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Anul XL Nr. 8605 Joi 12 noiembrie 1970 6 PAGINI - 30 BANI

VIZITA DELEGAȚIEI
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A R. P. POLONE
CĂLDUROASA

PRIMIRE
LA CRAIOVA
Miercuri după-amiază, delegația 

de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Polone, condusă 
de tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, și Jozef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, împreuna 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, au vizitat muni
cipiul Craiova.

La această vizită au participat, 
de asemenea, tovarășii Boleslaw 
Jaszczuk, Mieczyslaw Jagielski, 
Adam Willmann, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul polonez la 
București, precum și tovarășii Ilie 
Verdeț, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Bujor Al
mășan, ministrul industriei minie
re și geologiei, Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul român la Varșovia, 
alte persoane oficiale române și 
poloneze.

în jurul orei 16 avionul special 
a aterizat pe aeroportul din Cra
iova. Drapele de stat ale Româ
niei și Poloniei încadrau portretele 
tovarășilor Wladyslaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu, ale tovarăși
lor Jozef Cyrankiewicz și Ion 
Gheorghe Maurer. Pe mari pan-. 
carte erau înscrise în liEnbile po
loneză și română urări de bun ve
nit.

Oaspeții sînt întîmpinați de to
varășii Constantin Băbălău, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, Petre 
Gigea, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean, Ion 
Zăvăleanu, primarul municipiului 
Craiova, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, conducători de întreprinderi 
și instituții.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori. Numeroși locuitori 
ai orașului prezenți pe aeroport 
fac o caldă primire oaspeților, 
ovaționează îndelung pentru întă
rirea și dezvoltarea continuă a 
prieteniei româno-polone.

In uralele și aplauzele mulțimii, 
oaspeții se îndreaptă spre primul 
obiectiv al vizitei, uzinele „Elec- 
troputcre". Orașul de pe malul

Sâ trăiască și să înflorească prietenia dintre poporul român poporul polonez!

Jiului s-a pregătit să întîmpine în- 
tr-o atmosferă sărbătorească pe 
conducătorii de partid și de stat 
polonezi și români, să prezinte 
înalților oaspeți realizările lor cele 
mai semnificative. Municipiul 
Craiova și județul Dolj au benefi
ciat din plin de efectele politicii 
Partidului Comunist Român de 
industrializare, de ridicare și dez
voltare multilaterală a tuturor so-

nelor țării. Craiova a devenit în 
anii socialismului un puternic cen
tru al industriei energetice, al 
construcțiilor de mașini și al chi
miei, un centru universitar și cul
tural unde pulsează o vie acti
vitate intelectuală.

In anii construcției socialiste, în 
Craiova au fost durate peste 20 de

(Continuare în pag. a IV-a)

La uzinele „Electroputere

I

În cel mai

tînăr cartier

al Capitalei
Vizi'ta în țara noastră a delega

ției de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Polone, con
dusă de tovarășii Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, și Jozef Cy- 
rankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, s-a 
desfășurat și în cea de-a doua zi 
sub semnul aceleiași primiri căl
duroase pe care populația Capitalei 
a făcut-o încă de la sosire solilor 
poporului polonez.

In cursul dimineții de miercuri, 
distinșii oaspeți, însoțiți de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general 
au făcut o vizită 
avînd prilejul să 
Iocit dezvoltarea 
conomică a Bucureștiului, 
înregistrat în anii 
o puternică înflorire.

Coloana mașinilor oficiale stră
bate Calea Victoriei, bulevardele 
Republicii, Mihai Rravu, împodobi
te cu steaguri românești și polo
neze, ajungînd în cel mai nou și 
mai modern cartier al Capitalei — 
Titan. Numeroși bucureșteni salută 
prietenește pe solii poporului frate 
polonez.

încă de la intrarea în cartier, 
pe bulevardul Baba Novac, privi
rile cuprind panorama acestui ve
ritabil oraș-satelit al Bucureștiu
lui.

al municipiului, 
prin Capitală, 

cunoască nemij- 
urbanistică și e- 

care a 
socialismului

(Continuare în pag. a IV-a)

CONTINUAREA

CONVORBIRILOR OFICIALE
La Consiliul de Stat au conti

nuat miercuri dimineața convor
birile oficihle între delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România și dele
gația 
tală a

Din 
biri
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al 
Permanent, secretar 
P.C.R., Ilie Verdeț,

de partid și guvernamen- 
Republicii Populare Polone, 
partea română, la convor- 
au participat tovarășii :

Prezidiului 
al C.C. al 

membru a! 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Janos Eazekas, mem
bru al Comitetului Exeoutiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus
triei miniere și geologiei, Vasile 
Vlad și Ion Florescu, membri su- 
pleanți al C.C. al P.C.R., șeii de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ecobescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct al minis
trului afacerilor externe, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică ,și teh
nică, Tiberiu Petrescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Varșovia, George Marin, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terna.
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Din partea poloneză au luat 
parte tovarășii Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Boleslaw 
Jaszczuk, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Mieczyslaw Jagielski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Adam Will
mann, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, 
Stanislaw Trepczynski, membru 
supleant al C,C. al P.M.U.P., șef 
de secție la C.C. al P.M.U.P., Ma
rian Renke, membru supleant al 
C.C. al P.M.U.P., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.U.P, Wla
dyslaw Napieraj, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Cele două părți au efectuat un 
larg schimb de păreri asupra sta
diului actual al relațiilor româno- 
poloneze, relații care cunosc o lar
gă dezvoltare pe plan politic, eco
nomic, științific și cultural, în fo
losul și interesul ambelor popoa
re, al cauzei socialismului și păcii. 
S-au discutat, de asemenea, pro
bleme privind evoluția în viitor 
a relațiilor dintre România și Po
lonia, exprimîndu-se dorința co
mună de a extinde colaborarea și 
cooperarea multilaterală, de a a- 
dînci prietenia româno-polonă.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
deplină înțelegere, stimă și res
pect reciproc.

(Agerpres)

IN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ

A GENERALULUI CHARLES DE GAULLE

Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, 

a prezentat condoleanțe 
la Ambasada Republicii Franceze

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Iosif Banc, Mihai Marinescu 
și Ion Pățan, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Constantin Stă- 
tescu, secretar al Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu,. minis
trul afacerilor externe, au exprimat 
condoleanțe, la sediul ambasadei, 
însărcinatului cu afaceri ad- 
interim al Franței la Bucu

rești, Bernard Dejean de la Bâtie, 
în legătură cu încetarea din viață a 
generalului Charles de Gaulle, fost 
președinte al Republicii Franceze.

Conducătorii de partid și de stat 
au păstrat un moment de recule
gere în fața portretului lui Charles 
de Gaulle și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

De asemenea, a prezentat condo
leanțe tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale.

★

Au mai prezentat condoleanțe 
șefi ai unor misiuni diplomatica 
acreditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

PLECAREA REPREZENTANTULUI PERSONAL
Al PREȘEDINTELUI CONSIIIIILUI DE STAT

Al REPURLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
IA FUNERALIILE GENERALULUI CHARLES DE CAULLE

Miercuri a părăsit Capitala, ple- 
cînd la Paris, reprezentantul per
sonal al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, pentru 
a participa la ceremoniile fune
rare ale generalului Charles de 
Gaulle, fost președinte al Repu
blicii Franceze. Tovarășul Emil 
Bodnaraș este însoțit de George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Cons
tantin Flitan, ambasadorul Ro
mâniei la Paris.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consiliu

lui de Stat, președintele Consiliului 
Economic, și Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Erau de față însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Franței la 
București, Bernard Dejean de la 
Bâtie, și alți membri ai ambasa
dei.

★

La sosire, pe aeroportul La 
Bourget, delegația a fost întâmpi
nată de Yvon Bourges, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței, reprezentantul 
președintelui Georges Pompidou. 
Au fost de față membri ai amba
sadei României la Paris.

(Agerpres)
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AZI LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, 12 noiembrie, în jurul orei 16,30, postu

rile noastre de radio și televiziune vor transmite din 
Sala Palaiului Republicii Socialiste România mitin
gul organizat cu prilejul vizitei oficiale de prietenie 
a delegației de partid și guvernamentale a Republicii 
Populare Polone, condusă de Wladyslaw Gomulka 
și Jozef Cyrankiewicz.
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Excelenței Sale

Domnului HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii Tunisiene

• TUNIS
Cu prilejul învestirii Excelenței Voastre In funcția de prim-mi

nistru al Republicii Tunisiene, îmi este deosebit de plăcut să vă adre
sez cele mai cordiale felicitări și urări de fericire personală dum
neavoastră, de prosperitate poporului tunisian prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România
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FAPTULl
DIVERS
Sase frați
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ca... frații•
Natura își are curiozitățile ei. 

Una dintre acestea este și ste
jarul din Cordăreni (Botoșani), 
supranumit de localnici „Șase 
frați". De aproape. 500 de ani, 
șase lăstari dintr-un trunchi co
mun s-au înălțat in același ritm 
spre slava cerului și au rămas 
nedespărțiți chiar și după ce au 
ajuns arbori în toată puterea 
cuvîntului. La Tihuta (Bistrița) 
există un molid ale cărui ramuri 
sînt dispuse perfect distonomic, 
asemeni unui candelabru, motiv 
pentru care a și fost supranumit 
„molidul candelabru", în vreme 
ce un alt molid, de astă dată 
din munții Apuseni, de pe va
lea Iadului, are coroana foarte 
asemănătoare cu a unei colum
ne. Excepții ale naturii de o 
mare frumusețe, toți cei trei 
arbori sînt, în prezent, ocrotiți 
prin lege.

| Haturile
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lui Eremia
Constantin Buga, șeful servi

ciului credite de la sucursala 
Prahova a Băncii Agricole, e- 
fectua un control la vărăria coo
perativei agricole de producție 
din Scăeni. La un moment dat, 
gestionarul Nicolae Eremia, care 
se știa cu musca pe căciulă, i-a 
propus clteva mii de lei „pen
tru ca verificarea să iasă bine", 
într-o zi i-a dat intilnire la 
restaurantul „Ciocirlia" din Plo
iești. Aici, după ce s-au așezat 
la masă, i-a introdus in mapă 
un prim „avans" de cinci mii 
de lei și i-a promis încă o dată' 
pe Otita. Cum la intilnire au ți
nut să fie prezente și organele 
de miliție și procuratură (anun
țate din vreme desjJre ea), Ere
mia s-a făcut mai alb ca varul: 

con-
a

tocmai cind „să înhame" 
trolorul in „hățurile" sale 
merit cu oiștea in gard !

>

ni-

de

Parcare 
turistică ?

De la o vreme autobaza
transporturi auto, direcția sani
tară și direcția județeană de 
drumuri și poduri și alte cîteva 
întreprinderi și instituții vilce- 
ne sînt dispuse — se pare — 
să renunțe la garajele proprii. 
Această intenție a ieșit la iveală 
intr-una din diminețile trecute, 
la oele patru intrări în orașul 
Rm. Vilcea. cînd o parte' din 
autovehiculele ce aparțin sus- 
amintitelor instituții se întor
ceau (cu zeci de kilometri la 
bord) din cele mai năstrușnice 
locuri de... parcare. Bineînțeles, 
tuturor conducătorilor auto în 
cauză li s-au administrat pe loc 
sancțiunile corespunzătoare, 
imputîndu-li-se cheltuielile pri
lejuite de asemenea parcări... 
turistice. In mod surprinzător 
însă unii dintre cei vinovați 
și-au găsit vajnici apărători. 
Gheorghe Pînzaru, șeful grupu
lui de cantine de la I.C.H. Lotru, 
de pildă, a eliberat șoferului Vio
rel Nedelcu o adeverință din 
care reieșea că l-a trimis în in
teres de serviciu la... socrii săi ! 
Antidotul unor asemenea ano
malii este simplu și eficace : 
„avQcații" respectivi să plătească 
din propriile buzunare.

Un „mic“ 
dejun... 
sardanapalic

6 noiembrie 1970. Cei 50 de 
pescari care pescuiesc pe băl
țile din împrejurimile satului 
Vădeai (Brăila) își adună nă
voadele, mulțumiți de „captura 
vie" și își îndreaptă lotcile spre 
punctul piscicol. Aici, peștele 
este descărcat din lotci și încăr
cat in mașini pentru a fi trans
portat la cherhana. Deodată, la 
un semn al lui Mihai Sazon, 
mai-marele pescarilor, încărca
rea este suspendată, lăsindu-se 
de o parte 367 kilograme de 
pește. Din intimplare a picat 
insă un control chiar... pe'nepu
să masă. Întrebat ce destinație 
au cele aproape 400 kilograme 
de pește, dumnealui a răspuns 
că ele ar reprezenta... „cota 
pescarilor pentru micul dejun 
de a doua zi". Un „mic dejun"... 
sardanapalic ? Sau o motivare 
cusută cu șubred fir de mătasea 
broaștei ?

Unde se află 
Adrian ?

pornit de 
_____________ _ Fiind sin
gur acasă, acum trei zile, Adrian 
Teodorescu, in virată de 13 ani, 
din București, Calea Griviței 
226, bloc 5 sc. B, ap. 13, a invi
tat un coleg să-i arate niște ju
cării mecanice. La puțin timp 
după aceea, mama lui Adrian a 
observat dispariția din șifonier 
a sumei de 600 lei. Trimis să 
ceară banii de la „musafirul" 
Bău, Adrian a plecat și nu Sra 
mai întors. A doua zi diminea
ța se pare că ar fi fost văzut ne 
Calea Griviței, în apropierea 
stației Caraiman. Copilul, avînd 
o statură de 1,57 m., fața ovală 
și părul scurt, este îmbrăcat în 
pantaloni gri-negri din tergal, 
pulover de culoare maro închis, 
scurtă impermeabilă cu glugă și 
încălțat cu ghete de baschet din 
materia] plastic (alb-negru;. 
Orice relație despre el, trans
misă organelor de miliție, poate 
fi utilă pentru găsirea sa.

Rubricâ redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Se pare că totul a 
la o vizită între copii.

Sosirea timpului friguros readuce 
în actualitate, pe șantiere, chestiunea 
pregătirii investițiilor viitoare, a di
minuării influentei exercitate de 
starea vremii asupra ritmului și ca
lității lucrărilor executate. E în firea 
lucrurilor ca, la fiecare obiectiv în 
parte, indiferent că e vorba de lu
crări ce urmează să fie încheiate de
finitiv pină la sfîrșitul anului sau de 
altele ce trebuie continuate și în
cepute în 1971, problema esențială 
să fie : asigurarea documentației teh
nice, acoperirea și închiderea spații
lor de lucru, înzestrarea lor cu sur
sele'de căldură necesare, punerea la 
punct a drumurilor din incinta 
șantierelor, aprovizionarea la mo
mentul potrivit cu materiale și uti
laje de execuție. Cum acționează în 
acest scop beneficiarii și construc
torii de pe șantierele industriale din 
județele Dolj, Sălaj, Bistrița-Năsăud 
și Neamț ?

Ne-am oprit, 
mai întîi, la în
treprinderea șan
tiere construcții 
și montaje din 
Craiova, care are 
de executat nu
mai în perioada 
de iarnă lucrări 
valorind 280 mi
lioane lei. Din 
proiectele de or
ganizare. pregă
tirile par mulțu
mitoare, căci a- 
cestea prevăd o 
serie de măsuri 
și metode de lu
cru ce trebuie a- 
plicate în vederea 
menținerii conti
nuității în activi
tatea de construc- 
ții-montaj. La fa
ța locului însă, 
pe unele șantiere, lucrurile nu
mai arată- ca pe hirtie. Astfel, 
slaba organizare a muncii Ia lucră
rile de extindere a uzinei „Electro- 
putere" din Craiova a imprimat‘’în 
lunile anterioare un ritm de execu
ție sub prevederi, care acum,- in prag 
de iarnă, își arată consecințele nega
tive. Hala de aparataj, cu o supra
față de 18 000 mp. trebuia închisă 
pînă la 30 septembrie. La ora ac
tuală, abia are loc montajul plăcilor 
de acoperiș, din care s-a realizat 
doar 60 la sută, iar la închiderile la
terale activitatea nici nu a început. 
Laboratorul de mare tensiune, deși 
trebuia să fie predat pentru montaj 
la aceeași dată, se află în aceeași si
tuație. Despre începerea montajului, 
deocamdată, nici nu poate fi vorba.

Frontul de lucru pentru iarnă ră- 
mîne o problemă deschisă și la cons
trucția Fabricii de celule electrice 
prefabricate de la Băilești, unde lu
crează aceeași întreprindere de con
strucții. Deși închiderea halei princi
pale a fost începută în luna septem
brie, ritmul de lucru, în loc să creas
că, a scăzut și, pe bună dreptate, be
neficiarul e îngrijorat. La aceste ca
pacități nu se poate invoca nici una 
din obișnuitele cauze obiective, căci 
și documentația tehnică și materia
lele de construcții n-au lipsit pentru 
o bună desfășurare a lucrului. Ce 
poate fi mai grăitor decît faptul că< 
nici sursele de încălzire nu sînt gata. 
Părerea constructorului ? Pur consta- 
tativă. Inginerul Alexandru Toader, 
șeful serviciului mecanic al 
I.S.C.M.-ului, afirmă că „centralele 
termice sint injghebate, dar nu au 
cazanele la capacitatea necesară". 
Cu alte cuvinte, beneficiarul a», ui
tat să comande la vreme cazanele de 
care este nevoie pentru încălzirea 
șantierelor.

Ne-am adresat conducerii între
prinderii în speranța că vom primi 
o serie de lămuriri suplimentare și 
că vom afla ce măsuri se vor lua 
pentru a îndrepta lucrurile. Dar 
tov. Emil Țugui, Inginer șef cu 
problemele de producție, prin răs
punsul său, s-a înscris în aceeași 
notă de delăsare constatată la cele 
două obiective in construcție, avan- 
sind ideia că în lunile următoare 
planul se va realiza în funcție de... 
cum va fi iarna.

— în orice caz — ne-a spus inter
locutorul — în trimestrul IV al anu
lui curent nu vom realiza o producție 
de circa 30 milioane lei. Anumite o- 
biective au fost începute cu întîrziere 
din cauză că nu ni s-a asigurat la 
vreme documentația necesară de că
tre unii dintre beneficiarii noștri, 
mai cu seamă de cei din industria 
construcțiilor de mașini și din in
dustria chimică.

Deci, dintr-un condei, conducerea 
întreprinderii a pus punct, dar nu 
„punctul pe i“ într-o problemă de

maximă acuitate. Scuzele și resem
narea ce și-au făcut loc în stilul el 
de muncă sînt inacceptabile, din mo
ment ce timpul favorabil permite 
încă relansarea cu mai multă vita
litate a activității pe ambele șantiere 
și aducerea lucrărilor în stadiul pro
iectat în planurile de măsuri.

La principalele lucrări aflate în 
construcție în județul Sălaj — Fabri
ca de armături metalice. întreprinde
rea de produse ceramice și Filatura 
de bumbac din Zalău — constatăm 
că realizările se situează sub nivelul 
cerut de timp și de posibilități. In
tr-adevăr, statisticile aflate la su
cursala județeană a Băncii de Inves
tiții consemnează că pe nouă luni s_a 
realizat doar 66,2 la sută din planul 
anual de investiții. „Deși investițiile 
au fost bine pregătite în anul trecut 
pentru anul acesta — ne declara 
Vasile Simon, directorul sucursalei 
— în sensul că au fost asigurate cu

cra pe bază de improvizații. „Nici 
beneficiarul — adăuga inginerul Cri
șan — nu ne-a ajutat. A promis 
că va procura o parte din materia
lele de acoperire, dar nu s-a ținut 
de cuvint".

După cum știe oricine, obținerea 
materialelor aduse în discuție intră 
exclusiv in obligațiile oontractuale 
ale constructorului, dar acesta se 
face că nu cunoaște acest „detaliu", 
croindu-și de la o zi la alta cele mai 
năstrușnice socoteli. Iată ce ne spu
nea Pompiliu Tămaș, inginerul Șef 
al fabricii : „Investiția a pornit, de 
la bun început, cu stîngul. Șantierul 
s-a pus extrem de greu pe picioare. 
Lucrările au început doar prin apri
lie ; în plus, s-a pierdut mult timp 
favorabil, lucrările stagnînd în vară 
aproape două luni. Altfel, halele pu
teau și trebuiau să fie acoperite de 
mult".

„Luna; 
preparatelor 

culinare"
Ca și in alți ani, luna noiem

brie constituie pentru bucătari 
și cofetari „Luna preparatelor 
culinare". Este luna în care lu
crătorii unităților de alimenta
ție publică își desfășoară acti
vitatea sub semnul unei preocu
pări deosebite de a oferi publi
cului consumator un bogat sor
timent de preparate de sezon, 
mincăruri cu specific local, pro
duse variate de cofetărie și pa
tiserie.

ȘA N HERE
PRAGUL IERNII

anchetă economică

documentație, iar finanțarea lor a 
fost deschisă la timp, nu a existat o 
execuție ritmică a sarcinilor de plan. 
Mai sjnt aproximativ 50 de zile pină 
la începutul noului an — cind ur
mează să intre în funcțiune unele 
din capacitățile amintite —- și dacă 
ritmul de lucru actual nu va fi ac
centuat, termenele din grafice nu vor 
putea fi respectate". ,

Dintr-un lung șir de cauze care au 
făcut ca, la ora actuală, de pildă, ha
lele de prelucrări mecanice și tur
nătorie de Ia Fabrica de armături 
să fie deschise și neacoperite, se nu
mără și lipsa materialelor necesare 
închiderii lor. Este vorba de profite 
metalice și plăci de azbociment. Ră- 
minerea în urmă mai ține și de alte 
aspecte pe care le desprindem din 
discuțiile purtate cu inginerul Cor
nel Pavel, directorul fabricii de ar
mături.

— Ritmul de muncă al constructo
rului — releva acesta — este extrem 
de anemic. Deși spune că face totul, 
din păcate situația șantierului nu 
confirmă nici pe departe această a- 
firmație.

Intr-adevăr, în planul anului aces
ta au mai rămas la capitolul investiții 
18 milioane lei, care au fost destinate 
acoperirii halelor. Iar pentru că ha
lele nu sînt încă acoperite, nu există 
nici frontul de lucru necesar monta
jului utilajelor, care au început să 
sosească. Solicitînd părerea ingine
rului Bazll Crișan, de la șantierul 
de construcții Zalău, din Cadrul în
treprinderii de construcții și montaje 
din Cluj, acesta ne-a spus : „Există 
posibilități să acoperim construcția 
pînă vine frigul. (Termenul de aco
perire a expirat de mult — n.n.). Și 
chiar dacă nu vom reuși, no.i vom 
lucra și pe timp de iarnă". E îndo
ielnică această posibilitate, oricit de 
bune ar fi intențiile ce stau la baza 
ei, mai ales că s-a început a se lu

Cind se vor pune de acord cei doi 
colaboratori, nu putem ști. Cert e că 
din disputa lor neavenită, în pierdere 
se găsește numai lucrarea amintită. 
Am căutat un răspuns și o soluție 
aptă la Comitetul județean Sălaj al 
P.C.R. Aici, tov. Aurel Farcău, din 
comisia economică, ne-a întărit cele 
constatate la fața locului, a apreciat 
că există posibilități de remediere a 
neajunsurilor și cam atît. Nu este 
prea puțin ? Ce folos că neajunsurile 
au fost sesizate și înregistrate, dacă 
pasul următor — îndepărtarea lor — 
întîrzie să fie făcut ! Cine va pre
lua inițiativa ? Iată o întrebare care, 
sperăm, nu-și va aștepta răspunsul 
pină la primăvară.

Am amintit că, alături de lucrările 
în continuare, există și altele ce vor 
începe în primele luni ale anului vii
tor. în acest sens, în județele Bis
trița-Năsăud și Neamț vor fi ata
cate o serie de obiective industriale 
de primă mărime pentru economia 
județelor respective. Care este sta
diul pregătirii lor ?

întreprinderea nr. 9 construcții- 
montaje Cluj, antreprenorul general 
al Complexului de prelucrare a lem
nului din Bistrița, se găsește cu 
lucrările de organizare a șantierului 
într-o fază avansată. Au fost mon- 

’tate barăci pentru depozite și perso
nal, unele materiale și instalații au 
fost aduse pe șantier, iâr o dată cu 
terminarea pregătirilor, la începutul 
anului 1971, se va trece la executa
rea lucrărilor de construcții propriu- 
zise. Situații similare se intilnesc și 
Ia șantierele celorlalte obiective : 
Uzina de utilaje pentru construcții 
Bistrița, Exploatarea minieră Valea 
Blaznei-Rodna ș.a.

în județul Neamț, pînă la ora ac
tuală, pentru obiectivele industriale 
prevăzute a fi construite în anul vii
tor nu s-au asigurat nici jumătate 
din proiectele necesare. Tovarășii din

județ susțin că pînă la sfîrșitul anu
lui vor fi definitivate de ministerele 
titulare de investiții industriale cam 
60 la sută din proiectele anului 1971. 
La rămînerea în urmă a pregătirii 
proiectelor se „evidențiază" de depar
te Uzina de fibre sintetice din Săvi- 
nești pentru instalațiile noi de capro- 
lactamă, relon, pentru melana IV și 
instalația destinată producerii pielii 
sintetice, despre a căror construcție, 
capacitate și amplasare se știe de 
vreo doi ani. E greu de pre
supus că Ministerul Industriei Chi
mice și Centrala industrială pentru 
fibre sintetice din Săvinești mai pot 
găsi argumente pentru marile întlr- 
zieri în elaborarea din vreme a pro
iectelor.

De asemenea, Combinatul indus
triei alimentare din Roman nu a a- 
sigurat în acest an, cum era normal, 
nici măcar un proiect pentru investi
țiile noilor capacități de producție și 

extinderii din a- 
nul ce vine. De 
trei ani se știe 
despre construi
rea noii fabrici 
de zahăr din Ro
man, iar proiec
tarea ei a început 
din 1969. Dar va
loarea de plan a 
investițiilor pen
tru acest obiectiv 
eoonomic impor
tant pentru in
dustria județului 
nu va fi acoperi
tă cu documenta
ție decît pe la 
mijlocul primului 
trimestru al anu
lui viitor.

Nu putem În
cheia aceste rîn- 
duri fără a atrage 
atenția’ că șantie

rele industriale din județul Neamț 
Încă nu sint pregătite să facă față 
unui volum dublu de lucrări de con
strucții și montaj care se anunță în 
1971. Se poate afirma că pe marele 
șantier al Săvineștiului nu au fost 
create condiții normale de lucru pen
tru prima parte a anului ce vine. 
Practic, nu numai că aproape jumă
tate din lucrările contractate nu au 
proiecte, dar nici nu s-au asigurat in
tegral cu contracte echipamentele teh
nologice și materialele necesare. Pe 
acest șantier — unde volumul inves
tițiilor în anul viitor va fi mai mult 
decît dublu față de 1970 — nu s-au 
terminat încă pregătirile pentru a se 
asigura un front de execuție larg pe 
timpul iernii, astfel că în cel mai 
bun caz se va lucra la jumătate din 
capacitatea potențială.

Din cete arătate se desprinde o 
notă generală de mare însemnătate : 
necesitatea accelerării pregătirilor în 
vederea desfășurării lucrului în bune 
condiții din prima zi a noului an. 
Din nefericire, pe unele șantiere, 
preocupările în această direcție au 
ajuns într-un punct mort. Acuzînd 
o cauză sau alta, constructorii, bene
ficiarii, precum șl organele locale se 
rezumă la simple aprecieri de cir
cumstanță. prea puțin convinse de 
faptul că înlăturarea acestor neajun’- 
suri și repunerea activității în ritm 
normal stau în mina lor. Că este 
vorba la mijloc de o practică eronată, 
nu există nici o îndoială. Urmează ca 
în săptămînile viitoare, chiar în _zi- 
lele următoare, toți factorii interesați 
să depună fără nici o ezitare toate 
eforturile pentru schimbarea stărilor 
de lucruri consemnate. E singura si
tuație în care trebuie și pot să se 
afle șantierele de investiții în toiul 
iernii.

Mihai BÎZU 
Vasile RUSU 
Nistor TUICU 
Ion PREDA 
corespondenții „Scînteii*

Toate zilele bune 
pentru arături 
să fie folosite 

din plin!
Semănatul cerealelor și recoltarea culturilor tîrzii s-au incheiat. Șl 

totuși, in cîmp mai sînt multe lucrări de făcut. Este vorba, in primul 
rind, de executarea arăturilor pg terenurile care urmează a fi însămîn- 
țate in primăvară. Arătura de toamnă, alături de fertilizarea solului, este 
principala măsură agrotehnică ce asigură obținerea unor substanțiale 
sporuri de recoltă. Potrivit calculelor făcute de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, in această toamnă trebuie arată o suprafață de 905 000 
hectare in întreprinderile agricole de stat și 3 221 500 hectare în coope
rativele agricole. Pentru executarea lor se cere un mare volum de 
muncă, folosirea din plin a timpului bun de lucru care se menține fa
vorabil în aproape toată țara. Era normal ca, după incheierca semă
natului și recoltării culturilor tirzii, mijloacele mecanizate să fie în
dreptate urgent spre terenurile care urmează să fie arate. Or, în multe 
locuri s-a pierdut timp prețios și multe tractoare n-au lucrat zile in 
șir. La Ministerul Agriculturii și Silviculturii au fost centralizate date 
noi cu privire la mersul lucrărilor agricole de sezon. Rezultă că pină 
la 10 noiembrie arăturile au fost făcute pe 54 la sută din suprafețele 
prevăzute în întreprinderile agricole de stat și 52 la sută în coopera
tivele agricole. In întreprinderile agricole de stat din județul Mureș 
această lucrare s-a realizat doar în proporție de 29 la sută, iar in cele 
din județele Ilfov, Maramureș, Timiș, Dîmbovița și Gorj au fost făcute 
arături doar pe 40—45 la sută din suprafețele planificate. In coopera
tivele agricole ritmul de lucru este și mai lent. Planul arăturilor de 
toamnă a fost îndeplinit în proporție de 28 la sută în cooperativele agri
cole din județul Caraș-Severin ; 37 Ia sută — Arad, 39 la sută — Sibiu ; 
40 Ia sută — Dîmbovița ; 42 la sută — Timiș ; 47 la sută în județele 
Teleorman, Ilfov, Mehedinți, Maramureș. Această situație se datorește, 
în principal, nefolosirii din plin a tuturor tractoarelor. In perioada 5—10 
noiembrie în cooperativele agricole s-a realizat o viteză zilnică de nu
mai 46 950 hectare. Or, lucrîndu-se în asemenea ritm ar trebui exact 
o lună de zile ca să se încheie arăturile de toamnă. Iată de ce este 
necesar ca în fiecare județ, în fiecare unitate agricolă să fie luate ase
menea măsuri organizatorice și tehnice, îneît tractoarele să fie folosite 
cu maximum de randament. Iar această importantă lucrare de care 
depinde viitoarea recoltă să fie terminată cit mai repede, pe toate su
prafețele.

Cu prilejul unui raid-anchetă am urmărit cum se desfășoară ară
turile de toamnă in județele Bacău șl Timiș.

BACĂU
în multe unități agricole din jude

țul Bacău, după terminarea recoltă
rii și a insămînțărilor de toamnă, 
mijloaoele mecanizate au fost con
centrate la eliberarea terenului și 
executarea arăturilor. Ca urmare, la 
cooperativele agricole Luizi, Că- 
lugăra, Tamaș, Parincea, Căbești, 
Hemeiuș arăturile de toamnă sînt 
avansate. Nu peste tot există însă 
aceeași preocupare pentru efectuarea 
arăturilor. Așa se face că, pînă acum, 
această lucrare a fost tăcută doar pe 
47.3 la sută din suprafața planificată. 
Sînt cooperative agricole ca oele din 
Mărăști, Parava, Obirșia, Izvorul 
Berheciului unde abia de clteva zile 
s-a trecut la arat.

Nu se poate spune că, la ora ac
tuală, cooperativele agricole nu dis
pun de suficiente forțe pentru asi
gurarea unui ritm rapid de execu
ție a acestei lucrări. Dar, tractoriștii 
nu pot ara, deoarece în multe locuri 
terenurile sînt ocupate de coceni. 
Din această cauză Ia Căiuțl, Tîrgu 
Trotuș, Măgirești, de săptămîni de 
zile nu s-a mai arat nici un hectar 
de pămînt. La cooperativa agricolă 
din Mărgineni, tov. Dumitru Lichi, 
șeful secției de mecanizare, spunea : 
„Deși mai avem de arat aproape 500 
hectare, sintern nevoiți să oprim 
tractoarele. Nu avem teren eliberat 
decit pentru cel mult două zile de 
muncă". într-adevăr, în ziua raidu
lui, la sediul secției stăteau aliniate 
ca pentru paradă mal mult de ju
mătate din tractoare. Din aceleași 
motive un mare număr de tractoare 
stăteau nefolosite și la cooperativele 
agricole din Viforeni, Livezi, Dealul 
Morii.

în multe cazuri, vina pentru neefec- 
tuarea acestei lucrări o poartă me
canizatorii. La cooperativa agricolă 
din Sănduteni, bunăoară, nu s-a 
arat pînă acum decît o treime din 
suprafața planificată. Teren eliberat 
există suficient. Numai că multe din 
tractoare stau neutilizate la sediul 
secției fie pentru că sînt defecte, 
fie din lipsa mecanizatorilor. Un 
număr mare de tractoare stăteau 
și la cooperativele ' agricole din 
Dealul Perjului și Vulturenl. La 
cooperativa agricolă Livezile, deși nu 
s-a arat nici jumătate din suprafața 
prevăzută, șeful secției de mecani
zare, Avram Butu, a închiriat o 
parte din tractoare unor unități de 
exploatare a lemnuldi. Cică e o a- 
facere mai rentabilă. Dar cu semnă
tura depusă pe contractul încheiat 
cu cooperativa agricolă cum rămine? 
Poate că știu tovarășii din conduce
rea .I.M.A. de care aparține secția 
respectivă.

în cooperativele agricole din ju
dețul Bacău au fost repartizate 950 
de tractoare care să lucreze la arat. 
Este un număr destul de mare, dar 
realizările de pînă acum sînt mini
me. Aceasta impune din partea or
ganelor agricole județene măsuri 
energice atît pentru urgentarea eli
berării terenului, cit și pentru folo
sirea la întreaga capacitate a tutu
ror mijloacelor mecanice.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*
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o nouă întreprindere
pe platforma industrială Palas j

PENTRU VIZITATORII
GALATI ULUI
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In noua zonă industrială Palas, din Constanța, 
combinatul textil ocupă cîteva zeci de hectare. 
Această unitate a industriei noastre ușoare a 
apărut în anii actualului cincinal. Primele can
tități de țesături de lînă au fost produse în 1966. 
Astăzi, în cel de-al cincilea an de existență, ne 
informează inginerul Ștefan Bondoc, șeful ser
viciului tehnic, se produc într-o singură zi peste 
22 000 mp țesături de lînă sau în amestec cu 
fibre poliesterice (tip tergal), echivalentul ne
cesar pentru confecționarea a 7 000 costume 
bărbătești sau paltoane. Mai precis, se produc 
14 articole de țesături de lînă și în amestec cu 
fibre poliesterice pentru costume, paltoane, par- 
desie și alte confecții. Combinatul textil din 
Constanța livrează anual aproape 5 milioane 
mp stofe pentru toate fabricile de confecții din 
țară. Marca acestei moderne întreprinderi, 
TOMISTEX, este prezentă și apreciată în 
magazinele de desfacere a stofelor. Numai în

acest an s-au livrat comerțului circa 2,5 mi
lioane mp stoiă de calitate superioară. De altfel, 
întregul colectiv al combinatului are ca preocu
pare majoră ridicarea calității produselor la cea 
mai înaltă cotă. începînd de la sortarea lînii — 
principala materie primă — și pînă la finisaj, 
controlul calității constituie o preocupare stărui
toare și generală. Sînt în curs de aplicare, după 
cuta am fost informați, mai multe studii de opti
mizare a proceselor de fabricație la filaturile 
de lînă cardată și pieptănată, la vopsitorie și la 
finisaj. în paralel, se desfășoară o largă acțiune 
de ridicare a calificării și specializări salaria- 
țllor.

în contextul acestor preocupări permanente 
și de perspectivă se înscrie și realiza
rea obiectivelor imediate ce stau în fața 
Combinatului textil din Constanța.

R. APOSTOL
corespondentul „Scînteii*
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Sub auspiciile Trustului de ali
mentație publică din localitate este 
organizată o largă rețea de unități 
cu un profil divers. Puteți face 
un popas, de pildă, la bistroul „Peș
tera", unitate cu specific haiducesc 
unde vi se oferă frigărui, pastramă, 
cîmăciori haiducești etc, vinuri 
din soiuri superioare, ambianța plă
cută fiind completată de orchestra 
populară cu un repertoriu adecvat 
specificului local.

Celor care 
dovenească,
— unitate 
moldovenesc 
ceaun, cu 
chitură cu mămăliguță, vinuri din 
podgorii renumite. Seara concertea
ză un renumit taraf de muzică 
populară moldovenească.

Amatorii de produse pescărești 
pot găsi, la restaurantul „Pescarul"
— situat pe faleza Dunării — re
numita saramură de burtă de crap 
cu mămăliguță și crap la proțap.

preferă bucătăria mol- 
restaurantul „Miorița" 
cu specific tradițional 
— le oferă pui la 

mujdei de usturoi, to-

Restaurantul „Vinătorul" vă stă 
la dispoziție cu un bogat sortiment 
de preparate din vinatu frigărui vî- 
nătorești, un variat meniu vinăto- 
resc din carne de mistreț, căprioa
ră, fazan, rațe sălbatice etc. Vinuri 
din soiuri pure. Local intimizat.

Celor care preferă liniștea și de
corul naturii, complexul turistic 
Girboavele, situat la 12 km de Ga
lați, pe șoseaua Galați-Birlad, în 
pădurea de stejar cu același nume, 
te pune la dispoziție hotelul și res
taurantul „Căprioara", cabana „Vî- 
nătorul", „Cabana’ turiștilor", cam
ping cu căsuțe, loc de parcare pen
tru autoturisme. Mincăruri 
turi alese.

Vreți să aveți o privire 
samblu asupra orașului și 
jurimilor sale pitorești ? 
barul de zi, amplasat la o înălțime 
de 86 m, în turnul de- televiziune, 
unde puteți servi minuturi, băuturi 
indigene și străine.
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TIMIȘ«

în cooperativele agricole din Jude
țul Timiș urmează să fie executate 
arături de toamnă pe 161 000 de hec
tare. Din situația centralizată la di
recția agricolă județeană rezultă că, 
pină acum, s-au arat circa 66 000 de 
hectare. Față de data calen
daristică la care ne aflăm, această 
lucrare este mult rămasă în urmă. 
Explicația, potrivit căreia o atare si
tuație s-ar datora, în principal, „a- 
glomerării muncilor agricole din a- 
ceastă toamnă" pe care încearcă să 
o acrediteze factorii de răspundere 
ai județului, nu prea rezistă. Se 
constată defecțiuni în organizarea 
muncii în unele cooperative agricole, 
un sprijin insuficient din partea în
treprinderilor de mecanizare.

în ziua de 9 noiembrie, la coope
rativa agricolă din Jebel mai erau 
de recoltat cîteva zeci de hectare cu 
porumb, iar de arat — circa 600 de 
hectare din cete 835 planificate. Era 
ora 9 dimineața, dar <n cîmp lucră
rile nu începuseră. La sediul coope
rativei, o parte din membrii e- 
chipelor care ar fi trebuit să 
se afle de mult la cîmp, la strîn- 
eul porumbului, la eliberarea te
renului de coceni tăifăsuîau. De 
ce nu lucrau ? Pentru că așteptau 
ordinul de lucru. Dar cine să-1 dea 
cînd inginerul șef, D. Gribincea, nu 
era de găsit nicăieri. Dar președintele 
ce( făcea ? Discuta cu contabilul șt 
prea puțin li păsa că oamenii stau 
degeaba. Ce se întîmpla în acest timp 
la secția de mecanizare a I.M.A. Cea- 
cova, care deservește cooperativa ? 
Toate ©ele 18 tractoare stăteau frumos 
aliniate. Traian Vatris șeful secției, 
motivlnd prezența tractoarelor în 
curtea secției, invoca ploicică din ziua 
precedentă. Dar în comunele vecine 
se lucra de zor. Pentru ziua respec
tivă, Traian Vatriș, nici nu-și întoc
mise măcar un program de lucru șl 
nici, nu cunoștea precis situația ară
turilor din celelalte zile.

Și la cooperativa agrioolă Gătaia 
mai erau de arat aproape 800 de hec
tare, din cete circa 1 600 hectare pla
nificate. Slmbătă, duminică și luni 
nu s-a putut ara, deoarece n-a existat 
„front de lucru", respectiv teren eli
berat de tulei. Efc aceea, ing. loan 
Grigoraș, șeful secției de mecanizare, 
s-a văzut nevoit să dirijeze tractoa
rele în alte cooperative. Or, în 
oele trei zile s-ar fi putut ara cel pu
țin 150 de hectare. în ciuda acestor 
neajunsuri, Augustin Bill!, inginerul 
șef al cooperativei, care la ora 11 se 
afla la sediu completînd o situație 
statistică (de altfel- la sediu se găsea 
la acea oră și președintele coopera
tivei, Octavian Bălu) susținea că 
„toate forțele au fost mobilizate la 
transportul porumbului și eliberarea 
terenului". Despre ce forțe era vorba, 
Inginerul n-a putut preciza. De altfel 
pentru ziua de luni 9 noiembrie nici 
măcar nu se întocmise un program 
de lucru.

Situații identioe am lntîlnit șl în 
alte cooperative, ceea ce duce la con
cluzia că în județul Timiș există o 
slabă preocupare pentru executarea 
arăturilor de toamnă. Această stare 
de lucruri trebuie curmată cu toată 
botărîrea, știut fiind că suocesul re
coltei viitoare depinde tocmai de 
executarea arăturilor de toamnă pe 
toate suprafețele.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*
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In hala de montaj a uzinei „E- 
lectroputere", împodobită cu dra
pele de stat ale celor două țări, 
are loc întîlnirea conducătorilor 
de partid și de stat polonezi și ro
mâni cu colectivul întreprinderii.

La adunare sînt prezenți peste ■ 
o mie de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai uzinei.

Apariția la tribună a tovarăși
lor Wladyslaw Gomulka și Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalte personali
tăți conducătoare de partid și de 
stat poloneze și române este în
tâmpinată cu aplauze și ovații în
delungate, expresie a mîndriei și 
satisfacției întregului colectiv de 
a se întâlni și în acest cadru cu 
distinșii oaspeți.

Adunarea este deschisă de tova
rășul Constantin Băbălău, care a- 
dresează un cald salut de bun 
sosit conducătorilor de partid și 
de stat ai Poloniei și României, 
subliniind deosebita bucurie a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din municipiul Craiova 
pentru cinstea de a avea în mij
locul lor oaspeți dragi.

Luînd cuvintul în continuare. 
Inginerul Mihai Liculescu a ex
primat calde urări de bun venit 
condubătorilor de partid și de stat 
ai Poloniei populare. Ne bucură, 
în același timp —a spus vorbito
rul — să salutăm cu acest prilej 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători ai partidului 
și statului nostru care însoțesc 
delegația de partid și guvernamen
tală din Republica Populară Po
lonă.

Vorbitorul a arătat că politica 
Partidului Comunist Român de în
tărire a prieteniei și alianței cu 
toate țările socialiste, de dezvoltare 
a colaborării cu toate țările, fără 
deosebire de orînduirea lor social- 
politică, de solidaritate cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu forțele progresiste, democratice, 
antiimperialiste de pretutindeni se 
bucură de sprijinul și aprobarea 
deplină a Clasei noastre munci
toare, a întregului popor.

Educați de partid în spiritul In
ternaționalismului proletar, mun
citorii din România, întregul nos
tru popor nutresc o cal,dă simpa
tie, prietenie și solidaritate față de 
poporul polonez, față de popoarele 
tuturor țărilor socialiste, față de 
forțele păcii și progresului din în
treaga lume. Ne face o deosebită 
plăcere să subliniem și cu acest 
prilej tradițiile internaționaliste 
de solidaritate proletară care s-au 
manifestat de-a lungul vremii în
tre clasa muncitoare din România 
și clasa muncitoare din Polonia, 
între forțele democratice ale ce
lor două țări, între partidele noas
tre comuniste.

Ne bucură că între beneficiarii 
produselor noastre, care se expor
tă în 20 de țări, se numără și Po
lonia frățească. Noi dorim ca în 
continuare colectivul nostru să-și 
aducă modesta sa contribuție la 
întărirea colaborării, a relațiilor 
frățești dintre țările și popoarele 
noastre.

Folosesc acest prilej pentru a 
vă ruga să transmiteți muncitori
lor polonezi, întregului dv. popor 
sentimentele și salutul nostru de 
prietenie, urări de noi succese în 
construcția socialistă și în întă
rirea patriei — a încheiat vorbi
torul.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat cuvintul tovarășul 
ILIE VERDEȚ, membru al Comi
tetului Executiv, al ‘ Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
JOZEF CYRANKIEWICZ, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone.

întreaga asistență a subliniat 
cuvîntările cu aplauze puternice, 
a aclamat pentru întărirea priete
niei și colaborării multilaterale 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, pentru unitatea țărilor so
cialiste, pentru triumful cauzei 
socialismului și păcii.

După încheierea mitingului, to
varășii Wladyslaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat polonezi 
și români au primit informații 
detaliate, în fața unei machete a 
complexului Industrial „Electropu
tere", asupra perspectivelor de dez
voltare a întreprinderii.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka 
șl Jozef Cyrankiewicz au semnat 
apoi în cartea de onoare : „Dele
gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Polone își 
exprimă deplina apreciere pentru 
munca și succesele colectivului u- 
zinei „Electroputere" și îi urează 
succese în continuare pentru bi
nele și înflorirea economică a pa
triei socialiste".

Conducerea uzinei a oferit tova
rășilor Wladyslaw Gomulka, Jozef 
Cyrankiewicz și Nicolae Ceaușescu, 
din partea colectivului întreprin
derii, machetele celor mai mo
derne locomotive fabricate aici.

La plecare, muncitorii, tehni
cienii și inginerii uzinei saliltă 
din nou pe conducătorii de partid 
și de stat polonezi și români cu 
căldură și însuflețire. Tovarășii 
Wladyslaw Gomulka șl Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat polonezi și ro
mâni răspund cordial, prietenește.

Cuvintarea tovarășului

Ilie Verdeț
Dragi tovarăși.

Avem astăzi în mijlocul nostru, 
aici, în acest străvechi oraș, pe care 
socialismul își pune tot mai puter
nic amprenta, în această uzină 
care este grăitoare mărturie a e- 
fortului de industrializare a țării, 
delegația de partid și guverna
mentală poloneză, condusă de to
varășul Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a guvernului, 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră. Această vizită, simpatia 
și căldura cu care înalții soli ai 
poporului frate polonez au fost în
tâmpinați pretutindeni, care le-a 
fost exprimată și aici, în munici
piul Craiova, și în această întâl
nire cu muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei „Electroputere" 
reprezintă o vie manifestare a sen
timentelor de trainică prietenie pe 
care poporul nostru le nutrește 
față de oamenii muncii din Polo
nia-

Vă aflați, stimați oaspeți, într-o 
regiune care, în regimul burghezo- 
moșieresc, a fost ocolită sistematic 
de fluxurile dezvoltării economice 
și sociale și a rămas departe de 
oricare din zonele de concentrare 
industrială ale trecutului.

Ne bucurăm că ați avut posibi
litatea să cunoașteți cite ceva din 
Craiova de astăzi, din rezultatele 
politicii partidului nostru pentru 
industrializarea țării, ale efortu
rilor sale de a ridica toate regiu
nile și localitățile, de a asigura 
premisele ca toți locuitorii patriei 
să se bucure de binefacerile civili
zației și culturii, de roadele con
strucției socialiste. Este semnifica
tiv că aici la Craiova funcționează 
cea mai mare unitate termoener- 
getică a țării, unul din cele mai 
mari și moderne combinate chi
mice, că uzina ai cărei oaspeți sîn- 
tem este cea mai mare unitate de 
utilaj electrotehnic greu din țară.

în ceea ce privește uzina „Elec
troputere" de acum 21 de ani, cînd 
a luat ființă, ea reproduce în mic 
drumul socialismului, drumul 
transformării industriei românești 
într-o industrie puternică, moder
nă prin structură, prin echipare, 
prin organizare și calitatea cadre
lor.

Dragi tovarăși,

Ne apropiem cu bine, cu reali
zări mari și îmbucurătoare în toate 
domeniile, de sfîrșitul unui an în 
care economia națională a fost su
pusă unor încercări neobișnuite. 
Grație unității de neclintit a în
tregului popor în jurul partidului 
nostru, activității energice a Comi
tetului Central, sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, gra
ție eroismului și abnegației de 
care au dat dovadă muncitorii, ță
ranii, intelectualii, tineretul și os
tașii țării, am reușit să aplicăm 
cu succes măsurile de lichidare a 
urmărilor calamităților naturale, 
să continuăm fără abatere mersul 
nostru înainte spre țelurile pe care 
ni le-am stabilit.

Planul cincinal va fi îndeplinit 
cu succes. Pe baza rezultatelor ob
ținute în anii precedenți, ca și în 
acest an, ne-am asigurat în do
meniul producției industriale 
atingerea nivelurilor planificate la 
principalii indicatori cantitativi și 
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calitativi. Au fost făcute progrese 
însemnate pe linia ridicării nive
lului tehnic al producției și al 
produselor, a organizării raționale 
a producției și a muncii, pe linia 
reducerii cheltuielilor materiale, a 
ridicării eficienței întregii activi
tăți economice.

Conducerea partidului și statu
lui cunoaște și apreciază partici
parea oamenilor muncii din jude
țul Dolj, a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de la uzina 
„Electroputere" la acest uriaș efort 
colectiv, apreciază importanta con
tribuție a uzinei la dezvoltarea 
energeticii, construcțiilor de ma
șini, la modernizarea transporturi
lor feroviare, la sporirea exportu
rilor, la îndeplinirea amplului 
nostru program de dezvoltare și 
înflorire multilaterală a patriei.

Ne bucură faptul că, la unii in
dicatori, sarcinile care v-au reve
nit din planul cincinal au fost deja 
îndeplinite, că aveți succese fru
moase în asimilarea de produse 
noi, că sînteți hotărîți să faceți to
tul pentru ca sarcinile de plan din 
acest an să fie îndeplinite integral 
și în cele mai bune condiții. A- 
cest lucru nu ne surprinde, pentru 
că uzina „Electroputere" reprezintă 
nu numai o cetate a industriei, dar, 
atît prin puternica ei organizație de 
comuniști cît și prin spiritul care 
domnește în întregul colectiv de 
muncă, reprezintă și o cetate a 
partidului nostru.

Pentru realizările mari pe care 
le-ați obținut, pentru contribuția 
pe care o aduceți la edificarea 
României moderne, vă felicit cp căl
dură din partea conducerii parti
dului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Ne așteaptă in continuare o 
muncă încordată, trebuie să de- 
săvîrșim aplicarea măsurilor de 
perfecționare a organizării, condu
cerii și planificării economiei na
ționale, a întregii vieți sociale, să 
asigurăm toate premisele necesare 
îndeplinirii în bune condiții a 
sarcinilor noului plan cincinal, care 
va marca un nou pas înainte în 
industrializarea țării, în moderni
zarea întregii economii, în constru
irea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Tovarăși,

Vizita în România a delegației de 
partid și guvernamentale poloneze 
constituie o expresie a preocupări
lor noastre de extindere și adîn- 
cire a legăturilor româno-polone, 
legături cu o veche tradiție, care au 
căpătat un nou conținut, s-au ri
dicat pe o treaptă superioară în 
condițiile socialismului. Ea se în
cadrează în orientarea generală 
spre lărgirea continuă a prieteniei, 
colaborării și alianței, a relațiilor 
statornicite pe plan politic, econo
mic, militar, tehnico-științific cu 
țările membre ale C.A.E.R., cu sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu toate țările socialiste, 
de care ne leagă comunitatea de 
orînduire socială, țelurile comune 
ale construirii socialismului și co
munismului, ideologia marxist-le- 
ninistă.

Această orientare a fost, este și 
va fi una din coordonatele cardi
nale ale politicii externe a parti
dului și statului nostru.

Partidul nostru comunist și gu
vernul țării dau o înaltă apreciere 
rolului pe care relațiile de alianță, 
prietenie și colaborare cu țările 

socialiste îl au in asigurarea dez
voltării fiecărei țări, în asigurarea 
triumfului cauzei socialismului, au 
militat și militează neobosit pen
tru unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

In interesul unității țărilor so
cialiste, în interesul socialismului, 
al cauzei păcii. România așează cu 
consecvență la temelia relațiilor cu 
țările socialiste, cu celelalte țări, 
principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne ale 
altor state, ale egalității depline în 
drepturi și avantajului reciproc, 
dreptul fiecărui popor de a hotări 
singur destinele sale.

Republica Socialistă România 
dezvoltă relațiile sale cu toate 
statele, fără deosebire de orîndui
re socială, se manifestă activ pe 
arena mondială, își aduce contri
buția la rezolvarea problemelor de 
care depind menținerea conviețui
rii pașnice între popoare, lichida
rea focarelor de încordare și con
flict, asigurarea securității în Eu
ropa și în lume, la lupta împotriva 
imperialismului, la orientarea e- 
voluției internaționale potrivit in* 
tereselor vitale ale popoarelor.

In cursul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale poloneze 
am avut și vom avea cu distinșii 
noștri oaspeți un larg, sincer și 
tovărășesc schimb de vederi în 
problemele legate de dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre 
partidele, guvernele și popoarele 
noastre. Am constatat cu satisfac
ție că relațiile economice dintre 
România și Polonia cunosc o dez
voltare ascendentă, care se va ac
centua și mai mult în cursul cin
cinalului următor. Pe baza date
lor existente pînă în prezent, vo
lumul schimburilor comerciale re
ciproce va crește în perioada 1971— 
1975 cu peste 60 la sută față de 
perioada cincinală precedentă.

Noi sîntem convinși că există 
posibilități ca prin eforturi co
mune, printr-o mai bună cunoaș
tere a potențialelor noastre econo
mice și tehnico-științifice, prin 
dezvoltarea acțiunilor de cooperare 
să depășim nivelurile de creștere a 
schimburilor comerciale care s-au 

‘conturat în discuțiile dintre or
ganele noastre de planificare.

Un moment important al vizitei 
delegației de partid și guverna
mentale poloneze îl va constitui 
semnarea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă, 
care, sîntem încredințați, va con
tribui la realizarea de noi pași 
înainte în strîngerea legăturilor 
frățești dintre țările șl popoarele 
noastre.

In încheiere, vă rog să-mi per
miteți să-ini exprim speranța că 
stimații noștri oaspeți vor duce cu 
ei o amintire plăcută de la aceas
tă întâlnire, că vizita în România 
le prilejuiește o mai bună cunoaș
tere a preocupărilor și realizărilor 
noastre.

La rindul nostru, îi rugăm pe 
tovarășul Gomulka și pe tovarășul 
Cyrankiewicz să transmită poporu
lui frate polonez că poporul nostru 
urmărește cu atenție, cu stimă și 
bucurie realizările obținute sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și-1 urează noi și 
tot mai însemnate succese pe dru
mul edificării noii societăți în pa
tria sa.

Să trăiască șl să Înflorească 
prietenia dintre poporul român și 
poporul polonez !

Să triumfe cauza unității țări
lor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești !

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

Cuvintarea tovarășului 

Jozef Cyrankiewicz
Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragi to'varășe și tovarăși,

în numele delegației de partid și 
guvernamentale, in numele clasei 
muncitoare poloneze și al întregu
lui popor polonez, doresc să vă sa
lut cordial și prietenește pe dv., 
reprezentanții colectivului de mun
că de la uzinele „Electroputere".

Datorită înaltei calități a mașini
lor și instalațiilor electrice, prin
tre care și locomotive, produse aici, 
uzinele dv. sînt cunoscute departe 
peste granițele României. Știm că 
exportați produsele dv. în multe 
țări, atît socialiste, cît și capitaliste. 
Polonia populară importă, de ase
menea, începînd de la locomotive și 
pînă la instalații electrice. Ne bu
cură că avem posibilitatea să cu
noaștem realizările importante ale 
uneia din întreprinderile indus
triale fruntașe ale României fră
țești.

Este cunoscut înaltul nivel tehnic 
și organizatoric al întreprinderii 
dv. Vă felicităm pentru succesele 
dv. Am avut, de asemenea, posi
bilitatea să aflăm că planificați în 
cincinalul următor modernizarea a 
peste jumătate din produsele dv.

Trebuie să spunem că dinamis
mul dezvoltării întreprinderii dv.. 
începînd de la crearea ei în anul 
1949 pînă la atingerea potențialu
lui de astăzi, ca și perspectivele de 
dezvoltare și modernizare a pro
ducției pot să constituie un exem
plu. Ele simbolizează, totodată, 
dezvoltarea dinamică a României 
socialiste, reflectă cei peste două
zeci de ani parcurși pe calea in
dustrializării, arată realizările con
strucției socialiste din tara dv.

Cele două țări ale noastre au 
trebuit, să învingă în perioada 
trecută greutăți asemănătoare pe 
calea dezvoltării lor. Din momen
tul în care popoarele noastre au 
pășit, sub conducerea partidelor 
lor muncitorești, pe calea con
strucției socialismului, energia cla
sei muncitoare și a maselor popu
lare, eliberată de către noua orîn
duire, a permis atît Poloniei, cît 
și României, ca și altor țări socia
liste frățești, să obțină un ritm 
înalt de creștere, necunoscut în 
istoria popoarelor noastre,' măsu
rat în primul rînd prin progresele 
în domeniul industrializării. Ac-

DINEU IN CINSTEA OASPEȚILOR POLONEZ!
Seara, Comitetul județean Dolj al 

Partidului Comunist Român și Con
siliul popular al județului Dolj au 
oferit, în sala maură a restaurantului 
„Minerva", un dineu in onoarea de
legației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Polone, con
dusă de tovarășul Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, și tovarășul Jozef Cy
rankiewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Ilie Verdeț. Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, ministrul indus
triei miniere și geologiei, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Tiberiu Petrescu, ambasado
rul țării noastre In R. P. Polonă, și 
alte persoane oficiale române.

Au fost prezenți Boleslaw Jaszczuk, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw Ja- 
gielski, membru supleant al Birou- 

țiunile frățești comune, ajutorul 
reciproc, colaborarea solidară a 
statelor socialiste, bazată pe fun
damentul principiilor leniniste ale 
internaționalismului, au constituit 
în această perioadă un factor ac
celerator în dezvoltarea pe tărîm 
economic, care a mărit de cîteva 
ori forțele noastre. Socialismul 
este prima orînduire din istorie 
care creează condiții naturale pen
tru îmbinarea intereselor și aspi
rațiilor naționale juste cu năzuin
țele statelor frățești și interesele 
comunității, a patriotismului cu 
internaționalismul, cu prietenia 
frățească față de popoarele și for
țele sociale care aspiră spre ma
rile idealuri ale libertății și pro
gresului, ale păcii și prieteniei.

Constatăm cu satisfacție dezvol
tarea favorabilă a relațiilor po- 
lono-române, care se reflectă în 
creșterea rapidă a schimburilor 
comerciale. De asemenea, colabo
rarea tehnico-științifică oferă ce
lor două țări avantaje importante. 
Se dezvoltă schimburile de valori 
culturale, care contribuie la în
țelegerea reciprocă, apropie și u- 
nesc popoarele noastre.

în prezent, în fața noastră stau 
sarcini calitative noi pentru ridi
carea colaborării economice între 
țările socialiste, printre care între 
România și Polonia, la un nivel 
superior, care să corespundă ce
rințelor și necesităților actuale ale 
dezvoltării economiilor noastre, ca 
prin dezvoltarea rapidă a coope
rării și specializării să folosim 
mai bine potențialele noastre de 
producție și să mărim ritmul de 
modernizare a industriilor noastre 
și eficifența lor în interesul po
poarelor noastre.

Sîntem satisfăcuțl că discuțiile 
polono-române pe care le purtăm 
tind din partea ambelor părți spre 
mărirea sferei colaborării» econo
mice dintre țările noastre, accen
tul fiind pus pe dezvoltarea spe
cializării și cooperării. Toate aces
tea creează un fundament solid 
pentru noul tratat polono-român, 
pe care-1 vom semna și căruia să-i 
dăm în perioada următoare con
ținutul concret al unei colaborări 
tot mai largi și mai bogate.

Dezvoltând relațiile noastre bi
laterale, putem, așadar, să mărim 
simțitor rezultatele muncii fiecă-

lui Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Adam Willmann, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Jaromir 
OchedusZko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, mem
bri ai delegației de partid și guver
namentale a Republicii Populare Po
lone, alte persoane oficiale care în
soțesc delegația.

Au participat tovarășii Constantin 
Băbălău, Petre Gigea, Ion Zăvălea- 
nu, reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat, conducători de În
treprinderi și instituții din locali
tate.

In timpul dineului, tovarășii Con
stantin Băbălău și Boleslaw Jaszczuk 
au rostit toasturi.

După ce a salutat, tn numele co
mitetului județean de partid, al con
siliului popular județean, al tuturor 
locuitorilor municipiului Craiova, pe 
conducătorii de partid și de stat po
lonezi și români, tovarășul Constan
tin Băbălău a evocat lupta revolu
ționară a înaintașilor de pe aceste 
meleaguri, care au luptat împotriva 
asupririi și dintre care unii și-au dat 
chiar viata pentru cauza eliberă- 

reia din țările socialiste prin co
laborare internațională. Trebuie, 
așadar, să unim cu fermitate efor
turile comunității socialiste pen
tru ca să ținem pasul cu dezvol
tarea științei și tehnicii mondiale. 

Unirea țărilor socialiste în ca
drul Consiliului de Ajutor Econo
mic. Reciproc, ca și în cadrul Tra
tatului de la Varșovia constituie 
chezășia fundamentală a tuturor 
succeselor noastre. Datorită aces
tei unități putem să dezvoltăm cu 
succes construcția socialistă, pu
tem să întărim eficient securitatea 
noastră și să dejucăm intențiile 
agresive ale imperialismului.

Forța pe care ne-o dă unitatea 
de acțiune a țărilor socialiste ne-a 
permis să obținem în ultima vre
me un progres simțitor în dome
niul destinderii și normalizării re
lațiilor din Europa. O expresie a 
progresului în domeniul destin
derii și normalizării relațiilor din 
Europa este semnarea importan
tului tratat dintre Uniunea Sovie
tică și R.F.G., ca și începerea tra
tativelor dintre guvernul Poloniei 
și guvernul R.F.G. pe tema baze
lor normalizării relațiilor reci
proce.

Recunoașterea realităților poll- 
tico-teritoriale ireversibile înscri
se pe harta Europei în urma ulti
mului război, și în primul rînd a 
frontierei Poloniei pe Odra și 
Nysa, ca și recunoașterea Republi
cii Democrate Germane din punc
tul de vedere al dreptului lntef- 
național, renunțarea la folosirea 
forței, ca și la amenințările cu fo
losirea ei — aceasta este calea 

/ spre o adevărată normalizare a 
relațiilor în Europa.

Colaborarea multilaterală .șl po
ziția solidară a celor două state 
aliate — Polonia și România — 
față de marile probleme ale lupte’ 
contemporane pentru pace, voinf 
de a întări unitatea comunit? 
socialiste și solidaritatea noa 
cu lupta internațională a > 
muncitoare și cu mișcarea d 
berare națională — acest? 
conținutul esențial al p 
polono-române. <

Primiți, tovarăși șl pz 
lutări fierbinți și ură’ 
de hol succese în mir 
tatea obștească, urăr. 
ritate șl de succes 
planurilor dv. ambițloi *

Trăiască clasa mu
României — oonstructo 
lismului!

Trăiască șl înflorească 
polono-română ! y

Trăiască colaborarea j» 
șl unitatea țărilor socialii^?

Trăiască prietenia șl pa< / 
popoare! X

ril naționale șl sociale, pentru victo
ria revoluției socialiste. El a înfă
țișat apoi tabloul realizărilor dobîn- 
dite de oamenii muncii din Craiova, 
sub conducerea partidului, in anii 
construcției socialiste. Avem astăzi, 
a spus vorbitorul, satisfacția faptului 
că întreprinderile din județul nostru 
contribuie la dezvoltarea cooperării 
economice a României cu multe țări 
ale lumii și ne face o deosebită plă
cere să relevăm evoluția fructuoasă 
a acestor schimburi reciproc avan
tajoase cu industria și economia po
loneză.

Noi sîntem convinși că vizita ce o 
faceți în România, convorbirile cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu cei
lalți conducători ai partidului și țării 
noastre, ca și tratatul care va fi sem
nat vor contribui la adîncirea și con
tinua întărire a relațiilor reciproce 
de stimă, prietenie și colaborare 
dintre România și Polonia, dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez; dintre 
poporul român și cel polonez.

Mulțumind pentru cuvintele prie
tenești de apreciere la adresa dele
gației de partid și guvernamentale 
poloneze, la adresa poporului polo
nez, tovarășul Boleslaw Jaszczuk a 
spus, printre altele : Prietenia po
lono-română își are istoria sa înde
lungată. Fără a face o incursiune 
departe în trecut, aș vrea numai să 
amintesc că, după izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial, cind 
poporul polonez a fost condamnat la 
distrugere biologică de 'către cotro
pitorii hitleriști, refugiații și ostașii 
polonezi au găsit ospitalitate și adă
post pe pămintul românesc. Aici, la 
Craiova, și în ținutul Craiovei au 
fost găzduiți numeroși refugiați po
lonezi. Aici, la Craiova, au fost create 
școli poloneze cu ajutorul instituții
lor culturale române. Pe aici, insfir- 
șit, trecea și unul din drumurile spre 
vest ale curierilor mișcării poloneze 
de rezistență, pe care s-au grăbit 
să-i ajute feroviarii din mișcarea 
antifascistă din România. Această 
atitudine a clasei muncitoare și a 
populației române Își are explicația 
și în tradițiile progresiste și revolu
ționare ale orașului și județului dv.

în orașul și județul dumneavoastră, 
unde aceste mărețe tradiții glo
rioase se împletesc cu efortul impu
nător al zilelor de astăzi, se simte 
clar ritmul unei dezvoltări moderne, 
care deschide noi posibilități in 
fața colaborării dintre noi.

Vorbitorii au toastat pentru condu
cătorii de partid și de stat din cele 
două țări, pentru întărirea prieteniei 
și colaborării româno-polone, în In
teresul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

Dineul s-a desfășurat lntr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenia.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Știri culturale Azi se deschide

Șl GUVERNAMENTALE
A R. P. POLONE

In cel mai tînăr cartier al Capitalei
(Urmare din pag. I)

Un scurt popas la întretăierea 
bulevardelor Leontin Sălăjan și 
Baba Novac, unde o mare mulțime 
de oameni venise în întîmpinare. 
Pe frontispiciul marelui complex 
comercial din apropiere se află în
scrisă, în limbile română și polonă, 
urarea „Trăiască și să se întăreas
că prietenia frățească româno-po- 
lonă“. Un grup de tinere oferă 
membrilor delegației de partid și 
guvernamentale poloneze flori.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
Jozef Cyrankiewicz și ceilalți oas
peți polonezi sînt invitați în fața 
unei machete înfățișînd cartierul 
Titan. Arhitectul-șef al Capitalei, 
Tiberiu Ricci, dă explicații amă
nunțite în legătură cu dezvoltarea 
urbanistică și arhitecturală a tînă- 
rului cartier, care cuprinde la ora 
actuală peste 120 000 de locuitori, 
cu privire la perspectivele edilita
re ce vor adăuga noi frumuseți a- 
cestor locuri. Conducătorii de 
partid și de stat polonezi sînt in
formați că aici, pe aproximativ 
700 de hectare, s-au construit în 
ultimii ani blocuri moderne, ce cu
prind peste 50 000 de apartamente, 
precum și construcții social-cultu- 
rale. Oaspeții se interesează și pri
mesc explicații privind . acțiunile 
întreprinse pentru sistematizarea 
Capitalei, ritmul construcțiilor de 
locuințe și metodele folosite, gra
dul de confort al locuințelor, pre
țul de cost al apartamentelor, dez
voltarea rețelei comerciale. Tova
rășul Wladyslaw Gomulka cere 
explicații în legătură cu multiplele 
probleme pe care le ridică înăl
țarea unui asemenea cartier mare, 
apreciind soluțiile estetice adopta
te, concepția arhitectonică origina
lă a constructorilor români.

Referindu-se la perspectivele de 
dezvoltare ale cartierului, primarul 
general al Capitalei informează pe 
oaspeți că aici urmează a se con
strui alte complexe de locuințe, 
centre comerciale, mari magazine 
universale, școli, cinematografe. în 
final, cartierul Titan va fi format 
din 15 complexe rezidențiale cu 
□este 70 000 de apartamente, cu- 
'rinzînd circa 220 000 de locuitori.

Dorind să cunoască și unele as- 
cte ale aprovizionării populației 
t cartier, oaspeții vizitează com- 
xul comercial din apropiere. Atît 
țazinul de legume și fructe, cît 
„Alimentara" cu autoservire, 

se găsesc mărfuri frumos 
fac o plăcută impresie. în nxzn+a racnrvnca’hilii

V*

în fața machetei infâțișind noul cartier Titan din Copitalâ

In cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial aj Păcii și UNESCO, 
miercuri după-amiază a avut loc, la 
Casa de cultură a Institutului ro
mân pentru relațiile -culturale cu 
străinătatea, o manifestare consacra
tă marelui umanist și pedagog ceh 
Jan Amos Komensky-Comenius, de 
la a cărui moarte se împlinesc 300 
de ani.

Manifestarea a fost organizată de 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă'și Comisia națională a 
României pentru UNESCO.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de prof. univ. dr. Boris Cazacu, prof, 
univ. Iosif Antohi a vorbit despre 
viața și opera lui Comenius.

Asistența a urmărit, in continuare, 
un film documentar dedicat perso
nalității umanistului ceh.

La această manifestare au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, precum și Miroslav 
Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București, și membri ai amba
sadei.

(Agempres)
*

CLUJ (corespondentul „Scinteil"). 
Miercuri seara, la Opera română din 
Cluj a avut loc un spectacol jubiliar 
„Aida" cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de la prima reprezentație a acestei 
opere pe scena clujeană. Spectacolul 
s-a desfășurat în această seară, ca șl 
acum 50 de ani, sub bagheta dirijoru
lui Jean Bobescu, profesor emerit, 
artist al poporului. Din distribuție au 
făcut parte Lucia Stănescu, artistă e- 
merită, Margareta Rădulescu, David 
Ohanesian, artist emerit, care a săr
bătorit și el 20 de ani de activitate 
artistică. loan Lazăr, Traian Popescu, 
artist emerit, Titus Pauliuc și alții. 
Cu acest prilej artiștilor li s-au ofe
rit flori.

• Departe de lumea dezlănțuită :
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,45,
MODERN — 9; 12,30; 16,30; 20.
• King-Kong evadează : LUCEA- 
 4 _ 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

in Capitală simpozionul

„CIBERNETICA 
ÎN BIOLOGIE 
SI MEDICINĂ"

4

Convorbire cu acad. Ștefan MILCU
vicepreședinta al Asociației oamenilor de știință din. Republica

Socialistă România

q^TViile avute cu responsabilii 
\ț71or, cu vînzătorii, tovarășul 
yslaw Gomulka se interesează 
etodele de servire a cumpă- 
or, de cîștigurile lucrătorilor 
merț, de calitatea mărfurilor, 
ducătorii de partid și de 
olonezi șînt- înconjurați cu 

căldură de mulțimea adunată aici 
pentru a-i saluta. Tovarășul Wla
dyslaw Gomulka adresează căl
duroase felicitări edililor Capitalei 
pentru realizările frumoase obți
nute în construirea unor asemenea 
mari complexe de locuințe.

Cartierul Titan este cunoscut și 
ca o puternică zonă industrială a

Bucureștiulul. Aici se află o serie 
de întreprinderi industriale cu 
vechi tradiții — „23 August", „Re
publica". Alături de acestea au 
fost construite noi unități, expre
sie a dezvoltării impetuoase a in
dustriei noastre socialiste : o fa
brică de j mașini-unelte, alta de 
cabluri și materiale electroizo- 
lante, o întreprindere de construc
ții mecanice și aparataj, o fabrică 
de medicamente și altele.

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi au fost oaspeții fa
bricii de mașini-unelte și agregate, 
cea mai reprezentativă unitate de 
acest fel din țara noastră. Deși 
vîrsta ei nu depășește un deceniu, 
„F.M.U.A.B." este cunoscută prin 
produsele ei nu numai în țară, ci 
și peste hotare. în peste 20 de țări, 
printre care și în Polonia prietenă, 
au fost exportate mașini și agregate 
purtînd marca de fabrică a acestei 
întreprinderi moderne. Oaspeții au 
prilejul să cunoască procesul teh
nologic, caracterizat printr-un înalt 
nivel tehnic, al unor mașini-unelțe 
grele, mașini-agregat cu caracter 
de unicat, strunguri Carusel, ma
șini de alezat și frezat — utilaje 
deosebit de importante pentru e- 
conomia unei țări.

La intrarea în uzină, conducă
torii de partid și de stat polonezi 
sînt salutați cordial de ing. loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și ing. Aurel 
Bozgan, directorul general al în
treprinderii. Muncitorii fabricii fac 
oaspeților o caldă primire. Tinere 
le oferă flori.

După o scurtă discuție în sala 
consiliului tehnic asupra profilu
lui de producție al fabricii și asu
pra preocupărilor privind moderni
zarea continuă a întreprinderii, 
creșterea calificării muncitorilor, 
oaspeții fac o vizită în principalele 
sectoare. Se fac scurte popasuri Ia 
locul de montaj al unor mașini re
prezentative, îndeosebi strunguri 
Carusel, unele cu comandă pro
gram, fabricate pentru prima dată 
în țara noastră. Tovarășii Wladys
law Gomulka, Jozef Cyrankie
wicz și alți membri al delegației 
poloneze manifestă un interes deo
sebit față.de o serie de mașini 
care se produc aici, față de nive
lul de mecanizare și automatizare 
a procesului tehnologic. Oaspeții 
cer explicații cu privire la randa
mentul agregatelor, la modul de 
pregătire a cadrelor,' asupra felu
lui cum .se face controlul calității

produselor. între oaspeți și gazde 
au loc, de asemenea, discuții cu 
privire la sistemul de salarizare 
a muncitorilor și la eficiența e- 
conomică a întreprinderii.

La încheierea vizitei, tovarășii 
Wladyslaw Gomulka și Jozef Cy
rankiewicz mulțumesc pentru ex
plicațiile primite, au cuvinte de 
apreciere pentru talentul și hărni
cia specialiștilor români construc
tori de mașini-unelte și înscriu în 
cartea de onoare a fabricii urmă
toarele ;

„Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Polone transmite 'colectivului de 
muncă al fabricii calde salutări 
și urări cordiale pentru realizarea 
a cît mai multe succese în muncă, 
contribuție la sporirea puterii e- 
conomice a Republicii Socialiste 
România".

Luîndu-și rămas\bun de la mun
citorii, tehnicienii și inginerii a- 
cestei fabrici, care i-au înconjurat 
cu multă căldură pe tot par
cursul vizitei în întreprindere, to
varășii Wladyslaw Gomulka, Jo
zef Cyrankiewicz și ceilalți mem
bri ai delegației poloneze părăsesc 
uzina, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată oaspeților.

Călduroasă primire la Craiova
(Urmare din pag. I)

obiective industriale, oare au trans
format Craiova intr-un oraș mo
dern, dinamic, cu o mare pondere 
în economia României ; au fost 
create noi instituții de învățămînt 
și cultură, s-au construit blocuri și 
cartiere noi — toate acestea schim- 
bînd structural viața și fizionomia 
orașului din inima Olteniei.

O notă particulară adaugă atmo
sferei de caldă ospitalitate și prie
tenie cu care au fost întîmpinați

oaspeții prezența semnificativă a 
orașului și județului Dolj în schim
burile multilaterale dintre Româ
nia și Polonia. Pe magistralele fe
roviare poloneze, de exemplu, pot 
fi întîlnite locomotive Diesel-elec- 
trice fabricate la Craiova, după 
cum unele întreprinderi din a- 
ceastă localitate beneficiază de uti
laje realizate de industria polone
ză ; instituții de știință și cultură 
din Craiova întrețin contacte per
manente cu unități similare din 
Polonia prietenă.

Vizita la „Electroputere"
Pe magistralele Craiovel, zeci de 

mii de locuitori ai orașului, flu- 
turînd stegulețe cu însemnele de 
stat ale celor două țări, întîmpină 
cu căldură și entuziasm pe condu
cătorii de partid și de stat polo
nezi și români, expresie a profundei 
bucurii și satisfacții de a primi în 
orașul lor pe distinșii oaspeți. To
varășii Wladyslaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu — aflați într-o 
mașină deschisă — răspund căl
duros aclamațiilor mulțimii, mani
festărilor entuziaste cu care sînt 
întîmpinați.

La intrarea în uzinele „Electro
putere", cel mal important obiectiv 
industrial al județului, o mare 
mulțime de muncitori, tehnicieni 
și ingineri fac o entuziastă primi
re oaspeților. Pe arcul metalic 
aflat la porțile întreprinderii, pe 
care sînt arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, este în
scrisă în limbile polonă și română 
urarea : „Bun sosit, dragi soli ai 
poporului frate polonez !“.

Conducătorii de partid și de stat 
polonezi și români sînt salutați de

loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de Mihai 
Liculescu, director general al 
Grupului de uzine pentru aparataj 
și mașini electrice, de alți condu
cători ai întreprinderii. Tinere 
îmbrăcate în frumoase costume 
oltenești oferă buchete de flori. 
Distinșilor oaspeți le sînt prezen
tate principalele realizări și preo
cupări ale colectivului uzinelor 
„Electroputere*'. Ing. Mihai Licules
cu arată că, în cei peste 20 de ani 
de existență, uzina craioveană și-a 
înscris numele pe sute de mii de 
mașini și aparate electrice și pe 
mai bine de o .mie de locomotive. 
Aici se «realizează peste un sfert din 
producția industriei electrotehnice 
românești. „Electroputere" a fost 
prima mare întreprindere a indus
triei românești creată în primul 
an de după naționalizarea princi
palelor mijloace de producție, ca 
unitate destinată producției de u- 
tilaj electrotehnic greu, necesar 
înfăptuirii planului de electrificare 
și industrializare a țării. Fiecare 
an a adăugat noi succese în acti

vitatea colectivului, ajungîndu-se 
azi să se realizeze aici o gamă va
riată de motoare electrice sincro
ne și asincrone, pentru curent al
ternativ și continuu de mare pu
tere, transformatoare de forță 
gigant, aparataj de înaltă și foar
te înaltă tensiune.

Străbătînd atelierele fabricii de 
locomotive, oaspeții sînt informați 
că, în cadrul relațiilor economice 
dintre România și Polonia, „Elec
troputere" a livrat în țara prietenă 
— începînd din 1965 — 239 locomo
tive Diesel-electrice magistrale. în 
timpul vizitei, oaspeții sînt infor
mați despre cele mai noi sortimen
te produse în această unitate și 
despre cele care se proiectează în 
prezent.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
Jozef Cyrankiewicz și Nicolae 
Ceaușescu sînt invitați să viziteze 
apoi instalațiile interioare și să 
facă proba de funcționare a unei 
locomotive Diesel-electrice.

Conducătorii de partid și de stat 
polonezi și români vizitează în con
tinuare fabrica de aparataj — cea 
mai modernă din uzina craioveană 
și una dintre cele mai puternice

★

Seara, conducătorii de partid și 
de stat ai Poloniei și României se 
îndreaptă spre aeroportul din Cra
iova. Numeroși cetățeni ai orașului 
aflați pe aeroport își iau rămas 
bun de la solii poporului polonez 
și conducătorii partidului și sta
tului nostru în aceeași atmosferă 
de caldă prietenie cu care i-au 
întîmpinat pe tot parcursul vizi
tei în orașul lor.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat polonezi și ro
mâni sînt salutați de Constantin

unități de acest fel din România. 
Oaspeții sînt informați că această 
fabrică, care în actualul cincinal 
și-a sporit producția de peste 3 ori, 
satisface integral nevoile de apa
rataj ale economiei românești pen
tru tensiuni pînă la 220 kV. Datori
tă ridicării continue a calității sor
timentelor sale și diversificării 
producției, fabrica amintită a spo
rit simțitor și volumul exportului. 
Tovarășii Wladyslaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
se opresc în fața unor standuri spe
ciale, în care sînt expuse întreru
pătoare de 15 și 20 kV și separa
toare de 110 kV destinate expor
tului în Polonia. Oaspeții asistă 
apoi la o probă de verificare a 
unor aparataje electrice la tensiu
nea de 600 000 volțl.

Conducătorii de partid și de stat 
polonezi au dat o înaltă apreciere 
activității uzinei „Electroputere", 
au felicitat călduros colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
aici pentru succesele dobîndiie în 
diversificarea producției, pentru 
realizarea unor performanțe teh- 
nico-economice ridicate.

*

Băbălău, Petre Gigea, Ion Zăvă- 
leanu, alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
conducători de instituții și între
prinderi.

Avionul special a sosit la Bucu
rești în jurul orei 22.00.

Reportaj realizat de :
Ion CTRJE, Mircea S. IONESCU, 
Marin COANDA
Fotografii de :
Anghel PASAT, Radu CRIS- 
TESCU și Gheorghe VINȚILA
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CAPITOL — ț

I • Prin tîrguri șl cimpii : CAPI- 
' TOL — 9.
i e Călătorie în jurul craniului
1 meu : CAPITOL — 12,1^; 14,15;
’ 16,15.
| • Bhuvan Shome :
' 18,15; 21.
| • Ciclul <le filme „Capă șl spa

dă" : EXCELSIOR — 9; 11,15;
| 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
I • Călugărița din Monza : FESTI- 
. VAI1 — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
1 SALA PALATULUI — 20,15 (seria 
. de bilete 3471).

• Sechestru de persoană : BUCU-
I REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;’18,45;

21, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
I 15,45; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
1 O Tigrul : CENTRAL — 9; 11,15; 

13,30; 16.
• Măsura riscului : CENTRAL — 
18,15; 20,30.
• Hibernatus : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• De șapte ori șapte : LUMINA — 
9—15,30 în continuare ; 18,15; ““ "* 
GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 16; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.
O Medicul de la asigurări : 
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45.
• Program
— 10.
0 Ultimul
11,30; 13.45; 
CEGI — 10;
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
o Revista visurilor — 10; 12; 14,15; 
Bel Ami — 16,30; 18,45; Medalion 
Charlie Chaplin — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
o Patricia si muzica : TNFRĂȚI- 

' REA INTRE POPOARE — 15.30;
17,45; 20. LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Agonie și extaz : BUZEȘTI — 
14; 17.
e Canarul șl viscolul : BUZEȘTI
— 20(15.
0 Sub semnul lui Monte Cristo : 
DACIA — 8,46—20,30 în continuare. 
0 Aurul : UNIREA — 14.30.
A Mayerling (ambele serii) : UNI
REA — 16,30; 19,15, POPULAR — 
15,30; 19.

' o Degetul de fler : FERENTARI
— 15,30; 18, CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,15, FLACĂRA — 18; 20,15.
0 Numai mortul va răspunde : 
FERENTARI — 20,15.
0 100 de carabine : GIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9,30: 
11,30; 13,30; 16; 18,30; 20,30.
0 Păsările ; COTROCENI — 15,30;

l 17,45: 20,15.
0 Petrecerea : PACEA — 15,45; 
18; 20.
0 In arșița nopții : FLOREASCA
— 15,30; 18,15; 20,30, AURORA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Comedianții : VIITORUL — 
16; 19.
0 La est de Eden : MIORIȚA — 
10; 12,15; 15.
0 Sentința : MIORIȚA — 17,30;
0 Dragoste și viteză : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15,
0 Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20. 
0 Ambuscada : FLACĂRA — 15,30.

20,45, 
18*15; 
13,30;

VIC- 
18,30;

pentru copil : DOINA

mohican : DOINA — 
J6; 18,15; 20,30, BU- 

16; 18,15; 20,30, TOMIS

20.
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Sub auspiciile Aso
ciației oamenilor de 
știință din Republica 
Socialistă România, 
astăzi încep lucră
rile simpozionului „Ci
bernetica în biologie 
și medicină". în legă
tură cu programul a- 
cestei prestigioase ma
nifestări și cu stadiul 
cercetărilor românești 
în acest domeniu, am 
adresat citeva între
bări acad. Șt. Milcu, 
vicepreședinte al Aso
ciației oamenilor de 
știință din Republica 
Socialistă România și 
președintele comitetu
lui de organizare a 
simpozionului.

— Relația ciberneti- 
că-biologie-medicină a 
fost evidențiată relativ 
recent. Ce se așteaptă 
de la acest nou dome
niu de „graniță" ?

— Cind Wiener a 
fundamentat, în 1947, 
cibernetica, a avut în 
vedere numai rela
ția comandă-răspuna 
a mecanismelor auto
mate. Astăzi însă, ci- 
bernetic4 are tendința 
de a avea un orizont 
mai larg, cuprinzind 
nu numai fenomenele 
de comandă și control, 
ci orice sistem în care 
circulă informații. In 
acest fel, putem găsi 
fenomene cibernetice 
pînă la nivelul mole
culei, cum ar fi, de 
exemplu, informația 
codului genetic, înscri
să în ADN-ul cromo
zomilor — în sensul cel 
mai larg, informația 
genetică a speciei și 
individului. Iată cum, 
pornind de la dome
niul tehnic, ajungem 
la însăși esența vieții.

Evident, preocuparea 
de sistematizare în 
tehnică sau • biologie 
are avantajul de a re
pune problemele la 
alt nivel și cu alte po
sibilități decit pre
cursorii. Progresele 
automaticii, electroni
cii, teoriei comunica
țiilor, logicii mate
matice etc. permis 
să se regîndească pro
blematica sistemelor, 
să se aducă noi puncte 
de vedere și, mai 
ales, soluții. Este ex
plicabil deci interesul 
cu care a fost primită 
inițiativa Asociației 
oamenilor de știință 
de a organiza un sim
pozion pe tema „Ci
bernetica in biologie 
și medicipă".

— Ce probleme vor 
fi dezbătute in cadrul 
simpozionului ?

— Dezbaterile se în
scriu în cadrul a două 
mari teme ; „Ciberne
tica, factor de cunoaș
tere a fenomenelor bio
logice. Modelarea fe
nomenelor biologice de 
reglare" și „Interpre
tarea cibernetică a 
stărilor patologice u- 
mane". Este deosebit 
de importantă pre
zența specialiștilor din 
afara biologiei și me
dicinii, respectiv elec- 
tronicieni, matemati

cieni etc. Pe de altă 
parte, vom avea o 
largă participare in
ternațională : aproape 
jumătate dintre co
municări vor fi pre
zentate de colegi din 
străinătate. Dintre 
oaspeții de marcă aș 
cita pe prof. A. Mas- 
turzo (Italia), pre
ședintele Societății in
ternaționale de medi
cină cibernetică, și pe 
prof. H. G. Schiemer 
(R.F.G.).

— Deși cibernetica, 
tn general, reprezintă 
un domeniu de cerce
tare foarte . nou, țara 
noastră se poate nun
tiri cu realizări nota
bile. Vă rugăm să ne 
spuneți cum au evo
luat lucrurile după 
simpozionul din 1963, 
pe aceeași temă,, ținut 
la București.

— Au fost întreprin
se investigații îndeo
sebi in neurologie și 
endocrinologie, . adu- 
cindu-se contribuții in
teresante la cunoaște
rea mecanismelor ci
bernetice de reglare a 
funcțiilor nervoase și 
endocrine. Valoarea a- 
cestor lucrări a fost 
confirmată și prin 
prezentarea lor la con
gresele internaționala 
de specialitate. De alt
fel, programul simpo
zionului reflectă con
tribuția acestor două 
școli prin coopunicări 
de un deosebit intere» 
teoretic și practic.

— Pentru că am 
ajuns aici, în ce con
stă importanța practi
că a lucrărilor de ci
bernetică pentru pato
logie ?

— La prima vedere, 
s-ar părea că bioci- 
bernetica — cum se 
mai numește ciberne
tica aplicată la biolo
gie și medicină — 
este o disciplină teo
retică, fără aplicabili
tate practică. In reali
tate, repunerea pro
blemelor de fiziologie 
și fiziopatologie Ia ni
velul sistemelor de 
reglare, de comunicare 
și control dă o nouă 
perspectivă, generează 
noi probleme și su
gerează noi soluții. 
Iată un exemplu eloc
vent. După cum se 
știe, sistemul endocrin 
este comandait de me
canisme foarte rigu
roase de control al se
creției, circulației și 
acțiunii hormonilor. 
Nici nu ar fi pasibil 
altfel, dată fiind ma
rea capacitate de ac
țiune a acestor sub
stanțe și urmările pe 
care le are o secreție 
de hormoni neadec
vată. Endocrinologia 
tradițională ne-a obiș
nuit să explicăm apa
riția bolilor endocrine 
prin leziuni, prin 
vătămarea anumitor 
glande și a rămas ne

putincioasă in expli
carea tulburărilor en
docrine în care aceste 
leziuni lipsesc. Ciber
netica ne permite să 
înțelegem și să tra
tăm în consecință bo
lile glandulare care 
rezultă din perturba
rea sistemelor de re
glare a funcțiilor lor. 
Exemplele sînt nume
roase, dar este sufi
cient să amintesc da 
perturbarea glandu
lară în anumite forme 
ale bolii lui Basedov.

Importanța înțelege
rii concrete a proble
melor zise funcționale 
este considerabilă in 
medicina practică. De 
multe ori, la medic 
vin bolnavi cu acest 
tip de suferințe și nu
meroase boli organice 
foarte severe încep 
cu așa-zisele tulburări 
funcționale. De aceea, 
este foarte important 
ca medicul să aibă un 
punct de vedere știin
țific concret despre 
natura și mecanismul 
bolii și să aplice in 
timp util măsurile ne
cesare. Pe baza stu
dierii bioritmurilor or
ganismului, s-a stabi
lit, de pildă, că pen
tru o eficiență mai 
mare a unor me
dicamente este nece
sară o anumită peri
oadă, zi și chiar oră a 
zilei. Sau interpreta
rea cibernetică a som
nului reglat la ciclul 
zi-noa,pte a permis 
stabilirea cauzelor per- 
turbațiilor somnului, 
care pot Însemna o 
perturbare a sistemu
lui. Analiza riguroasă 
a acestui sistem pune 
în gardă medicul, care 
nu îl va mai privi ca 
pe un simptom oare
care, pe care de cele 
mai multe ori nu îl 
poate controla.

— In programul sim
pozionului, un loc im
portant revine cerce
tării cibernetice la ni
vel celular. Ce pro
grese s-au Înregistrat 
în acest domeniu ?

— Este evident că, 
de cind a luat naștere 
și pină în prezent, 
biocibernetica a pro
gresat, s-a dezvoltat. 
Studiile din ultimii ani 
au demonstrat că me
canismele cibernetice 
nu acționează numai 
la nivelul organis
mului, ci și la ni
velul organelor, țe
suturilor, celulelor șl 
chiar la nivelul infra- 
celular. Acesta este 
unul dintre cele mai 
importante domenii, in 
care cunoștințele noas
tre sînt deocamdată 
modeste. Iată de ce, 
fără ca problema ci
berneticii referitoare 
la organism, ca un^Jn- 
treg, să-și piardă jm- 
portanța. cercetările 
de biocibernetică a țe
suturilor și a structu
rilor infracelulare sînt 
extrem de promiță
toare.

Convorbire
' realizatâ de , 

Elena MANTU

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Recital de harpă 
susținut de Ion Ivan și recital de 
vioară susținut de Angela Gavrilă, 
la pian Mioreila Bobescu — 
20; (la Ateneul Român) : Concert 
a canellț dat de corul „Gavrlii 
Muslcescu" al filarmonicii „Mol
dova" — Iași. Dirijor : Ion Pava- 
lache. Soliști : Visarlon Huțu șl 
Georgeta Lungeanu — 20.
0 Opera Română : Cavaleria rus
ticană și Paiațe — 19,30.
0 Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
0 Teatrul „Sovremennlk" din Mos
cova (în sala Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale") : 
Bolșevicii — 19,30.
0 A.R.I.A. (în sala teatrului „Ion 
Creangă") : Spectacol omagial Tu
dor Mușatescu : Sosesc diseară — 
20.
O Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Studio) : Părinții te
ribili — 20.
0 Teatrul de comedie : Arca bu
nei speranțe — premieră — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20; 
(sala Studio) : Viraj periculos — 
20

0 Teatrul „C. I. Notțara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
— 19,30; (sala Studio) : Năzdrăva
nul Occidentului — 20.
0 Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 16; Dansul sergentului 
Musgrave — 20.
0 Teatrul Ciulești : Tango la 
Nisa — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 16.

? Teatrul „Țăndărică" (sala din 
alea Victoriei) : O poveste cu 

cîntec — 17; (sala din str. Acade
miei) ; Căluțul cocoșat — 10.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Logodni
cele aterizează la Paris — 19,30. 
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinel 
— 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (str. Lipscani nr. 53) : 
Pe aripile rapsodiei — spectacol 
de cîntece șl dansuri românești 
— 20.

vizitei oficiale de prietenie a de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone condusă de Wladyslaw 
Gomulka șl Jozef Cyrankiewicz. 
13,20 Emisiunea in limba ■ ma
ghiară. 18,50 Mult e dulce și 
frumoasă. 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Con
ferință de presă TV. Planul de 
sistematizare a Capitalei. Parti
cipă : ing. Simion Pop, vicepre
ședinte al Consiliului popular d 
Capitalei, prof. Tiberiu Ricci, 
arhitect-șef al orașului Bucu
rești, și ziariștii Gheorghe Să- 
sărman, Cornelia Simionescu și 
Manase Radnev. 21,00 Film se
rial : „Noile aventuri ale Iui 
Huckleberry Finn". 21,30 Pano
ramic științific. 22,10 Teleglob : 
„Dar-es-Salaam“. 22,35 
TV de Ion Bucheru. 22,50 
jurnalul de noapte.

Poșta 
Tede-

PROGRAMUL II

t toti.

PROGRAMUL I
în Jurul orei 16,30, I 

din sala Palatului 
Socialiste România 
tingului organizat cu

transmisie 
Republicii 

a mi- 
i prilejul

20,00 Biblioteca pentru ___
Poeții Văcărești. 20,40 Buletin de 
știri. 20,45 Instantanee de Car
men Dumitrescu. 21,00 Concert 
simfonic. Transmisiunea părții 
a 2-a a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziuhii. 
Dirijor : Emanuel Elenescu. 
22,00 Film artistic : „Șopronul 
roșu" — producție a studiourilor 
cehoslovace.
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SIDERURGIȘTII HUNEDORENI

au Îndeplinit sarcinile cincinalului
Telegrama adresată C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

viața internațională

!n- 
cin- 

pa

Siderurgiștii hunedoreni au 
deplinit prevederile planului 
cinai la indicatorii valorici și 
sortimente. Pînă în prezent, colec
tivul Combinatului siderurgic Hu
nedoara a realizat peste prevederi
le cincinalului 368 mii tone fontă 
și aproape 300 mii tone oțel. Față 
de nivelul anului 1965. producția 
industrială a Combinatului side
rurgic Hunedoara a crescut cu 40,5 
la sută, în timp ce productivitatea 
muncii, în comparație cu același an, 
este cu 152 mii lei mai mare pe 
fiecare salariat. După calcule pre
liminare, pînă la sfîrșitul acestui 
an vor fi realizate suplimentar 
față de prevederile din plan 638 
mii tone fontă. 772 mii tone oțel, 
218 mii tone laminate finite pline 
și alte produse. Sporul valoric al 
acestei producții va însuma aproa
pe 1,5 miliarde lei la producția 
globală și 1,6 miliarde lei la pro
ducția marfă. De asemenea, volu
mul beneficiilor peste plan va fi 
de circa 400 milioane lei.

în cursul acestui cincinal, baza 
tehnico-materială a Combinatului 
siderurgic Hunedoara a cunoscut o 
continuă dezvoltare. Au fost reali
zate integral prevederile planului 
de investiții și au fost puse în 
funcțiune importante obiective In
dustriale și social-culturale, între 
care cuptoarele electrice de 50 tone, 
laminorul Blummg de 1 300 mm. 
fabrica nouă de oxigen, fabrica 
de dolomit-ă metalurgică. 4 200 a-

întoarcerea delegafiei A.R.L.U.S. 

din U. R. S. S.
Miercuri seara, s-a întors în Capi

tală delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de tovarășul Ion 
Cosma, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, prim- 
vicepreședinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al munici
piului București, care, la invitația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, a participat la manifestă
rile organizate în U.R.S.S. cu prilejul 
celei de-a 53-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Cronica ailei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, a adresat o telegramă de 
felicitare lui Mohamed Maismoudi, cu 
ocazia numirii acestuia în funcția de 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Tunisiene.

★

Miercuri au sosit in București 
Sultana Dzidrov, membră a Prezidiu
lui Conferinței pentru activitățile so
ciale ale femeilor din Iugoslavia, și 
Tilka Blaha, membră a Secretariatu
lui Conferinței pentru activitățile so
ciale ale femeilor din R. S. a Slove
niei, care, la invitația Consiliului Na
țional al Femeilor, vor face o vizită 
de schimb de experiență în țara noas
tră.

★

Miercuri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, condusă de Titus Popescu, 
vicepreședinte al uniunii, care, la in
vitația Consiliului Național al Coope
rativelor de Producție din R.P. Un
gară, a făcut o vizită în această țară.

La aeroportul Otopeni au fost de 
față Adrian Rogojeanu, vicepreșe
dinte al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, mem
bri ai conducerii uniunii.

*
La Muzeul Județean din Arad s-a 

deschis o expoziție de artă decora
tivă orientală (chineză și japoneză) 
care cuprinde numeroase obiecte din 
colecția muzeului.

Sînt expuse numeroase porțelanuri, 
covoare, lucrări din metal și alte o- 
biecte datînd din secolele XIX și XX.

(Agerpres)

în ziua de 9 noiembrie a.c. a în
cetat din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășa Rebeca Borțoi, 
membră a Partidului Comunist Ro
mân din anul 1923.

Născută la 22 februarie 1902 în co
muna Panciu, județul Vrancea. Rebe
ca Borțoi s-a încadrat de tînără în 
lupta pentru libertate și dreptate So
cială, dusă de clasa muncitoare din 
România. în anii ilegalității a parti
cipat activ la acțiunile de luptă con
duse de P.C.R., îndeplinind diferite 
sarcini în aparatul de partid și în 
presă. Pentru activitatea sa revolu
ționară a fost arestată și condamnată 
de regimul militaro-fascist antones- 
cian. Eliberată din închisoare, ca 
urmare a victoriei insurecției armate 
de la 23 August 1944, Rebeca Borțoi 
a activat apoi în aparatul de partid 
și de stai.

Datorită meritelor sale a fost deco
rată cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășii săi de luptă și de muncă, 
toți cei ce au cunoscut-o vor păstra 
mereu vie amintirea sa.

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
Sicriul cu corpul neînsuflețit al 

defunctei va fi depus joi, 12 noiem-' 
brie, ora 9. la crematoriul Cenușa, iar 
incinerarea va avea loc în aceeași zi 
la ora 11.

CO-

minunatele condiții de 
fost 

noas-

partamente, scoli. spatii 
merciale.

în legătură cu acest important 
succes in producție, colectivul sl- 
derurgiștilor hunedoreni a trimis o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în cars 
se spune printre altele :

Pentru 
muncă si de viată ce ne-au 
asigurate, exprimăm âdinca 
tră recunoștință, mulțumirile noas
tre cele, mai fierbinți conducerii 
partidului și statului, dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul stimat și 
iubit al poporului nostru. Pășind in 
noul cincinal, treaptă superioară In 
desăvîrșirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, întregul 
nostru colectiv, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, își va mo
biliza toate forțele pentru îndepli. 
nirea exemplară a sarcinilor iz- 
vorite din hotărlrile Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru creșterea continuă 
a producției de otel și laminate, 
ridicarea eficienței întregii noastre 
activități.

Vă asigurăm, scumpe . tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în viitor 
siderurgiștii hunedoreni își vor mo
biliza toate forțele și energiile pen
tru traducerea exemplară în viață 
a politicii partidului și statului 
nostru de dezvoltare și înflorire a 
României socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Mihail. 
Roșlanu. președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. Aurel Bozgan. 
membru al Consiliului de Stat, de
putat în M.A.N.. activiști ai 
A.R.L.U.S.

Au fost de față I. S. Ilin. ministru 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 46 DIN 11 NOIEM

BRIE 1970

Fond general de premii : 1 273 833
lei.

EXTRAGEREA I : 13 33 21 5 18 32.
Fond de premii : 722 266 lei. din 

oare 364 265 lei report categoria I.
.EXTRAGEREA a Il-a : 34 41 10

24 17.
Fond de premii': 551 567 lei, din 

care 226 607 lei report categoria A.
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ASEARĂ LA CARDIFF BOX

Echipa României a terminat la egalitate CAMPIONATUL EUROPEAN
PENTRU TINERET

(0-0) cu formația larii Galilor ASTĂZI, SEMIFINALELE

CORESPONDENT A DIN CARDIFF, DE LA TRIMISUL NOSTRU 
NICOLAE PLOPEANU f

CORESPONDENȚA 
DIN MISKOLC 

DE LA PAUL OCHIALBI

Precedată de declarații mai mult 
sau mai puțin optimiste, din partea 
antrenorilor ca și a jucătorilor, par
tida de fotbal România—Țara Gali
lor — pentru fotbaliștii români a 
doua, pentru galezi prima din ca
drul Campionatului european inter- 
țări — a reunit aseară pe gazonul 
de la „Ninian Park" tot ceea că se 
presupune că este mai bun in fotba
lul celor două țări. S-a ținut cont la 
alcătuirea echipelor respective de 
condiția fizică a jucătorilor, dar și de 
posibilitățile lor de adaptare la tac
tica preconizată ; spusă deschis sau 
nu, ideea taotică a antrenorilor celor 
două reprezentative s-a situat, cum 
de fapt se intimplă totdeauna in 
competiții sistem tur-retur, la poli 
opuși : jucind acasă, echipa galeză a 
mizat pe ofensivă (chiar dacă antre
norul Dave Bowen s-a văitat că n-a 
reușit să alcătuiască o înaintare la 
înălțimea sarcinilor momentului). 
Antrenorul nostru. Angelo Nlculescu 
a lăsat să se intrevadă că în depla
sare și mai ales în primul meci se 
recomandă jocul prudent...

Meciul, început în fața tribunelor 
aproape pline (capacitatea lor : 62 000 
de locuri), avea să arate in
tențiile tactice ale celor două for
mații. Echipa română, foarte atentă 
în apărare, nu a pierdut însă oca
ziile de a contraataca. Și de' unde 
se presupunea că Răducanu va avea 
serios de lucru, în primul sfert de 
oră tocmai în careul galez sint mai 
multe emoții... Trebuie arătat că pri
mul șut la poarta lui Răducanu a fost 
tras abia in min. 16 <!). Cîteva mi
nute mai tlrziu, apărarea noastră are 
unele ezitări, galezii fiind toar
te aproape de a deschide sco
rul. Este apoi rîndul jucătorilor 
români să domine și, prin șuturi de 
la distanță, să-l solicite pe apărăto
rul buturilor echipei gazdă. Dinu (de 
la circa 40 m) și. in aceiași minut, 
Radu Nunveiller (de la 30—35 m) șu- 
tează năpraznic, prin surprindere. 
La șutul lui Dinu, Sprake a plonjat 
magistral, numai astfel putînd evita 
golul. Echipa noastră trece prin mo
mente dificile, fără însă a se lăsa 
depășită.

Plecarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu la Moscova
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele în funcțiune al Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, a plecat 
miercuri la amiază la Moscova, pen
tru a conduce elaborarea unor lucrări 
conform hotăririlor adoptate de se
siunea a XXIII-a (specială) și se
siunea a XXIV-a ale C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Miercuri la amiază a sosit in Capi
tală o delegație de activiști ai U- 
nitinii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de Boșko Siliegovici, mem
bru al Prezidiului U.C.I., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face o vi
zită în schimb de experiență în țara 
noastră.

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Partidului Congolez al Muncii

Miercuri la amiază, a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului Con
solez al Muncii, (Brazzaville), condu
să de tovarășul Justin Lekoundzon, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Congolez al Muncii, împuterni
cit pentru întreprinderile industriale 
de stat, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în țara noas
tră. Din delegație face parte tovarășul

PLENARA CONSILIULUI
CENTRAL AL U. G. S. R.

In zilele de 10 și 11 noiembrie au 
avut loc la București lucrările Ple
narei extraordinare a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, la care au 
luat parte membrii și membrii suple- 
anți ai Consiliului Central, preșe
dinți ai consiliilor județene ale sin
dicatelor. cadre cu munci de răspun. 
dere din aparatul Consiliului Central 
al uniunilor sindicatelor pe ramuri 
profesionale, reprezentanți ai presei.

Plenara a dezbătut și aprobat Ra
portul cu privire la activitatea des
fășurată de sindicate, și sarcinile a- 
cestora in actuala etapă de dezvol
tare a țării noastre. La discuții au 
luat cuvîntul numeroși pârtioipanți.

Plenara a hotărît convocarea Con
gresului Uniunii Generale a Sindica
telor din România în a doua jumă
tate a lunii martie 1971.

în încheierea lucrărilor plenarei, a 
luat cuvîntul tovarășul Florian Dă- 
nălache. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.Q.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R. Vor
bitorul a subliniat importantele sar
cini ce revin sindicatelor pentru în

Dinu este accidentat destul de se
rios in minutul 27 și pînă la pauză 
nu va mai putea să se comporte la 
valoarea sa. (De altfel, in repriza 
secundă locul său va fi luat de Hăl- 
măgeanu). Chiar și in ace.ste condi
ții, tricolorii nu renunță la contra
atacuri. Dumitrache șutează puternic 
și golul pare iminent ; bara insă 
retrimite mingea în teren... în fina
lul reprizei, Neagu, pătruns in ca
reul galezilor, este faultat • (normal 
trebuia dictat penalti 1) dar arbitrul 
lasă jocul să continue. Scorul ră- 
mine imaculat și după șutul foarte 
puternic tras de England la poarta 
lui Răducanu. Mingea lovește bara
și arbitrul fluieră sfirșitul reprizei.

Repriza secundă are, in general, 
aceiași aspect. Pe terenul foarte alu
necos (ploaia măruntă n-a contenit 
deloc) jucătorii de cîmp ai celor două 
echipe aleargă destul de vioi, con- 
trolind insă mingea cu multă dificul
tate. Ofensiva galezilor este tot 
mai insistentă și mai bine organi
zată. Pe măsură ce meciul se apro
pie de sfîrșit, jocul devine de-a drep
tul dramatic. Fotbaliștii români fac 
eforturi maci pentru a degaja te
renul. Se remarcă în mod deose
bit portarul Răducanu ; plonjoanele 
lui temerare sint și foarte oportune, 
în ultimul sfert de oră, Dobrin dste 
schimbat cu Domide. Galezii forțează. 
Apărarea noastră, in ajutorul Căreia 
vin și înaintașii, și mijlocașii, se află 
însă la post.

Scor final 0—0. Un rezultat meri
toriu, desigur, pentru echipa Româ
niei, din rîndul . căreia s-au re
marcat : Lupescu, Dumitru, Radu 
Nunveiller. Fl. Dumitrescu, Săt- 
măreanu și, bineînțeles, portarul 
Răducanu, care și-a atras aci simpa
tia specialiștilor, ca și a publicului 
spectator prin extraordinarele sale 
intervenții în momentele de mare 
pericol din repriza secundă.

Echipa României a avut in prima 
repriză următoarea alcătuire : Ră
ducanu — Sătmăreanu. Lupescu, 
Dinu, Mocanu — Dumitru, Radu 
Nunveiller — Neagu, Dobrin, Dumi
trache, Fl. Dumitrescu. 

erau prezenți Emil Drăgâneshu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Mihai Bălănescu, ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Vasile 
Malinschi, guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste România. 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
delegația a fost întimpinată de Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Lazâr, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Ekamba Elombe Nicodem, membru al 
C.C. al Partidului Congolez al Muncii.

La sosirea pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost in
tim,pinată de tovarășii Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

deplinirea de către fiecare între
prindere a planului de stat pe anul 
1970. a planului cincinal la toți in
dicatorii, precum și a angajamente
lor asumate in întrecerea socialistă, 
pentru înfăptuirea măsurilor stabi
lite de partid in vederea ridicării 
continue a nivelului de trai al po
porului. Președintele Consiliului 
Central a insistat asupra necesității 
îmbunătățirii stilului și metodelor de 
muncă ale sindicatelor, creșterii exi
genței, răspunderii și competenței 
tuturor organelor sindicale in vede
rea participării lor mai active la în
făptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în numele plenarei, vorbitorul a 
asigurat conducerea partidului, per
sonal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că sindicatele sînt hotărîte să de
pună toate eforturile pentru a-și a- 
duce o contribuție sporită Ia înfăp
tuirea mărețului program de înflo
rire a României socialiste elaborat 
de Congresul al X-lea al P.C.R,

(Agerpres)

Pină in prezent, la campionatele 
europene de box pentru tineret de la 
Miskolc. 25 de întîlniri din cele 96 
disputate in preliminarii s-au înche
iat înainte de limită. Directorii de 
ring, oamenii de colț și mai ales me
dicii apreciază just situațiile create 
intre corzile ringului, oprind la timp 
luptele. Ej au dat dovadă de o bună 
orientare, scutind de multe ori pe 
boxerii mai slab pregătiți să recep
ționeze lovituri gratuite, care le-ar 
scade capacitatea de rezistență. în- 
tr-o discuție avută cu dr. Blonstein 
(Anglia), președintele comisiei me
dicale A.I.B.A., și cu dr. Ionel Stă- 
nescu (România), Secretarul acestei 
comisii, aceștia mi-au declarat că mă
surile luate respectă fidel linia trasa
tă de medicina sportivă in protecția 
boxerilor, in evitarea traumatismelor. 
Am văzut și antrenori conștienți care 
au sesizat înaintea oficialilor că e- 
levii lor se află în dificultate, arun- 
cind la timp prosopul. Fostul triplu 
campion olimpic maghiarul Laszlo 
Papp l-a abandonat într-o astfel de 
manieră pe elevul său Kosma în 
meciul cu sovieticul Anisimov.

Dintre boxerii români care au 
evoluat pînă acum, s-a remarcat 
Dinu Condurat (muscă) care. învin- 
gindu-1 la puncte pe iugoslavul Aii- 
sanovici, și-a asigurat medalia de 
bronz. în semifinale, el il va întilni 
pe maghiarul Kisnemeth. La catego
ria semiușoară, Juhasz a ciștigat la 
puncte în fața lui Cornel Hoduț. La 
mijlocie, sovieticul Anfimov a obți
nut victoria înainte de limită în me
ciul cu reprezentantul nostru Șaigo.

Ieri după-amiază. Sandu Mihalcea 
(ușoară) a dispus la puncte de bul
garul Fucigiev, care a fost expediat 
la podea de trei ori. Mihalcea s-a 
calificat in semifinale, urmind să-1 
întîlnească pe maghiarul Nemecz. La 
categoria semigrea, bulgarul Dikov 
l-a învins prin abandon, în ultima re
priză, pe Ion Siliște. Boxerul român, 
ca și Moraru și Boboc, s-a prezentat 
foarte slab, fiind expediat de trei ori 
la podea. Arbitrul a oprit lupta pe 
bună dreptate, deoarece Siliște se 
afla în dificultate.

„Sîntem o țară independentă, 
care dorește pace

și coexistență cu toate statele46
UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII CHILE, SALVADOR ALLENDE
SANTIAGO DE CHILE (Agerpres) 

— Președintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, a expus intr-un in
terviu acordat trimisului special al 
cotidianului iugoslav „Politika" di
recțiile principale ale politicii inter
ne și externe a guvernului său și 
considerațiile sale cu privire la dez
voltarea internă ulterioară a țării. 
„Sîntem o țară independentă, mică și. 
subdezvoltată, care dorește pace și 
coexistență cu toate statele", a de
clarat președintele Salvador Allende. 
„Dorim să contribuim la consolida
rea păcii, la lupta dreaptă a țărilor 
ih curs de dezvoltare și, în consecin
ță, să promovăm o politică externă 
activă". El a precizat apoi că în re
lațiile pe care Chile le va întreține 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială și politică, gu
vernul său va „cere respectarea prin
cipiilor autodeterminării, neinterven
ției și suveranității tuturor țărilor", 
lată de ce, a arătat el, Chile va sta
bili la momentul oportun relații cu 
Republica Populară Chineză, R.P.D. 
Coreeană, Republica. Democrată Ger
mană, R.D. Vietnam. Președintele a 
subliniat apoi că „în centrul activi
tății externe a guvernului chilian 
trebuie să se afle colaborarea strînsă 
cu țările latino-americane". „Relațiile 
cu Cuba — a spus el — vor fi res
tabilite intr-un moment pe care îl 
vom aprecia oportun, dar fără tergi
versări. Nu ascundem că de Cuba ca 
și de celelalte popoare revoluționare 
care luptă pentru libertate și progres 
ne leagă multe sentimente de solida
ritate. Sîntem conștienți de uriașa 
importanță istorică a revoluției cuba
neze pentru acest continent. Credem 
că reluarea relațiilor cu Cuba este 
necesară în interesul păcii și al celor 
două țări. în același timp, am spus 
și repetăm că revoluția cubaneză a 
avut drumul ei și că cea chiliană îl 
are pe al ei propriu, diferit. Fiecare 
revoluție poate să învețe de la alta 
și aici trebuie să se facă și mai mult 
simțite prezența și glasul națiunilor 
latino-americane".

Vorbind despre însemnătatea vic
toriei forțelor de stingă in alegerile 
prezidențiale care au avut loc recent 
și despre sensul politicii interne a 
guvernului său, președintele Allende 
a declarat că „Chile își începe mer
sul său democratic spre socialism, pe 
propria sa cale, care se bazează pe 
tradițiile și realitățile sale. Vom con
strui socialismul treptat, a arătat el, 
prin transformarea revoluționară a 
societății, credincioși procedeului de
mocratic... Putem fi și fericiți și min- 
dri, a continuat Allende, că Chile 
pornește spre socialism evitind răz
boiul civil și vărsarea sîngelui fră
țesc, deoarece s-a dovedit puterea 
și capacitatea instituțiilor democra
tice existente și a fost respectată do
rința majorității care cere o schim
bare radicală a societății. Forțele 
noastre republicane au reușit din nou

Distincții românești 
acordate unor 

personalități italiene
ROMA 11 (Agerpres). — în numele 

președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, ambasadorul Ro
mâniei la Roma, Iacob lonașcu, a în- 
mînat „Ordinul Meritul Cultural" 
clasa a Il-a profesorilor Gianfilippo 
Carettoni, superintendent pentru an
tichități din Roma, și Carlo Carducci, 
superintendent pentru antichități din 
Piemont, precum și „Ordinul Meritul 
Cultural" clasa a IlI-a lui Orseolo 
Torossi, arhitect, și Annei Gallina- 
sevl, inspectoare la Superintendența 
pentru antichități din Roma.

înaltele distincții au fost acordate 
personalităților italiene pentru activi
tatea desfășurată pe linia cunoașterii 
istoriei poporului român, pentru con
tribuția deosebită adusă Ia organiza
rea și realizarea la Roma a expoziției 
„Civilizația romană în România".

MOSCOVA

Conferință de presă 
a ambasadorului 

Republicii 
Vietnamului de sud

MOSCOVA 11 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
La Ambasada din Moscova a Repu
blicii Vietnamului de sud a avut loc 
marți o conferință de presă a am
basadorului Dang Quang Minh. Re- 
ferindu-se la recentele inundații de 
mari proporții care au provocat 
pierderi grele în cinci provincii din 
zona oentrală a țării, ambasadorul a 
menționat că. pentru a ușura situa
ția din provinciile afectate de cala
mități, Frontul de Eliberare Na
țională din Vietnamul de Sud a ho- 
tărit să aloce suma de 100 000 000 
piaștri din fondurile pentru asigură
rile sociale. Guvernul Republicii De
mocrate Vietnam a oferit o canti
tate de 40 000 tone orez. 4 milioane 
metri de țesături și 200 tone de me
dicamente pentru ajutorarea persoa
nelor care au suferit de pe urma 
inundațiilor.

Pe de altă parte, ambasadorul 
Dang Quang Minh a arătat că, in 
prezent, în Vietnamul de sud seduc 
lupte ofensive pe toate fronturile 
împotriva așa-numitei „pacificări",, 
care „nu este altceva decît o formă 
a vietnamizării agresiunii ameri
cane", a sipus el. In legătură cu 
faptul că in unele cercuri se acre
ditează ideea unor „puncte comune" 
între propunerile americane și cele 
ale guvernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
sud, ambasadorul a precizat : „Po
zițiile noastre sint diametral opuse". 

ca, respectind și utilizind tradițiile și 
instituțiile democratice, să nu renun
țe niciodată la țelurile de bază, să 
adapteze acțiunea lor la realitatea 
noastră istorică și să găsească dru
mul lor spre victorie. în acest fel, a 
precizat Allende, Chile a arătat lumii 
că, in anumite condiții, este posibil 
ca mișcarea anticapitalistă să ajungă 
la putere prin alegeri libere și să ob
țină respectarea dorinței poporului... 
Plecăm de la realitățile noastre și 
credem că este posibil să mergem 
spre socialism pe drumul democra
ției, pluralismului și libertății poli
tice. Acesta este, într-un cuvint. dru
mul nostru, chilian, de transformare 
radicală a societății".

Explicînd în continuare condițiile 
care au asigurat succesul coaliției de 
stingă, președintele Salvador Allen
de a menționat că în Chile există, 
intr-adevăr, premise pentru schim
bări profunde.

„Guvernul meu — a relevat preșe
dintele — este hotărît nu numai să 
realizeze programul anunțat, ci și ca 
fiecare pas și efort al său să încline 
spre realizarea acestor aspirații pro
funde ale chilienilor, și de aceea 
chemăm pe fiecare să fie participant 
la marea acțiune istorică a construi
rii unei patrii noi și mai bune". în 
această ordine de idei, Allende și-a 
exprimat părerea că „Partidul demo- 
crat-creștin va fi și in viitor conș
tient de răspunderile sale, va rămine 
credincios programului său care, în 
problemele transformării țării, este 
apropiat programului nostru".

Președintele a apreciat că impor
tanța naționalizării producției de cu
pru este imensă. „Aceasta — a con
tinuat el — înseamnă că dorim să 
spargem, împreună cu alte măsuri, 
sfera monopolului, să devenim în 
sfîrșit posesorii pîrghiilor dezvoltării 
proprii".

întrebat despre consecințele actului 
de naționalizare asupra relațiilor din
tre Chile și Statele Unite, președin
tele Allende și-a exprimat speranța 
că nu vor interveni greutăți. „Dorim 
cele mai bune relații cu toate țările, 
pe baza egalității și respectului re
ciproc, și, desigur, și cu Statele Unite 
ale Amerlcii. Vom respecta toate 
contractele noastre. într-un cuvint, 
viitoarele raporturi nu depind de noi 
și sîntem gata să contribuim la dez
voltarea relațiilor egale, să evităm 
incidentele. Nu vom face concesii în 
realizarea programului nostru".

★
Cele 26 de bănci particulare care 

operează în prezent în Chile vor 
treoe sub oontrolul statului, a anun
țat ministrul economiei, Pedro Vous- 
kovic. „Intenționăm să plasăm în
tregul sistem bancar în ’miinile sta
tului" a spus el, precizînd că a- 
ceastă măsură va facilita finanța
rea mai rațională a unor programe 
de dezvoltare a economiei chiliene.

PREȘEDINTELE MAKARIOS DESPRE ROLUL 
ȚĂRILOR MICI PE ARENA INTERNAȚIONALĂ

NICOSIA — Președintele Republicii 
Cipru, arhiepiscopul Makarios, s-a 
înapoiat marți la Nicosia, după un 
turneu întreprins prin mal multe țări 
ale lumii. La încheierea recentei vi
zite în Japonia, transmite agenția ja
poneză de știri Kyodo, a fost organi
zată o conferință dp presă, în cadrul 
căreia președintele Makarios s-a re
ferit la o serie de probleme actuale 
ale vieții internaționale. El a subli
niat, între altele, că autodeterminarea 
este principiul cel mai important, în 
favoarea căruia se pronunță Națiuni
le Unite. O ilustrare semnificativă a 
justeței acestui principiu o constituie

haga încheierea Adunării 
parlamentare a N.A.T.O.

HAGA 11 (Agerpres) — Cea de-a 
16-a sesiune a Adunării parlamentare 
a N.A.T.O. s-a încheiat prin adopta
rea unor recomandări care vizează în
tărirea potențialului militar și spo
rirea cheltuielilor de înarmare ale ță
rilor participante la pact. Printre re
comandări se numără și mult contro
versata problemă a „creării unor for
țe militare navale permanente în Ma
rea Mediterană", idee dezaprobată de 
mai multe țări ale N.A.T.O.

Evoluția situației internaționale, 
contactele bilaterale care au demon
strat atît necesitatea, cît și posibili
tatea angajării practice a procesului 
complex de înfăptuire a securității 
europene, au impus ca sesiunea

„Zambia aparține zambienilor"
Președintele Kaunda despre programul de reforme economice

LUSAKA 11 (Agerpres) — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
s-a oprit pe larg, în cuvintarea ros
tită la ședința de închidere a Con
gresului național al Partidului Unit 
al Independenței Naționale din Zam
bia, asupra măsurilor anunțate- cu 
privire la naționalizările și refor
mele economice pe care guvernul le' 
va întreprinde în viitorul apropiat. 
El a precizat că statul va prelua 
51 la sută din capitalul a patru 
bănci străine care operează în Zam
bia, fondurile rezultate urmînd să 
fie administrate de oompania de 
stat „Findeco" creată cu această o- 
cazie, în colaborare cu societățile de 
stat „Mindeco" și „Indeco", care con
trolează și finanțează industria ex
tractivă și. respectiv, activitatea co
mercială. Statul va naționaliza in 
întregime trei societăți imobiliare 
care operează în domeniul construc
țiilor și va prelua controlul asupra 
•ocietăților comerciale cu amănuntul

ROMA

Convorbiri 
italo-sovietice

ROMA 11 (Agerpres) — Premierul 
Italian, Emilio Colombo, l-a primit 
miercuri la Roma pe ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromiko, aflat într-o vizită 
oficială in Italia, cu care a avut o 
convorbire. în aceeași zi, Andrei Gro- 
mîko a fost primit de vicepremierul 
de Martino și și-a continuat convor
birile începute marți seara cu colegul 
său Aldo Moro. Potrivit agenției ita
liene A.N.S.A., Aldo Moro și An
drei Gromiko au relevat existența 
unor elemente pozitive, de destin
dere, in evoluția situației din Euro
pa. Ei și-au exprimat satisfacția pen
tru faptul că pe continent se inten
sifică nu numai legăturile economice, 
științifice și tehnice dintre țări, dar 
și relațiile cu caracter politic. Mi
niștrii au fost de acord că, în acest 
cadru, relațiile dintre U.R.S.S. și Ita
lia se pot dezvolta și mai mult. Aldo 
Moro a reafirmat că Italia se pro
nunță pentru o conferință general- 
europeană în problema securității.

R. F. A GERMANIEI

ACȚIUNI Dl PROTEST 
ÎMPOTRIVA MANIFESTĂRILOR 

PROVOCATOARE AU 
GRUPĂRILOR NEONAZIST!
BONN 11 (Agerpres) — în Repu

blica Federală a Germaniei iau am
ploare luările de poziție și acțiunile 
cercurilor politice realiste și ale opi
niei publice împotriva manifestărilor 
provocatoare ale grupărilor neona
ziste.

O ripostă împotriva uneltirilor ele
mentelor de dreapta au dat-o și par- 
ticipanții la o conferință inițiată la 
Bonn de organizația vest-germană 
„Acțiunea democratică", la care au 
fost prezenți parlamentari, lideri sin
dicali, ai unor organizații obștești și 
de tineret. Luînd cuvintul, H. Weber, 
vicepreședinte al organizației de ti
neret „Bundesjugendring", care nu
mără peste 7 milioane de membri, a 
subliniat necesitatea ca acțiunile 
neonaziste să primească o ripostă ho- 
tărită. Această poziție a fost spriji
nită și de K. Voigt, președintele or
ganizației „Tinerii socialiști", care a 
menționat opoziția crescîndă In rîndul 
tineretului față de acțiunile acelor 
forțe ce se pronunță împotriva poli
ticii guvernului federal vest-german 
de normalizare a relațiilor cu țării» 
socialiste.

faptul că numărul țărilor mici a cres
cut foarte mult de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, că aceste 
țări se afirmă tot mai mult pe arena 

-internațională. Fiecare națiune — a 
spus Makarios — dorește să simtă că 
este o națiune liberă. Președintele Ci
prului a subliniat că autodetermina
rea nu exclude, ci, dimpotrivă, recla
mă dezvoltarea colaborării între state.

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, Makarios a exprimat 
sprijinul țării sale pentru rezoluția 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967.

parlamentarilor N.A.T.O. să exami
neze problema convocării unei con
ferințe europene pentru securitate. în 
cursul discuțiilor, însă, s-au făcut 
auzite din nou opinii, potrivit cărora 
convocarea conferinței general-euro- 
pene trebuie cond;ționată de întărirea 
potențialului militar al N.A.T.O., iar 
discuțiile preliminare peiJru pre 
gătirea ei ar trebui purtate „de la 
bloc la bloc". Reafirmarea unor ast
fel de păreri determină pe observa
tori să remarce faptul că nici la a- 
ceastă sesiune a Adunării parlamen
tare a N.A.T.O, nu au fost depășit» 
acele poziții anacronice care contra
vin unei destinderi reale și dezvoltării 
colaborării dintre state corespunză
tor realităților continentului nostru.

și ridicata, precum și asupra celor din 
sectorul mijloacelor de transport. Toa
te societățile străine de asigurări tre
buie, de asemenea, să-și înceteze ac
tivitatea pină la 31 decembrie 1971 
in favoarea societății de stat zam- 
biene de asigurări. Președintele Ka
unda a menționat că guvernul a ho
tărît, totodată, să retragă unui număr 
de zece companii străine licenței» 
comerciale acordate anterior, ca ur
mare a faptului că acestea desfă
șoară „activități ce contravin intere
selor naționale ale țării".

Președintele Kaunda a relevat că 
adoptarea acestor măsuri va desă- 
vîrși, in esență, seria de reforme e- 
conomice inițiate In aprilie 1968 șl 
care urmăresc eliminarea dominației 
capitalului străin în economia zam- 
biană. „De azi, a arătat Kenneth 
Kaunda, Zambia aparține zambieni
lor și tot mai multe bogății ale sub
solului ei devin bunuri ale cetățeni
lor noștri".



I

viața internațională
DOLIU PENTRU GENERALUL

CHARLES DE GAULLE
Vestea încetării din viață a genera

lului Charles de Gaulle a zguduit 
Franța.’ Din momentul aflării tragi
cei vești, Franța trăiește sub 
semnul marii pierderi pe care po
porul francez a suferit-o la 9 noiem
brie 1970.

într-o nasfîrșită peregrinare, pari
zienii trec prin fața reședinței parti
culare a fostului președinte al Fran
ței pentru a-și pleca cu pioșenie frun
tea în fața mesei lui de lucru și a 
scrie cuvinte încărcate de emoție în 
cartea de onoare deschisă aci. Și ce
lelalte adrese la care a trăit și a mun
cit generalul de Gaulle au devenit în 
ultimele 24 de ore locuri de pelerinaj. 
De miercuri seara la Paris a în
ceput o veghe funebră la Arcul de 
Triumf, organizată de Asociația foș
tilor luptători din rezistență.

La Colombey-les-Deux-Eglises, sa- ■ 
tul în care a lucrat pînă în ultimul 
moment ilustrul defunct, viața parcă 
s-a oprit în loc. După consternarea 
primelor ceasuri au urmat reculege
rea profundă și tăcerea pioasă. In
tr-un decor foarte simplu, in salonul 
reședinței familiei de Gaulle a fost 
așezat corpul neînsuflețit al ilustru
lui dispărut, în uniformă de general 
de brigadă, acoperit cu tricolorul 
francez. Veghează doamna de Gaulle, 
copiii, alți membri ai familiei. Sosesc 
și pleacă mașini oficiale cu personali
tăți franceze, care exprimă condo
leanțe. Miercuri, președintele Geor
ges Pompidou, primul ministru, Jac
ques Chaban-Delmas, și fostul pre
mier, Maurice Couve de Murville, 
s-au prezentat la Colombey-les-Deux- 
Eglises cu titlu personal, neoficial — 
potrivit dorinței exprimate in testa
mentul fostului șef de stat — pen
tru a aduce ultimul omagiu celui dis
părut

Sentimentele de adîncă durere pe 
care le resimte poporul francez și-au 
găsit expresie în omagiul pe care pre- 

< ședințele Franței, Georges Pompidou, 
l-a adus memoriei generalului de 
Gaulle, în declarația prin care s-a a- 
dresat națiunii la posturile de radio. 
„In 1940 — a spus Pompidou — de 
Gaulle a salvat onoarea Franței. In 
1944 ne-a condus la eliberare și la vic
torie".

Numeroase alte personalități ale 
Franței au făcut declarații în care au 
reliefat figura generalului de Gaulle 
în contextul istoriei contemporane a 
acestei țări, rolul jucat de el pe are
na politicii internaționale. Couve de 
Murville, care a fost ultimul prim- 
ministru al generalului de Gaulle, a 
evocat „amărăciunea care i-a cu
prins pe cei care de aproape sau de 
departe l-au cunoscut, l-au urmat în 
timpul înce'rcărilor și gloriilor, au 
lucrat alături de el și care, indife
rent de distanța care i-a separat, au 
fost tovarășii și prietenii săi“. Gas
ton Defferre, primarul socialist al 
Marsiliei, adversar politic al lui de 
Gaulle, a declarat : „Cei care l-au 
cunoscut în timpul războiului sint 
loviți de o profundă durere. Oricare 
au fost disensiunile politice care au 
urmat, rămîne faptul că el a marcat 
o epocă cu destinul său excepțional", 
într-o declarație făcută ieri la pos
turile de radio franceze, Georges 
Marchais, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist Francez, sub
linia : „Generalul de Gaulle expri
ma politica unor forțe sociale pe care 
P.C.F. le-a combătut. Cu toate aces
tea, într-un moment dificil, genera
lul de Gaulle și-a legat numele de 
unul dintre cele mai glorioase epi
soade din istoria națională : rezis
tența poporului francez în fața in
vadatorilor hltleriști. Iată ce am vrea 
■ă reținem în ziua morții sale".

In diferite țări ale lumii, șefi de 
state și guverne, înalte personalități 
politice, reprezentanți ai vieții pu- 
blioe și-au exprimat — în de
clarații, în telegrame adresate 
conducătorilor francezi și soției

defunctului — adinca compasiu
ne produsă de vestea morții genera
lului de Gaulle, caracterizînd în cu
vinte elogioase momentele remarca
bile ale activității sale. „Am aflat 
cu adîncă durere despre moartea 
generalului de Gaulle — se arată în 
mesajul reginei Elisabeta a Angliei. 
El va fi admirat totdeauna în țara 
mea, ca un mare francez și un pa
triot și nu vor fi uitate niciodată 
curajul și tenacitatea sa in slujba 
cauzei aliate în zilele întunecate ale 
celui de-al doilea război mondial". 
In telegrama adresată președintelui 
Georges Pompidou de către Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornii și Alexei 
Kosîghin se menționează că „pentru 
toți oamenii sovietici, numele gene
ralului de Gaulle, unul dintre condu
cătorii coaliției antihitleriste, este 
indisolubil legat de lupta comună 
dusă de Uniiinea Sovietică și Franța 
în anii grei ai celui de-al doilea 
război mondial, de victoria asupra 
tiraniei fasciste. Remarcabil om de 
stat, care s-a bucurat de un înalt 
prestigiu internațional, generalul 
de Gaulle a făcut mult pentru re-

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA IOAN GRIGORESCU

nașterea măreției Franței, pe căile 
unei orientări independente in poli
tica externă". Președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, a dat publici
tății o declarație in care se spune : 
„dispariția generalului Charles de 
Gaulle ne face să ne gindim la cali
tățile care dau măreția oamenilor și 
națiunilor. Dispariția sa constituie 
din această cauză o pierdere nu 
numai pentru națiunea franceză, ci 
și pentru întreaga lume". Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a dat publicității o decla
rație în care se spune : „Istoria nu 
va uita niciodată că la 18 iunie 1940, 
în timpul celei mai mari expansiuni 
a Germaniei hitleriste, generalul 
de Gaulle a chemat poporul și s-a 
situat în fruntea luptei lui împotriva 
fascismului. Astfel, el a devenit nu 
numai simbolul rezistenței și al 
luptei poporului francez, ci și unul 
din cei mai reprezentativi lideri ai 
coaliției antihitleriste". Președintele 
Mao Tzedun — anunță agenția Chi
na Nouă — a trimis un mesaj d-nei 
de Gaulle în care, exprimînd since
re condoleanțe, subliniază : „vreau să 
aduc omagiul meu profund luptăto
rului neînfricat împotriva agresiunii 
fasciste și pentru apărarea indepen
denței naționale a Franței". De la 
Pekin au sosit la Paris, cu un avion 
special, coroanele de flori trimise de 
conducătorii poporului chinez în semn 
de omagiu memoriei fostului preșe
dinte al Franței. Președintele. 
Italiei, Giuseppe Saragat, declară in 
mesajul său : „Poporul italian se 
alătură poporului francez, cinstind 
memoria conducătorului care, în zi
lele întunecate ale războiului, cînd 
era în joc libertatea omenirii, a știut 
să-și încurajeze națiunea și. împreu
nă cu aliații, să o conducă pentru 
a-și recuceri independența". „Po
porul senegalez a aflat cu mare du
rere pierderea ireparabilă suferită 
de poporul francez ; durerea acestuia 
este și durerea lui" — scrie, în me
sajul adresat lui Georges Pompidou. 
Leopold Senghor, președintele Sene
galului. Cancelarul R. F. a Ger
maniei. Willy Brandt, afirmă în 
telegrama trimisă lui Georges Pom
pidou : „Rolul celui decedat în 
istoria Europei și a lumii nu va 
fi uitat. EU și-a asumat sarcina 
de a salva Franța" într-o perioadă în
tunecată. a început opera de recon
strucție. a readus țara sa în rîndu-

rile puterilor mondiale și a dat Eu
ropei o nouă pondere". „De Gaulle 
a lost omul care a știut cum să spună 
„NU“ capitulării Franței in fața cu
ceritorului german hitlerist. Acest 
„NU" exprima nu numai voința na
țională a Franței, ci și sentimentele 
Europei. însemna că lupta va conti
nua și că în această luptă Franța 
vș avea un rol de jucat" — a decla
rat la Roma Pietro Nenni, liderul so
cialist italian. Umberto Terraeinl, 
președintele grupului comunist din 
Senatul italian, l-a elogiat pe de 
Gaulle pentru „curaj în perioada 
cea mai primejdioasă pentru țară 
sa și pentru toate țările din Europa, 
perioada luptei împotriva agresiunii 
hitleriste".

O simplă răsfoire a cotidienelor 
centrale franceze, care au apărut în 
tiraje excepționale, dezvăluie pro
funda semnificație pe care o are pen
tru poporul francez dispariția din 
viață a generalului de Gaulle, pu
ternicul ecou pe care l-a avut moartea 
sa subită. Ziarul „La Nation" men
ționează : „La 9 noiembrie 1970 ge
neralul de Gaulle a intrat in viitor". 
„L’Aurore" scrie la rindul său : 
„De Gaulle intră în istorie, in acea 
istorie pentru care atît de lung timp 
s-a pregătit ; azi, el nu mai există, 
doar istoria va fi aceea care ne va 
permite să-i înțelegem mai bine ac
țiunile și personalitatea".

„L’Humanite", organul central al 
Partidului Comunist Francez, scrie, 
sub semnătura redactorului său șef, 
Rend Andrieu : „A fost un mare om 
de stat, neîndoielnic cel mai mare 
care a ieșit din rîhdurile burgheziei 
franceze a epocii noastre. El și-a 
asumat responsabilitățile supreme ale < 
puterii într-o epocă deosebit de fer
tilă în tragedii. Istoria nu va uita 
rolul pe care l-a jucat în 1940 alegînd 
continuarea luptei... Fără îndoială, el 
a văzut în felul său grandoarea Fran
ței. Dar a rămas prizonierul originii 
sale, al educației și al clasei căreia ii 
aparținea... în soluționarea problemei 
algeriene, generalul de Gaulle a oferit 
cu cea mai mare strălucire proba ca
pacității sale și a realismului de om 
de stat".

Presa franceză face ample referiri 
la ecoul stîrnit în lume și în presa 
mondială de acest eveniment. Astfel, 
posturile de radio franceze au 
transmis mesajele șefului statului 
român. Nicolae Ceaușescu, adresate 
președintelui Pompidou și doamnei 
de Gaulle, și al premierului Ion 
Gheorghe Maurer către premierul 
francez J. Chaban-Delmas și au a- 
nunțat decretarea zilei de joi în Ro
mânia drept zi de doliu. In presă 
se arată, de asemenea, că în memoria 
generalului de Gaulle, drapelele sînt 
în bernă într-o serie de capitale ale 
țărilor lumii, că în Liban s-a de
cretat doliu național de 3 zile, in 
R.A.U. - 7 zile.

Funeraliile fostului președinte 
de . Gaulle vor avea loc astăzi, in
tr-un cadru sobru. Aceasta, potrivit 
dorințelor sale, exprimate intr-un 
testament al cărui conținut a deve
nit cunoscut marți. „Nu doresc fu
neralii naționale — se spune in 
acest document. ...Bărbații și femeile 
Franței și din alte țări ale lumii 
vor putea, dacă o doresc, să mă în
soțească pînă la locul din urmă in 
tăcere". ,

In conformitate cu aceste dorințe, 
la Colombey, solemnitatea se va des
fășura în cea mai strictă intimitate. 
La Paris, un serviciu religios se va 
desfășura la Catedrala Ndtre Dame 
de Paris. La această ceremonie și-au 
anunțat participarea șefi de state, re
prezentanți ai acestora, prim-miniș- 
tri și alte personalități guvernamen
tale din peste 80 de țări ale lumii. 
Alături de milioane de francezi, ei 
vor aduce un călduros,omagiu mare
lui om de stat care a fo9t genera
lul de Gaulle.
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în Uniunea Sovietică 
a fost lansată stația automată 

„LUNA-17“
MOSCOVA 11 (Ager- de pe o orbită de sate- 

pres). — Marți, la ora lit artificial al Pămin- 
17 și 44 de minute, ora tului și s-a plasat pe o 
Moscovei, în Uniunea 
Sovietică; a fost lansată 
stația automată „Luna- 
17", informează agenția 
TASS.

Misiunea stației con
stă in verificarea unor 
noi aparaturi de bord și 
tontinuarea cercetărilor 
științifice asupra Lunii 
și a spațiului cosmic 
din preajma sa. Stația 
automată „Luna-ll" a 
fost dirijată spre Lună

traiectorie apropiată de 
cea prevăzută prin cal
cul. Miercuri, la ora 
9.0«, ora Moscovei, sta
ția se afla la o distanță 
de 139 000 kilometri de 
Pămint. Aparatura a- 
flată la bordul stației 
funcționează normal.

Urmărirea stației și 
determinarea coordo
natelor sale se realizea
ză prin măsurători ra
dio și mijloace optice

de la un centru de co
mandă și de calcul te
restru și de la observa
toarele astronomice din 
U.R.S.S.

★
Ccsmos-377. Miercuri, 

în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul ar
tificial al Pămintului 
„Cosmos-377“. Apara
tura științifică destina
tă continuării cercetă
rii spațiului cosmic a- 
flată la bordul satelitu
lui funcționează nor
mal.

Sînt necesare acțiuni eficiente 
pentru realizarea unor pași concreți

pe calea dezarmării
* 

Intervenția reprezentantului României
NEW YORK 11. — Trimisul special Agerpres, C. Alexandroaie, trans

mite : In principalul organism al Adunării Generale a O.N.U., Comitetul pen
tru problemele politice și de securitate continuă dezbaterile asupra chestiu
nilor dezarmării, incepute la 2 noiembrie. In ședința de miercuri dimineața au 
luat cuvintul reprezentanții României, 
Noii Zeelande, Iranului și Nepalului.

Uruguayului, Cehoslovaciei, Birmaniei,

0 remarcabilă personalitate a franței 
și a vieții politice mondiale

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu adîncă mihnire de 
vestea încetării din viață a fostului 
președinte al Republicii Franceze, 
generalul Charles de Gaulle, remar
cabilă personalitate politică a Franței, 
a vieții politice internaționale. Prin 
întreaga sa viață și activitate, Charles 
de Gaulle și-a inscris numele în isto- 
ra Franței și a lumii contemporane 
ca un eminent om de stat, devotat 
înțelegerii și colaborării internațio
nale.

Este cunoscut rolul important pe 
care generalul de Gaulle l-a avut în 
marea epopee a rezistenței împotriva 
fascismului. După capitularea Franței 
datorită trădării forțelor retrograde, 
generalul de Gaulle a chemat, prin 
cunoscutul „Apel de la 18 iunie", 
poporul francez la luptă pentru eli
berarea patriei de sub ocupația hi- 
tleristă, pentru independența, onoarea 
și demnitatea națională a Franței. 
Mișcarea „Franța liberă", Comitetul 
pentru Eliberarea Națională, guvernul 
provizoriu al Republicii Franceze, de 
sub conducerea lui de Gaulle, au 
contribuit considerabil, Împreună cu 
mișcările de rezistență organizate în 
Consiliul Național, în rindul cărora 
comuniștii au jucat un rol primordial, 
la eliberarea țării de sub cotropirea 
hitleristă. Sub conducerea generalului 
de Gaulle, Franța a adus o contri
buție substanțială la marea victorie a 
coaliției antihitleriste.

Este bine cunoscută activitatea 
prodigioasă desfășurată de generalul 
de Gaulle în calitatea sa de șef 
al primului guvern format după eli
berare și îndeosebi in funcția de pre
ședinte al Franței, pe care a țleți- 
nut-o timp de peste un deceniu. Este 
un mare merit politic al lui Charles 
de Gaulle că, dînd dovadă de clarvi
ziune, de înțelegere a mersului isto
riei. înfruntînd opoziția și atacurile 
reacțiunii și-a consacrat activitatea 
realizării unui obiectiv esențial al 
forțelor democratice și progresiste 
— încetarea războiului din Algeria, 
care provocase atîtea nenorociri po
porului algerian. cît și poporului 
francez.

în exercitarea celei mai jnalte ma
gistraturi a statului francez, Charles

de Gaulle s-a dovedit pe multiple 
planuri ale politicii externe un om 
de stat cu o viziune politică realistă, 
pătrunsă de înțelegerea unora dintre 
realitățile majore ale lumii contem
porane. Preocupat să asigure Fran
ței dezvoltarea de sine stătă
toare, președintele de Gaulle a înțe
les că acest obiectiv nu putea 
fi atins în climatul încordării inter
naționale, al divizării Europei și a 
lumii. Pornind de la aceste conside
rente, președintele de Gaulle a deve
nit promotorul unei politici active de 
destindere, de statornicire a unor re
lații de bună vecinătate, încredere și 
colaborare între state, fără deosebire 
de sistem social-politic, relații ba
zate pe principiile suveranității șl in
dependenței naționale, pe egalitatea in 
drepturi și neamestecul în treburile 
interne. Adeziunea la aceste principii 
și-a găsit expresie într-o serie de ac
țiuni politice ale guvernului francez, 
cum au fost ieșirea Franței din orga
nismele militare integrate ale 
N.A.T.O., dezavuarea războiului de 
agresiune dus de Statele Unite in 
Vietnam, stabilirea relațiilor diplo
matice cu Republica Populară Chi
neză. Generalul de Gaulle a ini
țiat și promovat consecvent orien
tarea spre contacte, schimburi de vi
zite, convorbiri între Franța și țările 
din răsăritul Europei, ca modali
tăți importante de cunoaștere ’’ re
ciprocă, de înțelegere și colaborare 
în scopul 'îmbunătățirii climatului 
politic pe continentul nostru, al păcii 
in lume.

Vizita pe care președintele de 
Gaulle a făcut-o in România, în mai 
1968, convorbirile rodnice pe care le-a 
avut atunci cu președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, au constituit un 
eveniment istoric în dezvoltarea re
lațiilor reciproce, au dat un nou 
avint colaborării dintre cele două 
țări. In cursul acestei vizite, ca și cu 
alte ocazii, generalul de Gaulle a 
evocat în cuvinte calde afinitățile 
culturale și tradițiile prieteniei ro- 
mâno-franceze, și-a exprimat sim
patia și admirația pentru progresele 
realizate pe toate tărâmurile de țara 
noastră în anii ce s-au scurs de la 
eliberare, a reliefat perspectivele

favorabile ale cooperării dintre cele 
două țări și popoare. „Franța — a 
spus președintele de Gaulle la adu
narea populară de la Craiova — iu
bește și stimează România, și dato
rită prezentului, adică, o repet, o 
Românie stăpină pe soarta ei, o 
Românie care iși are destinul in pro
priile miini, o Românie care înain
tează spre progres, o Românie pe care 
țara ce o reprezint simte că poate as
tăzi să conteze. Cum să nu am de
plină încredere in țara dumneavoas
tră, cind văd mulțimea dumneavoas
tră, imensă, înflăcărată, unită și adu
nată la un loc, cind se văd, așa cum 
am văzut noi azi dimineață, realizările 
moderne pe care Ie infăptuiți, cind am 
văzut uzina „Electroputere", cind am 
văzut Combinatul chimic, cînd am vă
zut Centrala electrică"...

Opinia publică din țara noastră a 
privit cu adîncă satisfacție faptul că 
și după ce generalul de Gaulle a 
încetat 6ă mai fie președinte al 
Franței, liniile de politică externă 
stabilite de el s-au menținut, că re
lațiile dintre România și Franța au 
continuat să se desfășoare pe același 
făgaș al prieteniei și colaborării. A- 
ceasta și-a găsit expresie în primirea 
plină de căldură pe care Franța a 
rezervat-o tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei între
prinse în cursul acestui an, in rezul
tatele rodnice ale convorbirilor 
dintre președintele României și 
președintele Franței, Georges Pom
pidou, în declarația semnată cu 
acest prilej — toate la un loc expri- 
mind dorința comună a ambelor po
poare și țări de a dezvolta în conti
nuare colaborarea româno-franceză, 
pe plan economic, cultural, tehnico- 
științific, în interesul ambelor po
poare, al destinderii în Europa, al 
păcii în ln,treaga lume.

Acum, cind Inima generalului 
Charles de Gaulle a încetat să bată, 
poporul român aduce memoriei sale 
un cald omagiu, ia parte la durerea 
încercată de poporul francez prin 
pierderea unuia dintre cei mai strălu
ciți oameni politici ai săi și iși ex
primă convingerea că prietenia trai
nică dintre România și Franța se va 
dezvolta și întări necontenit.

VARȘOVIA 11 — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Miercuri au continuat la Varșovia 
tratativele polono—vest-germane in 
vederea normalizării relațiilor reci
proce. Cele două delegații, conduse 
de Stefan Jedrychowski, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Polone, șl 
de Walter Scheel, ministrul de ex
terne al R. F. a Germaniei, înapo
iat la Varșovia după o absență de 
două zile, s-au întrunit într-o ședin-

ță plenară. Au fost ascultate dările 
de seamă ale reprezentanților celor 
două părți in cadrul grupei de ex- 
perți, care au prezentat rezultatele 
activității lor în ultimele două zile. 
A urmat o convorbire în doi între 
șefii delegațiilor. Atmosfera tratati
velor este de lucru și constructivă, 
dacă ne referim la activitatea des
fășurată în ultima zi, a precizat în 
cadrul obișnuitei conferințe de pre
să purtătorul de cuvînt polonez.

„Al Ahram“ despre organizarea
Uniunii Egipt

CAIRO 11. — Corespondentul A- 
gerpres C. Oprică transmite : Re- 
ferindu-se la Uniunea Egipt—Li
bia—Sudan, preconizată în cadrul 
reuniunii tripartite la nivel înalt, 
desfășurată la Cairo, cotidianul egip
tean „Al Ahram" arată că ea va fi 
condusă de președinții Libiei, Egip
tului și Sudanului, care se vor reuni 
la fiecare două luni pentru a discuta 
activitatea comitetelor ce urmează să 
elaboreze detaliile Uniunii. Se men
ționează că acestei „conduceri poli
tice" a Uniunii i se vor alătura un 
comitet suprem politic pentru plani
ficare, un consiliu unitar 
securitatea națională și un

IORDANIA

UN INTERVIU
CU PRIVIRE

pentru 
comitet

permanent de urmărire a realizării 
sale. Ddtaliile de constituire urmează 
să fie puse Ia punct în cadrul unor 
suboomitete Ia nivel ministerial pen
tru problemele politice, eoonomice, 
culturale și de informații. Acestea 
se vot întruni o dată pe lună, pînă 
cînd Uniunea va fi cristalizată.

Comitetul superior de planificare, 
arată ziarul citat, va fi compus din 
Comitetul Executiv al Uniunii So
cialiste Arabe și din comandamentele 
Consiliilor Revoluționare ale Libiei 
și Sudanului. De asemenea, cîte un 
reprezentant al fiecăreia dintre cele 
trei țări va fi delegat pentru Co
mitetul de planificare.

AL PREMIERULUI W. TALL
LA SITUAȚIA DIN ȚARĂ

AMMAN. — A Intrat
Protocolul privind organizarea și ac
tivitatea Rezistenței palestinene, 
semnat recent intre autoritățile iorda- 
niene și Comitetul Central al Rezis
tenței Palestinene.

într-un interviu acordat cotidianu
lui libanez „Al Jaryda", primul mi
nistru al Iordaniei, Wasfi Tall, a de
clarat că situația din țară se norma
lizează treptat, în conformitate cu 
acordurile de la Cairo și Amman 
dintre guvern și Rezistența palesti- 
neană. >

In vigoare

*
iordanian a confirmat 
a primit echipament

Premierul 
că Iordania 
militar american ’ la începutul lunii 
septembrie, înainte de inciden
tele care au avut loc între forțele re
zistenței palestinene și armata iorda
niană, în conformitate cu înțelegerile 
existente la acea dată și cu „scopu
rile impuse de împrejurările spe
ciale".

Vorbind în continuare despre „opo
ziția politică" internă, Tall a afirmat 
că există unele grupuri care ar purta 
răspunderea pentru incidentele din 
septembrie și' care ar intenționa să 
provoace alte incidente asemănătoare. 
El a avertizat, totodată, aceste gru
puri- că „posibilitatea guvernului de 
a lovi nu are nici o limită".

BEIRUT. - Bahi 
ședințele Comitetului . ___ ,
însărcinat cu supravegherea respec
tării acordurilor de la Cairo și 
Amman privind restabilirea calmu
lui în Iordania, a sosit miercuri la 
Beirut, venind de la Djeddah. Bahi 
Ladgham a avut întrevederi cu șeful 
statului libanez, președintele Sulei
man Frangieh.

Ladgham, pre- 
Superior Arab,

ROD AL COLABORĂRII 
ROMÂNO-TURCE

ANKARA II (Agerpres). — In lo
calitatea turcă Elazig a fost inaugu
rată o fabrică de superfosfați cons
truită de Republica Socialistă Româ
nia in cooperare cu Turcia. Fabrica 
are o capacitate de producție anuală 
de 300 000 tone. La ceremonia inaugu
rală au fost prezenți primul ministru 
turc, Suleyman Demirel. precum și 
miniștrii industriei, energiei, agricul
turii și turismului. A participat, de 
asemenea, ambasadorul României in 
Turcia, Grigore Geamănu, care a ros
tit, cu acest prilej, o scurtă cuvin- 
tare.

Pe ordinea de zi a Comitetului se 
află înscrise, la capitalul dezarmă
rii, șase puncte, printre care și 
propunerea românească privind 
„Consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității in lume". Reprezentantul 
permanent al României la Națiunile 
Unite, ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, și-a axat intervenția sa asu
pra importanței și semnificației pro
punerii României, rezervindu-și drep
tul de a lua cuvintul, în zilele ur
mătoare, pe marginea celorlalte pro
bleme ale dezarmării aflate în aten
ția Comitetului.

Vorbitorul a relevat că delegația 
română acordă întreaga însemnătate 
actualelor dezbateri pe tema dezar
mării, primele in acest domeniu după 
adoptarea, cu ocazia celei de-a 
XXV-a aniversări ă Organizației 
Națiunilor Unite, a importantei De
clarații în care se face „apel la toate 
guvernele să depună cu hotărire noi 
eforturi spre realizarea unor pro
grese concrete în direcția lichidării 
cursei înarmărilor și a realizării 
obiectivului final — dezarmarea ge
nerală și completă sub un control 
internațional eficace".

El a exprimat convingerea că exa
minarea aprofundată, cu participa
rea largă a statelor, a fenomenului 
complex pe care îl reprezintă cursa 
armamentelor, sub toate aspectele 
sale și a tuturor incidențelor aces
teia, este de natură să permită 
mai bună cunoaștere și o 
globală a " ' ’ . __ 1____
spiralei înarmărilor pe toate planu
rile și a marilor primejdii pe care 
ea le generează, degajarea unor con
cluzii care să slujească realizării u- 
nor măsuri practice de stăvilire și 
reducere neîntirziată a acestei com
petiții atît de iraționale.

în spiritul constructiv ce caracte
rizează participarea României la e- 
forturile internaționale de dezar
mare, concepem dezbaterea acestui 
punct ca un mijloc menit să deter
mine o analiză serioasă și concretă, 
cu toată răspunderea, a etapei ac
tuale și a dinamicii cursei înarmări
lor și, prin comparație, a rezultate
lor tratativelor de dezarmare, din 
care, noi toți, să desprindem sarci
nile urgente și. mai ales măsurile 
practice ce se impun de a fi nego
ciate fără întîrziere.

Pe plan economic și social — a 
spus el — cursa înarmărilor exercită 
în permanență efecte profund dăună
toare, ea afectind serios eforturile 
spre progres și bunăstare ale tuturor 
națiunilor, mari sau mici, in curs de 
dezvoltare sau dezvoltate, bogate sau 
sărace. Absorbind o parte considera
bilă a avuției omenirii, a resurselor 
ei materiale și umane, de care este 
atîta nevoie, competiția armamente
lor se dovedește a fi una din cele 
mai grele poveri care apasă asupra 
intregii omeniri.

Vorbitorul a citat unele date din 
care rezultă că. de la începutul se
colului nostru și pînă la finele dece
niului trecut, au fost irosite pentru 
scopuri militare peste 4 000 miliarde 
dolari. Alocată pentru nevoi pașnice, 
această sumă enormă ar fi fost sufi
cientă pentru a acoperi necesarul de 
hrană pentru toată populația globu
lui în aceeași perioadă.

Ceea ce apare deosebit de îngrijo
rător este faptul că, în ultimii ani, 
se constată o erupție masivă a chel- 

in privința 
.' 1_1 ceea ce 
de creștere.

o 
evaluare 

efectelor dăunătoare ale

tuielilor giilitare, atît în 
cuantumului anual, cît și în 
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In baza acordului româ- 
no-francez de colaborare 
științifică și tehnică,recent 8 
avut loc la Paris prima reuniune a 
grupului de lucru româno-francez 
pentru cooperarea în domeniul stan
dardizării. S-a căzut de acord asupra 
colaborării bilaterale între Institutul 
Român de Standardizare (I.R.S.) și 
Association Franțaise de Normali
sation (AFNOR), prevăzîndu-se o 
largă conlucrare reciproc avantajoa
să, în probleme ce interesează am
bele părți.

La Sofia a sosit genera
lul Saadun Gaidan, memb™ 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, ministru de interne al Iraku
lui. Marți, el a fost primit de Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. în cursul 
discuției ce a avut loc cu acest prilej, 
menționează agenția B.T.A., a fost 
exprimată dorința comună de con
solidare și dezvoltare a relațiilor prie
tenești dintre Bulgaria și Irak.

Delegația parlamentară 
italiană °°n(îus^ de senatorul 
Arturo Colombi, vicepreședinte al 
Comisiei Senatului pentru probleme
le agriculturii și silviculturii, preșe
dintele Comisiei centrale de control 
și membru al Direcțiunii P.C. Italian, 
și-a încheiat miercuri vizita în Uniu

nea Sovietică, plecînd spre patrie. 
Vizita delegației italiene în Uniunea 
Sovietică a avut loc la invitația sec
ției sovieto-italiene a grupului parla
mentar al U.R.S.S., informează agen
ția T.A.S.S.

In perioada august-oc- 
tOmbrie, forteIe de eliberare au 
distrus cinci puncte întărite, au scu
fundat mai multe ambarcațiuni și 
au scos din luptă numeroși soldați 
aparținînd trupelor colonialiste por
tugheze, se arată într-un comunicat 
publicat la Conakry de Partidul A- 
frican al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(PAIGO).

0 delegație comercială 
SpailiOlă, cor>dusă de Carlos Ro
bles Piquer, director 
nisterul Afacerilor Externe al Spa
niei. a sosit la Budapesta pentru a 
purta convorbiri preliminare în pro-

blema încheierii unui acord econo
mic ungaro—spaniol pe termen lung.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mitia Ribicici, a primit 
delegația Confederației industriași
lor britanici, condusă .de fostul pre
ședinte al confederației, Arthur 
Norman, care se află într-o vizită 
in Iugoslavia. Cu acest prilej, infor
mează agenția Taniug, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la pro
movarea colaborării economice și 
cooperării dintre Iugoslavia și Marea 
Britanie.
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SANTIAGO DE CHI
LE 11 (Agerpres) — Tri
misul special, Eugen 
Pop, transmite : Luni 
s-a deschis la Santiago 
de Chile o expoziție ro
mânească de artă popu
lară și artizanat. Găz
duită de Muzeul de ar
tă populară americană 
al Universității din 
Chile, expoziția cuprin-

de o gamă

In urma unor lupte vio
lente cu truPele regimului Lon Noi, 
forțele de rezistență populară din 
Cambodgia au ocupat orașul Troeung, 
situat pe șoseaua nr. 7 — una din
tre principalele artere de circulație 
ale țării.

echivalentul venitului pe doi ani al 
unui număr de 93 de state ale lumii 
aliate in curs de dezvoltare, în care 
trăiesc mai mult de două miliarde 
și jumătate de oameni.

De remarcat că, in ultima peri
oadei. ajutorul acordat țărilor în curs 
de dezvoltare reprezintă abia circa 
6 la sută din bugetele lor militare. 
Pe cap de locuitor, ajutorul econo
mic furnizat de țările industrializate 
este de circa 8 dolari, în timp ce 
cheltuielile militare sînt de 21 de ori 
mal mari, ridicindu-se la 170 dolari 
pe locuitor.

Pe lingă risipa uriașă de resurse 
materiale, înarmările și pregătirile 
de război absorb un vast și prețios 
potențial uman, imense resurse in
telectuale, sustrase din sfera acțiu
nilor constructive. Zeci de mii de 
savanți și cercetători, specialiști și 

’ tehnicieni de înaltă calificare sint 
antrenați sistematic in angrenajul 
militar, fiind astfel împiedicați să-și 
dedice inteligența și cunoștințele lor 
in slujba progresului material și 
spiritual al societății, a bunăstării.

Pe plan social, întreținerea psiho
zei războiului de către cercurile im
perialiste și a programelor de Înar
mări, cu tot tributul material și inte
lectual implicat, ca și starea prelun
gită de insecuritate, generată de a- 
menințările grave pe care le com
portă acumularea a tot mai multe 
mijloace de distrugere, a armelor de 
nimicire in masă in primul rînd, 
afectează direct nu numai bunăsta
rea popoarelor, ci și liniștea și si
guranța lor, impiedicindu-le să-și 
dedioe toate energiile creatoare pen
tru împlinirea aspirațiilor lor firești 
de pace și progres.

înghețarea și reducerea bugetelor 
militare ale statelor, propunere a- 
vansată de România in acest an in 
Comitetul de la Geneva, sistarea 
cursei înarmărilor și înaintarea trep
tată pe calea dezarmării ar crea 
importante disponibilități materiale, 
financiare și umane, în măsură să 
servească intereselor popoarelor res
pective și să sprijine eficient efor
turile pentru progres economic și 
social al țărilor in curs de dezvoltare.

Remediul eficace rezidă In aborda
rea neîntârziată, animați de voința 
de a ajunge la acorduri trainice, a 
problemelor pe care cursa înarmă
rilor, și înainte de toate a celor nu
cleare, le pune în fața prezentului 
și, totodată, in fața viitorului ome
nirii, pentru sistarea acestei compe
tiții încă în faza actuală și ridicarea 
unei stavile de nădejde de natură 
să prevină noile dezvoltări pe plan 
militar ce conțin germenii unor po
sibile conflagrații globale cu conse
cințe încă imprevizibile. Accelerarea 
negocierilor de dezarmare și sporirea 
eficienței lor pînă la depășirea rit
mului cursei înarmărilor se impun 
ca alternativă optimă în acest scop.

Vorbind apoi despre consecințele 
profund dăunătoare ale cursei înar
mărilor asupra păcii și securității în 
lume, -reprezentantul ’ României a 
declarat : Oricît ar părea de parado
xal, cursa înarmărilor, deși absoarbe o 
parte considerabilă a avuției omenirii, 
nu-i sporește cîtuși de puțin secu
ritatea, iar pacea lumii nu se află, 
pe această cale, consolidată. Nicio
dată, și cu atît mai mult în condi
țiile actuale, înarmările, acumularea 
unor stocuri de armamente nu re
zolvă problemele securității națio
nale și Internaționale. Dimpotrivă, 
ea reprezintă un' factor de tensiune 
și neîncredere in relațiile dintre sta
te, angajează la rindul său măsuri 
de înarmare din partea altora și con- 
tramăsuri, ducînd în ultima instanță 
reacția în lanț către cote mereu mai 
ridicate ale spiralei armamentelor.

Este un adevăr care și-a găsit o 
largă recunoaștere că o securitate 
deplină și o pace trainică nu pot fi 
întemeiate pe forță și pe instrumen
tele de promovare a ei — armele — 
ci pe interzicerea recurgerii la forță 
și Ia amenințarea cu folosirea forței, 
pe încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmare, statornicindu-se un sis
tem de raporturi între state înteme
iate nu pe echilibrul precar al forței, 
ci pe normele dreptului internațional 
și în primul rînd pe respectarea 
strictă de către toate statele și față 
de toți a independenței și suverani- 

1 tații naționale, a egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Reprezentantul român a exprimat 
în încheiere convingerea că sînt în
trunite condiții favorabile pentru ca, 
în urma unor dezbateri ample pe 
tema efectelor cursei înarmărilor, cu 
participarea largă a statelor, Aduna- 
rea Generală să preconizeze unele ac
țiuni practice, de natură să reprer 
zinte contribuții la mobilizarea efor
turilor și a voinței statelor, a opiniei 
publice internaționale in favoarea a- 
doptării unor măsuri eficiente vizînd 
încetarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea unor pași concreți pe calea de
zarmării generale și în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

TELEGRAMA MINISTRULUI DE EX
TERNE AL R.D.G. ADRESATA PRE
ȘEDINTELUI ADUNĂRII GENERALE

1 variată de 
opere de artă populară 
și artizanat care stirnesc 
un viu interes in rindul 
vizitatorilor. Expoziția 
este vizitată de un nume
ros public, printre care 
personalități ale vieții 
culturale din capitala 
chiliană. Renumitul et
nograf Oreste Plath, 
direct or uf. muzeului, a

subliniat in cuvintul ros
tit la vernisaj că „este 
o mare onoare pentru 
Muzeul de artă popu
lară americană al Uni
versității din Chile să 
inaugureze seria expozi
țiilor de artă populară 
și ■ artizanat din țările 
socialiste cu prezenta
rea creației românești 
in acest domeniu".

BERLIN 11 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al R. D. Germane, 
Otto Winzer, a adresat o telegramă 
președintelui sesiunii în ___ _ _‘_â_
nării Generale a O.N.U. cu rugămin
tea de a fi difuzată ca document ofi
cial. în telegramă se subliniază că 
R.D.G. este gata să se ralieze Decla
rației O.N.U. cu privire la principiile 
dreptului internațional ale relațiilor 
prietenești și de cooperare între sta
te, conform Cartei Națiunilor Unite.
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