vor ii Înaintate Ministerului Agriculturii șl Silviculturii fl Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție prin organele județene ale acestora, precum
ți presei centrale și locale.

In Republica Socialistă România agricultura este o ramură de 
bază a economiei naționale, revenindu-i un rol de seamă în apro
vizionarea populației cu produse agroalimentare și a industriei 
cu materii prime agricole, în asigurarea unor disponibilități pen
tru export, în crearea venitului național. Dezvoltarea agriculturii 
constituie unul din factorii hotărîtori ai ridicării nivelului de 
trai al țărănimii, al întregului popor, o condiție principală a pro
gresului societății socialiste.

Statul nostru socialist a creat și creează condiții ca agricultura 
aă-și îndeplinească tot mai bine sarcinile ce-i revin în dezvol
tarea economică și socială a țării. încheierea procesului de coo
perativizare — care a marcat generalizarea relațiilor de pro
ducție socialiste în întreaga economie — dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale, întărirea proprietății socialiste în 
agricultură au determinat sporirea continuă a producției vege
tale și animale. Statul sprijină multilateral unitățile agricole so
cialiste și pe ceilalți producători agricoli, asigurîndu-le semințe și 
material săditor din soiuri și hibrizi valoroși, animale de prăsilă 
din rase cu însușiri biologice superioare, aprovizionarea tehnico- 
materială, credite pentru investiții și pentru producție, mijloa
cele necesare executării mecanizate a lucrărilor agricole, efectuă
rii lucrărilor de îmbunătățiri funciare și organizării acțiunilor de 
combatere a bolilor și dăunătorilor, asistență tehnică de specia
litate, condiții avantajoase pentru valorificarea produselor, înles
niri în vederea ridicării calificării cadrelor și alte avantaje stabi
lite prin lege. Programele naționale privind gospodărirea rațio
nală a apelor, extinderea irigațiilor și a celorlalte lucrări de îm
bunătățiri funciare și dezvoltarea In perspectivă a zootehniei și 
creșterea producției animaliere, adoptate de plenara C.C. al P.C.R. 
din 17—19 martie 1970, efortul considerabil — material și finan
ciar — făcut de stat în acest scop, dezvoltarea industriei socialiste 
creează condiții pentru făurirea unei agriculturi moderne, în stare 
Bă satisfacă pe deplin cerințele de produse agricole ale econo
miei naționale. *

Marea producție socialistă în agricultură — care ee apropie tot 
mai mult de specificul producției industriale — reclamă o orga
nizare superioară a muncii, aplicarea largă a cuceririlor științei 
și a tehnologiilor avansate, folosirea judicioasă a tuturor mij
loacelor de producție pentru asigurarea unei productivități și efi
ciente economice ridicate. Pămintul — ca principal mijloc de 
producție în agricultură — animalele și plantațiile pomiviiticole 
reprezintă, indiferent de forma de proprietate, o avuție națio
nală de mare preț, în a cărei judicioasă utilizare este vital inte
resat întregul popor. De aceea, constituie o obligație de cea mai 
înaltă răspundere a fiecărui lucrător din agricultură, a întregii 
noastre societăți, de a asigura folosirea chibzuită, cu maximum 
de randament, a fondului funciar, a efectivelor de animale, a 
plantațiilor și a oricăror mijloace materiale și bănești de care 

dispune agricultura noastră.
Membrilor cooperatori, tuturor oamenilor muncii din agricul

tură în dubla lor calitate, de proprietari și de producători, le 
revine înalta responsabilitate de a-și îndeplini toate sarcinile de 
muncă personale, de a-și aduce întreaga contribuție la realiza
rea planurilor de producție, la elaborarea și înfăptuirea măsu
rilor privind perfecționarea activității generale a unităților agri
cole.

Organizarea superioară a producției și a muncii, executarea 
la timp a tuturor lucrărilor agricole cu respectarea riguroasă a 
regulilor agrotehnice, fitosanitare, zootehnice și sanitar-veteri- 
nare, întărirea ordinii și disciplinei constituie o obligație pri
mordială a lucrătorilor din unitățile agricole de stat, a membri
lor cooperativelor agricole și a producătorilor Individuali, a or
ganelor agricole centrale și locale, a specialiștilor agricoli, a tu
turor celor ce muncesc în agricultură.

în scopul organizării producției și a muncii la un nivel superior 
și îmbunătățirii întregii activități în agricultură, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii exercită conducerea unitară a 
agriculturii ; el este titular de plan pentru 
întreaga agricultură și răspunde de înde
plinirea acestuia, conduce și coordonează 
activitatea de organizare a producției și a 
muncii în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, în care scop stabilește norme 
și reglementări corespunzătoare, sprijină 
și controlează unitățile agricole, pe toți de
ținătorii de terenuri agricole și de animale 
în aplicarea acestor norme.

Art. 2. — Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii asigură îndrumarea tehnică, eco
nomică și organizatorică a întregii agricul
turi privind apărarea, conservarea și folo
sirea rațională a pămîntului, ridicarea ca
pacității de producție a acestuia, amplasa
rea judicioasă a culturilor și a producției 
animale pe zone și unități, potrivit condi
țiilor pedoclimatice și social-economice, or
ganizează și asigură producerea semințe
lor, materialului săditor și animalelor de 
mare productivitate, introducerea și gene
ralizarea tehnologiilor moderne în produc
ția agricolă, elaborarea regulilor agroteh
nice, fitosanitare, zootehnice și sani- 
tar-veterinare și urmărește aplicarea 
lor în toate sectoarele agriculturii, în 
vederea obținerii unor producții tot mai 
mari în condiții de maximă eficiență eco
nomică. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii urmărește realizarea planului de in
vestiții în agricultură și asigură respecta
rea parametrilor tehnico-economici proiec
tați la toate obiectivele de investiții, asi
gură folosirea eficientă a construcțiilor, 
utilajelor și celorlalte mijloace de produc
ție în unitățilp agricole de stat, iar îm
preună cu Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție, și la coope
rativele agricole de producție. Organizează 
și asigură pregătirea cadrelor de speciali
tate și a muncitorilor calificați necesare 
agriculturii și instruirea membrilor coope
ratori și a celorlalți lucrători din agricul
tură.

Art. 8. — Uniunea Națională și uniunile 
Județene ale cooperativelor agricole de 
producție răspund de buna desfășurare a 
activității cooperativelor agricole și asocia
țiilor intercooperatiste ; ele au datoria de 
a stabili măsuri care să ducă la participa
rea activă la muncă a tuturor membrilor 
cooperativelor agricole pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție și de inyestiții ale 
unităților din care fac parte ; de a stimula 
inițiativa și spiritul de răspundere al ță
rănimii cooperatiste pentru buna organi
zare și desfășurare a activității cooperati
velor ; de a asigura respectarea prevede
rilor statutului cooperativelor ; de a întări 
ordinea și disciplina în cadrul acestora.

Ari. 4. — Consiliile populare județene 
șt al Municipiului București asigură dez
voltarea agriculturii pe raza unităților ad- 
ministrativ-teritoriale respective, prin va
lorificarea deplină a tuturor condițiilor 
pedoclimatice și social-economice existente 
și poartă răspunderea pentru realizarea 
sarcinilor de plan din agricultură in în1 
tregul teritoriu în care își desfășoară ac
tivitatea. Consiliile populare județene, co
mitetele executive ale acestora, consiliile 
populare și comitetele lor executive din 
municipii, orașe și comune, direcțiile agri
cole județene și celelalte organe de spe
cialitate au obligația să asigure executa
rea la timp și in bune condiții a tutu
ror lucrărilor agricole și zootehnice și a 
acțiunilor fitosanitare și sanitar-veterinare.

Art. 5. — în întreprinderile agricole de 
stat, întreprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii, stațiunile experimentale agri
cole, cooperativele agricole de producție, 
asociațiile Intercooperatiste și celelalte 
forme de asociere sau cooperare in pro
ducția agricolă, precum și in unitățile a- 
gricole din rețeaua consiliilor populare, ac
tivitatea de producție și economică se des
fășoară pe baza planurilor de perspectivă 
și anuale. în aceste planuri sînt cuprinse 
acțiunile și măsurile necesare îndeplinirii 
sarcinilor ce revin unităților agricole din 
planul de dezvoltare a economiei națio
nale și din contractele anuale și de lungă 
durată încheiate cu organele de valorifi
care a produselor agricole.

Art. 8. Membrii cooperativelor agricole 
de producție și producătorii agricoli indi
viduali, participind la realizarea produc
ției agricole, au obligația de a lucra pămin
tul pe care îl au în folosință sau proprie
tate, de a îngriji animalele ce le posedă, 
prin munca, proprie și a membrilor fami
liilor lor, cil respectarea regulilor stabilite 
de organele agricole de specialitate.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, di
recțiile agricole județene și celelalte organe 
de specialitate răspund de folosirea rațio
nală a terenurilor agricole și a animalelor 
pe care le posedă membrii cooperativelor 
agricole in gospodăria lor personală și pro
ducătorii individuali ; în acest scop spriji
nă activitatea acestora asigurîndu-le semin
țe și material săditor din soiuri și hibrizi 
valoroși, animale de reproducție din rase 
superioare, substanțe pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor și alte materiale, 
precum și asistența tehnică de specialitate.

Art. 7. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii și Comitetul de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală vor orga
niza ținerea registrului agricol-cadastru, 
prin comitetele executive ale consilii
lor populare oomunale, orășenești și mu
nicipale, în care se vor înregistra anual su
prafețele de teren, pe categorii de folosință 
și animalele pe specii și categorii deținute 
de unitățile agricole socialiste, membrii co
operativelor agricole și producătorii agri
coli individuali.

CAPITOLUL II
Reguli privind folosirea 
fondului funciar, lucrări 

de tehnică agricolă și acțiuni 
agrozootehnice obligatorii

Art. 8. Conducerile unităților agricole so
cialiste, inginerii, tehnicienii și ceilalți sala- 
riați, membrii cooperativelor agricole și 
producătorii agricoli individuali, toți deți
nătorii de terenuri agricole au obligația de 
a pune în valoare întregul potențial produc
tiv al pămîntului și al animalelor, de a fo
losi eficient toate mijloacele de producție 
de care dispun, de a executa toate lucră
rile agricole, cu respectarea regulilor agro
tehnice, zootehnice, fitosanitare și sanitar- 
veterinare.

Art. 9. Regulile privind folosirea fondului 
funciar, lucrările de tehnică agricolă și 
acțiunile agrozootehnice obligatorii sînt ur
mătoarele :

A. Cu privire la fondul 
funciar

a) declararea și înregistrarea, în registrul 
agricol-cadastru. pe categorii de folosință, 
a întregii suprafețe de teren de către toți 
deținătorii, cu evidențierea separată, pe ca
tegorii, a tuturor lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare ; declararea și înregistrarea tuturor 
schimbărilor care se produc in fondul fun
ciar pe categorii de deținători și mod de fo
losință ;

b) apărarea și conservarea terenurilor 
agricole, precum și restrângerea la strictul 
necesar, potrivit legii, a scoaterii terenuri
lor din producția agricolă ; îmbunătățirea 
continuă a modului de folosire a pămîntului 
prin executarea de lucrări care să asigure 
trecerea unor terenuri din categorii de fo
losință inferioare la categorii de folosință 
superioare ;

c) executarea potrivit cerințelor, condi
țiilor și prevederilor sarcinilor de plan, a 
lucrărilor de irigații, de prevenire și comba
tere a eroziunii, inundațiilor, înmlăștinării 
și sărăturării solului ;

d) întreținerea și păstrarea în stare de 
funcționare a lucrărilor de Îmbunătățiri 
funciare, folosirea lor eficientă ;

e) cultivarea întregii suprafețe arabile și 
folosirea completă, pentru producție, a tere
nului agricol : irigarea întregii suprafețe 
amenajate și folosirea intensivă a acesteia 
prin obținerea, de regulă, în același an a 
mai multor recolte de pe aceeași suprafață ;

f) exploatarea de către asociații fntercoo- 

peratiste sau întreprinderi agricole de stat 
a terenurilor ce nu sînt cultivate conform 
normelor tehnice prevăzute de lege de către 
deținătorii acestor terenuri ; aceste terenuri 
vor fi atribuite pentru exploatare de către 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene ;

g) gospodărirea rațională a resurselor de 
apă și aplicarea normelor de utilizare și de 
epurare a acesteia in vederea satisfacerii 
tuturor cerințelor ;

h) unitățile care scot temporar din circuit 
terenuri agricole sînt obligate a-1 reda 
agriculturii cu întregul potențial de pro
ducție, după expirarea termenului pînă la 
care au fost atribuite. în acest scop, minis
terele de resort vor prevedea în documen
tațiile tehnice, încă de la faza de proiectare, 
sumele necesare acestor acțiuni.

B. Cu privire la producția 
vegetala

a) respectarea zonării culturilor și a plan
tațiilor de vii și pomi ;

b) executarea lucrărilor de pregătire a so
lului în cele mai bune condiții, aplicarea 
îngrășămintelor naturale și chimice și a 
amendamentelor potrivit planului de ferti
lizare și amendare și cerințelor fiecărei 
culturi ;

c) folosirea semințelor din soiuri și hibrizi 
cu însușiri biologice superioare corespun
zător zonei respective și reînnoirea lor pe
riodică ; condiționarea, executarea probelor 
de laborator și tratarea semințelor ; execu
tarea semănatului și plantatului în perioa
dele optime, cu asigurarea densității cores
punzătoare la hectar și respectarea tuturor 
regulilor agrotehnice ;

d) cultivarea legumelor destinate produc- 
ției-marfă, în terenuri irigate ; executarea 
semănatului sau plantatului legumelor în pe
rioadele optime, folosindu-se semințe din 
soiuri superioare ;

e) înființarea plantațiilor de vii și pomi 
numai în terenuri bine pregătite, pe baza 
autorizației de plantare ; folosirea de ma
terial săditor provenit din pepiniere auto
rizate, tratarea materialului săditor împotri
va bolilor și dăunătorilor înainte de plan
tare ; completarea anuală a golurilor din 
plantații ;

f) executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor, viilor și pomilor ;

g) aplicarea măsurilor de prevenire și 
combatere a bolilor, dăunătorilor și a buru
ienilor din culturi și plantații ;

h) aplicarea normelor de udare la epocile 
optime stabilite pentru fiecare cultură iri
gată ;

i) aplicarea măsurilor de îmbunătățire și 
întreținere a pășunilor și fînețelor naturale, 
supraînsămînțarea și fertilizarea lor prin 
îngrășăminte naturale și chimice, organiza
rea pășunatului rațional ; deținătorii, pre
cum și cei care folosesc pășunile naturale 
sînt obligați să participe la lucrările de îm
bunătățire și întreținere a acestora cu mun
că proprie sau cu plată.

C. Cu privire la recoltarea, de
pozitarea, pâstrarea și valorifi

carea produselor agricole
a) strîngerea la timp și fără pierderi a 

recoltei, in termenele stabilite de organele 
agricole ;

b) asigurarea spațiilor de depozitare, exe
cutarea dezinsecției și dezinfecției acestora 
și a mijloacelor destinate transportului pro
duselor agricole ;

c) condiționarea, tratarea, depozitarea și 
conservarea corespunzătoare a produselor 
agricole ;

d) eliberarea terenurilor agricole îndată 
după recoltare ; strîngerea și depozitarea 
produselor secundare ;

e) respectarea Întocmai a obligațiilor asu
mate prin contracte, atît de către unitățile 
agricole socialiste și producătorii individuali, 
cit și de către organele de valorificare pri
vind cantitatea, calitatea și termenele de 
livrare și preluare a produselor agroalimen
tare la fondul de stat.

D. Cu privire la producția 
animalieră

a) declararea și înregistrarea în registrul 
agricol-cadastru a efectivelor de animale, 

pe specii și categorii, și a schimbărilor de 
efective intervenite ;

b) aplicarea măsurilor de selecție pentru 
ridicarea însușirilor productive ale anima
lelor ; executarea însămînțărilor artificiale 
sau a montei naturale numai cu reproducă
tori autorizați, din rase stabilite de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și cu însu
șiri biologice ridicate ;

c) asigurarea semințelor de plante de nu
treț ; producerea furajelor în cantități șl 
sortimente corespunzătoare efectivelor de 
animale ; recoltarea la timp și în întregime 
și buna gospodărire a furajelor, furajarea 
rațională, întreținerea animalelor potrivit 
normelor de zooigienă ;

d) aplicarea regulilor și măsurilor sanitar- 
veterinare prevăzute de lege ; prezentarea 
animalelor la control sanitar-veterinar, la 
termenele stabilite de organele sanitar-ve- 
terinare, pentru depistarea bolilor infecto
contagioase și parazitare, pentru vaccinare 
și tratamente ; respectarea măsurilor de ca
rantină, în cazul apariției de epizootii ;

e) respectarea riguroasă a tehnologiilor de 
creștere și îngrășare a animalelor in special 
în ferme și în complexele zootehnice ;

f) sacrificarea animalelor numai în cadrul 
normelor legale.

Art. 10. Condițiile de aplicare a reguli
lor privind folosirea fondului funciar, de 

. executare a lucrărilor de tehnică agricolă și 
acțiunilor agrozootehnice prevăzute la arti
colul 9 se stabilesc de Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii.

Pe baza normativelor elaborate de Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, direc
țiile agricole județene stabilesc, prin con
sultarea cu specialiștii și conducerile unită
ților agricole de producție și stațiunile ex
perimentale, perioadele optime și condițiile 
de executare a lucrărilor în toate sectoarele 
de producție agricolă, cu respectarea regu
lilor de tehnică agricolă pe zone, culturi, 
specii și categorii de animale. Tn funcție 
de acestea, specialiștii din unitățile agricole 
stabilesc măsuri proprii de executare a lu
crărilor și de aplicare a regulilor agrozoo
tehnice, fitosanitare și sanitar-veterinare, 
potrivit condițiilor specifice locale.

CAPITOLUL III 
Obligațiile conducerilor 
unităților agricole și ale 

lucrătorilor din agricultură

Art. 11. Organele de conducere din unită
țile agricole de stat răspund pentru :

a) la întreprinderile agricole de stat : or
ganizarea activității de producție agricolă 
pe terenurile proprietate de stat adminis
trate de acestea, în vederea producerii de 
semințe, material săditor și animale de pră
silă, precum și livrarea către fondul de stat 
a unor cantități sporite de produse agroa
limentare, corespunzător obligațiilor din 
planul de stat ; întreprinderile agricole de 
stat sprijină activitatea cooperativelor a- 
gricole cu care cooperează în vederea creș
terii producției și eficienței economice in 
agricultura cooperatistă.

Producția în întreprinderile agricole de 
stat se realizează prin ferme agricole, sec
toare de deservire a fermelor și sectoare de 
prelucrare și industrializare și semiindus- 
trializare a produselor agricole, care iși des
fășoară activitatea pe baza planului pro
priu de producție, venituri și cheltuieli ;

b) la întreprinderile pentru mecanizarea 
agriculturii : asigurarea executării la timp 
și de bună calitate a lucrărilor agricole ne
cesare cooperativelor agricole în toate ra
murile de producție ale acestora ; asigura
rea funcționării tuturor mașinilor agricole, 
a utilajelor din zootehnie, secțiile anexe și 
sistemele de irigații și a mijloacelor de 
transport ; întreținerea și repararea mașini
lor și instalațiilor proprietatea cooperativelor 
agricole ; executarea de prestări de servicii 
și lucrări pentru alte unități socialiste și 
producători agricoli individuali, în perioa
dele cînd nu sînt solicitate de cooperativele 
agricole cu care au contracte.

Activitatea de producție din întreprin
derile pentru mecanizarea agriculturii se 
realizează prin secții de mecanizare, care 
funcționează în cooperativele agricole de
servite ; ele răspund față de consiliul de 
conducere al cooperativei pentru executarea 
lucrărilor la timp și de bună calitate și 
față de conducerea întreprinderii pentru 
îndeplinirea planului de producție și eco
nomic al secției.

e) la stațiunile experimentale și institu
tele de cercetări agricole : crearea de soiuri 
superioare de plante agricole, producerea 
anuală a întregii cantități de semințe su- 
perelită și elită, linii consangvinizate și 
hibrizi simpli la toate plantele de cultură, 
care urmează a fi înmulțite în unități de 
stat și cooperatiste specializate, pentru sa
tisfacerea completă a nevoilor de semințe 
cu însușiri biologice ridicate, ale întregii a- 
griculturi ; ameliorarea și crearea unor 
rase valoroase de mare productivitate, la 
toate speciile de animale și asigurarea re
producătorilor din aceste rase, necesare u- 
nităților agricole socialiste de producție 
și producătorilor Individuali, verificarea, în 
condiții de producție, a rezultatelor cercetă
rii științifice, în vederea generalizării lor 
în producția vegetală și animală ; elabora
rea unor tehnologii moderne de cultivare 
a plantelor și creșterea și îngrășarea ani
malelor.

Art. 12. — Organelor de conducere ale u- 
nităților agricole de stat și consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agricole le 
revine obligația de a lua măsuri pentru or
ganizarea judicioasă a întregii activități, 
executarea lucrărilor de tehnică agricolă 
obligatorii, apărarea avutului obștesc și 
buna gospodărire a fondurilor materiale și 
bănești, pentru întărirea ordinii și disci
plinei. în acest scop ele au obligația de a 
asigura :

a) fundamentarea temeinică a planurilor 
de producție, crearea tuturor condițiilor pen
tru realizarea lor, creșterea productivității 
muncii și a eficientei întregii activități ;

b) aplicarea rezultatelor cercetării știin
țifice, a tehnologiilor și metodelor moderne 
de lucru, utilizarea intensivă a mijloacelor 
de muncă și ridicarea continuă a calității 
produselor ;

c) stabilirea volumului lucrărilor ce tre
buie executate pe culturi, specii și catego
rii de animale și pe perioade, în vederea 
respectării regulilor agrotehnice, fitosani
tare, zootehnice și sanitar-veterinare ;

d) folosirea rațională a forței de muncă 

și utilizarea deplină a timpului de lucru, fi
nind seama de caracterul sezonier al lucră
rilor agricole ; adoptarea de norme de mun
că fundamentate ; repartizarea volumului de 
lucrări pe formații de lucru și pe fiecare 
salariat sau membru cooperator, asigurin- 
du-se participarea acestora la executarea 
lucrărilor cerute de procesul tehnologic ;

e) aprovizionarea la timp și în bune con
diții a tuturor formațiilor de lucru cu se
mințe, material săditor, îngrășăminte, fu
raje, insectofungicide, biopreparate și pro
duse de uz veterinar, carburanți și lubri- 
fianți, precum și alte materii și materiale 
necesare desfășurării procesului de pro
ducție, cu respectarea consumurilor șpeci- 
fice ;

f) folosirea integrală a capacităților de 
producție, a instalațiilor, utilajelor și mași
nilor agricole, a spațiilor de depozitare ; în
treținerea, repararea și menținerea în star» 
de funcționare a mijloacelor de muncă ;

g) îndeplinirea integrală a obligațiilor a- 
sumate prin contracte de livrare a produ
selor agricole, efectuarea tn bune condiții 
a lucrărilor și serviciilor contractate, res
pectarea obligațiilor asumate în cooperarea 
și colaborarea cu alte organizații de stat și 
cooperatiste ;

h) exercitarea unui control permanent și 
exigent asupra modului de îndeplinire a 
sarcinilor în unitățile respective ;

i) respectarea democrației socialiste și a- 
sigurarea condițiilor necesare pentru parti
ciparea activă a tuturor lucrătorilor din 
unitățile agricole socialiste la buna desfășu
rare a întregii activități a acestora ; exa
minarea cu atenție și luarea în considerare 
a tuturor observațiilor critice, sugestiilor și 
propunerilor de măsuri formulate de sala- 
riații unităților agricole de stat și membrii 
cooperativelor agricole în cadrul adunărilor 
generale sau în alte împrejurări ;

j) conducerile unităților agricole și cele
lalte întreprinderi industriale și economice 
vor recruta brațe de muncă din cooperati
vele agricole numai cu aprobarea adunării 
generale, iar in intervalul dintre două adu
nări, a consiliului de conducere.

k) cadrele de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste au obligația de a-și perfec
ționa calificarea profesională, participind la 
cursurile ce se organizează în acest scop.

Art. 13. — Specialiștii agricoli care lu
crează în unitățile socialiste de stat și cele 
cooperatiste au îndatorirea să ia măsuri 
pentru buna organizare a procesului de pro
ducție, folosirea rațională a mijloacelor de 
producție, instruirea corespunzătoare a 
muncitorilor și membrilor cooperatori, să 
asigure îndrumarea și să controleze modul 
de executare a lucrărilor, cu respectarea 
regulilor de tehnică agricolă. Specialiștii a- 
gricoli răspund de organizarea și conduce
rea tehnico-economică a procesului de pro
ducție în unitățile agricole și fermele îrr 
care își desfășoară activitatea, indicațiile 
lor tehnice fiind obligatorii.

Art. 14. — Salariații din unitățile agricole 
de stat au obligația de a îndeplini sarcinile 
de serviciu, de a respecta ordinea și disci
plina la locul de muncă, potrivit regulamen
tului de organizare și funcționare a unității, 
regulamentului de ordine interioară și ce
lorlalte dispoziții privind desfășurarea ac
tivității în unitate.

Obligațiile generale ale salariaților sînt 
următoarele :

a) respectarea programului de lucru sta
bilit pentru fiecare loc de muncă și pe
rioadă de lucru, executînd lucrări în funcție 
de specificul și cerințele procesului de pro
ducție din agricultură ;

b) ridicarea necontenită a nivelului profe
sional, în vederea aplicării tehnologiei sta
bilite, folosirii eficiente a mijloacelor de 
producție, îmbunătățirii continue a calită
ții lucrărilor, creșterii producției și produc
tivității muncii ;

c) apărarea și buna gospodărire a bunu
rilor proprietate socialistă, participarea e- 
fectivă la dezvoltarea și îmbunătățirea ac
tivității generale a unităților, la realizarea 
sarcinilor de plan ale acestora ;

d) în fermele de producție ale întreprinde
rilor agricole de stat, toți salariații, inclu
siv șeful de fermă, participă efectiv la exe
cutarea lucrărilor, corespunzător cerințelor 
procesului de producție agricolă.

Art. 15. — Membrii cooperativelor agri
cole de producție au următoarele obligații :

a) să respecte prevederile statutului și 
ale regulamentului de ordine interioară ale 
cooperativei, să îndeplinească hotărîrile a- 
dunării generale, ale consiliului de condu
cere și ale adunării formațiunii de pro
ducție din care fac parte ;■

b) să participe cu regularitate la muncă, 
executînd integral și corespunzător nor
melor tehnice lucrările ce le revin în ca
drul formațiunilor de lucru din care fac 
parte sau unde nevoile producției o cer ; 
să efectueze cel puțin numărul de zile ca
lendaristice stabilit de adunarea generală, 
repartizat de organele de conducere pe 
campanii și lucrări ; să respecte progra
mul de lucru stabilit pentru fiecare loc de 
muncă și perioadă de lucru în funcție de 
specificul și cerințele procesului de pro
ducție din agricultură ;

c) să-și însușească cunoștințele agrozoo
tehnice și să le aplice în producție, lu- 
crînd, de regulă, in sectoarele pentru care 
s-au pregătit și în care au fost reparti
zați ;

d) să contribuie la întărirea și apărarea 
proprietății obștești, la prevenirea și în
lăturarea risipei, a sustragerilor și a proas
tei gospodăriri a mijloacelor materiale și 
financiare ale cooperativei, la dezvoltarea 
democrației cooperatiste, întărirea spiritu
lui colectiv de muncă, a disciplinei, ordi
nii și legalității în activitatea cooperati
vei ;

e) toate cadrele de conducere și admi
nistrative sint obligate să participe efectiv 
la executarea lucrărilor agricole, în perioa
dele de virf ale campaniilor ;

f) salariații asociațiilor intercooperatiste, 
ai celorlalte forme de asociere și coope
rare, precum și angajații cooperativelor a- 
gricole de producție au aceleași îndatoriri 
ca și salariații din unitățile agricole de 
stat.

Art. 16. — Membrii cooperativelor agri
cole și producătorii individuali au obligația 
ca, în gospodăria lor personală, să execute 
la timp și conform normelor tehnice lu
crările agricole prevăzute la articolul 9 
din prezenta lege care corespund situației 
specifice a acestora și care sînt stabilite de 
organele agricole locale, să respecte obli
gațiile asumate prin contractele încheiate 
cu organizațiile economice ale statului sau 
cooperatiste privind producția vegetală 
și animală și valorificarea acesteia.

CAPITOLUL IV 
Drepturile salariaților 

din unitățile agricole de stat 
și angajaților cooperativelor 

agricole, ale membrilor 
cooperativelor agricole 

de producție și ale celorlalți 
producători agricoli

Art. 17. — Salariații unităților agricole 
de stat, angajații, potrivit Codului muncii, 
din cooperativele agricole de producție 
sînt membri ai colectivelor de muncă res
pective și beneficiază de drepturile de sa
lariu, repaos legal și concediu anual plătit., 
ajutoare materiale în cadrul asigurărilor 
sociale de stat și asistență medicală, alo
cație de stat pentru copii, condiții de pro
tecție a muncii, sprijin și înlesniri pentru 
îmbunătățirea pregătirii profesionale, pen
sie pentru limită de vîrstă sau invaliditate, 
precum și celelalte drepturi prevăzute de 
lege pentru salariații din întreprinderile și 
organizațiile de stat.

Ei aleg și pot fi aleși în consiliul de ad
ministrație al întreprinderii agricole de 
stat. în comitetul de direcție al întreprin
derii pentru mecanizarea agriculturii sau, 
după caz, în consiliul de conducere al 
cooperativei agricole de producție ; sala
riații și angajații-au dreptul să participe 
la dezbaterea In adunările generale a tu
turor problemelor care privesc realizarea 
sarcinilor de producție ale unității respec
tive, să-și exprime părerea în orice pro
blemă a activității acesteia ; ei se pot a- 
dresa organului de conducere al unității 
cu propuneri și sugestii ; pot solicita să 
ia parte la ședințele organului de condu
cere atunci cînd se analizează munca fer
melor agricole de producție, a secțiilor de 
mecanizare ori a sectoarelor în care lu
crează.

In perioadele de. activitate redusă, sala
riaților din unitățile agricole de stat li se 
pot acorda concedii fără plată pe o durată 
de pînă la 120 zile, cu menținerea continui
tății în muncă și a celorlalte drepturi cu
venite in această situație salariaților de 
stat.

Ari. 18. în calitatea lor de producători 
și da proprietari ai mijloacelor obștești de 
producție, membrii cooperativelor agricole 
de producție care participă la muncă în coo
perativă au următoarele drepturi. potri
vit statutului cooperativei agricole și le
gilor în vigoare :

a) participă la conducerea întregii activi 
tăți a cooperativei, la elaborarea și adopta
rea hotăririlor de către adunarea generală ; 
își exprimă părerea și fac propuneri orga
nelor de conducere cu privire la îmbunătă
țirea activității ; aleg și pot fi aleși în or
ganele de conducere. De drepturile prevă
zute la acest alineat beneficiază și specia
liștii cu studii superioare și medii care lu
crează în cooperativele agricole, în calita
tea lor de organizatori și îndrumători ai 
procesului de producție agricolă ;

b) retribuirea corespunzătoare cu canti
tatea și calitatea muncii efectuate, cu rezul
tatele obținute ;

c) obținerea de ajutoare materiale de la 
cooperativa agricolă de producție pentru : 
bătrînețe, incapacitate temporară de muncă, 
naștere, deces și alte situații deosebite, în 
condițiile prevăzute de statut ;

dl condiții corespunzătoare de protecția 
muncii ;

e) sprijin și înlesniri, în condițiile legii, 
pentru Îmbunătățirea pregătirii profesio
nale ;

f) obținerea, în condițiile prevăzute de 
statut, a lotului în folosință personală și 
menținerea acestuia de către membrii coo
peratori invalizi și pensionari ;

g) beneficiază de toate serviciile organi
zate de cooperativă, în condițiile stabilite 
de adunarea generală ;

h) beneficiază de pensie pentru limită de 
vîrstă, invaliditate sau de urmași, în con
dițiile stabilite de statutul Casei de pensii 
a membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție.

Art. 19. Membrii cooperatori si producăto
rii agricoli individuali beneficiază de spri
jin din partea statului în : procurarea de 
semințe și material săditor din soiuri și hi
brizi valoroși, îngrășăminte chimice, amen
damente calcaroase și insectofungicide, fo
losirea de reproducători de rasă autorizați, 
îndrumarea tehnică de specialitate, asisten
ță fitosanitară și sanitar-veterinară, exe
cutarea contra cost a unor lucrări cu ma
șinile Întreprinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii, condiții avantajoase pentru 
valorificarea producției vegetale și animale.

CAPITOLUL V
Răspunderi și sancțiuni

Art. 20. Răspunderea pentru neaplicarea 
regulilor privind folosirea fondului funciar, 
lucrărilor de tehnică agricolă și acțiunilor 
agrozootehnice obligatorii, potrivit prevede
rilor legii, revine ;

a) comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene, municipale, orășenești și 
comunale pentru neurmărirea aplicării In 
mod corespunzător a măsurilor privind va
lorificarea deplină a tuturor condițiilor pe
doclimatice și social-economice și nerealiza- 
rea sarcinilor de plan din agricultură pe 
întreg teritoriul în care-și desfășoară acti
vitatea ;

b) organelor agricole pentru indicațiile 
tehnice care se dovedesc necorespunzătoare, 
pentru neasigurarea mijloacelor tehnice, 
seminței, materialului săditor. materialului 
biologic, reproducătorilor de rasă, îngrășă
mintelor, insectofungicidelor, produselor de 
uz veterinar și celorlalte materiale a căror 
repartizare este în sarcina lor ;

c) conducerilor unităților agricole so
cialiste, dacă nu au creat condițiile nece- 

(Continuare în pag. a V-a)
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«are executării lucrărilor, nu au asigurat 
mijloacele de producție, nu au repartizat 
volumul de lucrări pe formații de lucru, pe 
membrii cooperatori și muncitori și pe pe
rioade de executare a lucrărilor ;

d) specialiștilor agricoli, pentru deficien
țe în organizarea procesului de producție, 
pentru nestabilirea perioadelor optime de 
executare a lucrărilor și neefectuarea con
trolului calității acestora, nefolosirea ra
țională a mijloacelor de producție și a 
forței de muncă, pentru neinstruirea co
respunzătoare a muncitorilor ori a membri
lor cooperatori privind condițiile tehnice 
de executare a lucrărilor, în sectoarele în 
care își desfășoară activitatea. Specialiștii 
agricoli care lucrează în cooperativele a- 
gricole de producție răspund direct față de 
cooperativele agricole respective pentru pa
gubele materiale aduse din vina Iar și în 
legătură cu munca lor. Dispozițiile" de re
cuperare a pagubelor se emit de către di
recțiile agricole județene la propunerea 
consiliilor de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție.

e) muncitorilor din unitățile agricole de stat 
și membrilor cooperatori, pentru neexecuta- 
rea în bune condiții a lucrărilor agricole 
stabilite pe culturi și pe perioade de lucrări, 
neparticiparea la muncă în zilele stabilite 
de organele de conducere ; neîntreținerea 
corespunzătoare a animalelor, precum și 
neîngrijirea mijloacelor de producție ce le 
•înt încredințate ;

f) membrilor cooperativelor agricole de 
producție și producătorilor agricoli indivi
duali pentru neexecutarea în gospodăria lor 
personală a lucrărilor prevăzute la articolul 
9 din prezenta lege care corespund situației 
specifice a acestor gospodării și care sînt 
stabilite de organele agricole locale.

Art 21. încălcarea îndatoririlor prevăzu
te în prezenta lege atrage răspunderea dis
ciplinară, contravențională, materială, civi
lă sau penală, după caz.

Art. 22. Sancțiunile disciplinare ce se apli
că salariaților din unitățile agricole de stat, 
pentru încălcarea cu vinovăție a obligații
lor de muncă, inclusiv a normelor de com
portare, sînt cele prevăzute în legea organi
zării și disciplinei muncii în unitățile socia
liste de stat.

Stabilirea și aplicarea sancțiunilor se face 
în condițiile și cu procedura prevăzute în 
regulamentul de ordine interioară al unită
ților respective.

Art. 23. Sancțiunile disciplinare ce se apli
că membrilor cooperativelor agricole de 
producție pentru nerespectarea îndatoririlor 
statutare sînt :

a) refacerea fără plată a lucrărilor de ca
litate necorespunzătoar» executate ori su
portarea pagubelor, în condițiile legii, f îh 
cazul în care lucrările nu se mai pot reface ;

b) pierderea dreptului de retribuire su
plimentară în anul de plan ;

c) reținerea pînă la cel mult 10 la sută 
din remunerarea pentru numărul normelor 
efectuate ;

d) trecerea pe timp limitat ori nelimitat 
în altă muncă ;

e) pierderea pe timp limitat a dreptului 
d>« a obține lot în folosință personală și re
dobândirea acestuia după ce în prealabil a 
efectuat numărul minim de zile calendaris
tice stabilit de adunarea generală ;

f) îndepărtarea din cooperativă cu pier
derea drepturilor prevăzute de statut pen
tru aceste cazuri.

Stabilirea și aplicarea sancțiunilor disci
plinare se fac în condițiile și cu procedura 
prevăzută în statutul cooperativei agricole 
și în regulamentul de ordine interioară.

Ari. 24. Membrilor cooperativelor agricola 
șl producătorilor individuali care nu res
pectă în gospodăria lor personală îndatori
rile ce le revin din prezenta lege li se apli
că sancțiuni contravenționale.

Art. 25. Nerespectarea prevederilor pre
zentei legi referitoare la executarea lucră
rilor agricole obligatorii potrivit regulilor

agrotehnice, fitosanitare, zootehnice și sa- 
nitar-veterinare constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă între 100 și 
1 500 lei, iar în cazuri deosebite pînă la 
3 000 lei, în raport cu gravitatea faptei și 
răspunderea persoanei care a săvîrșit-o.

în limita plafoanelor prevăzute în alinea
tul precedent. Consiliul de Miniștri va sta
bili faptele care constituie contravenții și 
sancțiunile respective.

Art. 26. — Pagubele provocate unităților 
agricole socialiste prin neefectuarea la timp 
a lucrărilor agricole, manipularea sau 
păstrarea necorespunzătoare a produselor 
agricole — vegetale ori animale — sau prin 
proasta îngrijire a animalelor vor fi impu
tate persoanelor din vina cărora s-au pro
dus pagubele respective, în afara amenzilor 
ce se vor aplica pentru contravențiile pre
văzute în prezenta lege.

Dacă fapta care a produs paguba consti
tuie infracțiune, se va sesiza organul de ur
mărire penală.

Art. 27. — Răspunderea materială este in
dividuală, revenind cadrelor de conducere, 
salariaților, angajaților și membrilor coo
peratori în raport cu abaterea săvîrșită.

în acest scop, organele care constată con
travențiile vor stabili răspunderile, potrivit 
prevederilor articolului 20 din prezenta lege, 
pentru fiecare persoană fizică.

Art. 28. — Constatarea abaterilor de la 
prevederile prezentei legi se face de către :

a) împuternicitii ministrului agriculturii 
și silviculturii și ai președintelui comitetu
lui executiv al consiliului popular județean, 
recrutați din rîndul celor mai buni specia
liști, cu experiență și autoritate profesio
nală ;

b) președinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare municipale, orășenești 
și comunale, directorii unităților agricole de 
stat și președinții cooperativelor agricole de 
producție, pentru abaterile a căror consta
tare este dată în competența lor prin dis
poziții legale.

Art. 29. împotriva sancțiunilor disciplina
re sau contravenționale, cei sancționați pot 
face plîngere în condițiile legii.

CAPITOLUL VI
Dispozițiuni finale

Art. 3#. Pentru apărarea culturilor vege
tale și a animalelor impotriva unor boli și 
dăunători, inundații, secetă și altor cala
mități naturale, în scopul înlăturării pier
derii iminente în producția vegetală și ani
mală, Consiliul de Miniștri și comitetele 
executive ale consiliilor populare județene 
și "al municipiului București vor putea dis
pune chemarea obligatorie la muncă a lo
cuitorilor.

în situațiile prevăzute în alineatul1 1, Con
siliul de Miniștri și comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București vor putea dispune re
chiziționarea mijloacelor de transport cu 
tracțiune animală și mecanică ale întreprin
derilor agricole de stat, întreprinderilor 
pentru mecanizarea agriculturii, cooperati
velor agricole de producție și ale altor uni
tăți socialiste, precum și ale producătorilor 
agricoli individuali.

Ari. 31. Neîndeplinirea obligațiilor prevă
zute de hotărîrile Consiliului de Miniștri 
sau deciziile comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și ale municipiu
lui București date în aplicarea prevederi
lor articolului 30 al prezentei legi consti
tuie contravenții și se sancționează cu 
amendă de la 500 la 3 000 lei.

Contravenția se constată de către primari, 
ofițerii sau subofițerii de miliție, precum și 
de imputerniciții ministrului agriculturii 
și silviculturii.

Procedura de constatare a contravenției, 
căile de atac și executarea sancțiunilor sînt 
cele prevăzute de legea nr. 32/1968 privind 
stabilirea și sancționarea contravențiilor.

PRODUSE AGRICOLE
ÎN CANTITĂȚI SPORITE

LA FONDUL CENTRAL AL STATULUI
Răspunsul județelor Buzău, Vaslui și Prahova 

la inițiativa cooperativelor din Teleorman

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. în program lu
crări de Beethoven. Dirijor : Ana- 
tol Fistoulari (Anglia). Soliști : 
Emilia Petrescu, Martha Kesler, 
Valentin Teodorian, Gheorghe 
Crăsnaru — 20.
• Opera Română : Boema — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
• Teatru] Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O femeie 
cu bani — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 2$
• Teatrul „C. I. NottaraM (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Băr
bați fără neveste —- 20; (sala Stu
dio) : Năzdrăvanul Occidentului — 
20.
• Teatrul Gluleștl : Geamandura 
— 19,30; (la parcul ,,N. Bălcescu") : 
Comedie cu olteni — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn I — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nicuță 
Tănase — 19,30.

*

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La chemarea cooperativelor agri
cole de producție din județul Te
leorman, de a mări eforturile în 
vederea dezvoltării și întăririi eco
nomiei naționale, țărănimea coo
peratistă buzoiană, in frunte cu 
comuniștii, dînd dovadă de o înaltă 
responsabilitate socială și de pro
fund patriotism, a stabilit, în urma 
calculelor făcute în adunările ge
nerale, noi cifre mobilizatoare pri
vind creșterea producției agricole, 
vegetale și animale.

Pe baza hotăririlor luate în adu
nările generale ale cooperativelor, 
Consiliul Uniunii județene Buzău 
a cooperativelor agricole de pro
ducție se angajează, în numele ță
rănimii cooperatiste, să livreze sta
tului peste plan, în anul 1970, urmă
toarele cantități de produse de la 
cooperativele agricole de producție 
și din contribuția personală a coope
ratorilor : griu — 4 050 tone, po
rumb — 9 700 tone, floarea-soarelui 
— 2 300 tone, sfeclă de zahăr — 
17 150 tone, fasole — 210 tone, car
tofi — 1 140 tone, legume — 5 980 
tone, struguri — 3110 tone, carne 
total — 506 tone, din care : carne 
de porc — 140 tone, carne de tauri
ne — 290 tone, carne de ovine — 
55 tone, carne de pasăre — 21 tone, 
lapte de vacă — 9 230 hl„ lină — 
2,2 tone.

Pentru a realiza și depăși aceste 
angajamente, cooperatorii din ju
dețul Buzău au dezbătut cu mult 
simț de răspundere posibilitățile și 
rezervele de care dispun, stabilind 
măsuri în vederea executării Ia 
timp $i de bună calitate a lucrări
lor de întreținere a culturilor, âsl- 
gurînd cea mai bună densitate de 
plante la hectar, organizarea temei
nică a campaniei de recoltare și 
treieriș, folosirea cit mai judicioasă 
a mașinilor și evitarea la maximum 
a pierderilor.

Vom însămînța și planta supli
mentar suprafața de 1 700 hectare 
de legume, acordînd toată atenția 
lucrărilor de întreținere, recoltare, 
sortare și valorificare superioară 
a întregii producții. în sectorul zoo
tehnic vom insista pentru realiza
rea în întregime a efectivelor de a- 
nimale și îmbunătățirea calității a- 
cestora, a producțiilor animaliere, 
asigurînd în același timp o bază 
furajeră corespunzătoare prin strân
gerea și depozitarea cu grijă a fu
rajelor și însămînțarea cu culturi 
duble a suprafeței de 40 000 hectare.

De asemenea, vom urgenta lu
crările de investiții Ia cele două 
complexe zootehnice intercooper.a- 
tiste, in așa fel încît să fie date în 
producție cu cel puțin o lună de 
zile înainte de termen.

Comitetul județean Buzău al 
P.C.R., consiliul uniunii județe

ne a cooperativelor agricole de pro
ducție, întreaga țărănime coopera
tistă, exprimîndu-și satisfacția și 
mulțumirea pentru sprijinul ne
precupețit și permanent acordat de 
partid și de stat agriculturii coope
ratiste, asigură conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general, 
că își vor uni hărnicia și pricepe
rea cu efortul general al întregii 
națiuni și vor face totul pentru a 
contribui la înfăptuirea politicii 
partidului, la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R.

*
Unindu-șî eforturile cu cele ale 

întregului popor român, incă din 
primele zile, țărănimea cooperatis
tă din județul nostru a contribuit 
cu însemnate cantități de produse 
agroalirrientare, articole de îmbră
căminte și sume de bani la re
ducerea pagubelor provocate de i- 
nundații și intrarea pe făgașul nor
mal a vieții și activității localități
lor greu lovite de calamitățile na
turale.

în condițiile unor ample acțiuni 
desfășurate pentru ajutorarea zo
nelor calamitate, chemarea coope
ratorilor din județul Teleorman a 
fost primită cu o puternică însu
flețire, aprobată unanim de cele 
123 cooperative agricole de produc
ție, care au hotărit să sporească 
contribuția lor la fondul central > al 
statului.

Ca urmare a hotăririlor luate în 
adunările generale ale țărănimii 
cooperatiste, ne angajăm să valo
rificăm în acest an. peste plan, 
din producția unităților și din ceea 
ce revine cooperatorilor pentru 
munca efectuată, următoarele can
tități de produse : griu — 3 000 tone, 
porumb — 2 000 tone, floarea-soare
lui — 1000 tone, legume — 4 000 
tone, strugur; — 1 500 tone, carne — 
500 tone, lînă — 5 tone.

Pentru a realiza aoeste cantități 
de produse, membrii cooperatori din 
județul nostru, muncind din zi și 
pînă în noapte, utilizînd din plin 
fiecare oră de lucru, sînt hotărîți 
să execute Ia timp și de bună ca
litate toate lucrările de întreținere 
și recoltare a culturilor, să folo
sească în mod cit mai productiv 
mijloacele mecanizate din secțiile 
I.M.A. și să reducă la minimum 
pierderile.

Vom acorda întreaga noastră a- 
tenție sectorului zootehnic, organi
zând temeinic munca de recoltare și 
depozitare a furajelor, asigurîndu-se 
astfel animalelor rații cit mai con

sistente și în sortimente variate. 
Printr-o furajare rațională, prin 
respectarea tuturor normelor de 
igienă zooveterinară, întregul efec
tiv. de tineret taurin din cooperati
vele agricole de producție va fi li
vrat statului la termenele prevăzute 
în contracte și cu o greutate mini
mă de 300 kg.

Exprimînd voința și capacitatea 
organizatorică a țărănimii coopera
tiste de a-și mobiliza toate forțele 
pentru valorificarea rezervelor ma
teriale și umane de care dispune a- 
gricultura, comitetul județean de 
partid este ferm hotărit să nu pre
cupețească nici un efort, să mun
cească cu toată dîrzenia pentru a 
asigura calitatea lucrărilor, în ve
derea garantării îndeplinirii și de
pășirii angajamentelor asumate.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că activul ju
dețean de partid și de stat, meca
nizatorii, țăranii cooperatori, spe
cialiștii din agricultură, recunoscă
tori pentru grija ce o purtați dez
voltării județului nostru, sînt hotă
rîți să contribuie, alături de în
tregul popor, la refacerea și dezvol
tarea economiei naționale, la întă
rirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă .

COMITETUL JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R.

★

Animată de dorința fierbinte de a 
lupta alățuri de întregul nostru 
popor pentru lichidarea pagubelor 
pricinuite de gravele inundații care 
s-au abătut asupra unei însemnate 
părți din patria noastră, țărănimea 
cooperatistă din județul Prahova, 
luînd cunoștință de chemarea pa
triotică făcută de Consiliul Uniunii 
județene Teleorman a cooperative
lor agricole de producție, își afirmă 
dorința unanimă de a munci fără 
preget și cu toată hotărîrea pentru 
sporirea continuă a producției, pen
tru a-și aduce o contribuție tot mai 
mare la compensarea pierderilor 
cauzate de calamitățile naturale.

Conștienți că, mai ales în urma 
acestor calamități, țara noastră are 
nevoie de cantități sporite de pro
duse agricole, țăranii cooperatori 
din cele 115 cooperative agricole de 
producție din județ se alătură cu 
însuflețire chemării cooperativelor 
agricole de producție din județul 
Teleorman și se angajează față de 
conducerea partidului, față de dum
neavoastră personal, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să desfă
șoare o muncă susținută pentru ob
ținerea unor producții tot mai mari 
și să valorifice în acest an peste 
plan, la fondul central, următoarele 
cantități de produse : griu —

1 000 tone, porumb boabe —
2 000 tone, floarea-soarelui — 200 
tone, sfeclă de zahăr — 4 000 tone, 
legume — 2 500 tone, cartofi — 300 
tone, struguri și fructe — 1 300 tone, 
lapte de vacă — 2 500 hl, carne — 
total — 200 tone, ouă — 300 mii 
bucăți, lînă — 1 tonă.

în vederea obținerii acestor reali
zări, organizațiile de partid, consi
liile de conducere și cadrele tehnice 
din cooperativele agricole de pro
ducție vor organiza mai bine mun
ca, astfel ca nici o palmă de teren 
să nu rămînă necultivată, să exe
cute la timp și de bună calitate 
toate lucrările de întreținere, să 
pregătească campania de recoltat și 
treieriș în așa fel ca întreaga pro
ducție să fie recoltată la timpul 
optim și fără pierderi, asigurîndu-se 
depozitarea acesteia in cele mai 
bune condiții.

Pentru sporirea producției și asi
gurarea unor sortimente variate de 
legume va fi însămînțată în cul
turi succesive, în plus față de plan, 
o suprafață de peste 1 030 hectare, 
asigurîndu-se totodată executarea 
la timp a lucrărilor de întreținere, 
recoltare și valorificare.

De asemenea, pentru sporirea 
producției animaliere se va asigura 
pînă la sfîrșitul trimestrului III a.c. 
procurarea întregului efectiv de‘a- 
nimale planificat pentru acest an 
și, totodată, se vor îmbunătăți ra
țiile de furaje și îngrijirea anima
lelor. în vederea asigurării unor 
cantități mai mari de furaje, se va 
strings și depozită cu grijă întreaga 
producție și se va însămînța în 
cultură dublă suprafața de 15 000 ha 
pentru furaje. îngrășătoriile de ti
neret taurin și ovin vor fi populate 
la întreaga capacitate, acordîndu-se 
o îngrijire și o furajare mai bună, 
astfel ea valorificarea acestora să se 
facă, în medie, la minimum 300 kg 
tineretul .taurin și 35 kg berbecuții. 
Prin folosirea corespunzătoare a 
spațiilor existente se vor crește și 
valorifica în plus 100 000 de pui 
pentru carne.

Comitetul județean de partid, 
exprimînd voința unanimă a tutu
ror oamenilor muncii din județul 
Prahova, asigură Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe secretar general, că vom 
acționa cu toată energia pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor suplimen
tare luate de oamenii muncii din 
industria și agricultura județului 
nostru, pentru a ne aduce contribu
ția la înfăptuirea programului de 
înflorire a patriei.

COMITETUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R.

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL SEMESTRIAL

SIDERURGIȘTII 
DIN GALAȚI Șl REȘIȚA
GALAȚI — (corespondentul 

„Scinteii"): Ieri, siderurgiștii gă- 
lâțeni și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe primul semestru, rea- 
lizînd, în primele șase luni ale 
anului, 760 000 tone fontă, 
892 000 tone oțel, 444 400 tone 
tablă groasă și mijlocie lami
nată. Sarcinile privind creșterea 
productivității muncii au fost în
deplinite în proporție de 101,1 la 
sută, s-au realizat beneficii su
plimentare de peste 29 milioane 
lei, economii de 31 milioane lei 
iar economiile de metal — față 
de consumurile specifice plani
ficate — depășesc 1 000 de tone. 
Pină la sfîrșitul lunii, siderur
giștii gălățeni vor realiza în plus, 
peste sarcinile de plan pe pri
mul semestru : 9 000 tone fontă, 
12 000 tone oțel, 11 600 tone sle- 
buri și 9 400 tone tablă groasă.

laminate finite și bandaje. Pină 
la sfîrșitul semestrului se pre
vede o depășire a planului la 
producția globală in valoare de 
33 milioane lei, iar la producția- 
marfă de 38 milioane lei.

NUMEROASE 
ÎNTREPRINDERI 
DIN CAPITALA

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU
ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

REȘIȚA (de la Ion Chiujdea) : 
în aceste zile de sfîrșit de se
mestru, la furnale, oțelărie, 
la liniile de laminare, in toate 
secțiile combinatului reșițean 
se muncește intens. Sînt meri
torii succesele dobîndite de fur- 
naliști. Paralel cu reducerea sis
tematică a consumului de cocs, 
ei au reușit să depășească, deca
dă cu decadă, nivelul de produc
ție planificat. La rîndul lor, oțe- 
larii au elaborat, peste planul 
la zi. aproape 7 500 tone oțet La- 
minatorii au îndeplinit încă din 
23 iunie planul semestrial la 
tablă și laminate mijlocii si 
ușoare. Sporurile de producție 
obținute în perioada ce a trecut 
din acest an au permis ca ieri, 
cu 4 zile mai devreme, să fie 
îndeplinite sarcinile pe prima 
jumătate a anului la fontă, oțel.

Numeroase întreprinderi bucu
reștene anunță îndeplinirea sar
cinilor care le reveneau pe pri
mul semestru al acestui an. Co
lectivul uzinelor „Neferal" a 
realizat planul producției globale 
și marfă înainte de termen, pre
cum și peste 60 la sută din an
gajamentele anuale. Pînă la sfîr
șitul actualului semestru, această 
uzină va obține un volum su
plimentar de producție în va
loare de 9 milioane lei. „Meta- 
loglobus" este o altă întreprin
dere care livrează importante 
cantități de mărfuri peste sar
cinile semestriale de plan. între 
altele, au fost expediate comer
țului, în mod suplimentar, de la 
începutul anului și pină arum, 
30 000 articole pentru sport și 
turism, 42 000 jucării și circa 
12 00G obiecte de uz gospo
dăresc din metal inoxidabil. Va
loarea mărfurilor produse supli
mentar în actualul trimestru va 
însuma peste 1 500 000 lei.

Cunoscuta întreprindere de 
prefabricate din beton „Progre
sul". care și-a intensificat acti
vitatea in scopul realizării unor 
cantități mai mari de materiale 
pentru construcții, a înscris la 
capitolul economii semestriale 
de materiale 115 tone de metal 
și 200 tone de ciment, fără ca 
prin aceasta să se dăuneze cali
tății produselor. Și colectivul fa-

bricii „Eprubeta" a îndeplinit 
planul semestrial și angajamen
tele anuale, obținînd o producție 
suplimentară de aparatură pen
tru laborator in valoare de o 
jumătate milion lei. Peste 2 
milioane lei reprezintă valoarea 
prdducției date peste planul se
mestrial de întreprinderea „Vis- 
cofil". Aici au fost realizate, in 
plus, importante cantități de fire 
de vîscoză. Un alt succes al a- 
cestei fabrici bucureștene îl 
constituie îndeplinirea a peste 
60 la sută din angajamentele a- 
nuale.

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI 

TIMIȘ
TIMIȘOARA (corespondentul 

„Scinteii"). — Industria județului 
Timiș a îndeplinit ieri, 26 iunie, 
planul de producție pe primul 
semestru al anului. Acest succes 
remarcabil face posibil ca. pină 
la sfîrșitul lunii iunie, unitățile 
industriale timișene să realizeze 
o producție suplimentară, peste 
sarcinile de plan, pe prima ju
mătate a anului. în valoa
re de 120 milioane lei, ceea 
ce reprezintă 60 la sută din an
gajamentul anual. Peste 87 la 
sută din sporul de producție se 
datorează creșterii productivi
tății muncii, indice care, com
parativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, este mai mare cu 
8 Ia sută. Pînă acum au fost 
date peste plan 500 tone tablă 
subțire, 2,5 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice. 400 m c prefa
bricate din beton armat. 250 m c 
cherestea de fag. 150 000 m p 
furnire și importante cantități 
de alte produse destinate in 
special refacerii obiectivelor din 
zonele calamitate.

Președintele Consiliului de condu
cere âl Centrosoiuz, A. Klimov, a 
adresat președintelui Centrocoopu- 
lui, D. Bejan, o telegramă în care, 
după ce se arată că cooperatorii so
vietici, ca și întregul popor sovie
tic, își exprimă sincera lor compa
siune în legătură cu calamitățile 
naturale care s-au abătut asupra 
României, se spune : „Consiliul de 
conducere al Centrosoiuz a hotărit 
să acorde ajutor cooperatorilor ro
mâni în materiale de construcție. 
Pe adresa Centrocoopului din Ro
mânia sint în curs de expediere 250 
tone ciment, 5 000 mp geamuri și 
80 000 plăci ardezie".
Crucea Roșie Franceză a expediat, 

în România un nou ajutor, constînd 
în 300 pături, 16 saci cu îmbrăcămin
te și încălțăminte, 120 kg conserve 
și 350 kg medicamente.

Asociația de prietenie Franța—Ro
mânia a donat 8 160 FRANCI, colec
tați de la societatea „Coprosid". fir
ma „Darum Exportation", societatea 
„Porex", firma „Cupralex" și de la 
diferite alte firme și cetățeni fran
cezi.

Crucea Roșie Japoneză a anunțat 
că va trimite un ajutor constînd in 
500 de pături, donate de compania 
„Mitsubishi Rayon".

Școala de 9 ani din Fraga, 8 Ko- 
bylisy, a donat pentru ajutorarea 
zonelor sinistrate din România 3 412 
COROANE.

Vicepreședintele Comitetului Na
țional al Semilunii Roșii Algeriene, 
M. Bassa, a anunțat că va expedia 
1 000 pături donate pentru ajutorarea 
populației sinistrate din România.

Comunitatea israelită din Viena 
a donat 157 colete cu îmbrăcăminte 
și încălțăminte, in greutate totală 
de circa 6 500 kg.

128 colete cu îmbrăcăminte și în
călțăminte. in greutate de circa 2 500 
kg, au fost oferite de sașii din Salz
burg originari din România.

Firmele austriece „Osterr Import- 
vereiningung", „Vog-Linz", „Neu- 
siedlerpapier Fabrik" „Triumph", 
„Friedrich Glatz", „George Kent

(Europe) Ltd" și „Expres Interna
tionale Spedition" au donat, in total, 
pentru ajutorarea zonelor sinistrate 
din România. 24 550 ȘILINGI.

..British Agricultural Export Coun
cil". condus de sir Sternberg, a co
lectat de la firmele membre și a 
donat pentru înlăturarea urmărilor 
calamităților din țara noastră 1600 
LIRE STERLINE. De asemenea, 
firmele engleze „Wellman Gas En
gineering Ltd" și „The Dunlop Com
pany Ltd" au oferit, în total, 925 
LIRE STERLINE.

J. A. Diday. directorul societății 
metalurgice „Brun Freres" din Pa
ris, împreună cu colaboratorii săi, 
a donat 5 000 FRANCI. De aseme
nea, firma franceză ,.Graines d’EIi- 
tes Clause" a oferit cantitatea de 
7 700 kg semințe de legume.

Societatea „Comptoir Internatio
nal des Produits siderurgiques" din 
Paris și un grup de cetățeni fran
cezi au donat, în total, 4 100 
FRANCI.

Cetățeanul italian Ricordino Da
rio a oferit 59 colete cu alimente, 
medicamente și obiecte de îmbră
căminte, iar un grup de cetățeni 
italieni de origine română a donat 
42 colete cu îmbrăcăminte, încăl
țăminte și medicamente.

Firma britanică „George Wimpey 
and Co Ltd" a subscris la fondul de 
ajutorare 1 000 LIRE STERLINE, 
iar firmele „Johnson, Matthey and 
Co Ltd" și „George Kant Ltd" au 
donat, in total. 275 LIRE STERLINE.

Consiliul britanic pentru export 
agricol a trimis la Ambasada română 
din Londra un cec de 1 600 LIRE 
STERLINE, reprezentind o colectă 
în rîndul firmelor membre ale con
siliului. Una din aceste firme — 
..Plant Protection" — a donat in plus 
o cantitate de pesticide in valoare 
de 5 000 LIRE.

Reprezentantul in România al fir
melor „K. S. Paul Products" — 
Anglia. „Lubricants oii" — ZUrich 
și „Alexander Duckham" — Anglia 
a donat diferite produse petrochi
mice in valoare de 2 952 DOLARI 
S.U.A.

Firma „Maschinenlabrik Schwei- 
ter A. G.“ din Ziirich a subscris, 
pentru ajutorarea zonelor calamitate 
din România, 5 000 FRANCI ELVE
ȚIENI. Tot din Elveția, Fabrica de 
ceasuri „C.I.N.I." și firma „Hans 
Kennel A. G.“ au donat, în total, 
2 000 B RÂNCI.

Din Liban au anunțat donații fir
mele : ..Boutros Ninno" — 3 000 LIRE 
LIBANEZE. „Snibois Sal" — 1000 
LIRE și „Dikran Aprat" — 500 LIRE. 
Tot din Liban au subscris la fondul 
de ajutorare firmele : „Khaiat" — 
1 500 DOLARI S.U.A., „Cezairi Ab- 
doul Salam" — 1 000 DOLARI și 
„Sofa Citrus Corporation", „Tez- 
kergi Paper Co", „Zatori Mohamed"
— cite 500 DOLARI fiecare.

Două firme din R. F. a Germaniei
— „Militzer et Munch" și „Sud 
Chemie" — au donat, in total, 988 
MĂRCI.

Cetățeni români, rezidenți in R. D. 
Germană, au subscris la fondul de 
ajutorare 2 950 MĂRCI.

Din partea cetățenilor R. D. Ger
mane au fost expediate în România, 
prin intermediul Ambasadei Româ
niei de la Berlin, 10 000 kg de îm
brăcăminte.

Cu sprijinul municipalității șl al 
lordului primar, Comitetul pentru 
înțelegere internațională din orașul 
britanic Coventry — Înfrățit cu ora
șul Galați — a organizat o colectă 
pentru ajutorarea zonelor sinistrate 
din România. Un prim camion eu 
îmbrăcăminte a fost trimis spre țara 
noastră.

Președintele Băncii Olandei, dr. 
J. Zijlstra, exprimînd compasiunea și 
simpatia sa și a colegilor săi pentru 
sinistrații din România, anunță că 
Banca Olandei a hotărit să transfere 
10 000 FLORINI OLANDEZI pentru 
fondul de ajutorare a acestora.

De asemenea baronul Ansiaux, 
guvernatorul Băncii Naționale a Bel
giei, a anunțat că banca a hotărit să 
pună la dispoziția fondului de ajuto
rare a zonelor calamitate suma de 
509 000 FRANCI BELGIENI.

I

*

*

III

*
*

• Subiect pentru o schiță
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21.
• Dreptul de a te naște : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, ARENELE ROMANE — 20,30.
• A'venturile lui Juan : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, FESTIVAL
— 9; 12; 15,15; 18; 20,45, GRADINA 
DOINA — 20,30, GRADINA CAPI
TOL — 20,15.
• Jurnalul unei cameriste : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
SALA PALATULUI — 17,30 (seria 
de bilete — 3337); 20,15 (seria de 
bilete — 3340).
• Străinii : REPUBLICA — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 17; 19,15; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21, GRADINA FES
TIVAL — 20.15, STADIONUL DI
NAMO — 20 30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Vrăjitorul 1 DOINA 
13,45; 16.
• Astă-seară mă distrez î 
18,15; 20.30.
• Vînătorul de căprioare
REASCA — 10; ------ “
• Articolul 420
CINEMATECA (sala Union) : 
12,30; 16; 19,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo ;
FAVORIT — 10; 13; 15,30: 18; 20.30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9,15; 11,30; , ,
• Răzbunătorul : LUMINA
14,15 în continuare; 16,15; 
20,45.
• Asterix și Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 19—21 
în continuare.
• Misteriosul X din Cosmos ; EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
18; 20,30. GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
• Afurisitul de bunic : GRIVIȚA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
a Dansînd Sirtakl : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20. GIULEȘTI — 18; 20.30.
• Dragă Brigitte : GIULEȘTI — 
10; 15,30.
• Adelheid : BUZEȘTI — 15,30.
• Operațiunea Leontine : BU
ZEȘTI — 18, la grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 18, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18; 20,30.
• Ferestrele timpului : MOȘILOR
— 15,30.
< 24 — 25 nu se înapoiază : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la gră
dină — 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Inimă nebună, nebună de le
gat : UNIREA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : LIRA — 
15,30; 18.

S Freddy și cîntecul preriei t 
RADINA LIRA — 20,30.

• Catifeaua neagră : DRUMUL 
SĂRII — 16.
• Jocul care ucide : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20.
• Warlock : FERENTARI — 15.30; 
18; 20.30.
• Castelul coudamnaților : CO- 
TROCENI — 15.30; 17,45; 20.
• Picioare lungi, degete lungi : 
PACEA — 16; 18: 20.
• Stăpîn pe situație : CRlNGAȘI 
— 15,30; 18; 20,15.
• My fair lady : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Marile vacanțe : AURORA — 
9; 11; 13; 16; 18; 20. la grădină — 
20.30. TOMTS — 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18.15, la grădină — 20,30,
FLAMURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Visul domnului Gentil : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.

15.30: 18; 
(ambele

— 11,30;

DOINA

: FLO-
20,30.
serii) : 

9;

13,45; 16; 18,15; 20,30.

18,30;

tv.
PROGRAMUL I

17,00
17,05
17,10
18,15

19.15
19,20

19.30
20,00
21,00

21.15

21.55

22,45
22,55

23,30

Microavanpremiera.
Buletin de știri.
Emisiune în limba germană. 
Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți !
Anunțuri — publicitate. 
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
Fapt divers de Marin 
nescu.
Film serial „Rocambole" 
(VIII).
Parada vedetelor : Mina. O 
producție a Radioteleviziunii 
italiene.
Muzică șl dansuri Iraniene. 
Telejurnalul de noapte — 
Sport.
închiderea emisiunii progra
mului I.

Stă-

PROGRAMUL II

20,00

20,15

20,45

21,25

22.05

23.05

Poesis. Zaharia Stancu. în 
cea de-a doua emisiune din 
ciclul „Poesis", Zaharia Stan
cu va înfățișa o selecție din 
versurile sale.
Cîntece și ___ _________
prahovene în interpretarea 
orchestrei , — ~ *
vei"-Ploiești.
„Spărgătorul" — film de 
scurt metraj — producție a 
Televiziunii din Republica 
Democrată Germană. Regia 
Otto Holub.
Seara melomanului. Momen
te remarcabile ale stagiunii 
1969—1970. In program : Trio 
nr. 5 în re major opus nr. 
70 nr. 1 de Beethoven. Inter
pretează trioul Valentin 
Gheorghiu. Ștefan Gheorghiu, 
Cătălin Ilea ; Concertul nr. 
2 pentru plan și orchestră în 
si bemol major opus 63 în 
interpretarea orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 
Dirijor Emanuel , Elenescu. 
Solist Aldo Ciccolini (Italia). 
Film serial „La fiecare km" 
(II) — o producție a studiou
rilor bulgare.
închiderea emisiunii progra
mului II.

jocuri populare

„Flacăra Praho-
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Așezată pa pitoreștile coline pe 

lingă care șerpuiește majestuos Ni
prul, capitala Ucrainei este unul din
tre cele mai frumoase orașe ale Uniu
nii Sovietice. S-ar putea scrie multe 
despre monumentele istorice ale a- 
cestei străvechi așezări întemeiate 
cu peste o mie de ani în urmă, des
pre grădinile și parcurile Kievului 
care acoperă exact jumătate din su
prafața lui, despre fabricile și uzi
nele acestui mare centru industrial 
care realizează aparatură de pre
cizie, construcții mecanice, produse 
chimice și electrotehnice, textile, 
produse alimentare și multe altele, 
despre teatrele, expozițiile și mu
zeele acestui important centru cul
tural al U.R.S.S., despre noile car
tiere care s-au revărsat dincolo de 
Nipru. Vom evoca, în cele ce ur
mează, doar cîteva popasuri în unele 
citadele ale științei.

Autori ai unei premiere 
de prestigiu: Sudura 
metalelor in Cosmos
Cînd a luat ființă, In 1919, Acade

mia de științe a Ucrainei număra 
140 de cercetători. In prezent, în in
stitutele ei lucrează peste 35 000 de 
cadre științifice cu înaltă calificare
— incluzînd 109 academicieni, 151 
membri corespondenți ai Academiei și 
peste 3 500 de doctori și candidați în 
științe. Academia de științe a Ucrainei 
are azi 68 de institute și centre știin
țifice, nu numai la Kiev, ci și la Har
kov, Lvov, Doneț, Dnepropetrovsk, 
Odessa, Sevastopol și Poltava. La 
dispoziția instituțiilor științifice ale 
Academiei se află 21 de întreprin
deri, care constituie o puternică bază 
experimentală și de producție, labo
ratoare utilate cu aparatură moder
nă, nave de cercetări maritime.

Ca unul din factorii primordiali 
care condiționează progresul contem
poran, știința a devenit în Uniunea 
Sovietică o pîrghie importantă în 
opera de construcție a comunismului. 
Atenția care se acordă dezvoltării 
științei își găsește expresie în rezul
tatele concrete, în succesele remar
cabile înregistrate în explorarea spa
țiului cosmic, utilizarea energiei nu
cleare în scopuri pașnice, în radio- 
iehnică, electronică, chimie, biologie 
și în multe alte domenii de impor
tanță fundamentală.

Savanți* ucraineni se mîndresc cu 
faptul că prima fisionare a atomului 
în U.R.S.S. a fost înfăptuită la Insti
tutul fizico-tehnic din Harkov, unde 
există în prezent cel mai puternic 
accelerator linear din Europa. De 
asemenea, primii litri de apă grea 
produși în Uniunea Sovietică au fost 
obținuți cu ajutorul unor instalații 
ucrainiene. Tot aici a fost realizat 
și primul agregat din lume pentru 
laminarea tablei din oțel lichid. 
Kievul este supranumit și „capitala 
mondială a sudurii electrice". Se știe 
că aici, la Institutul de sudură elec
trică al Academiei, au fost puse la 
punct aparatele automate pentru su
darea metalelor în condiții de vid 
înalt și imponderabilitate, cu care 
s-au efectuat în octombrie anul tre- 

- 'cut, la bordul navei „Soiuz-6“, pri
mele experiența de acest gen in 
Cosmos.

Aria domeniilor științifice abordate 
de savanții ucraineni este largă. 
Succese importante au fost obținute 
în fizica nucleară și în cea a corpu
lui solid. Noii și puternicii generatori
— transformatori de frecvență rea
lizați aici, permit să se lucreze cu 
undele optice așa cum lucrează ingi
nerii radiofoniști cu undele radio. 
Aceasta extinde posibilitățile de apli
care a undelor luminoase în teleco
municații, în dirijarea reacțiilor chi
mice și in alte domenii de o deosebită 
importanță. Pe baza cercetărilor 
Institutului de radiofizică și electro
nică al Academiei ucrainene se rea
lizează un radiotelescop cu o putere 
de scrutare în adîncul Cosmosului 
de pînă la zece miliarde ani-lumină.

De o largă apreciere și populari
tate se bucură, nu numai în Uniunea 
Sovietică, ci și peste hotarele ei, 
școala ucrainiană de matematică, 
școlile de medicină și biologie legate 
de numele unor savanți vestiți ca 
A. Bogomoleț, N. Vavilov, V. Filatov.

Ordinatorul care-și 
proiectează semenii

Institutul de cibernetică al Acade
miei este condus de academicianul 
Viktor Gluskov, unul dintre cei mai 
renumiți ciberneticieni ai Uniunii 
Sovietice. Am avut prilejul să stau 
de vorbă cu eminentul savant. Infă- 
țișînd o scurtă genealogie a familiei 
calculatoarelor electronice create în 
institut, el a amintit de primul năs
cut, în 1959 — mașina „Kiev" — cu 
ajutorul căreia s-au efectuat expe
riențele necesare rezolvării proble
mei conducerii automate a unor uzi
ne. A urmat apoi „Dnepr", în între
gime tranzistorizată ; primele două 
exemplare au fost instalate — una 
la oțelăriile din Dneprodzerjinsk, a 
doua la fabrica de sodă din Sla
viansk. Rezultatele au fost surprin
zătoare : la fabrica chimică, luîn- 
du-se la întrecere cu cel mai bun 
dispecer, „Dnepr" a asigurat o pro
ducție de sodă de două ori și jumă
tate mai mare, iar la oțelărie a 
scurtat o dată și jumătate timpul 
necesar pentru elaborarea unei 
șarje de oțel de convertizor. în 
prezent, uzinele din Kiev și Severo- 
donețk produc în serie ordinatorul 
„Dnepr", de mai mulți ani el fiind 
utilizat în zeci de uzine din Uniunea 
Sovietică. Au fost create apoi alte ti
puri de computeri și de sisteme auto
mate capabile să conducă procese de 
producție complexe. In ultima vreme, 
academicianul Gluskov, împreună cu 
un grup de colaboratori, lucrează în 
pasionantul domeniu al sistemelor ci
bernetice capabile să se auioorgani- 
zeze, cu alte cuvinte, să „învețe" 
să-și însușească cunoștințe noi.

Am avut prilejul unor confirmări 
ale acestor creații făcind cunoștință 
cu unele din noile realizări ale insti
tutului, printre acestea numărîndu-se 
și un sistem de proiectare automată 
a unor noi mașini electronice de cal
cul. Departe de a fi vorba de efectua
rea unor simple calcule, ordinatorului 
i se comunică ce calități trebuie să 
aibă noul ordinator și metoda de re
zolvare a sarcinilor de sintetizare a 
schemelor mașinii, iar apoi i se cere 
să-l și proiecteze. Și el proiectează un 
alt semen al său...

Una dintre cele mai noi și remar
cabile realizări ale institutului o con

stituie ordinatorul „Mir-2“, a cărui 
particularitate o constituie putința de 
a „dialoga" cu omul. Dacă înainte 
cercetătorul trebuia să aștepte rezol
varea definitivă a unei probleme în
credințate mașinii, „Mir-2“ poate fi 
„întrebat" pe parcurs la ce rezultate 
parțiale a ajuns, iar apoi, în funcție 
de acestea, îndrumat să-și continue 
raționamentele în varianta optimă. 
Mașina cunoaște 49 de cuvinte și a- 
proape toate simbolurile matematice. 
Cum se realizează practic dialogul 
om-mașină ? Informațiile sînt intro
duse, iar apoi scoase din ordinator 
cu ajutorul unei simple mașini elec
trice de scris sub formă de litere, ci
fre și simboluri matematice. Mașina 
are un ecran asemănător cu cel al

leia a cuarțului și de o sută cinci
zeci de ori mai mare decît cea a 
corindonului. Am intrat în acest ma
gazin și am văzut cum reprezentanți 
ai unor întreprinderi și organizații 
cumpără de aici diamante sau dife
rite instrumente în compoziția cărora 
intră diamante. Am vizitat apoi In
stitutul pentru materiale supradure 
aflat tot la Kiev.

Din 1962 pînă în prezent, produc
ția noii ramuri industriale a crescut 
de 200 de ori. Diamantele sintetice 
reprezintă în momentul de față 85 
la sută din totalul diamantelor uti
lizate în economia națională. Una 
dintre cele mai importante fabrici 
de diamante artificiale din U.R.S.S. 
este cea din Poltava, intrată în func

Oameni în slujba 
omului, a vieții

Ne aflăm la Institutul de geronto
logie al Academiei de științe medi
cale a U.R.S.S., în cabinetul acade
micianului Dmitri Cebotariov, direc
torul institutului. Clnd a fost înfiin
țat și ce probleme se studiază în 
institut ? Care sînt factorii care con
tribuie la prelungirea vieții? Care este 
limita de viață a speciei umane? Unde 
trăiesc cei mai bătrîni oameni 
din Uniunea Sovietică ? Interlo
cutorul nostru ne răspunde metodic 
la fiecare întrebare. Aflăm astfel 
că institutul pe care îl conduce a

Centre de forță 
intr-un avanpost 

al științei 
sovietice

Itinerar kievian de Silviu PODINĂ

televizoarelor, pe care proiectează re
zultatele la căre a ajuns. Cu un cre
ion luminos, specialistul indică ime
diat pe ecran corecțiile și modificări
le necesare în program. Ordinatorul 
ține seama de ele și continuă calcu
lele în direcția ce i-a fost indicată.

Locul de naștere 
al „reginei pietrelor*1

Există pe bulevardul Kresciatik, 
în plin centrul Kievului, un magazin 
neobișnuit pe a cărui firmă scrie 
„Diamante artificiale". Aici se vînd 
prețioasele cristale a căror duritate 
este de o mie de ori superioară ace

țiune în 1966. Toate procesele el de 
producție sînt telecomandate. Dacă 
naturii i-au trebuit întregi ere geo
logice pentru a da naștere prețioase
lor cristale, oamenilor le trebuie 
doar cîteva minute. Materia primă 
folosită este grafitul. Pentru ca el 
să se transforme în diamant e ne
voie de o presiune de 1 000 000 de 
atmosfere, de o temperatură de 2 000 
de grade, precum și de un cataliza
tor. Diamantele artificiale sînt de
parte de a avea strălucirea și frumu
sețea celor scoase din adîncul pămîn- 
tului, ele părînd niște fire cenușii de 
nisip ; dar în ce privește duritatea, 
nu numai că nu sînt mai prejos de
cît diamantele naturale, ci Ie și în
trec, putînd prelucra orice materia
le existente in natură sau obținute 
de om.

fost creat în 1958. Gerlatria, această 
nouă ramură a medicinel, se dez
voltă rapid în anii din urmă, ca 
urmare a schimbării structurii 
de virstă a populației, a marilor 
succese înregistrate de biochimie, 
succese care permit adincirea inves
tigațiilor pînă la nivelul molecular. 
Cercetările ce se desfășoară aici se 
grupează în trei orientări principale : 
procesele îmbătrânirii în celulă, în 
acizii nucleici, în metabolismul lipi
delor, elucidarea mecanismului îm- 
bătrînirii și căutarea unor mijloace 
eficiente de acțiune asupra organis
mului îmbătrînit. (Savantul ține să 
precizeze că nu este vorba de întine
rire, aceasta fiind un vis irealizabil 
al oamenilor. Dacă am compara via
ța cu un resort care se desface trep
tat, putem acționa In sensul înceti

nirii desfacerii Iui, dar ne est» 
imposibil să-l readucem la starea 
inițială, întrucit îmbătrînirea este În
scrisă în programul genetic). In al 
doilea rînd, se cercetează probleme 
de gerontologie medicală și geriatrie, 
se urmăresc modificările pe care le 
aduce bătrînețea în organism, în 
sistemul nervos, in aparatul locomo
tor. în al treilea rînd, institutul se 
ocupă de probleme de igienă, demo
grafie, statistică sanitară, scopul cer
cetărilor întreprinse fiind prelungirea 
duratei vieții oamenilor. Subliniind 
importanța pozitivă deosebită a 
muncii pentru prelungirea vieții, 
Dmitri Cebotariov arată că e foarte 
important ca omul să presteze și la 
bătrânețe acea muncă cu care a fost de
prins, desigur în proporții mai re
duse. Există un raport între durata 
vieții și profesia exercitată. Cei ce 
desfășoară o muncă fizică — și, în 
primul rînd, cei ocupați în agricul
tură — trăiesc în general mai mult 
decît cei de alte profesii, își păstrea
ză capacitatea de muncă și dincolo 
de vîrsta de 80 de ani. Condițiile geo
grafice și climatice influențează și 
ele asupra duratei vieții, dar aici 
trebuie adăugate modul de viață și 
nivelul deservirii medicale, ambele 
derivînd din gradul de dezvoltare 
economică.

In Uniunea Sovietică, cei mai mulți 
oameni ajunși la o virstă foarte îna
intată trăiesc în Caucaz, în regiunile 
Baltice, dar și în Siberia. Sirali Mis- 
lim'ov, cel mai bătrîn locuitor al 
Uniunii Sovietice, care trăiește In
tr-un sat de munte din Adzerbaidjan, 
și-a serbat la 19 mai împlinirea vir
atei de 165 de ani. El se simte bine, 
continuă să lucreze zi de zi în gră
dina lui, face lungi plimbări. Printre 
cei ce l-au felicitat pe matusalemul 
contemporan cu prilejul aniversării 
s-au numărat și Sirin Gasanov de 153 
de ani și Medjid Agaiev de 135 de 
ani — ambii locuind în sate cauca
ziene.

Interlocutorul nostru arată mal 
departe că Institutul de geronto
logie din Kiev întreține legă
turi foarte strânse cu Institutul 
de geriatrie din București ; în 1957, 
un întreg grup de cercetători ucrai- 
nieni au fost oaspeții colegilor lor 
români. Academicianul Cebotariov ne 
mărturisește că pentru organizarea 
institutului pe care îl conduce a 
folosit într-o oarecare măsură și 
experiența institutului din București.

Ocupați în cele mai diferite dome
nii de cercetare, oamenii de știință 
din Kiev muncesc cu pasiune în 
laboratoarele lor, aducînd, alături de 
colegii lor din celelalte mari centre 
științifice ale U.R.S.S., o contribuție 
remarcabilă la dezvoltarea științei 
contemporane, Ia punerea cuceriri
lor științei în slujba vieții, a omu
lui.

Acestea sint doar cîteva secvențe 
din vasta activitate a savanților și 
cercetătorilor sovietici. Altele asemă
nătoare pot fi întîlnite pe tot cuprin
sul Uniunii Sovietice, din Caucaz în 
Siberia și dincolo de Cercul polar, 
fiecare in parte și toate la un loc 
reliefind dezvoltarea științei și teh
nicii, perspectivele largi, luminoase, 
pe care succesele în aceste domenii le 
deschid pentru progresul operei de 
construcție a comunismului.

Kievul contemporan, oraș în plinâ dezvoltare, citadelă a științei sovietice

Sîntem la doi pași de 
mare, însă mirosul tare de 
alge nu mai răzbate pînă 
la noi. Ne aflăm pe o 
stîncă dominînd marea, 
dar ne strînge corsetul u- 
nei metropole ; cu străzi 
înguste și blocuri aproape 
lipite între ele, dispuse în 
amfiteatru ; 10, 20, 30 de e- 
taje. Uriașe ciuperci din 
sticlă și beton, răsărite în 
peisajul unui sfîrșit de 
secol 19. In umbra palmie
rilor se văd automobile 
staționate în monoame in
terminabile sau gîfiind pe 
pante abrupte.

...Agenți de circulație, 
costumați de gală, amabili 
ca nicăieri aiurea, Cazi
noul, contemplînd rece in
finitul albastru (petrol, 
grine și aur, uzine, fa
brici și plantații iși schim
bau aici stăpînul într-o 
singură noapte), palatul 
princiar de tentă sahari
ană, hotelurile elegante, 
scumpe — sînt câteva re
pere care ne amintesc 
unde ne aflăm : într-un 
centru al turismului in
ternațional, al raliurilor și 
festivalurilor mondene, în 
„templul mondial al rule
tei", în microuniversul 
cosmopolit agățat de Coas
ta de Azur — Monaco. Un 
principat concentrat pe 3 
km de litoral, între Franța 
și Italia, țări în bare poți 
privi simultan de pe ma
iestuoasa stîncă ; o pre
lungire spre mare a luxu
lui parizian și a vivacității 
italiene.

Un superb decor natural 
sub pecetea epocii sticlei 
și neonului, a milioanelor 
de decibeli strivind țipe
tele gingașe ale pescăruși
lor, a mugetului sirenelor 
îngropînd freamătul valu
rilor... Avataruri cu corola
rul lor — furnicarul de oa

meni. Standardizare la tot 
pasul. Pînă și natura în
cepe să fie fabricată. Se 
fabrică plaje artificiale cu 
nisip natural, costisitor, 
adus din Franța. Și oricit 
ar părea de impropriu ter
menul, se fabrică parcuri... 
încît natura devine un sim
plu mit publicitar.

Pentru mulți străini, Mo
naco se confundă cu Monte 
Carlo, unul dintre cele 3 
orășele care-1 compun. Iar 
Monte Carlo e sinonim cu 
faimosul său Cazinou. 
Vreme de un secol, mutații 
politico-sociale, războaie, 
perturbări economice au 
generat transformări și în 
clientela Cazinoului. De
clinul lui e evident azi 
cînd a încetat de a mai 
fi un stat în stat. Steagul 
miliardarului Onasis nu 
mai flutură nici in radă, 
nici deasupra Cazinoului. 
Patronul este statul mone- 
gasc, ce deține 75 la sută 
din acțiunile Societății 
S.B.M., care controlează 
Cazinoul... Iar în bugetul 
statului monegasc, S.B.M. 
și Cazinoul său nu mai 
pompează grosul venituri
lor din care trăia întreg 
principatul. Azi procen
tul e mai mic, deși aface
rile' Cazinoului nu merg 
prost.

Stabilimentul nu cunoaște 
niciodată pierderi falimen
tare. Dansul milioanelor la 
ruletă și la celelalte jocuri 
de noroc e neîntrerupt, cu 
toate că fauna jucătorilor 
e alta decît cea dinainte 
de război. Dacă nu mai e 
atît de avută, e în schimb 
mult mai numeroasă. Ju
cători amatori, mai ales la 
mize mici, străbat în rafale 
sălile de la intrare, unde 
— în fața aparatelor de 
stors bani — se hrănesc 
cu iluzia câștigului. Cînd și

cînd, le mai pică și lor 
cîte o mină de gologani, 
pierdută apoi înzecit. O 
sursă de venituri la care 
direcția Cazinoului e tot 
mai receptivă, sub parava
nul „democratizării jocu
rilor".

Intr-un raid nocturn, În
soțit prin vastele saloane 
de directorul de jocuri al

Q
zilnic: „Domnilor, faceți 
jocurile", „Nimic nu mai 
merge" ! Pentru ei jocul 
de noroc nu e mai slab în 
efecte decît cocaina sau 
heroina. Cine sînt ei ? Ren
tieri, aristocrați scăpă tați, 
bătrîne doamne smochinite, 
venite „să se refacă" (evi
dent, pe plan financiar), 
ca și femei frumoase, ele-

internaționale. Cite afaceri 
tenebroase nu a cunoscut 
Monaco în ultimele dece
nii 1

Paradis fiscal nu numai 
pentru jucători, dar și 
pentru investițiile stră
ine de tot felul pe care 
statul monegasc le încu
rajează, acordîndu-le di
verse avantaje, în numele

gi-
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CEA MAI PUTERNICA
MACARA PLUTITOARE

DIN LUME

în Japonia a fost construită, 
nu demult, cea mai puternică 
macara plutitoare din lume. 
Instalată pe un vas lung de 80 
de metri și lat de 40, ea are 

fiecare cu o putere 
tone, care pot fi ri- 
înălțime de 70 
suprafața apei, 
trei viteze ce 

funcție

două brațe, 
de 1 000 de 
dicate la o 
metri de la 
caraua are 
riază automat în 
greutatea ridicată. Brațele 
caralei pot fi înclinate pînă Ia 
30 de grade, ceea ce îi permite 
să treacă ușor pe sub poduri 
sau linii electrice. Această ma
cara este deosebit de utilă pen
tru construirea de poduri 
gant și instalații portuare.

RINICHI CONSERVAT 

CINCI ZILE 
INTR-UN GAZ NOBIL

Sahara prin alunecarea conti
nentelor în jurul globului, axa 
Pămîntului răminînd staționară. 
Deplasarea Polului Sud spre 
centrul Saharei ar f! avut loc 
acum 450 milioane de ani. La 
acea vreme Antarctica se afîk 
în apropierea ecuatorului.
;• Acesta este considerat de geo
logi ca un nou argument în fa
voarea „derivei continentelor".

ȘCOALA
TIMP DE 12 LUNI

O echipă de medici ai Uni
versității Giessen (Republica 
Federală a Germaniei) a reușit 
să mențină un rinichi în stare 
de funcțiune, în afara corpului, 
timp de cinci zile. Dr. Rolf 
Voss, care a condus această ex
periență, a comunicat că rini
chiul a fost ținut lntr-o atmo
sferă specială de xenon și că ar 
fi putut fi folosit pentru o 
transplantare, chiar și în ziua 
a cincea. Pentru medicină, reu
șita acestui experiment 
mare importanță. Pînă 
perioada de conservare 
chilor era de șase pînă 
ximum nouăsprezece ore. 
noul sistem, rinichii unor 
meni accidentați mortal 
putea fi transplantați, 
vați multă vreme și lipsa 
donatori de rinichi nu s-ar 
resimți atît de acut.

în Statele Unite este în cur» 
de experimentare un nou sis. 
tem de școlarizare care prevede 
înlocuirea practicii încetățenite, 
de a alterna 9 luni de școală 
și trei de vacanță, cu eșalona
rea cursurilor pe întreaga pe
rioadă a unui an. Noul sistem 
care elimină vacanța mare cu
prinde 15 zile de vacanță la 43 
de zile de școală.

• Intr-un district școlar din Il
linois școlile funcționează deja 
după noul sistem. Pedagogii 
sînt de părere că un verdict 
competent asupra eficacității 
sistemului se va putea da însă 
numai după... 10 ani de experi
mentare.

POLUL SUD... 
IN SAHARA

Sahara, una din regiunile 
mai calde ale globului, a 
cîndva acoperită de ghețuri 
lare. Aceasta este concluzia la 
care a ajuns o echipă interna
țională de geologi care a făcut 
de curînd cercetări în regiunea 
Hassi Messaoud din sud-estul 
Algeriei.

Relieful plat din această zonă, 
mari șanțuri paralele care brăz
dează stîncile pe sute de kilo
metri constituie, după părerea 
savanților, urme ale unei gla- 
ciațiuni continentale ce se poa
te produce numai sub o calotă 
polară. Fostul pol a ajuns in

In modul acesta ingenios În
cearcă edilii orașului Denver 
(S.U.A.) să rezolve problema 
parcării. Tumul are 22 de com
partimente mobile pe verticală în 
care încap tot atîtea mașini. In 
plus, suprafața platformei de 
susținere este foarte redusă (cît 
două autoturisme alăturate), ceea 
ce permite plasarea de mai mul
te asemenea turnuri în piețe și 
alte locuri cu trafic intens.

elementele naturii : soare
le, marea, vegetația medite
raneană. Dar monegascii au 
trăit mai ales din veniturile 
Cazinoului, al cărui prag 
nu le e îngăduit să-1 trea
că ca jucători, ci doar ca 
administratori, crupieri 
sau oameni de serviciu.

Concurat puternic în ul
timii ani de numeroase

MONACO 70
In paradisul evazioniștilor, sentința hazardului

este așteptată cu înfrigurare
Cazinoului, un veteran în 
materie, nu ne-a ieșit în 
cale nici un cap încoronat, 
nici o fantomă a trecutu
lui care-și tîra existența 
prin misterioasele încăperi 
private, unde nici azi nu 
poate intra oricine, dar 
unde-i întîlnești pe marii 
jucători, pilonii averii Ca
zinoului. Superstițioși, reci 
și calculați, ca marii stra
tegi înaintea bătăliilor de
cisive, ei așteaptă cotidian 
sentința hazardului. Ochii 
le sînt mistuiți de o sălba
tică pasiune. Crezul lor

gante, cărora privindu-le 
mîinile de zăpadă îți dai 
seama că munca le e stră
ină. 80 la sută din jucători 
sînt mari industriași. Mai 
ales italieni care trec ne
stingheriți frontiera, atrași 
de faptul, deloc neglijabil, 
de a nu fi obligați să plă
tească la Monaco impozite 
pe sumele cîștigate la 
masa verde. Monaco ră-' 
mîne un paradis al evazio
niștilor fiscali, la fel ca 
Tanger, Monrovia, Panama 
și chiar Ziirich sau Geneva, 
plăci turnante ale finanței

imperativului dezvoltării 
economiei sale, îndeo
sebi a industriei. Cîte zeci 
de societăți anonime stră
ine, uzine sau întreprin
deri nu și-au stabilit fir
me fictive la Monaco, spre 
a beneficia de străvezia 
fiscalitate 1

...„Sînt Monaco pe o 
stîncă. Nu semăn. Nici nu 
recoltez. Vreau totuși să 
mănînc". Un vechi refren 
reamintind de sărăcia ți
nutului și explicînd sensul 
dezvoltării micului princi
pat, care și-a comercializat

centre turistice noi, cu 
profil similar, handicapat 
de dimensiunile lui minia
turale, Monaco se află în 
căutarea și a altor resurse 
de dezvoltare. Cunoscînd 
dificultăți economice, mo
negascii se orientează spre 
dezvoltarea industriei lo
cale, incă anemică, spre 
modernizarea turismului 
și a construcțiilor. Mo
naco etalează prețuri exor
bitante, ca in marile me
tropole.

Demografic vorbind, e 
un stat mai mult de se

dentari, de pensionari, 
rentieri, funcționari, rela
tiv vîrstnici. Din cei 23 000 
de locuitori ai săi, cei mai 
mulți sînt angajați în 
comerț, industria hotelieră 
și turistică, bănci, servicii 
casnice. Jumătate din 
populație e sindicalizată. 
Un paradox: populația au
tohtonă — monegascii — e 
minoritară în propriul său 
stat. Dar cei 4 000 de mo- 
negasci dețin pîrghiile ad
ministrației de stat, sînt 
unicii alegători ai celor 18 
deputați din parlament. 
Un alt paradox : primul 
ministru e francez — în vir
tutea unei convenții din
tre cele două state. Ulti
mul cuvînt însă aparține 
șefului statului Monaco, 
prințul Rainier. In schimb, 
cei ce realizează esenția
lul dezvoltării economice, 
forța de muncă — fran
cezi și italieni lucrînd 
zilnic în Monaco — se re
trag în mare parte, la lă
sarea nopții, în comunele de 
dincolo de frontierele prin
cipatului.

Monaco a început să re
curgă și el la virtuțile pla
nificării. Se prevăd noi in
dustrii, hoteluri și instala
ții turistice, locuințe că
rora le sînt destinate anul 
acesta 33 la sută din buget. 
Unde se vor implanta ele, 
cînd chiar la ora aceasta su
prafața stătulețului (150 de 
hectare) e suprasaturată ? 
Cînd prețul unui metru pă
trat de teren pentru cons
trucție echivalează cu cel 
pretins în inima Parisului, 
pe Champs Elysăes : 4 000 
de franci I O sumă pe care 
n-o va plăti niciodată 
clientela medie la care 
rîvnește azi Monaco,

Totuși, pragmaticii mo- 
negasci au găsit soluția : 
„cea de-a doua dimensi

une". Adică, în loc de dez
voltare pe verticală, tot 
mai costisitoare, vor re
curge la mutarea actualei 
frontiere... în mare. Solu
ția, nici ea ieftină, pre
zintă însă avantajul de a 
nu compromite ritmul co
tidian al vieții turistice și 
economice. La sediul gu
vernului (cu un total de 
3 ministere), am privit 
machetele anului 1980, as- 
cultînd explicațiile unul 
consilier. Pe cîțiva metri 
pătrați am întrezărit vii
toarele cartiere noi de la 
poalele uriașei stinci. 31 
de hectare vor fi smulse 
mării de mina omului, o- 
perație deja în curs. Che- 
soane de beton armat, gi
gantice cuburi de mii d» 
tone, sînt depozitate prin 
intermediul macaralelor, 
unul după altul, în peri
metrul unor brațe de mare 
deja îndiguite, gonind 
treptat apele adinei de 50 
de metri, E prima manșă. 
Apoi, milioane de tone de 
pămînt vor fi așezate pe 
spațiul astfel cucerit în ma
re. Vor răsări cartiere în 
terase. Locuințe, hoteluri, 
instalații balneare, parkin- 
guri subterane și nelipsi
tele plaje și grădini arti
ficiale. Totul modern, ele
gant și... foarte scump. Te
ritoriul național se va ve
dea astfel mărit cu 20 la 
sută, modificînd pentru 
generațiile viitoare geo
grafia principatului. Iar 
populația lui va crește cu 
două treimi.

Optimiști, . monegascii 
speră ca concursul mariloi 
societăți străine partici
pante la realizarea proiec
telor urbanistice și econo
mice să nu Ie afectez* 
independența.

Al. GHEORGHIU

i
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESCU, 

DE CAERE AMBASADORUL 
REPUBLICII AFRICA CENTRALA

CUVÎNTĂRILE ROSTITE
Cu prilejul prezentării scrisori

lor de acreditare, ambasadorul Al
berto Sato, după ce a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat, gu
vernului și poporului român un 
salut cordial și urări de sănătate 
și fericire din partea generalului 
Jean Bedel Bokassa, președintele 
Republicii Africa Centrală, a spus :

„Aș dori să folosesc acest feri
cit și favorabil prilej pentru a jră 
împărtăși profunda bucurie pe care 
personal o încerc de a fi primul 
ambasador al Republicii Africa Cen
trală acreditat pe lingă Excelen
ța Voastră și' a vă asigura că voi 
depune toate eforturile și voi u- 
tiliza toate resursele puse la dis
poziția mea în scopul dezvoltării 
și aprofundării prieteniei pe care, 
împreună — Republica Socialistă 
România și Republica Africa Cen
trală — au hotărît să o lege î'n 
interesul reciproc al popoarelor 
lor". In continuare, ambasadorul 
Sato a spus:

„într-o lume profund tulbura
tă, în care egoismul o ia înaintea 
întrajutorării și cooperării, în care 
resurse imense sînt utilizate în 
scopuri de simplu prestigiu, în loc 
să fie întrebuințate pentru supri
marea mizeriei oamenilor, în care 
prăpastia ce separă națiunile bo
gate de țările sărace se adîncește 
și se lărgește în fiecare zi, în care 
ura și războiul distrug mii de vieți 
omenești, este consolator și încu
rajator de a mai găsi o națiune — 
am numit Republica Socialistă Ro
mânia — animată de idealuri nobi
le și realiste, care să ducă o po
litică de largă și prietenească coo
perare cu guvernele tuturor ță
rilor iubitoare de dreptate și pace, 
respectînd cu strictețe principiile 
suveranității și independenței na
ționale, egalității' în drepturi, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, dreptul fiecă
rei națiuni de a hotărî singură asu
pra destinelor sale, în conformitate 
cu interesele și aspirațiile ei vita
le. Din această politică decurg, Ex
celență, respectul, admirația și în
crederea pe care sute de țări nu 
încetează să Ie manifeste față de 
conducătorii români".

Referindu-se la situația din țara 
»a, vorbitorul a arătat:

„în conjunctura internațională 
actuală, cînd inegalitățile econo
mice și sociale mai separă încă ță
rile și popoarele, Republica Afri
ca Centrală a învățat să se baze
ze, în primul rînd, pe propriile 
forțe. Astfel, chiar de la prelua
rea puterii, în ianuarie 1966, ge
neralul Jean Bedel Bokassa a lan
sat acțiunea care îi poartă nume
le, constînd în mobilizarea tutu
ror locuitorilor țării în vederea 
creșterii randamentului în toate 
domeniile producției prin mijloa
ce și metode moderne și raționale. 
Această vastă acțiune, care mar
chează voința de nezdruncinat a 
poporului Republicii Africa Cen
trală de a ieși cît mai repede po
sibil din subdezvoltare, a înregis
trat rezultate spectaculoase, dar 
câre sînt încă departe de a-i sa
tisface dorințele. Iată de ce, aju- 
tîndu-ne în lupta noastră elibera
toare, împărtășindu-ne experien
ța și cunoștințele sale, Repu
blica Socialistă România va în
deplini o operă de generozitate 
și va contribui efectiv la edificarea 
unei lumi mai bune, în care pacea, 
fraternitatea și cooperarea să-și 
găsească locul meritat".

Subliniind evoluția pozitivă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Republica Afri
ca Centrală, ambasadorul Sato a 
spus :

„Republica Africa Centrală con
stată cu satisfacție că această prie
tenie s-a concretizat în cursul ul
timilor ani în vizite efectuate de 
misiuni guvernamentale și în sem
narea unui acord de cooperare 
economică, a unui acord comercial 
pe termen lung și a unui acord 
de colaborare culturală și științi
fică. Acestui început promițător 
pentru o cooperare fructuoasă între 
Republica Africa Centrală și Repu
blica Socialistă România- i se vor 
conferi noi dimensiuni prin vizita 
oficială pe care, la amabila invi
tație a Excelenței Voastre, gene
ralul Bokassa o va efectua peste 
cîteva zile în frumoasa dumnea
voastră țară, a cărei dezvoltare 
rapidă și armonioasă trezește ad
mirația întregii Africi. Pe drept 
cuvînt se poate afirma că zori noi, 
pline de speranțe, au apărut pen
tru relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica A- 
frica Centrală".

Festivalul internațional al filmului de animație

Vineri, în cadrul manifestărilor ce
lui de-al treilea Festival internațio
nal al filmului de animație — .Ma
maia ’70" — au fost supuse exigen
ței juriului 14 filme abordind teme 
din cele mai diferite. Unele pelicule 
sint inspirate din preocupările coti
diene ale societății, reliefind diferi
te concepții și caractere, cum sint 
„Diamantul" (Franța), „Trec zilele"

Luînd cuvîntul, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit pentru mesajul de prie
tenie adresat poporului român de 
președintele Republicii Africa Cen
trală. și i-a adresat cordiale urări 
de sănătate și fericire.

„Poporul nostru — a spus în con
tinuare președintele Consiliului de 
Stat — care își consacră întreaga 
sa putere de muncă și de creație 
operei de edificare în România a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, este profund interesat 
în instaurarea unui climat de pace, 
de Securitate și cooperare interna
țională, atît în zona geografică din 
care face parte, cît și în întreaga 
lume. Viața demonstrează că o 
condiție primordială pentru asigu
rarea păcii este așezarea relațiilor 
dintre state pe principiile suvera
nității și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantaju
lui reciproc. Pe baza acestor prin
cipii, România militează cu con
secvență pentru extinderea legătu
rilor sale cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială".

Referindu-se la prejudiciile pe 
care le cauzează omenirii cursa 
înarmărilor, focarele de tensiune 
și conflictele armate care mai per
sistă în diverse părți ale globului, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat:

„Noi avem convingerea că dacă 
numai o parte din uriașele resurse 
umane și materiale afectate aces
tor scopuri ar fi dedicate muncii 
pașnice, aceasta ar contribui la re
ducerea considerabilă a decalajului 
dintre țările avansate și cele în 
curs de dezvoltare, ar facilita e- 
forturile popoarelor angajate pe ca
lea dezvoltării economice și sociale.

Țara noastră își manifestă de
plina sa solidaritate cu lupta po
poarelor împotriva asupririi străi
ne, a imperialismului, pentru liber
tate și independență națională. Ro
mânia condamnă cu fermitate asu
prirea colonială, politica de apart
heid promovată de cercurile rasis
te, încălcarea brutală a drepturilor 
și libertăților omului".

„Poporul român — a spus preșe
dintele Consiliului de Stat — ur
mărește cu interes și salută cu sa
tisfacție prefacerile înnoitoare care 
au loc pe continentul Africii, spri
jină eforturile tinerelor state în
dreptate spre dezvoltare de sine 
stătătoare, independentă. Ne bucu
ră că printre statele care obțin 
succese și progresează în această 
direcție se numără și Republica 
Africa Centrală. în România este 
cunoscută și apreciată activitatea 
pe care poporul și guvernul țării 
dumneavoastră o desfășoară pentru 
a asigura continua dezvoltare eco
nomică și socială a țării, pentru 
promovarea unor relații bazate pe 
încredere și respect cu țările ve
cine, cu celelalte state ale lumii.

Contactele din ultimii ani dintre 
țările noastre, acordurile care au 
fost încheiate între România și Re
publica Africa Centrală au făcut 
posibilă o mai bună cunoaștere a 
preocupărilor și realizărilor celor 
două popoare, creînd condiții priel
nice pentru dezvoltarea colaborării 
bilaterale reciproc avantajoase.

Pe măsura dezvoltării lor, țările 
noastre își sporesc posibilitățile 
de a lărgi colaborarea dintre ele, 
în interesul reciproc al celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperă
rii internaționale. Un bun prilej de 
a valorifica mai larg posibilitățile 
care există în vederea intensificării 
colaborării economice, politice și 
culturale dintre țările noastre îl 
constituie vizita oficială pe care 
președintele Jean Bedel Bokassa o 
va face în cursul lunii iulie în Ro
mânia — vizită pe care noi o aștep
tăm cu deosebită plăcere. Avem 
convingerea că discuțiile ce le vom 
purta ne vor permite să găsim noi 
forme concrete de a extinde rela
țiile prietenești și colaborarea din
tre țările și popoarele noastre".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului 
Alberto Sato succes deplin în rea
lizarea înaltei misiuni ce i s-a în
credințat și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ambasadorul Alberto 
Sato au avut o convorbire cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor au participat Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

(Iugoslavia), „Călătoria" (S.U.A.), al
tele au drept sursă de inspirație lu
mea animalelor — „Bastardul" (Po
lonia), „Cine ești tu ?“ (R. D. Ger
mană). „Motanul, nevăstuica și ie
purașul" (Franța). „Cîrtița și steaua 
verde" (Cehoslovacia). Cineaștii ro
mâni au prezentat în această zi fil
mul ..Pe un picior de plai", in regia 
lui Ștefan Munteanu. (Agerpres)

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
Stimate tovarășe președinte,
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 

poporului român și al meu personal, vă adresez, cu prilejul celei de-a 
75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, un salut frățesc și 
cele mai sincere felicitări.

Vă urez din inimă multă sănătate și noi succese în activitatea dum
neavoastră consacrată înfloririi Republicii Populare Mongole, cauzei prie
teniei și păcii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului JESUS FARIA
secretar general al Partidului Comunist din Venezuela

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează 
felicitări cordiale și vă urează multă sănătate, viată îndelungată și 
succes în activitatea consacrată idealurilor democrației, păcii și pro
gresului social.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, dorința de a dezvolta legăturile 
tovărășești dintre partidele noastre, în interesul celor două popoare, 
al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei 
socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

IN EDITURA POLITICA A APARUT t ț

ț LUIGI LONGO |
I „Poporul italian ia armele" ' 
\ Autorul evocă pagini din istoria rezistenței antifasciste italie- \
( ne, urmărind-o din anii ei de formare pînă la victoria finală. I

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 

iN R. F. A GERMANIEI
MUNCHEN 26 — Trimișii speciali 

Agerpres, Mircea Moarcâș și Con
stantin Varvara, transmit : Ultima zi 
a vizitei președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, in 
Republica Federală a Germaniei s-a 
înscris în aceeași ambianță de bună
voință și cordialitate manifestate și în 
celelalte orașe și landuri cuprinse în 
program.

Programul dimineții de vineri a 
prevăzut o vizită la societatea „Max 
Planck" din Miinchen, for științific 
de reputație internațională, conside
rat ca fiind, de fapt, Academia de 
științe a R.F.G. Prin cele 54 de insti
tute ale sale, societatea „Max Planck" 
își propune să exploreze direcțiile 
noi în cercetarea științifică, să orga
nizeze și să finanțeze cercetarea fun
damentală și aplicativă care depășește 
posibilitățile materiale ale învățămin- 
tului superior și, în acest scop, să 
concentreze potențialul științific al 
țării în marile institute, dotate cu 
mijloace moderne de cercetare.

în sala de consiliu a societății, pri
mul ministru Ion Gheorghe Maurer 
a fost salutat de președintele socie
tății „Max Planck", prof. dr. Adolf 
Butenandt, laureat al Premiului No
bel, doctor Honoris Causa al nu
meroase instituții academice vest-ger- 
mane și străine, între care și al Aca
demiei de științe medicale din Bucu
rești.

Erau prezenți numeroși savanți 
vest-germani, printre care unii de 
reputație mondială : prof. dr. Werner 
Heisenberg, laureat al Premiului No
bel, director al Institutului de fizică 
și astrofizica, prof. dr. Konrad Lo-

COMUNICAT
cu privire la vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, 
în Republica federala a Germaniei

(Urmare din pag. I)

Primul ministru român s-a întâl
nit, de asemenea, cu reprezentanți 
ai industriei, economiei, științei și 
culturii, precum și ai presei, radio
ului și televiziunii.

în cursul convorbirilor, cei doi 
șefi de guverne au procedat la un 
schimb aprofundat de păreri cu 
privire la stadiul și dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, precum și cu pri
vire la probleme internaționale ac
tuale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri și cancelarul federal au con
statat cu satisfacție că relațiile din
tre România și Republica Federală 
a Germaniei, întemeiate pe princi
piile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, se dezvoltă 
în mod favorabil.

Ambele părți au fost de acord că 
aceasta reprezintă o contribuție la 
promovarea păcii, securității și co
laborării în Europa și în întreaga 
lume.

Părțile și-au reafirmat, totodată, 
hotărîrea de a dezvolta relațiile 
dintre cele două țări pe o bază re
ciproc avantajoasă.

Convorbirile au fost caracteriza
te de o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă, oferind ce
lor două părți posibilitatea unui 
schimb de păreri și a unei mai 
bune cunoașteri a punctelor lor de 
vedere în legătură cu evoluția șl 
perspectivele relațiilor bilaterale, 
precum și cu privire la probleme
le internaționale majore.

Președintele Consiliului de Mi- 

renz, director al Institutului de fizio
logie normală, prof. dr. Eugen Ulmer, 
director al Institutului internațional 
pentru patente, succesiuni și drept al 
concurenței, prof. Carl Friedrich 
Freicher von Weiszsăcker, șeful ca
tedrei de fiziologie a Universității 
din MUnchen, prof. dr. Robert Sauer, 
președintele Academiei de științe din 
Bavaria, prof. dr. Reimer Liist, di
rectorul Institutului pentru fizică 
extraterestră, prof. dr. Wolfgang 
Kunkel. șeful catedrei de drept roman 
a Universității din Miinchen, profe
sor doctor Honoris Causa Friedrich 
Schneider, secretar general al socie
tății „Max Planck".

In cuvîntul de salut, președintele 
societății „Max Planck" s-a referit 
pe larg la activitatea societății, sco- 
țînd in evidență, printre altele, con
tactele statornicite între oamenii de 
știință vest-germani și oamenii de 
știință din România și rezultatele 
concrete obținute în cadrul acestei 
colaborări.

într-o ambianță cordială a avut loc 
o discuție despre contribuția savan- 
ților la ampla operă de stăpînire a 
naturii de către om. despre rolul ști
inței ca principal factor de progres 
în epoca contemporană, despre posi
bilitățile de intensificare a colaboră
rii între oamenii de știință din cele 
două țări.

într-o declarație făcută trimișilor 
speciali Agerpres, savantul Werner 
Heisenberg a spus printre altele : 
„Țin să-mi exprim și prin interme
diul dv. deplina satisfacție față de 
prezența președintelui Consiliului de 
Miniștri al României în mijlocul nos
tru, al oamenilor de știință din

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a in
vitat pe cancelarul Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy Brandt, 
să facă o vizită oficială în Româ
nia. Cancelarul federal a acceptat 
cu plăcere invitația, urmînd ca data 
vizitei să fie stabilită pe cale diplo
matică.

★
Cancelarul federal a exprimat, 

și cu acest prilej, compasiunea sa 
în legătură cu inundațiile catastro
fale care s-au abătut asupra Româ
niei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a mulțumit, în numele gu
vernului și poporului român, pen
tru simpatia manifestată și spriji
nul umanitar care a fost acordat 
victimelor recentelor calamități na
turale.

Excelenței Sale
Domnului WILLY BRANDT

Cancelarul Republicii Federale a Germaniei
BONN

Părăsind teritoriul R. F. a Germaniei, doresc să vă transmit incă o dată 
calde mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am 
bucurat în tot timpul vizitei în frumoasa dv. țară.

îmi exprim convingerea că schimbul deschis și util de păreri în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre și asupra unor pro
bleme internaționale actuale corespunde aspirațiilor popoarelor noastre, 
promovării unui climat de pace, cooperare și securitate în Europa și în 
întreaga lume.

Folosesc acest prilej. Excelență, pentru a vă adresa cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Dezvelirea unui bust 
al dr. Petru Groza

ORADEA (Corespondentul „Scîn- 
teii"). Vineri după-amiază, In ora
șul care-i poartă numele, a fost dez
velit un bust al marelui om politic 
și patriot dr. Petru Groza. Bustul, 
cioplit in piatră de sculptorul Iosif 
Fekete, laureat al Premiului de Stat, 
va împodobi, incepînd de vineri, 
orașul Dr. Petru Groza, din județul 
Bihor.

Despre viața și activitatea dr. Pe
tru Groza a vorbit cu acest prilej 
Traian Pilea, primarul orașului. Un 
grup de pionieri au recitat poezii pa
triotice și au depus flori la monu
mentul remarcabilei personalități po
litice care a fost dr. Petru Groza.

SPREIRAN -UN NOU LOT 
DE TRACTOARE ROMANEȘTI

Un nou lot de tractoare românești 
de 40 C P a fost expediat recent în 
Iran. în același timp, au fost remise 
uzinei din Tabriz numeroase seturi 
de piese care vor fi montate In ca
drul acestei întreprinderi ce se con
struiește pe baza colaborării econo
mice româno-iraniene și care a livrat 
In urmă cu citeva zile cel de-al 
500-lea tractor.

O dată cu piesele livrate, construc
torii români au transmis spre Ta
briz gindurile lor de prietenie adre
sate tinerilor muncitori iranieni care 
s-au specializat la Uzina de trac
toare din Brașov.

(Agerpres)

R.F.G. Sîntem onorați de această vi
zită, în care vedem o expresie a bu
nelor relații existente între oamenii 
de știință ai celor două țări și dezvol
tarea în continuare a acestor relații, 
in interesul comun. Știința, astăzi mai 
mult ca oricind, trebuie să-și îndepli
nească adevărata sa misiune de a 
dărui oamenilor de pretutindeni ceea 
ce ei așteaptă și ceea ce li se cuvine : 
o viață mai bună, mai prosperă, in
tr-un climat creator, de înțelegere și 
pace".

în continuare, primul ministru ro
mân a vizitat șantierul Complexului 
olimpic din Miinchen — unde va a- 
vea loc Olimpiada din 1972 — și Mu
zeul de vinătoare. Apoi, președintele 
Consiliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, a participat la 
un dejun oficial oferit în onoarea sa 
de către primul ministru al landului 
Bavaria, Âlfons Goppel.

La dejun au participat Otto Schedl, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al landului Bavaria, Franz Josef 
Strauss, membru al Bundestagului, 
președintele Uniunii Creștin Sociale, 
Franco Bellia, consulul general al I- 
taliei, decanul corpului consular din 
Bavaria, Hans Jochen Vogel, primarul 
general al Miinchenului, personalități 
marcante ale vieții științifice, cultu
rale și economice. Au participat per
soanele oficiale care l-au însoțit pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
român. în timpul dejunului, primul 
ministru al Bavariei și-a exprimat 
satisfacția deosebită pentru cinstea de 
a fi găzduit in capitala landului pe 
primul ministru român, a salutat e- 
voluția pozitivă a relațiilor dintre Ro
mânia și R.F a Germaniei și a ex
primat compasiunea locuitorilor din 
acest land față de populația sinistrată 
din România. El a anunțat 
hotărîrea guvernului landului Ba
varia de a oferi un ajutor de 50 000 
mărci pentru înlăturarea consecințe
lor distrugătoare ale inundațiilor.

Răspunzind, președintele Consiliu
lui de Miniștri al României a sub
liniat că primirea caldă cu care a 
fost întâmpinat în Bavaria, ca și în 
toate celelalte orașe și landuri vi
zitate, constituie o mărturie a senti
mentelor de stimă ce caracterizează 
relațiile dintre cele două state ; tot
odată, oaspetele român a mulțumit 
pentru ajutorul acordat, expresie vie 
a spiritului de solidaritate umană.

După-amiază, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a părăsit Miinchenul, lndrep- 
tindu-se spre patrie.

După trecerea in revistă a gărzii 
de onoare aliniată pe aeroportul 
Miinchen și intonarea imnurilor de 
stat, președintele Consiliului de Mi
niștri român și persoanele care l-au 
însoțit și-au luat rămas bun de la 
primul ministru al Bavariei, Alfons 
Goppel, și de la celelalte persoane o- 
ficiale vest-germane.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a acordat 
vineri un interviu televiziunii I vest- 
germane, în care a evocat stadiul re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală a 
Germaniei, precum și existența unor 
posibilități de dezvoltare a raportu
rilor de cooperare dintre cele două 
țări, în interes mutual. Punctul de 
vedere al României — a arătat pri
mul ministru român — este că re
lațiile dintre sjate cu orînduin so
ciale diferite * constituie un factor 
esențial de pace și dezvoltare a co
laborării, menit să ducă la așezarea 
vieții internaționale pe temelii so
lide și pașnice.

Cronica zilei
Vineri seara s-a Înapoiat In Capi

tală, venind de la Moscova, tovară
șul Mihail Roșianu, președintele Con
siliului General al A.R.L.U.S., care a 
luat parte la întîlnirea internațională 
a reprezentanților opiniei publice so
vietice și a activiștilor asociațiilor de 
prietenie cu U.R.S.S. de peste hotare, 
organizată cu prilejul aniversării cen
tenarului nașterii lui V. I. Lenin. La 
sosire, pe aeroportul Otopeni, erau 
prezenți activiști ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., precum și A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
Ia București, și membri ai ambasa
dei.

★
Vineri a sosit în Capitală Piet 

Dankert, membru al Biroului Parti
dului Muncii din Olanda, secretar 
cu probleme internaționale ale parti
dului, membru al Parlamentului 
olandez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită tn țara 
noastră. La sosire, pe Aeroportul in
ternațional București-Otopeni, oas
petele a fost salutat de Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Institutului 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

★
Vineri după-amiază, la Ministerul 

învățămîntului, a fost semnată o în
țelegere între acest minister și Minis
terul Instrucțiunii și învățămîntului 
Superior din R. P. Polonă, care pre
vede efectuarea unui larg schimb de 
experiență, de publicații și materiale 
documentare privind diferite dome
nii ale învățămîntului de toate gra
dele. înțelegerea a fost semnată, din 
partea română, de Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului, iar din partea 
poloneză de Henryk Jablonski, minis
trul instrucțiunii și învățămîntului 
superior. Tn aceeași zi, oaspetele po
lonez a făcut o vizită la Academia 
Republicii Socialiste România și la 
Academia de Științe Sociale și Poli
tice, unde a avut întrevederi cu pre
ședinții celor două foruri științifice, 
acad. Miron Nicolescu și prof. univ. 
Miron Constantinescu. Cu prilejul vi
zitei ministrului instrucțiunii și învă
țămîntului superior, Henryk Jablon
ski, ambasadorul R. P. Polone la 
București, Jaromir Ocheduszko, a 
oferit un cocteil, iar Mircea Malița 
un dineu. Vineri seara, oaspetele a 
părăsit Capitala.

★
Vineri seara a părăsit Capitala, 

plecînd spre patrie, Gyula Karadi, 
prim-vicepreședinte al Oficiului Na
țional de Planificare al R. P. Ungare, 
conducătorul delegației, care a avut 
convorbiri la Comitetul de Stat al 
Planificării în legătură cu dezvolta
rea colaborării economice între Re
publica Populară Ungară și Republica 
Socialistă România, în perioada 
1971—1975 La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost salutată de 
Virgil Actarian, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
de funcționari superiori din. C.S.P. 
Au fost prezenți Ferenc Martin, am

Festivitatea inaugurării
Centrului de informare al O.N.U.

Vineri la amiază a avut loc !n 
Capitală festivitatea inaugurării Cen
trului de informare al O.N.U., care, 
după cum s-a mai anunțat, este des
chis in urma acordului intervenit în
tre guvernul român și Organizația 
Națiunilor Unite.

La festivitate au luat parte Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, personalități ale vieții cul- 
tural-științifice, ziariști, precum și 
experți O.N.U.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în cuvîntul inaugural, directorul 
centrului, Sayed Abbas Chedid, a 
subliniat, printre altele, semnifica
ția inaugurării acestui centru, care 
coincide cu aniversarea a 25 de ani 
de Ia semnarea Cartei Națiunilor 
Unite. Vorbitorul a relevat, totodată, 
participarea multilaterală a României 
la activitatea O.N.U. și a mulțumit 
pentru amabilitatea cu care a fost

SPORT
TENIS-WIMBLEDON

Eliminat in proba de simplu, Ion 
Țiriac continuă să fie prezent în 
turneul de tenis de la Wimbledon, 
jucind alături de Ilie Năstase în 
proba de dublu. Cuplul român și-a 
făcut debutul învingînd cu 6—4, 
6—2, 6—3 perechea sud-africană K. 
Diepraam — R. Krog.

ÎN TURUL DOI AL PROBEI DE 
DUBLU din cadrul turneului inter
național de tenis de la Wimbledon, 
perechea Năstase—Țiriac (România) 
a obținut un nou succes, întrecind cu 
scorul de 6—3, 6—4, 3—6, 9—7 pe 
Seewagen—Steele (S.U.A.).

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA SKOPLIE

Cu trei runde înainte de termina, 
rea turneului internațional de șah 
de Ia Skoplie, în clasament conti
nuă să conducă marele maestru so
vietic Mark Taimanov cu 9,5 puncte, 
urmat de Vasiukov (U.R.S.S.) —
8.5 puncte, Gheorghiu (România) — 
8 puncte, Marovici (Iugoslavia) —
7.5 puncte, Matulovici (Iugoslavia) 
— 7 puncte (1), Gligorici (Iugoslavia). 
Forintos (Ungaria) — 6 puncte (1), 
Balașov (U.R.S.S.) — 6 puncte, Res- 
hewsky (S.U.A.) — 5,5 puncte (1), 
Matanovici (Iugoslavia) — 5 puncte 
(2), Brown (Australia) — 4,5 puncte 
(2), Barczay (Ungaria) — 4 puncte 
(1), Sofrevski (Iugoslavia) — 3,5 
puncte (1), Janosevici (Iugoslavia) — 
3 puncte, Panov și Nicevski (Iugo
slavia) — 2.5 puncte (1).

în runda a 12-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele negre) a remizat în 18 
mutări partida cu Marovici. Alte re
zultate ale rundei : Barczay — So
frevski 1—0 ; Taimanov — Panov 
1—0 ; Reshewsky — Vasiukov 0—1 ; 
Janosevici — Balașov remiză.

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE HALTERE

în cea de-a șasea zi a campiona
telor europene de haltere de la 
Szombathely s-au disputat întrece
rile la categoria mijlocie. Medalia 

basadorul R. P. Ungare la Bucur 
și membri ai ambasadei.

★
„Economia sovietică pe noi tr> 

ala progresului" se intitulează s 
pozionul care a avut loc vineri dt 
amiază Ia Casa prieteniei româno 
vietice din Capitală. Cu acest pi 
au luat cuvîntul acad. prof. Eu 
Radulescu, prof. dr. docent Vait 
Novacu, membru corespondent 
Academiei, și prof. univ. dr. Const 
tin Danciu, decanul Facultății de e 
nomie generală a Academiei de ! 
dil economice. Asistența a vizio 
apoi un program de filme* soviet 
La simpozion au fost prezenți me 
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

★
Vineri a părăsit Capitala Hugh 

Galusha junior, președinte la Fe< 
ral Reserve Bank din Minneapolis 
Statele Unite ale Americii, care, 
invitația conducerii Băncii Națion 
a Republicii Socialiste România, 
făcut o vizită în țara noastră, 
timpul șederii sale în România, oi 
petele a avut întrevederi la Bar 
Națională, Comitetul de Stat al P 
nificării, Ministerul Agriculturii 
Silviculturii, Comitetul de Stat pe 
tru Economia și Administrația L 
cală și la Banca Agricolă. Totoda 
el a vizitat unele obiective econon 
ce și culturale din Capitală și jud 
țele Prahova și Brașov. Cu prilej 
prezenței în țara noastră a domnul 
Hugh D. Galusha junior, ambasad 
rul Statelor Unite ale Americii 
București, Leonard C. Meeker, a of 
rit un dejun, iar Vasile Malinscl 
guvernatorul Băncii Naționale, t 
dineu.

★
La 28 iunie a sosit la Bucure; 

Julia Henderson, adjunct al Corn 
sarului O.N.U. pentru cooperare tel 
nică și director al Oficiului O.N.l 
pentru cooperare tehnică, care, la ir 
vitația Ministerului Afacerilor Extei 
ne, va face o vizită de citeva zii 
în țara noastră. In perioada ședer 
sale în România, Julia Henderson v 
avea discuții Ia Ministerul Afaceri 
lor Externe, instituții și organizaț 
obștești și va vizita unele obiectiv 
turistice din țara noastră.

★
Vineri seara a avut loc In sala d 

concerte a Filarmonicii din Iași ui 
concert extraordinar, la care și-a da 
concursul dirijorul Sven Gunnar An 
dren din Suedia. Programul a cuprin 
Concertul pentru orchestră de coard< 
de Ingvar Lidholm, Concertul pentri 
vioară și orchestră de Ceaikovski ș 
Simfonia I de Șostakovici.

★
Direcția generală a navigației civi

le „NAVROM" comunică : punctul 
de trecere pentru vehicule și autove
hicule peste Dunăre la Giurgeni- 
Vadu-Oii funcționează zilnic între 
orele 7,30—11,00 și 15,00—20,00. Este! 
admis traficul autovehiculelor cu o 
greutate totală pină la 10 tone.

(Agerpres)

primit și sprijinit In organizarea 
centrului.

La rindul său, Nicolae Ecobescu a 
scos in evidență, cu prilejul jubi
leului Cartei O.N.U., însemnătatea 
deosebită a acestui document istoric 
pentru relațiile dintre state și pentru 
legalitatea internațională contem
porană. Asigurînd pe directorul 
centrului de sprijinul autorităților ro
mâne, vorbitorul a menționat că 
deschiderea la București a Cen
trului de informare va oferi opiniei 
publice din țara noastră noi posibi
lități de cunoaștere a activității 
O.N.U.

★
în cadrul Centrului de informare 

al O.N.U. este organizată o expoziție 
filatelică avînd ca temă „25 de ani 
de activitate a Organizației Națiunilor 
Unite ilustrată prin timbrul poștal". 
Pe panouri sînt expuse timbre, serii 
și plicuri filatelice emise de O.N.U. 
și instituțiile sale specializate, în 
diferite limbi, marcînd momente im
portante din activitatea acestui for 
internațional.

(Agerpres)

de aur a revenit sportivului sovie
tic Ghenadi Ivancenko, care 
la totalul celor trei stiluri a reali
zat 487,500 kg (162,500 — 140—185 
kg). Pe locul doi s-a clasat maghia
rul Gyorgy Horvath — 472,500 kg,
iar locul trei a fost ocupat de polo
nezul Ștefan Sochanski — 465 kg. 
In clasamentul pe națiuni conduc 
Ungaria și Polonia — ambele cu 
cite 33 de puncte, urmate de U.R.S.S.
— 32 puncte, Bulgaria — 15 puncte, 
România și Cehoslovacia — cu cite 
4 puncte. R. D. Germană și Suedia
— cu cite 3 puncte etc.

ÎN APROPIERE DE MOSCOVA A 
AVUT LOC CONCURSUL DE CI
CLISM ÎN PROBA CONTRACRONO- 
METRU PE ECHIPE la care au par
ticipat formații de tineri rutieri din 
Polonia, R.D. Germană, România și 
U.R.S.S. Cel mai bun timp pe distan
ța de 100 km a fost obținut de echi
pa orașului Omsk (Sokolov, Mihailov, 
Skosîrev, Komnatov) cronometrată în 
2h 11’48’'. Echipa tinerilor cicliști ro
mâni, formată din Ștefan Ene, Cris
tian Tudoran, Mihai Hrisoveli și Ion 
Ajoghin, a ocupat ultimul loc cu tim
pul de 2h 25’.

LA SOFIA SE DF.SFAȘOARA 
ÎNTÎLNIREA DE TENIS DINTRE 
SELECȚIONATELE DE JUNIORI 
ALE BULGARIEI Șl ROMÂNIEI. 
După două zile de întreceri, scorul este 
de 5—1 la fete în favoarea României, 
iar la băieți consemnează o egalita
te : 3—3. Iată cîteva rezultate : fete: 
Bucur — Sotirova 6—4, 6—4 ; Tacaci
— Borisova 7—5, 4—6, 6—0 ; 
băieți : Sotiriu — Ganev 8—6, 6—1 ; 
Nemeș — Dencev 3—6, 5—7.

ÎN ZIUA A DOUA A TURNEULUI 
DE POLO PE APA DE LA SCHWAR- 
HEIDE (R. D. Germană), echi
pa României a întâlnit selecționata 
Bulgariei, cu care a terminat la o- 
galitate : 2—2 (0—1, 0—0, 1—0, 1—1). 
In celelalte două partide' disputate 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Ungaria 3—2 (0—1, 
2—0, 1—1, 0—0) ; R.D. Germană — 
Olanda 4—3 (3—2, 1—0, 0—1, 0—0). 
In clasament conduce echipa U.R.S.S. 
cu 4 puncte, urmată de Ungaria, 
R.D. Germană, Bulgaria — cu cite 
2 puncte, România — 1 punct fi 
Olanda — 0 puncte.



MEMORANDUMUL
Guvernelor țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia privind unele probleme actuale 

ale pregătirii și convocării Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa

La 21—22 Iunie a. c. a avut Ioc Ia Budapesta consfătuirea miniștri
lor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Var
șovia.

Cu acest prilej a fost adoptat un memorandum care a fost adus 
la cunoștința tuturor guvernelor statelor interesate.

Publicăm mai jos textul memorandumului.
Guvernele Republicii Populare Bul

garia, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste România, Repu
blicii Populare Ungare, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste con
sideră necesar să aducă la cunoș
tința guvernelor interesate conside
rentele care, după părerea lor, ar 
răspunde intereselor pregătirii și 
convocării Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Ele observă cu satisfacție că In 
cursul consultărilor bi și multilaterale 
și al schimbului de păreri a avut loc 
o apropiere a pozițiilor statelor in
teresate într-o serie de probleme im
portante privind Conferința gene
ral-europeană. Rezultatele consul
tărilor și ale schimbului de păreri 
arată că propunerile promovate la 
Praga în octombrie 1969 au creat 
baza pentru a se trece deja, în viito
rul apropiat, la pregătirea Conferin
ței general-europene pe o temelie 
practică și, paralel cu convorbirile 
bilaterale, să se treacă, de aseme
nea, la forme multilaterale de pre
gătire a Conferinței general-euro
pene. Este de dorit participarea direc
tă a statelor interesate în toate fa
zele pregătirii și organizării Confe
rinței general-europene în formele 
ce vor fi considerate indicate, in
clusiv reuniuni pregătitoare cores
punzătoare ale reprezentanților a- 
cestor state.

S-a clarificat problema privind 
componența partlcipanților la con
ferință. La ea pot participa toate 
statele europene, inclusiv R.D.G. și 
R.F. a Germaniei, pe baze egale în
tre ele și în condiții de egalitate în 
drepturi cu celelalte state europe
ne, precum și S.U.A., și Canada. Ini
țiativa guvernului Finlandei cu pri
vire la ținerea conferinței la Hel
sinki este întîmpinată favorabil. 
Se manifestă înțelegere față de fap
tul că convocarea conferinței nu tre
buie pusă în dependență de nici o 
condiție prealabilă.

în multe țări este împărtășită pă
rerea că succesul primei Conferin
țe general-europene — pregătirea, or
ganizarea și desfășurarea căreia tre
buie să fie rezultatul contribuției tu
turor țărilor interesate — ar deschi
de calea spre examinarea, în con
tinuare, în comun, a altor probleme 
europene, îndeosebi problemele cre
ării unui sistem trainic de securita
te europeană. în legătură cu aceas
ta, ar fi utilă organizarea unei serii 
de conferințe general-europene și 
crearea unui organism corespunzător 
al tuturor țărilor interesate în pro
blemele securității și cooperării în 
Europa.

Continuă examinarea problemelor 
privind conținutul activității Confe
rinței general-europene, precum 
și a ordinii ei de zL Cele 
două puncte propuse la Praga 
pentru ordinea de zi a conferinței co
respund intereselor înfăptuirii secu
rității și dezvoltării cooperării în Eu
ropa. constituie probleme cu privire 
la care există posibilitatea de a se 
obține un consens larg. Aceste pro
puneri nu ridică obiecții de princi
piu. Totodată, mai multe state se

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Uniunea Sovietică a lan

sat ieri un nou satelit de 
tipul „Molnia-I“, destinat exploată
rii sistemului de legături telefonice 
și telegrafice prin radio la mari dis
tanțe, precum și transmiterii progra
melor studiourilor centrale de tele
viziune în diferitele puncte ale re
țelei „Orbita", amplasate în regiu
nile Extremului nord, Siberiei, Ex
tremului orient și Asiei centrale. 
Tot ieri a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos-350“.

Forțele patriotice laoție- 
ne au ocupat localitatea 
Nong Bua tn urma unui puter* 
nic atac lansat la începutul acestei 
săptămâni, anunță agenția KhaoSan 
Pathet Lao. Nong Bua se află în ve
cinătatea orașului Saravane, care, de 
la 9 iunie, se află sub controlul pa- 
trioților laoțieni.

0 delegație a Partidului 
Comunist Francez, condusă 
de Georges Marchais. secretar gene
ral adjunct al P.C.F.. a sosit la Roma. 
Ea a avut o primă convorbire cu 
o delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de Enrico Berlin- 
guer, vicesecretar general al parti
dului, la care a luat parte și Luigi 
Longo, secretarul general al P.C.I.

Importanta bază ameri
cană radar situată la Sam
sun (Turcia) a fost predată, 
în cadrul unei ceremonii oficiale, au
torităților turcești. Acordul de re
nunțare la această bază de către 
S.U.A. a intervenit anul trecut, cînd 
s-a stabilit, de asemenea, retragerea 
trupelor americane de la marea bază 
aeriană situată la Cigli.

Parlamentul norvegian 
a aprobat cererea de adeziune a 
Norvegiei la Piața Comună după 
două zile de dezbateri-maraton. 

pronunță pentru lărgirea ordinii de 
zi a conferinței.

Călăuzi ndu-se de dorința de a se 
ajunge la un acord asupra unei or
dini de zi a Conferinței general-eu
ropene, acceptabile tuturor statelor 
interesate, guvernele Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Polo
ne, Republicii Socialiste România, 
Republicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste pro
pun ca ea să fie completată cu pro
blema :

— cu privire la crearea la Conferin
ța general-europeană a unui orga
nism pentru problemele securității și 
cooperării în Europa.

Guvernele care au adoptat acest 
memorandum consideră că examina
rea problemei referitoare la reduce
rea forțelor armate străine pe terito
riul statelor europene ar servi inte
reselor destinderii și securității în 
Europa. în scopul creării condițiilor 
celor mai prielnice în vederea dezba
terii problemelor corespunzătoare la 
Conferința general-europeană și în 
interesul examinării eficiente și ne- 
întîrziate a problemelor privind re
ducerea forțelor armate străine, a- 
ceastă problemă ar putea fi dezbă
tută în organul care se propune a fi 
creat la Conferința general-europeană 
sau într-un alt cadru acceptabil sta
telor interesate.

în afară de acestea, ele consideră 
că ar putea fi extins cadrul celui 
de-al doilea punct al ordinii de zi, 
propus la Praga, prin includerea unor 
prevederi referitoare la dezvoltarea 
legăturilor culturale.

în felul acesta, la Conferința ge
neral-europeană ar putea fi supuse 
examinării următoarele probleme :

— cu privire la înfăptuirea securi
tății europene și renunțarea la folo
sirea forței sau amenințării cu fo
losirea ei în relațiile mutuale dintre 
statele din Europa ;

— cu privire la lărgirea legăturilor 
comerciale, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale pe baza egalității 
în drepturi, în scopul dezvoltării co
laborării politice între statele euro
pene ;

— cu privire Ia crearea la Con
ferința general-europeană a unui or
ganism pentru problemele securității 
și cooperării în Europa.

Guvernele inițiatoare ale acestui 
memorandum își exprimă speranța 
că propunerile cuprinse în memoran
dum, în care sînt luate în considerare 
părerile expuse de multă state in
teresate, se bucură de o primire fa
vorabilă din partea guvernului... (n.r. 
se înțelege numele statului căruia i 
se remite memorandumul).

Aceste propuneri urmăresc, In spe
cial, obținerea acordului asupra ordi
nii de zi și a metodelor de pregătire, 
acceptabile tuturor statelor, a Con
ferinței general-europene la care se 
poate trece deja în viitorul apropiat.

Ele sînt convinse că convocarea 
Conferinței general-europene, ca re
zultat al eforturilor comune ale tu
turor statelor interesate, ar constitui 
o contribuție însemnată la realizarea 
destinderii, întărirea securității și 
dezvoltarea colaborării pașnice în 
Europa.

Guvernatorul statului Ke
rala a dizolvat vineri Adu
narea Legislativă locală, 
anunțînd alegeri generale într-o pe
rioadă de maximum șase luni. A- 
genția U.P.I., care transmite -știrea, 
menționează că această hotărîre a 
fost luată la cererea primului mi
nistru al statului Kerala, Achutha 
Menon.

Cea de-a 20-a ședință de 
lucru din cadrul convorbi
rilor sovieto-americane, ln 
problema limitării cursei înarmări
lor strategice, s-a desfășurat ieri la 
Viena. Ședința a avut loc la sediul 
ambasadei americane.

Autoritățile uruguayene 
au suspendat pe cinci zile apariția 
ziarelor „El Debate" — organ al par
tidului de opoziție „Blanco", și „El 
Popular" — organ al Partidului Co
munist din Uruguay. Potrivit agen
ției France Presse, suspendarea apa
riției ziarelor „El Popular" și „El 
Debate" a provocat în cercurile po
litice o vie reacție, ale cărei conse
cințe pot fi foarte serioase.

Manevră în jurul amen
damentului Church-Cooper. 
Senatul american a căzut de acord 
asupra punerii la vot a amenda
mentului Church-Cooper la data de 
30 iunie, cu alte cuvinte exact in 
momentul încheierii — potrivit de
clarației prezidențiale — a retragerii 
trupelor americane din Cambodgia. 
Amendamentul urmărește, după cum 
se știe, privarea administrației de 
fondurile necesare eventualei con
tinuări a intervenției în regatul 
khmer. Comentatorii politici apre
ciază că fixarea la această dată a 
votului reprezintă o manevră a 
acelor cercuri senatoriale care spri
jină extinderea în Indochina a răz
boiului de către administrație, și nu 
doresc să vadă politica acesteia în 
Asia de sud-est stînjenită sau pusă 
în discuție de vreo măsură a Con
gresului.

SUEDIA

Vizita delegației M. A. N. 
conduse de tovarășul 

Ștefan Voitec
STOCKHOLM 26. — Trimisul spe

cial Nicolae Ionescu transmite: în con
tinuarea vizitei pe care o întreprind 
în Suedia, membrii delegației par
lamentare române, condusă de preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, au avut prilejul să 
cunoască unele aspecte ale dezvol
tării industriale a acestei țări.

Sosind la Kiruna, localitate situată 
dincolo de Cercul polar, oaspeții ro
mâni au vizitat Secția minieră Lkab 
— cea mai mare exploatare subtera
nă de minereu de fier din lume. 
Producția — a precizat inginerul șef 
al Lkab, A. Winther, care i-a întîmpi- 
nat pe membrii delegației române — 
se ridică la 28 milioane tone minereu. 
Dotate cu mijloace tehnice dintre cele 
mai moderne, care au asigurat dubla
rea productivității muncii în ultimii 
zece ani, minele de la Kiruna sînt 
renumite pentru calitatea deosebită 
a zăcămintelor de minereu de fier.

AUSTRIA

Incident post-electoral 
fără precedent

O REZULTATELE SCRUTINULUI DIN TREI CIRCUMSCRIPȚII 
ANULATE DE CURTEA SUPREMĂ ® DEMISIA UNOR MI

NIȘTRI • ÎN PERSPECTIVĂ NOI ALEGERI ?

VIENA 26 (Agerpres). — Un in
cident post-electoral fără precedent 
în Austria, in istoria celei de-a doua 
republici, s-a petrecut joi : Curtea 
Supremă a anulat rezultatele alege-

DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII 

SOVIETO PAKISTANEZE
MOSCOVA 26 (Agerpres). — în 

comunicatul comun dat publicității 
vineri, la încheierea vizitei în Uniu
nea Sovietică a președintelui Pakis
tanului, Yahya Khan, se subliniază 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două țări și se arată între altele, că 
Uniunea Sovietică va acorda asisten
ță economică și tehnică Pakistanului 
pentru utilarea uzinei metalurgice 
din Caraci cu o capacitate de apro
ximativ 1 000 000 tone oțel anual. 
Partea sovietică va acorda în acest 
scop creditele necesare. Totodată, se 
arată că acordul comercial pe ter
men lung, pe perioada 1971—1975, 
urmează să prevadă o creștere sub
stanțială a schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări.

în comunicat se arată, de aseme
nea, că au fost examinate unele pro
bleme ale situației internaționale.

Conviețuind în același cadru geo
grafic, unite prin aspirații comune în 
lupta pentru libertate și independen
ță, sprijinindu-se și ajutîndu-se reci
proc, între popoarele român și iugo
slav s-au statornicit de-a lungul vre
murilor trainice legături de prietenie 
și solidaritate, care se dezvoltă necon
tenit în amplul proces de făurire a o- 
rînduiril socialiste tn cele două țări.

Din multitudinea de evenimente 
care adaugă în permanență noi șl noi 
file la cronica relațiilor de priete
nie dintre România și Iugoslavia se 
detașează cu pregnanță întîlnirile la 
nivel înalt dintre conducătorii de 
partid și de stat al celor două țări, 
fiecare întîlnire în parte jalonlnd noi 
perspective pentru dezvoltarea co
laborării rodnice româno-iugoslave, 
în interesul ambelor popoare, al cau
zei generale a prieteniei și unității 
țărilor socialiste. Vizitele reciproce și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz 
Tito au devenit o practică deosebit 
de utilă, constituie o expresie edifica
toare a dorinței de a adinei și am
plifica prietenia și colaborarea mul
tilaterală dintre popoarele român și 
iugoslav.

Este convingerea ambelor părți că 
succesele obținute în dezvoltarea eco
nomică, progresele rapide in crește
rea potențialului industrial, in făuri
rea unei agriculturi înaintate, in dez
voltarea științei și tehnicii creează 
noi posibilități pentru extinderea și 
diversificarea colaborării pe multiple 
planuri, pentru ridicarea ei pe o 
treaptă superioară. O ilustrare con
vingătoare a acestor posibilități oferă 
creșterea an de an a schimburilor 
comerciale. Grăitor în această pri
vință este faptul că volumul acestora 
s-a dublat în ultimii cinci ani, iar 
pentru anul în curs se prevede o 
creștere cu 50 la sută față de 1969. 
Este adevărat, volumul global al 
schimburilor dintre țările noastre se 
situează încă sub nivelul posibilități
lor existente, dar ritmurile de crește
re atinse în ultimul timp atestă efor
turile ce se depun pentru depășirea 
rapidă a stadiului actual, atestă ho
tărîrea ambilor parteneri de a deschi
de noi perspective schimburilor co
merciale, cooperării și colaborării în 
general. Semnificativă în acest sens 
este .și diversificarea nomenclatorului 
produselor care formează obiectul 
schimburilor și cooperării dintre țările 
noastre.

Pe lingă creșterea continuă a 
schimburilor comerciale, o pondere 
tot mai însemnată capătă dezvolta
rea colaborării și cooperării economi
ce în cele mai diverse domenii de 
activitate. Constituie un motiv de 
mare satisfacție și mîndrie construi
rea în comun a grandiosului complex 
hidroenergetic și de navigație de la 

Cea mai mare parte a producției este 
destinată exportului.

Cu prilejul unui dineu oferit in 
onoarea delegației M.A.N., președin
tele Consiliului orășenesc, Rolf 
Dahlstrom, a prezentat oaspeților 
cîteva date despre istoria Kirunei, lo
calitate apărută pe harta Suediei in 
urmă cu numai 70 de ani și al cărei 
destin este indisolubil legat de ex
ploatarea minieră din apropiere. Ki
runa deține recordul de cel mai în
tins oraș din lume, suprafața sa 
fiind de 1 300 kilometri pătrați la o 
populație de numai 30 000 de locui
tori. El este, totodată, un important 
centru turistic, fiind cunoscut și 
sub denumirea de „orașul soarelui 
de miezul nopții", datorită faptului că 
în lunile de vară, aici, soarele nu 
apune niciodată.

Joi, delegația parlamentară română 
a vizitat o așezare de laponi, sosind 
în seara aceleiași zile, pe calea ae
rului, la GStteborg.

rilor parlamentare de la 1 martie 
a.c. in trei circumscripții electorale 
vieneze, ca fiind neconstituționale.

Decizia Curții Supreme a fost luată 
după ce Partidul liberal a contestat 
valabilitatea alegerii candidaților 
Partidului național democrat, de 
orientare neonazistă, care a falsifi
cat listele electorale din cele trei 
circumscripții grupînd circa 500 000 
de electori, ceea ce a dus la pier
derea unui mandat de către liberali.

Ca urmare a acestei hotărîri a 
Curții Supreme, 16 parlamentari și-au 
pierdut locul în Consiliul Național 
(Camera inferioară a parlamentului), 
iar prim-președintele Karl Waldbrun- 
ner (socialist) și-a depus demisia, 
incredințînd atribuțiile sale celui 
de-al doilea președinte, Alfred Ma- 
leta (populist).

De asemenea, Rudolf Hauser, vi
cecancelar și ministru pentru proble
mele sociale, Josef Straribacher, mi
nistrul comerțului, și Hertha Firn- 
berger. ministru fără portofoliu, au 
fost obligați să demisioneze. Situația 
creată face ca Partidul socialist de 
guvernămint al cancelarului federal 
Bruno Kreisky, care la alegeri ob
ținuse o majoritate relativă, să se 
găsească într-o situație delicată în 
parlament, ajungînd astfel la egali
tate de locuri cu Partidul populist. 
Rămine de văzut In ce măsură își 
vor putea recupera socialiștii locurile 
pierdute prin hotărîrea Curții Supre
me la alegerile parțiale care vor avea 
loc în luna septembrie.

Comentatorii politici nu exclud po
sibilitatea ca partidul de guvernă- 
mînt să profite de această împreju
rare neobișnuită pentru • organiza 
noi alegeri tn țară.

Porțile de Fier — rod al geniului 
creator al celor două popoare — 
care poate ti considerat pe bună 
dreptate un model de conlucrare 
fructuoasă între țările socialiste.

Din practica relațiilor de pînă acum 
g-a ajuns la un consens asupra ne
cesității lărgirii cooperării în produc
ția industrială, tn toate etapele — 
tncepînd cu lucrările de cercetare, 
proiectare, asimilarea în producție și 
terminînd cu livrările reciproce sau 
pe terțe piețe — precum și a folosirii 
mai largi a licențelor, patentelor, 
procedeelor moderne de fabricație și 
experienței comune acumulate. Re
cunoașterea acestei necesități nu s-a 

Progrese remarcabile, perspective 
largi in colaborarea economică 

româno-iugoslavă
oprit la stadiul unui simplu dezide
rat, ci a luat — in special ca urmare 
a vizitei întreprinse la Belgrad în lu
na ianuarie de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și a convorbirilor avute cu președin
tele Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mitia Ribicici — forma u- 
nor măsuri concrete pentru transpu
nerea în viață a noi proiecte de cola
borare și cooperare în ultimele luni 
au fost stabilite modalități practice 
de dezvoltare a colaborării în sectoa
re al căror profil se înscrie în direc
ții din cele mai mobile ale progresu
lui științific și tehnic contemporan : 
construcția de mașini, industria elec
trotehnică, chimică, petrolieră etc.. 
precum și tn sfera aprovizionării cu 
materii prime importante. în același 
timp, se acordă o atenție sporită sta
bilirii de forme de colaborare directă 
între centralele și întreprinderile in
dustriale din România și organizațiile 
economice corespunzătoare din Iugo
slavia. organizării de acțiuni comune 
de cercetare în domenii de mare inte. 
res pentru cele două țări.

CAMBODGIA

LUPTE VIOLENTE 
IN ORAȘUL KOMPONG SPEU

PNOM PENH 26 (Agerpres). — 
După ciocniri violente, care au avut 
loc în tot cursul zilei de vineri ln 
zona orașului Kompong Speu, for
țele de rezistență populară din Cam
bodgia au reușit să-și instituie con
trolul asupra celei mai mari părți a 
acestei localități, relatează de la 
fața locului corespondentul agenției 
France Presse.

Kompong Speu reprezintă poziția- 
cheie pe drumul spre portul Kom
pong Som, iar controlul său permite 
patrioților să întrerupă orice legă
turi intre Pnom Penh și port. Or, a- 
preciază corespondenții de presă, în 
acest mod, în fața regimului Lon 
Noi se pune cu acuitate problema 
aprovizionării cu carburanți a capita
lei cambodgiene.

Noi incidente 
siriano - israeliene

DAMASC 26 (Agerpres) — O uni
tate israeliană, sprijinită de artile
rie și aviație, a traversat vineri linia 
de încetare a focului dintre Israel și 
Siria, în zona înălțimilor Golan, pă- 
trunzînd în teritoriul sirian. După 
lupte violente, unitatea a fost res
pinsă dincolo de linia de încetare a 
focului, a informat un purtător de 
cuvînt al armatei siriene. în cursul 
aceleiași zile, aviația israeliană a 
atacat de două ori obiective situate 
în regiunea capitalei siriene.

Purtătorul de cuvînt a anunțat, de 
asemenea, că după-amiază unități 
motorizate siriene au lansat un atac 
asupra unei poziții israeliene situate 
la est de Kuneitra, dincolo de linia 
de încetare a focului. După lupte pu
ternice angajate cu forțele israeliene, 
unitățile siriene s-au retras la bazele 
lor.

Surse oficiale israeliene au confir
mat aceste informații, precizînd că. 
în tot cursul zilei, au avut loc vio
lente dueluri de artilerie în nume
roase sectoare ale frontului.

Carte Albă 
privind obiectivele politicii 

externe a Canadei
Interes sporit pentru dezvoltarea relațiilor cu țările 

Europei
OTTAWA 26 (Agerpres). — în 

Cartea Albă prezentată în Camera 
Comunelor de către ministrul de 
externe, Mitchell Sharp, sînt cuprin
se principalele obiective ale politicii 
externe ale Canadei. Guvernul, se 
arată în acest document, își propune 
să favorizeze dezvoltarea economică, 
să apere suveranitatea și independen
ta țării, pacea și securitatea. Canada 
trebuie să-și îndrepte în mai mare 
măsură atenția spre Europa „pentru 
a-și putea diversifica relațiile, puter
nic influențate de puterea predomi
nantă a Statelor Unite. Guvernul 
subliniază — se spune în document

Un rol dinamizator revine tn acest 
sens Comisiei mixte româno-iugosla
ve de colaborare economică, care își 
propune investigarea permanentă a 
tuturor domeniilor colaborării, ini
țierea de acțiuni concrete, materiali
zarea a noi și noi modalități de coo
perare pe tărîm economic și teh- 
nico-științific. Prin întreaga ei acti
vitate. comisia se dovedește un or
ganism util, în măsură să stimuleze 
relațiile economice dintre țările noas
tre, să impulsioneze transpunerea în 
practică a obiectivelor stabilite. O a- 
testă numeroasele întîlniri ale gru
pelor sale specializate, ale experți- 
lor din diverse domenii, soldate cu

Inițierea și finalizarea de noi acțiuni 
de colaborare.

Sînt tot mai frecvente Întîlnirile la 
nivelul președinților celor două părți 
în Comisia mixtă. După cum se știe, 
zilele trecute a avut loc vizita în 
Iugoslavia a tovarășului Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economi
că Convorbirile cordiale, priete
nești care au fost purtate cu acest 
prilej au scos puternic în evi
dență dorința comună de a dezvolta 
ir, continuare colaborarea româno- 
iugoslavă, preocuparea de a elabora 
noi proiecte de cooperare. S-a con
statat evoluția favorabilă a colabo
rării într-o serie de domenii impor
tante : siderurgie, construcția de 
mașini-unelte. electrotehnică, ma
terii prime, poștă și telecomunicații.

Este un motiv de satisfacție că de la 
începutul anului au fost semnate o 
suită de acorduri și contracte, care ne 
dau certitudinea că prevederile pla-

Conferință de solidaritate cu lupta 
popoarelor din coloniile portugheze
La Palazzo del con- 

gressi din Roma încep 
astăzi lucrările con
ferinței internaționale 
de solidaritate cu po
poarele din coloniile 
portugheze. Organiza
tă de către un comi
tet internațional de 
inițiativă, conferința 
prilejuiește intilnirea 
liderilor mișcării de e- 
liberare din coloniile 
portugheze Angola, 
Guineea Bissau și Mo- 
zambic cu sute de re
prezentanți ai forțe
lor democratice din 
Europa, America la
tină și Asia. Scopul 
său principal este a- 
cela de a analiza căi
le de intensificare și 
lărgire a mișcării de 
solidaritate a opiniei 
publice internaționale 
cu lupta pentru eli
berare a popoarelor o- 
primate din coloniile 
portugheze, căile con
crete de coordonare, 
sprijinire și intensi
ficare a acestei lup
te.

In apelul adresat o- 
piniei publice mon
diale tn luna ianuarie 
de către întrunirea 
pregătitoare de la

Khartum a actualei 
conferințe, se subli
nia că „declanșarea 
luptei armate de eli
berare a popoarelor 
oprimate din Angola, 
Guineea Bissau și Mo- 
zambic reprezintă sin
gura cale istorică pen
tru cucerirea libertă
ții". „Popoarele noas
tre — continuă apelul 
amintit — au luat ar
mele tn mină pentru 
a-și făuri propriul 
destin și a se elibera. 
Astăzi, regiuni foarte 
întinse din coloniile 
portugheze au fost 
smulse dominației co
loniale, iar poporul 
Iși exercită propria su
veranitate. In aceste 
regiuni se desfășoară 
acțiuni de reconstruc
ție națională pe baza 
unor programe de e- 
ducație, asistență me
dicală, reorganizare e- 
conomică, dindu-se 
populației din aceste 
regiuni posibilitatea 
de a participa, pentru 
prima oară, la edifi
carea unei vieți noi. 
Lupta armată de eli
berare se extinde zi 
de zi, Infruntind pre
zența colonială por

încheierea plenarei
C. C. al P. C. Italian

ROMA 26. — Corespondentul Ager
pres transmite : Timp de trei 
zile, la Roma s-au desfășurat lucră
rile Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ita
lian, care a dezbătut tema : „Si
tuația politică după alegerile de la 7

— că evoluția dinamică atît a Euro
pei de vest, cit și a .celei de est oferă 
Canadei posibilități și șanse cărora 
trebuie să le răspundă, dacă dorește 
să valorifice la maximum legăturile 
sate istorice cu această parte a lu
mii". în ce privește activitatea în ca
drul Organizației Națiunilor Unite, 
guvernul canadian intenționează să 
dea un sens nou participării sale în 
această organizație, fixîndu-și ca o- 
biective principale participarea la 
dezvoltarea economică și socială, frî- 
narea cursei înarmărilor și menți
nerea păcii.

nulul de schimburi bilaterale vor fi 
pe deplin realizate. Se înfăptuiesc 
cu succes prevederile contractului 
pentru prelucrarea și livrarea reci
procă de produse siderurgice, pre
cum și ale celui privind livrarea de 
bauxită din Iugoslavia în România. 
Există în acest domeniu posibilități 
ample de extindere continuă a colabo
rării și, de altfel, ca o recunoaștere a 
acestei realități care se impune tot 
mai pregnant, s-a și hotărît inițierea 
de noi tratative în acest scop. Se 
desfășoară de asemenea cu succes 
cooperarea în fabricația de grupuri 
electrogene automate. în acest do
meniu au fost efectuate, cu bune re

zultate de ambele părți, probele teh
nologice, urmînd ca fiecare țară să 
se specializeze intr-un anumit tip de 
asemenea agregate, asigurînd nece
sitățile comune.

Specializarea in producție se extin
de și în alte sectoare. Pe drumurile 
de fier ale Iugoslaviei își vor face 
curînd apariția zeci de locomotive 
construite în România, în schimbul 
cărora noi vom primi un alt tip de 
locomotive, realizate de constructorii 
iugoslavi special pentru țara noas
tră. Aceasta reprezintă o formă 
nouă de colaborare, care prezin
tă importanță și pentru unii și pen
tru alții. Acordul în această pri
vință — care atinge în expresie va
lorică 48 milioane dolari — poate 
constitui un model și pentru alte do
menii. Se poate consemna, de ase
menea, contractul privind tranzita
rea pe teritoriul României, prin con
ducte șl apoi cu petrolierele pe Du
năre, a unor importante cantități de 
țiței pe care le importă Iugoslavia din 
alte țări. Pentru cele două țări veci
ne, pentru locuitorii din regiunile de 

tugheză tn țările noas
tre".

La lucrările confe
rinței, prevăzută a se 
încheia la 29 iunie, 
participă, intre alții, 
Agostino Neto, condu
cătorul Mișcării popu
lare de eliberare a 
Angolei, Marcello Dos 
Santos, liderul Fron
tului de eliberare din 
Mozambic (FRELIMO), 
Amilcar Cabrai, șeful 
Partidului african al 
independenței Gui
neei și insulelor 
Capului Verde. Și-au 
anunțat, de asemenea, 
participarea și adeziu
nea la conferință re
prezentanți ai unor or
ganizații democratice 
din Algeria, Anglia, 
Austria, Argentina, 
Belgia, Brazilia, Bulga
ria, Canada, Ceylon, 
Congo (Brazzaville), 
R.P.D. Coreeană, El
veția, Olanda, R.D. 
Germană, R.F. a Ger
maniei, India, Japo
nia, Iugoslavia, R.A.U., 
România, S.U.A., Un
garia, U.R.S.S., R.D. 
Vietnam, Vietnamul 
de sud.

N. PUICEA
Roma.

Iunie și rolul regiunilor în dezvol
tarea vieții democratice și în lupta 
pentru reforme". Agostino Novella, 
membru al Direcțiunii, a prezentat 
un raport in care a arătat că rezul
tatele votului de la 7—8 iunie au 
constituit o confirmare de către largi 
pături populare a capacității P.C.I. 
de a fi forța conducătoare în impor
tante regiuni — ca, de pildă, Emilia- 
Romagna, Toscana, Umbria — in 
mii de comune și în numeroase pro
vincii. După ce a menționat necesi
tatea unei strînse legături între par
lamentul național și consiliile regio
nale, raportorul a subliniat că este 
necesar să se dea viață unui nou 
climat în relațiile dintre forțele de
mocratice regionale pentru promo
varea unei politici de reforme și de 
reînnoire a structurilor economice și 
democratice ale țării, care să depla
seze progresiv relațiile de putere eco.- 
nomică și politică în favoarea mase
lor muncitoare.

Vorbitorul a arătat apoi necesitatea 
unei largi unități a forțelor de stin
gă. laice și catolice, pentru a elibera 
țara de obligațiile ce decurg în ca
drul alianței atlantice, pentru a afir
ma o politică a Italiei de indepen
dență deplină, de neutralitate acti
vă și de pace ; este necesar — a spus 
el — ca Italia să-și aducă contribuția 
la depășirea politicii blocurilor, I: 
realizarea destinderii și a dezarmării 
la cauza libertății și independenței 
tuturor popoarelor.

Participanții la plenară au adoptat 
o rezoluție în care se exprimă acor
dul față de raportul prezentat de A- 
gostino Novella.

frontieră au o importanță deosebită 
înțelegerile încheiate intre România 
și Iugoslavia în privința micului 
trafic, înțelegeri care favorizează 
schimburile de bunuri din regiunile 
limitrofe, contribuind, totodată, ‘la o 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă.

S-a convenit, de curînd, să se ex
tindă colaborarea în explorarea și 
exploatarea zăcămintelor de hidro
carburi de pe toată întinderea zo
nei de frontieră româno-iugoslave. 
In acest scop a fost elaborat un plan 
unic de cercetări, menit să permită 
dezvoltarea unui schimb intens de 
informații și de experiență, evita
rea paralelismului și, in ultimă in
stanță, economisirea unor importante 
fonduri bănești.

Recent a fost constituită o subco
misie pentru examinarea posibilită
ților de, folosire complexă a Dunării 
în sectorul comun. Se are în vedere 
colaborarea în domenii din cele mai 
diverse : energetic, de navigație, hi
droameliorații, gospodărirea apelor, 
turism. Toate aceste acțiuni vin să 
întregească gama lucrărilor începute 
cu cîțiva ani în urmă pe ambele ma
luri ale bătrînului fluviu. După cum 
sîntem informați, la sistemul hidro
energetic și de navigație de la Por
țile de Fier lucrările de construcții 
sînt în avans, ceea ce va permite 
darea în funcțiune pe fiecare mal, 
încă în acest an — înainte de ter
men — a două hidroagregate, al trei
lea urmind să intre în probe tehno
logice. în acest fel va fi posibil ca, 
pină la sfîrșitul anului viitor, să fie 
terminat întregul ansamblu al lucră
rilor de la Porțile de Fier.

Se poate aprecia că posibilitățile 
de a cuprinde noi și noi sectoare 
de colaborare, în scopul folosirii cit 
mai depline a potențialului de pro
ducție al celor două țări, sînt prac
tic nelimitate. Firește, revine foru
rilor de specialitate, instituțiilor de 
resort misiunea de a explora, cu 
atenție și perseverență, toate premi
sele existente, de aceasta depinzînd 
ca dezideratele exprimate să fie 
transpuse în viață, să dea rezultate 
concrete, practice, în avantajul re
ciproc.

Acest tablou, cu multiplele Iul 
componente, de colaborare pe di
verse planuri, exprimă sugestiv 
perspectivele largi de dezvoltare a 
conlucrării rodnice, reciproc avanta
joase, dintre România și Iugoslavia, 
ceea ce corespunde pe deplin inte
reselor celor două popoare, operei 
de construcție a socialismului pe 
care ele o înfăptuiesc, contribuind 
totodată la creșterea potențialului, a 
influenței și prestigiului sistemului 
socialist în ansamblu, la cauza ge
nerală a păcii și progresului.

Dumitru ȚINU
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