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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
IN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Sofia, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, care, potrivit în
țelegerii stabilite anterior, va face 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria.

Cu acest prilej va fi semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române 
!n Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Va- 
sile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu „Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Blejan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Sofia.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil

Primire călduroasă la Sofia VIZITE PROTOCOLARE
Sofia, capitala țării vecine și 

prietene, a întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, nu numai cu ono
rurile cele mai înalte rezervate șe
filor de state, ci și cu căldura ini
milor zecilor de mii de cetățeni, 
care au ținut să-i adreseze urarea 
de bun venit, să-și exprime senti
mentele de stimă față de condu
cătorul partidului și statului nos
tru, care, în fruntea delegației de 
partid și guvernamentale a Româ
niei socialiste, face o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Populară Bulgaria.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române în comisia mixtă guverna
mentală româno—bulgară de co
laborare economică și tehnico-ști- 
ințifică, Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 

In timpul vizitei protocolare

Trofin, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Ion Iliescu, Ion Stănescu, de 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, ge
nerali, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și Borislav Konstantinov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost călduros sa
lutat de mii de cetățeni ai Ca
pitalei veniți la aeroport. Prin 
aplauze și ovații, scandînd înde
lung „Ceaușescu, P.C.R.", ei și-au 
exprimat adeziunea deplină la 
politica internă și externă a 
partidului nostru, hotărîrea fer
mă de a o înfăptui neabătut, 
pentru binele întregului nos
tru popcr. Seeretarul general al 
partidului a răspuns manifestări
lor entuziaste ale miilor de bucu- 
reșteni. Pionieri au oferit conducă
torilor de partid și de stat buchete 
de flori.

La ora 10, în aclamațiile mulți
mii, avionul oficial a decolat, în- 
dreptîndu-se spre capitala Repu
blicii Populare Bulgaria.

(Agerpres)

Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Va
sile Vlad, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Blejan, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia.

Aeroportul din Sofia poartă 
amprenta evenimentului sărbăto
resc, Drapelele de stat ale Româ
niei și Bulgariei împodobesc clă
direa aerogării pe care se văd 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Todor Jivkov și 
Gheorghi Traikov. Pe o mare pan
cartă, în limbile română și bulga
ră, citim urarea : „Bine ați venit, 
scumpi frați români !“

La ora 11, avionul la bordul că
ruia călătorește delegația română, 
escortat de la frontieră de avioa
ne militare ale armatei populare 
bulgare, își face apariția deasupra 
aeroportului.

In întimpinarea solilor poporului 
român au venit tovarășii Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare, Boian Bîlgaranov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului Național al

La sosirea pe aeroportul din Sofia

Frontului Patriei, Țola Dragoiceva, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Todor Pavlov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
Ivan Popov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., președin
tele Comitetului de Stat pentru Ști
ință și Progres Tehnic, Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B., Boris 
Velcev, membru al Biroului Poli
tic, secretar al 'C.C. al P.C.B., Lî- 
cezâr Avramov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, Peko Takov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul comerțului interior, An- 
ghel Țanev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
Venelin Koțev, secretar al C.C. al 
P.C.B., Petar Tancev, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Vladi
mir Bonev, Roza Koritarova, 
Gheorghi Bokov, membri ai Secre
tariatului C.C, al P.C. Bulgar, Sava 
Ganovski, președintele Biroului 
Adunării Populare, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe, mem-

(Contlnuare tn pag. a III-a)

La tovarășul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a făcut miercuri 
după-amiază o vizită protocolară 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, la 
sediul C.C. al P.C. Bulgar.

La întrevedere au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, Leonte Răutu, 
Vasile Patilineț, Corneliu Mănescu. 
Vasile Vlad, Nicolae Blejan.

La tovarășul Gheorghi Traikov
în după-amiaza aceleiași zile, to

varășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită protocolară tovarășului 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, la 
palatul Adunării Populare.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, prieteneas

DINEU OFICIAL
Tovarășul Todor Jivkov, prim- 

secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, a o- 
ferit miercuri la sediul C.C. al 
P.C. Bulgar un dineu oficial în o- 
noarea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ilie Ver
deț, Leonte Răutu, Vasile Patilineț, 
Corneliu Mănescu, Vasile Vlad, Ni
colae Blejan, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, precum 
și alte persoane oficiale care înso
țesc delegația română.

ÎN PAGINA A III-A

Toastul tovarășului Todor Jivkov
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Todor Jivkov
Au participat Boris Velcev, Lî- 

cezar Avramov, Dancio Dimitrov, 
Ivan Bașev, Konstantin Telalov, 
Spas Gospodov.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă deosebit de cordială, prie
tenească.

La sosirea delegației române; o 
mare mulțime de oameni, aîlațj în 
piața din fața sediului C.C., au 
salutat cu deosebită căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți oaspeți. Conducătorul partidu
lui și statului nostru a răspuns 
ovațiilor mulțimii, a strîns mîinile 
a numeroși cetățeni.

că, au luat parte membrii delega
ției române.

Din partea bulgară au asistat: 
Lîcezar Avramov, Dancio Dimitrov, 
Gheorghi Kulișev, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare, 
Mincio Mincev, secretar al Prezi
diului Adunării Populare, Ivan 
Bașev.

Au luat parte Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare, Boian Bîlgaranov, Țola 
Dragoiceva, Jivko Jivkov, Ivan 
Popov, Stance» Todorov, Boris Vel
cev, Lîcezar Avramov, Anghel Ța
nev, membri ai C.C. al P.C. Bulgar, 
ai Prezidiului Adunării Populare și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

SOLICITĂ
MAXIMUM DE ATENTIE 

t

PRIORITĂȚI PE AGENDA DE LUCRU 
A TUTUROR ÎNTREPRINDERILOR:
1. Pregătirea tehnică și organizatorică a pro

cesului de fabricație

2. Perfectarea contractelor de aprovizionare și 

desfacere

3. Aranjamentele privind colaborarea interuzinală
Pentru colectivele întreprinderilor 

și centralelor industriale, cele șase 
săptămîni care au mai rămas pînă 
la sfirșitul anului în curs reprezintă 
o perioadă în care eforturile cunosc 
o maximă intensitate, pentru ca pla
nul de producție pe 1970 să fie înde
plinit și depășit. Concomitent, Insă, 
în aceste ultime săptămîni se pregă
tește, pînă în cele mai mici amănun
te, „startul" producției din anul vii
tor. Legat de această importantă pro
blemă economică — pregătirea pro
ducției din primul an al viitorului 
cincinal — am întreprins recent in
vestigații în mai multe uzine con
structoare de mașini.

Am desprins cu acest prilej că, In 
comparație cu situația consemnată în 
ultimii ani, sta
diul nominalizării 
și acoperirii cu 
contracte a pro
ducției marfă din 
1971 este net su
perior. începută cu 
multe luni în 
urmă, contracta
rea producției uzinelor din cadrul 
Centralei industriale de utilaj 
energetic, metalurgic și pentru con
strucții din Capitală a atins în pre
zent un nivel de 83 la sută. La unele 
din unitățile componente — bunăoa
ră la uzinele „Hidromecanica" din 
Brașov, „Tehnofrig" din Cluj și 
„Vulcan" din București — contractele 
încheiate asigură desfacerea a 86—93 
la sută din producția planificată pe 
1971. îmbucurător este că această 
situație, radical îmbunătățită, nu e 
proprie numai unităților centralei a- 
mintite, ea putînd fi întîlnită și în 
alte întreprinderi constructoare de 
mașini. Spre exemplu, la uzina „In
dependența" din Sibiu.

— Este, cred, pentru prima oară 
cînd uzina noastră se găsește la ju
mătatea lunii noiembrie cu produc
ția anului viitor nominalizată și con
tractată în proporție de 86 la sută — 
ne-a spus ing. Mircea Florian, șeful 
serviciului pregătirea fabricației de la 
întreprinderea sibiană. La aceasta a 
contribuit și organizarea în uzină, în 
trei etape succesive — în lunile apri
lie și mai a.c. — a unor întîlnlri cu 
principalii noștri beneficiari, cu re
prezentanți ai forurilor lor de resort, 
ai Centralei industriale de utilaj chi
mic și pentru rafinării din București, 
din care facem parte, și ai ministe
rului nostru. Ca urmare, au fost no
minalizate și contractate integral uti
lajele și echipamentele tehnologice 
pentru Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Turnu Severin, Uzina de

ancheta economică

NOI ASOCIAJII INTERCOOPERATISTE
22 de cooperative a- 

gricole de producție din 
județul Nea;i ț, printre 
care cele din Tibucani, 
rimișești, Păstrăveni, 
Războicni, Horea, Bo
țești și Pildești, au for
mat o asociație inter- 
cooperatistă Dentru'us
cat și granulat masă 
verde. Noua unitate va 
avea o capacitate anua
lă de 6 000 tone granule, 
cantitate suficientă pen
tru furajarea a peste 
10 000 de animale, ce vor 
fi crescute într-un com
plex industria! în curs 
de construcție în apro
pierea orașului Roman. 

i

Tot de la această unita
te vor fi furnizate fura
je unor cooperative a- 
gricole din județ, care 
nu dispun de terenuri 
adecvate pentru cultura 
plantelor de nutreț. 
Cooperativele asociate 
au subscris un fond de 
11 milioane lei, necesar 
lucrărilor de investiții, 
și au rezervat circa 600 
de hectare teren irigat, 
pentru a fi cultivat în 
special cu Iucernă.

O nouă asociație In- 
tercooperatistă a luat 
ființă și în județul Ba
cău. Asociația, la care au 
aderat 30 de cooperati

AZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, 19 noiembrie, in Jurul orei 16,00, posturile 

noastre de radio și televiziune vor transmite direct, de 
Ia Sofia, mitingul organizat cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie a delegației de partid șl guvernamentale a Re 
publici! Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu 
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

produse sodioe din Govora (etapa a 
III-a), uzina „Carbosin" din Copșa 
Mică, Combinatul siderurgic din 
Galați și pentru alți mari beneficiari.

Dacă, exoeptînd într-o măsură li
vrările la export — unde este nece
sar să se intensifice acțiunea de per
fectare a i contractelor economice 
se cunoaște destinația producției, nu 
la fel stau lucrurile în ceea ce pri
vește organizarea aprovizionării cu 
materiile prime și materialele nece
sare fabricației. Aceasta constituie 
azi una dintre problemele majo
re ale pregătirii producției vii
toare într-o serie de uzine construc
toare de mașini. Cu toate că de cîte- 
va luni a intrat în. vigoare noua lege 
a contractelor economice, în toate 

uzinele în care 
am fost nu ni s-a 
vorbit decit de 
„cote", „niveluri", 
„drepturile da 
metal ale uzinei" 
— adică de for
mele camuflate 
ale anacronicelor 

repartiții. în același timp, aproa
pe fiecărei întreprinderi i s-a 
alocat cite un „nivel" de metal sensi
bil mai mic decit se solicitase. Bu
năoară, Centralei industriale de uti
laj metalurgic, energetic și pentru 
construcții i s-a stabilit o cotă mai 
mică cu 11 000 tone. E adevărat, în 
uzinele sale, stocul de metal depă
șește azi nivelul normat cu 16 000 
tone, adică s-a ajuns de la simplu la 
dublu și, în parte, „zgîroenia" minis
terului e deci justificată. Dar este de 
neînțeles cum va putea să realizeze 
Uzina de mașini grele din București 
— una dintre cele mai mari unități 
ale centralei sus-amintite — o pro
ducție care necesită 10 000 tone de 
laminate, cînd i s-a alocat o cotă de 
numai 3 000 tone. Problema este însă 
aceasta : cît din cantitatea de metal 
necesară anul viitor unităților con
structoare de mașini s-a contractat 
ferm pînă acum ?

— Nici un gram — ne-a răspuns 
tov. Gheorghe Angele seu, șeful ser
viciului aprovizionare al C.I.U.E.M.C. 
Sîntem încă în faza de tratative cu 
uzinele siderurgice.

Cît se va mai prelungi această fază 
de tratative, este greu de precizat 
azi. Din păcate, multe întreprinderi 
intimpină mari dificultăți și în asigu-

Dan MATEESCU 
Nicolae BRU.IAN 
N. Gr. MĂRAȘANU

(Continuare în pag. a II-a)

ve agricole, construieș
te un complex de creș
tere și îngrășare a ovi
nelor cu o capacitate a- 
nuală d.e 30 000 animale. 
Complexul va dispune 
de 16 hale, precum 
și de o furajerie com
plet mecanizată. Unită
țile asociației au alocat, 
pentru lucrările din a- 
cest an, peste 1,6 mili
oane lei, precum și în
semnate cantități de fu
raje. Jumătate din ca
pacitățile proiectate vor 
intra în funcțiune încă 
in primul semestru al 
anului viitor.

(Agerpres)

"1
*
*

*
*
*
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faptul; 
DIVERȘI 
După I
20 de ani I

Nu demult, Ștefan Szabo, !n I 
vînstă de aproape 20 de ani, din • 
Cluj, a aflat — dintr-o intim- I 
plare, de astă dată se pare fe- I 
ricită — că are un frate geamăn. I 
Cum și unde să-l găsească ? ■ 
După ce au rămas fără mamă, I 
amindoi copiii au fost crescuți la I 
Casa copilului din Cluj și nici 1 
unul dintre ei nu-și cunoștea I 
nici măcar numele inițial de fa- I 
milie. ștefan s-a adresat, totuși, I 
Inspectoratului județean de mi- | 
liție. care, după minuțioasele cer- I 
cotări întreprinse, a reușit să-i | 
identifice fratele. Este vorba de , 
Lazăr-Leonida Ciungan, din I 
Băile Govora, str. T. Vladimires- I 
cu 55. Acum, cei doi frați aș- 1 
teaptă cu nerăbdare clipa cînd I 
se vor revedea.

IN ZOOTEHNIA SUCEVEANA
SE INVESTEȘTE MULT,

DAR SE PRODUCE PUTIN

In vederea participării la 
tragerea la sorți pentru 

trimestrul 1/1971

și Geologiei au îndeplinit sarcinile
planului cincinal

S-a spart 
„trium
viratul" |

Alcătuiseră un triumvirat care, I 
cel puțin lor, li se părea perfect | 
organizat. Pentru fiecare dintre . 
cei trei avea atribuții proprii I 
precise și, în același timp, se I 
afla într-o strînsă dependență ’ 
față de ceilalți doi. Tudor Ma- I 
vromalidi, în calitatea lui de șef I 
de echipă la I.C.M. nr. 12 Con- | 
stanța, trebuia să umple statele de ■ 
plată cu cit mai multe nume de I 
lucrători fantomă. Normatorul I 
Constantin Nergiani să ponteze 1 
„lucrările" realizate pe hirtie. iar I 
inginerul Cornel Văduva, șef de I 
șantier, să-și dea avizul pentru I 
plata lor. Lucrînd ei în acest fel. ■ 
în numai patru luni de zile, și-au I 
însușit 337 000 lei. Erau, cum se | 
vede, puși pe fapte mari (care, 
în ciuda „aranjamentelor" lor I 
perfecte, nu puteau rămîne ne- I 
observate). De aceea, fără îndo- • 
ială, și „recompensele" vor fi I 
pe aceeași măsură.

„Recunoș
tință"... I
anticipată

Intr-una din zilele trecute, Iu- I 
liana Filip din Tirnăveni, strada | 
Șoimilor, bloc 53, s-a prezentat 
In audiență la vicepreședintele I 
consiliului popular orășenesc I 
pentru rezolvarea unei probleme • 
de interes personal. La plecare, I 
„a uitat" pe birou un plic in I 
care se afla suma de 1000 lei, I 
și un bilețel cu un „tilc" foarte ■ 
clar. Banii reprezentau un „mic I 
dar" anticipat pentru rezolvarea | 
problemei pentru care venise in 
audiență. Au fost sesizate ime- I 
diat organele de resort care au | 
început, cercetarea penală. Soli
citanta va primi și ea acum un I 
„dar“. Dar să nu anticipăm. I

Automate...
poștale

In urma a numeroase cercetări I 
fi experimente, un colectiv de I 
specialiști de la Institutul de 
cercetări pentru telecomunicații I 
din Capitală a pus la punct trei I 
noi automate: unul destinat I 
schimbării de monede, altul vin- ■ 
zării ziarelor și al treilea, pen- I 
tru cumpărarea de ilustrate. | 
Funcționind pe baza unui dis- 
pozitiv electromecanic și dispu- I 
nînd de un aparat tranzistorizat | 
pentru controlul monedelor, noi- • 
le automate realizează o mare | 
economie de timp din partea I 
cetățeanului și, în același timp, | 
îndeplinesc toate atributele mo- . 
deme ale aparatelor de acest I 
gen. Aflate in curs de omolo- I 
gare, sperăm să le vedem in 1 
curind la lucru. Fiind vorba de I 
automate destinate oficiilor poș- I 
tale, calitățile lor le „recoman- I 
dă“... expres. I

Cu auto- | 
buzul
m vizita

Gheorghe Deac, maistru la . 
garajul I.T.B. Floreasca, s-a I 
gîndit într-o după-amiază re- I 
centă să facă o vizită cîtorva 1 
prieteni de la garajul Vatra Lu- I 
minoasă. Dar cum să-și facă el I 
apariția printre ei fără ca în I 
prealabil să nu se „bine-dispu- ■ 
nă“ cu cîteva pahare 7 Și-a dres I 
deci... buna dispoziție și s-a ur- | 
cat la volanul autobuzului nr. 
31-B-7 452. Dar n-a mai ajuns I 
la destinație. Pe șoseaua Mihai I 
Bravu a lovit două autoturis- • 
me. Din fericire, accidentele nu I 
s-au soldat cu victime. A fost I 
amendat pe loc cu 500 lei și i s-a | 
suspendat permisul de condu- . 
cere. Rămine de văzut acum I 
cum va privi și conducerea I 
I.T.B. un asemenea act de in- 1 
disciplină, care, din păcate, nu I 
prea este singular.

Rubricd redactata de : I
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"

După cum se știe, în județul Su
ceava există mari posibilități de dez
voltare a zootehniei, iar oamenii au 
acumulat, în decursul anilor, o bună 
experiență în acest domeniu. In ce 
privește baza materială, de exem
plu, aici există peste 156 000 hectare 
cu pășuni și finețe naturală, ceea ce 
reprezintă circa 44 la sută din su
prafața agricolă, iar alte mii de 
hectare sînt cultivate cu plante fu
rajere. De asemenea, în ultimii ani, 
datorită sprijinului acordat de stat, 
sub formă de credite pe termen 
lung, efectivele unităților agricole 
s-au împrospătat și îmbunătățit cu 
animale care au un potențial zooteh
nic ridicat. De asemenea, au fost con
struite adăposturi corespunzătoare. 
Ca urmare, numai în cooperativele 
agricole se cresc în prezent peste 
42 600 taurine, din care mai mult de 
jumătate sînt vaci cu lapte. Ce re
zultate au fost obținute în dezvolta
rea zootehniei, ce trebuie întreprins, 
in continuare, pentru realizarea pro
ducțiilor prevăzute a se obține in 
acest sector ?

„In multe cooperative agricole din 
județ, condițiile materiale sînt bine 
valorificate pentru sporirea produc
ției zootehnice — ne spunea ingine
rul Eduard Gafițeanu, director al 
direcției agricole județene. Cele din 
Verești, Calafindești, Arborea, Bo- 
sanci, Moara Ilișești, Reuseni și altele 
și-au realizat, încă de pe acum, sar
cinile contractuale la livrările de 
carne. De asemenea, în cooperativele 
agricole din Bălcăuți, Salcia, Reu
seni etc., producția de lapte pe cap 
de vacă furajată este bună. Cu toate 
acestea, pe județ se prelimină o ne- 
realizare a sarcinilor de plan pe 
1970 cu 5465 tone carne, și cu peste 
25 000 hi lapte".

Cifrele de mai sus demonstrează 
că investițiile făcute în zootehnia 
suceveană nu sînt bine fructificate. 
Organele județene de specialitate 
motivează rămînerea în urmă in ce 
privește îndeplinirea planului în zoo
tehnie prin faptul că, in acest an 
s-a pornit cu un efectiv de bovine 
incomplet, la care se adaugă lipsa 
concentratelor. Dar despre asemenea 
cauze, așa-zis obiective, s-a discutat 
și în anul trecut. Repetarea lor nu 
face decît să dovedească nepricepe
rea unor conduceri de unități agri
cole pentru a fructifica condițiile deo
sebit de favorabile existente în ju
dețul Suceava pentru creșterea 
malelor. Pentru completarea și 
prospătarea efectivului de vaci, 
perativele agricole din județ au 
mit su'b formă de credite suma de 
22 200 000 lei. Pină in prezent insă 
nu s-au utilizat decît 15 milioane 
lei și aceștia abia în lunile septem
brie și octombrie, cînd, practic, efec
tivele cumpărate nu mai puteau in
fluența prea mult realizarea planu
lui de carne și lapte. Or, aceasta de
monstrează tocmai slabul spirit gos
podăresc de care dau dovadă unele 
conduceri de cooperative agricole în 
ce privește folosirea investițiilor 
pentru dezvoltarea efectivelor.

Nici fondurile alocate nu se folo
sesc rațional. „în vara acestui an, 
am cumpărat 40 vaci din zona de 
munte, la o greutate medie de 
480—500 kg fiecare, ne spunea ingi
nerul Leonid Pirlog, de la coopera
tiva agricolă din Dornești. Furaja
rea necorespunzătoare a făcut ca, in 
numai două luni, vacile să scadă in 
greutate cu pînă la 100 kg fiecare, 
fără să existe vreo speranță pentru 
readucerea lor la normal". Așadar, 
o parte din bani au fost aruncați în 
vînt, iar lipsa de speranță a ingine
rului în readucerea acestor anima
le la greutatea normală se bazează 
pe lipsa, în continuare, a furajelor. 
Dar cine a oprit consiliul de condu
cere al acestei cooperative agricole 
să nu însilozeze decît 250 tone nu
trețuri din cele 750 tone planificate, 
cind cimpul este plin de coceni buni 
pentru însilozat 7 Cazul nu este sin- X

gular. El poate fi întîlnit și la coo
perativele agricole din Baia, Ciumu- 
lești, Adincata, Zvorîștea și altele. 
De altfel, în ce privește baza furaje
ră se întrevăd unele neajunsuri și 
pentru perioada care urmează, deoa
rece planul pe județ la însilozări nu 
s-a realizat cu peste 12 000 tone. 
Nu există resurse 7 Din contră. Și 
în prezent cimpul este plin de co
ceni care pot fi folosiți cu 
rezultate în hrana animalelor, 
ficiența furajelor face ca în 
cooperative agricole, cum sînt 
din Șiret, Comănești, Dolheștl 
altele, producția de lapte pe cap de 
vacă furajată să fie cu 40—50 la sută 
mai mică față de plan.

Lipsită de temei este și scuza cu 
privire la baza furajeră. Faptele 
confirmă că există o slabă preocu
pare pentru întreținerea pășunilor și 
o reținere nejustificată din partea 
unor consilii de conducere pentru 
fertilizarea acestora. De asemenea, 
în foarte puține cazuri se practică 
metoda creării de conveier verde în 
jurul fermelor de animale, iar cul
turile duble nu au cea mai cores
punzătoare structură. Deși practica 
a dovedit că in condițiile pedoclima
tice ale județului se obțin rezultate 
foarte bune în sistemul secară—masă 
verde urmat de porumb pentru si
loz, în 1970 acestor culturi li s-au 
rezervat numai 1 700 hectare. Direc
ția agricolă județeană și conducerile 
unor unități s-au dovedit foarte în
găduitoare față de cultura ovăzului, 
cultivîndu-1 pe 4 037 hectare, cînd se 
știe că aceasta este o plantă care 
asigură puține substanțe nutritive și 
proteină digestivă.

Nerealizarea planului în zootehnia 
județului Suceava se datorește și 
altor cauze, printre care amintim in
stabilitatea oamenilor care lucrează 
la grajduri, nerespectarea programu
lui de furajare etc. Medicul veteri
nar Constantin Chiticaru. care este 
șeful fermei zootehnice de la coope
rativa agricolă din Dolhești. își rezu
mă activitatea numai la întocmirea 
de referate către consiliul de con
ducere privind lipsurile din acest 
sector, fără să întreprindă ceva con
cret pentru înlăturarea lor. La rîn
dul său, consiliul de conducere îi 
spune medicului veterinar să se 
descurce cum o putea. Nu o dată a- 
ceastă dispută a dus la întârzierea 
aprovizionării vacilor cu furaje. Din

bune 
Insu- 
unele 
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aceleași cauze, la cooperativa agri
colă din Bunești, programul de graj
duri se desfășoară la voia întâmplă
rii, iar furajele sînt scoase din depo
zite pentru cite 3—4 zile, ceea ce fa
vorizează risipa. Si încă ceva. La 
Bunești, deși in comună există doi 
tehnicieni veterinari, direcția agri
colă județeană a trimis ca șef de 
fermă zootehnică un inginer... horti- 
viticultor.

Se constată că în multe coopera
tive agricole din județ nu sînt fruc
tificate in mod suficient posibilitățile 
mari de creștere a producției de 
lapte. Astfel, în timp ce la coopera
tiva agricolă din Reuseni hrănirea 
animalelor și mulsul vacilor se fac 
rațional, iar in hrana vițeilor se ad
ministrează substituanți de lapte, 
producția-marfă reprezintă 91 la 
sută din totalul laptelui obținut, la 
alte unități cu greu se ajunge la o 
producție-marfă de 40—50 la sută. 
La cooperativa agricolă din Mitoc, 
spre exemplu, deși producția medie 
de lapte a ajuns în 10 luni ale anu
lui la 1830 litri pe cap de vacă fu
rajată, producția-marfă nu repre
zintă decît 40 la sută, unitatea 
răminlnd datoare statului cu însem
nate cantități. Aceasta pentru că la 
Mitoc nu există preocupare pentru 
folosirea substituanților în hrana vi
țeilor. Ca urmare, numai în acest an 
fiecărui vițel i s-au rezervat cite 
334 litri lapte, dublu față de alte uni
tăți, ceea ce a diminuat producția- 
marfă cu peste 40 000 litri.

Scsizîndu-se de toate aceste nea
junsuri, biroul comitetului județean 
de partid a stabilit o serie de măsuri 
și a indicat organelor de specialitate 
ce trebuie să facă pentru ca activi
tatea din sectorul zootehnic să cu
noască o îmbunătățire continuă. Din 
păcate însă, in multe unități o par
te din aceste măsuri care privesc 
creșterea numerică a efectivelor, asi
gurarea bazei furajere, stabilitatea 
oamenilor care lucrează în zootehnie 
etc. întârzie să fie materializate. A- 
ceasta impune ca. în continuare, să 
fie luate cele mai adecvate măsuri 
astfel incit zootehnia județului Su
ceava să fie repusă în toate dreptu
rile ei pentru a-și aduce contribuția 
pe măsura cerințelor la aproviziona
rea populației cu carne și lapte.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii

Colectivele de muncă din unită
țile Ministerului Industriei Minie
re și Geologiei au îndeplinit sar
cinile planului cincinal, la produc
ția globală industrială, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului să pună la 
dispoziția economiei naționale o 
producție suplimentară de peste 
1,3 miliarde lei, concretizată în 2,6 
milioane tone cărbune net, 108 mii 
tone bauxită spălată, 10 mii tone 
zinc de cuptor și alte produse.

în perioada cincinalului care se 
încheie, industria minieră a înre
gistrat ritmuri accentuate de dez
voltare. Față de anul 1965 produc
ția la cărbune, zinc de cuptor și 
cupru electrolitic s-a dublat, iar la 
produsele nemetalifere, la sare și 
cupru convertizor sporul de pro
ducție a fost de peste 86 la sută. 
S-au realizat totodată însemnate 
progrese în direcția modernizării 
minelor și în organizarea produc
ției și a muncii, ceea ce a făcut 
posibil ca sarcina de creștere a 
productivității muncii prevăzută 
prin planul cincinal pentru anul 
1970 să fie îndeplinită cu doi ani 
mai devreme, adică în anul 1968.

în perioada 1966—1970 au fost 
puse în funcțiune la termenele 
planificate sau cu 2—5 luni mai 
devreme, 151 capacități de produc
ție, executînd în acest scop un vo
lum de investiții de peste 13 mi
liarde lei.

La rîndul lor, unitățile cu profil 
geologic, executînd lucrări de cer
cetare de peste 5 miliarde lei și 
perfecționîndu-și continuu meto
dele și tehnologiile de cercetare, 
au obținut în perioada actualului 
cincinal o sporire a rezervelor de 
bilanț de peste 320 milioane tone 
la cărbune și de peste 30 la sută 
la minereurile neferoase.

într-o telegramă adresată cu 
acest prilej COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către 
conducerea ministerului, se spune 
printre altele : Toate aceste reali
zări se datoresc muncii însuflețite 
și pline de abnegație a vrednicilor

noștri mineri, a tehnicienilor, ingi
nerilor și celorlalți lucrători din 
industria minieră și din unitățile 
geologice, care sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid înfăptuiesc 
mărețul program de înflorire a 
României socialiste, stabilit^ de 
partidul nostru. Analizînd cu spirit 
de răspundere sarcinile ce stau în 
fața industriei miniere și a ramu
rii geologiei, vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că toate colecti
vele din unitățile acestui minister 
vor munci în viitor cu și mai mult 
avînt pentru realizarea Directivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
pentru făurirea, în țara noastră, a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni informează pe cei intere
sați că toate filialele C.E.C., pre
cum și agențiile autorizate ■ în 
acest scop emit în această peri
oadă librete de economii pentru 
construirea de locuințe, care dau 
dreptul titularilor să participe 
la tragerea la sorți pentru tri
mestrul 1/1971.

Titularii acestor librete, care 
au cîștigat la tragerile la sorți și 
doresc să-și construiască locuințe 
proprietate personală cu spriji
nul statului, beneficiază de drep
tul de a depune opțiune pentru 
oricare cartier sau tip de bloc, 
indiferent de data înscrierii.

(Agerpres)

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
SOLICITA MAXIMUM DE ATENȚIE

(Urmare din pag. I)

LA COMBINATUL TEX 
TIL DIN ORADEA

Noua clâdire o poștei din Zalău, județul Sălaj Foto : M. Andreescu
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rarea altor materiale. După cum ne 
spunea directorul comercial al uzinei 
„Progresul" din Brăila, Paul Mihăi- 
lescu, nu numai metalul, dar și or
ganele de asamblare, aparatajul elec
tric, garniturile de cauciuc sînt tot 
atâtea probleme ale căror soluții nu 
se întrevăd încă. Pentru cea mai 
mare parte din aceste materiale nici 
nu se cunosc furnizorii. „Mari greu
tăți avem și în încheierea contracte
lor de aprovizionare a materialelor 
mărunte, adică pentru care nu se dau 
„niveluri", între care a materialelor 
pentru turnătorie — ne-a spus ing. 
Ion Kădulescu, adjunctul șefului ser
viciului aprovizionare de la uzina 
„Vulcan" din București. Pur și sim
plu, furnizorii — mai ales întreprin
derea de aprovizionare cu materiale 
a municipiului București — refuză să 
semneze contractele de 
acestor produse".

Faptele relatate relevă că înlătu
rarea tuturor obstacolelor 
în calea asigurării unei aprovizionări 
corespunzătoare a uzinelor construc
toare de mașini nu mai poate fi amî- 
nată nici un moment. De aceea, cen
tralele industriale — furnizoare șl be
neficiare — ministerele de resort tre
buie să intervină energic și să facili
teze încheierea rapidă a contractelor 
de aprovizionare. Pentru evitarea 
tuturor neajunsurilor există o mo
dalitate cu aplicabilitate generală : 
respectarea ad-literam a prevede
rilor clare ale noii legi a con
tractelor eoonomice. Acolo nu se 
vorbește de „drepturi de metal", 
„cote", „nivele", de bunul plac al 
unor furnizori. Acolo se prevăd ex
pres doar modul de stabilire a rela
țiilor dintre furnizori și beneficiari, 
obligațiile lor reciproce, sancțiunile 
ce și le atrag prin nerespectarea a- 
cestora.

Strîns legată de aoeastă etapă ■ 
pregătirii producției anului viitor, tre
buie adusă în discuție organizarea 
colaborărilor cu alte uzine, care este 
lăsată încă, în multe cazuri, la voia 
întâmplării. Referindu-ne numai la 
Centrala industrială de utilaj energe
tic, metalurgic și pentru construcții, 
în ultimul timp au apărut unele neîn
țelegeri între uzinele sale componen
te. Ne gindim, ca să dăm un singur 
exemplu, la diferendul — nerezolvat 
deocamdată — între atelierele „Nico- 
lina" din Iași și uzina „Progresul" 
din Brăila privind livrarea unor piese 
turnate. în paralel, se poartă inter
minabile discuții între uzinele acestei 
centrale și cele ale altor centrale din

livrare a

care stau
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La numai un an de activita
te, Combinatul textil din Oradea 
se prezintă ca un puternic orga
nism industrial, în componența 
căruia intră 5 unități, și anume : 
Fabrica de confecții-Oradea, fa
brica textilă „Crișana", fabrica 
de tricotaje „Miorița", unitatea 
„Drum Nou" și o altă unitate de 
confecții cu sediul în localitatea 
Marghita.

Nomenclatorul cu produse fa
bricate în cadrul combinatului 
orădean cuprinde o mare diver
sitate de sortimente de confecții, 
textile, tricotaje și țesături de 
bumbac, precum și produse de 
pasmanterie, căutând astfel să 
răspundă unor variate solicitări 
ale pieței interne și la export.

In acest ultim trimestru al a- 
nului, la fabrica de confecții din 
cadrul Combinatului textil de la 
Oradea a fost construită și dată 
în folosință încă o hală, cu linii 
de fabricație de mare randament, 
pe care se va realiza anual, în 
plus, un volum sporit de produ
se. Concomitent cu creșterea cu 
30 la sută a capacității sale pro
ductive, Fabrica de confecții din 
Oradea oferă și garanția obținerii 
unor confecții de calitate supe
rioară.

Combinatul textil din Oradea 
se numără printre unitățile care 
și-au îndeplinit înainte de termen 
sarcinile de producție ale pla
nului cincinal. Realizările acestui 
an vor include și cele 756 000 
de tricotaje de lînă, 2 653 000 m 
țesături de bumbac, precum și 
22 800 000 m pasmanterie pro
duse peste prevederile inițiale 
ale planului.
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Astăzi sînt dispus să fac 
și înlesniri in legătură cu 
sforăitul. Nu mă supăr prea 
tare dacă vă apucă sforăitul 
și în acceleratul de Buzău, 
ori Arad. Închid ochii și-n 
avion. Nu mă deranjează 
sforăitul dumneavoastră 
dacă-l produceți chiar pe 
stradă, din mers. Sforăiți, 
domnilor, și in dormitoare, 
nu mă supăr... Mă supără 
insă atunci cind...

Cînd dumneavoastră sln
teți plătit să faceți o treabă 
pe un șantier și în loc de 
duduitul de motoare se aude 
sforăitul dumneavoastră, a- 
tunci se schimbă calimera. 
Se schimbă calimera și cind 
semnați niște acte de dare 
ori luare în primire, cu o- 
chii cîrpiți de somn și mat 
ales sforăind din gitlej...

Dar mai cinstit ar fi să 
discutăm pe concret. Să ve
dem cum s-a sforăit pe un 
șantier de construcții din 
Craiova. Întreprinderea ju
dețeană de proiectări Dolj, a 
proiectat pentru Piața Gă
rii blocul C-l. T.C.L. Craio
va mai dormind, mai lu
crînd, l-a pus pe picioare. 
Anul trecut au intrat in el 
56 de familii. Și astăzi...

Astăzi defilează in jurul 
acestui bloc abia dat în fo
losință fel și chip de comi
sii, fel și chip de experți și 
răsexperți. Poșta craioveană 
a trebuit să mărească nu
mărul de poștași, se trim.it 
adrese cu duiumul dintr-o 
întreprindere in alta... Se 
caută cai de poștă și mai 
ales țapi. Niște țapi ispăși
tori...

Ce s-a intîmplat ?
Acestui bloc, ca sd mai 

spargă monotonia fațadelor, 
proiectantul i-a prevăzut 
niște balcoane. Și, vai, con
structorul a făcut blocului și 
niște balcoane. Dacă aș fi 
directorul ADAS-ului dol- 
jean. in ruptul capului nu aȘ 
încheia polițe de asigurare 
cu cei care ar îndrăzni să 
exploateze aceste balcoane 
Eu nu as îndrăzni să mă duc 
să întind pe un astfel de bal
con nici măcar o pereche de 
ciorapi supraelastici. Dacă

ele, balcoanele, erau prinse 
in pioneze nr. 5, cu siguran
ță că riscurile erau mai 
mici. Și rindunicile anului 
70 au refuzat să-și facă cuib 
aici.

De ce 7
Au început balcoanele să 

pîriie. S-o pornească din loc.

inimit tn acest bloc i-ai face 
serenade sub balcon 7 Ai a- 
vea curaj ?

— Nu.
— Dar dumneata l-ai „ri

dicat" 7
— E adevărat, dar cînd 

s-au făcut aceste balcoane 
eu aveam de supravegheat

sele verbale de recepție pe 
faze de lucrări.

Nu am primit răspunsul 
cuvenit, pentru că fostul șef 
de lot a și început să sforăie. 
L-am tras mai departe de 
balcoane și l-am lăsat.

— Tovarășul Adrian Gor- 
năviceanu ?

Și uite
că nu s-a găsit

fundamentul bazei...
foileton Nîcufi tânase

Unele din ele mai greoaie, 
mai încăpățînate, vor s-o ia 
la vale cu zidul susținător 
cu tot.

Treziți din sforăit de a- 
ceste piriituri, constructo
rii, căscind încă, au dat goa
nă și au pus blocului prop
tele. 80 de proptele ! Opt
zeci, dar împărțite egal pe 
balcoane.

Ca să ne dăm seama pe ce 
lungime de undă sforăia șe
ful de iot (Ion Nuică) care a 
„supravegheat" această con
strucție, a fost căutat, găsit 
și întrebat :

— Ai vrea să locuiești in 
blocul dsta 7
- Nu.
— Dacă ai avea o aleasă o

încă 5 blocuri și o școală 
cu 16 săli de clasă.

— Tot cu balcoane 7
— Nu. Puteam să fiu 

peste tot ? $i in afară 
asta, la blocul cu pricina 
avut un maistru pe < 
m-am bazat.

— Dar dirigintele de șan
tier unde sforăia in perioa
da cînd maistrul dumitale 
pe care puneai bază agăța 
ca pe fringhie aceste bal
coane 7

— Cum unde sforăia ?
— Unde dormea, pentru 

că dacă nu dormea sforăind. 
consemna ceva in caietele 
de dispoziții de șantier. 
Treaz fiind și nesforăind, nu 
era prost să semneze proce-

eu 
de

i am 
care

— Da
— Dumneavoastră sînteți 

directorul T.C.L.-ului Craio
va. Ce părere aveți despre 
povestea balcoanelor de la 
blocul C 1.

— Cred că este vorba de 
un accident tehnic ce nu tre
buia să se intimple. A fost 
o lucrare dificilă inci 
proiectare.

— Dacă era dificili 
proiectare de ce nu s-a 
mai mare atenție lucrării ?

— Am pus mare bază pe 
șeful de șantier.

Deci, pină aici, directorul 
a pus mare bază pe șeful de 
șantier, șeful de șantier a 
pus mare bază pe șeful de 
lot. șeful de lot a pus mare

din
din 
dat

bază pe maistru... Să vedem 
proiectantul.

— Am prevăzut aceste 
balcoane ca să mai spargem 
monotonia fațadelor. Am fă
cut asta pentru că am pus 
mare bază pe T.C.L. condus 
de director. Insă dumnealor, 
constructorii, au semnat un 
act prin care își recunosc în 
întregime vina pentru defi
ciențele apărute în con
strucția acestui bloc. Eu nu 
mai am nici o răspundere. 
Am act scris.

Așadar, proiectantul a pus 
mare bază pe T.C.L. condus 
de tovarășul director, tova
rășul director a pus mare 
bază pe șeful de lot...

— Dumneavoastră, tova
rășe Gabriel Ciupagea, care 
sînteți vicepreședintele co
mitetului executiv al consi
liului popular județean și 
care răspundeți de construc
ții, ce părere aveți 7

— Am pus mare bază pe 
proiectant...

Să recapitulăm; vă rog eu 
să suportați această recapi
tulare : tovarășul vicepreșe
dinte a pus mare bază pe 
proiectant, proiectantul a 
pus mare bază pe construc
tor, acesta pe șeful de șan
tier, șeful de șantier pe șe
ful de lot, șeful de lot pe 
maistru, și maistrul 7

îmi pare rău că nu l-am 
găsit. Dumnealui pe cine o 
mai fi pus mare bază 7 Cu 
siguranță că pe zidar. Aces
ta la rindul său, pe salahor 
și salahorul pe... roabă. Și, 
așa, mai departe, pînă se 
va ajunge la o bază fără 
fundament.

Trebuie neapărat să lăsăm 
gluma la o parte și să între
băm nu cine va suporta toa
te cheltuielile care s-au fă
cut tn plus, că astea le va 
suporta cineva (pămîntul 
ăsta suportă multe !) ci eu 
totul altceva : cine-și ia răs
punderea in legătură cu „li
niștea" celor 56 
din acest bloc ?

Eu nu 
Tot cineva de 

Dar cineva care 
pund mare bază pe...

Cineva care să nu sforăie 
In post.

de familii

la Craiova, 
să nu mai

î
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industria construcțiilor de mașini. De 
pildă, uzina „6 Martie" din Zărnești 
a refuzat să colaboreze cu atelierele 
„Nicolina" din Iași pentru realizarea 
a 65 subansamble, iar Uzina mecanică 
din Plopeni nu a contractat pînă 
acum o serie de seturi și subansamble 
hidraulioe 
greșul" din 
I 1971.

în fine, 
în toate 
rea cu unități din alte ministe
re. Uzina de fier Vlăhița refuză să 
colaboreze cu uzina „23 August" din 
Capitală pentru realizarea unor piese 
turnate din fontă dură, pe care în
treprinderea bucureșteană le va fo
losi la fabricarea unor mori de ciment 
încă din februarie viitor. La fel — aș» 
cum ne spunea ing. Gheorghe Ma- 
teescu, de la uzina „Vulcan" — între
prinderea de materiale refractare din 
Pleașa și întreprinderea „Anticorozi- 
vul" din București nici nu vor să 
audă de colaborare cu aoeastă uzină.

Greutățile In domeniul colaborări
lor pe care le întrevăd de pe acum 
uzinele constructoare de mașini in
vestigate nu sînt noi. Lipsa de 
capacitate este un leit-motiv pe 
care întreprinderile — în dorința 
lor de a nu se încurca cu produse 
care nu aduc beneficii mari — îl invo
că sistematic ca argument pentru a e- 
vita colaborările. Oare nu se poate 
găsi soluția acestei probleme, cel pu
țin în cazul colaborărilor dintre uzine
le constructoare de mașini ? Răspun
sul trebuie să-l dea, în primul rind, 
ministerul de resort.

Dispunînd de cea mai mare parte a 
contractelor de livrare a producției, 
pregătirea propriu-zisă a fabricației 
— elaborarea tehnologiilor și a nor
melor de muncă, chiar lansarea în 
producție a diverselor loturi de piese 
și subansamble — se află într-o fază 
avansată într-o serie de unități con
structoare de mașini. La uzina „Vul
can" din București, planul de pro
ducție pe primul trimestru din anul 
ce vine a fost difuzat în secții încă 
de-acum o lună. După cum ne spu
nea ing. Alexandru Albeanu, direc
torul tehnic al întreprinderii, toate 
produsele ce se vor realiza în primele 
trei luni ale anului următor vor fi in
tegral lansate în fabricație pină la 
sfîrșitul lunii deoembrie a.c.

Intr-o fază avansată se află pregă
tirea fabricației și la uzinele „Pro
gresul" din Brăila și „Independența" 
din Sibiu. In toate cele trei unități 
cuprinse în investigațiile noastre, 
însă, ritmul pregătirii fabricației ar 
putea fi alertat cu condiția ca 
beneficiarii produselor să grăbeas
că furnizarea documentațiilor teh
nice necesare. Iată ce 
nea, în această ordine de 
G. Gross, constructorul șef 
„Independența" din Sibiu :

— Conform contractului 
Uzina de reparații din Arad trebuia 
să ne trimită pînă la 1 august a.c. 
documentația pentru executarea unut 
skip mobil de cubilou. Sintem în no
iembrie, și nici gînd de așa ceva. La 
fel, așteptam la 29 septembrie docu
mentația de la Combinatul de celu
loză și hîrtâe din Dej pentru unele 
rezervoare. Nici de aici nu avem vreo 
veste. Ca să nu mai vorbesc de greu
tățile ce le întâmpinăm chiar din par
tea Institutului de cercetări și proiec
tări de utilaje pentru industria chi
mică și rafinării. De curind, acesta 
ne-a comunicat că nu poate accepta 
realizarea proiectelor de execuție 
pentru două filtre pe care le-am con
tractat cu întreprinderea „Anticoro- 
zivul" din București decît la 30 apri
lie 1971 I Evident, vom fi nevoiți să 
decalăm și noi livrările cu patru-cinci 
luni. Dar ce va spune beneficiarul ?!

De impedimente asemănătoare se 
lovește și uzina „Vulcan" din Capita
lă. Beneficiari ca Uzina de fibre sin
tetice de la Săvinești și uzina „Teh- 
nofrig" din Cluj tărăgănează sistema
tic trimiterea completă și clarifica
rea documentațiilor tehnice pentru 
produsele comandate uzinei bucureș- 
tene.

Chestiunea asigurării Integrale a 
documentațiilor tehnice și de exe
cuție pentru producția anului vi
itor este pe cit de complexă, pe 
atât de urgentă. Unitățile beneficiara 
au solicitat mașini și utilaje, au în
cheiat contracte cu uzinele pentru 
furnizarea lor. Dar în aceste contracta 
se prevăd obligații și din partea be
neficiarilor pentru asigurarea docu
mentațiilor tehnice — uneori și da 
execuție — în vederea introducerii 
în fabricație a produselor.

Concluziile investigațiilor noastre 
sînt evidente : acoperirea integrală 
cu contracte de desfacere a produc
ției planificate pentru anul L971, în
cheierea celor de aprovizionare, pre
gătirea temeinică a fabricației ^șî, le
gat de aceasta, asigurarea colaboră
rilor sînt tot atâtea direcții spre car» 
trebuie să se îndrepte neîntârziat a- 
tenția comitetelor de direcție din u- 
zine, a centralelor industriale și a 
ministerelor de resort, tot atâtea do
menii în care intervențiile hotărîte, 
capabile să înlăture dificultățile care 
mai persistă într-un sector sau în 
altul, nu mai pot zăbovi. în operativi
tatea cu care vor fi eliminate neajun
surile ce se mai manifestă stă cheia 
pregătirii temeinice și din timp a 
producției din primul an al cincina
lului viitor.

necesare uzinei „Pro- 
Brăila chiar in trimestrul

nu este pusă la punct 
cazurile nici colabora-

ne spu- 
idel, ing. 
al uzinei
încheiat,

trim.it
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE IN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA
DINEU 

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

RECEPȚIE IN ONOAREA DELEGAȚIEI DE PARTID 
SI GUVERNAMENTALE A ROMÂNIEI

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi oaspeți.
Tovarășe și tovarăși.
In numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, al 
Prezidiului Adunării Populare și 
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Bulgaria, precum 
și în numele meu personal salut, 
în modul cel mai cordial, pe teri
toriul nostru, delegația de partid 
și guvernamentală română, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, remarcabil activist de 
partid și de stat, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Țările și popoarele noastre sînt 
vecine, mai mult, sîntem buni ve
cini. vecini aliați. în apărarea cu
ceririlor socialiste și a indepen
denței noastre, noi sîntem legați 
prin Organizația Tratatului de la 
Varșovia. In lupta pentru con
struirea societății socialiste, co
laborăm în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Colaborarea noastră bilaterală 
în toate domeniile vieții decurge 
obiectiv din situația geografică a 
țărilor noastre, din destinele isto
rice ale celor două popoare, pre
cum și din comunitatea de scopuri 
și sarcini pe care le avem ca țări 
socialiste, conduse de partide co
muniste.

Actualei vizite în Republica 
Populară Bulgaria a delegației 
dumneavoastră de partid și gu
vernamentale noi îi dăm o înaltă 
apreciere, ca o nouă manifestare 
a relațiilor frățești dintre parti
dele noastre comuniste, dintre po
poarele bulgar și român, dintre 
cele două țări ale noastre, socia
liste și vecine.

Această vizită capătă o deosebit

Primire călduroasă la Sofia
(Urmare din pag. I)

bru al C.C. al P.C. Bulgar, Kon
stantin Telalov, șeful secției de po
litică externă și relații interna
ționale a C.C. al P.C.B., membru 
supleant al C.C. al P.C.B., membri 
ai C.C. al P.C.B., ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești și instituțiilor centrale, re
prezentanți ai vieții culturale și 
artistice, generali și ofițeri supe
riori. Sînt prezenți, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la Sofia.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat 
călduros de tovarășii Todor Jivkov 
și Gheorghi Traikov. Conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări își string mîinile, se îmbrăți
șează. Tovarășii Todor Jivkov și 
Gheorghi Traikov salută cordial pe 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale române.

Un grup de tinere îmbrăcate în 
costume naționale oferă buchete de 
flori oaspeților români. O gardă 
militară a trupelor garnizoanei So
fia, în frumoase uniforme de pa
radă, prezintă onorul conducătoru
lui partidului și statului nostru. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășul Todor Jivkov, răspund aclamațiilor cetățenilor veniți 
in întimpinare pe aeroportul din Sofia

Locuitorii capitalei Bulgariei socialiste fac o primire en+uriastâ delegației de partid și guvernamentale a 
României

de mare însemnătate, aș spune 
istorică, dat fiind că mîine vom 
semna noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România, tra
tat care va defini relațiile recipro
ce frățești în următoarele două de
cenii de dezvoltare a țărilor noas
tre.

Avînd în vedere experiența în- 
tîlnirilor și convorbirilor de pînă 
acum, dintre delegațiile și activiș
tii de partid și de stat ai celor 
două țări, noi sîntem profund con
vinși că și actualele convorbiri 
dintre delegațiile Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii Socia
liste România vor confirma unita
tea noastră de vederi în problemele 
majore ale situației internaționale 
și ale colaborării noastre bilaterale.

De asemenea, sîntem ferm con
vinși că actuala vizită a reprezen
tanților poporului frate român va 
marca un nou pas important în 
consolidarea, dezvoltarea și adînci- 
rea pe mai departe a prieteniei și 
colaborării dintre ambele noastre 
țări și va contribui la întărirea 
coeziunii și unității de acțiune a 
statelor socialiste.

Salutîndu-vă încă o dată cu 
urarea noastră cordială „Bine ați 
venit", permiteți-mi, stimați tova
răși, reprezentanți ai poporului fra
te român, să ridic paharul pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, pentru membrii delegației de 
partid și guvernamentale române 
și pentru tovarășii care vă însoțesc, 
pentru înflorirea prieteniei și co
laborării dintre Bulgaria și Româ
nia, dintre popoarele bulgar și ro
mân, pentru sănătatea dumnea
voastră, tovarășe și tovarăși.

Răsună solemn acordurile im
nurilor de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria. în semn de sa
lut se trag 21 de salve de artilerie. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Todor Jivkov 
și Gheorghi Traikov, trece în re
vistă garda de onoare.

Numeroși locuitori ai Sofiei, pre
zenți la aeroport, ovaționează în
delung pentru prietenia dintre cele 
două popoare, înconjoară cu deose
bită cordialitate pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Conducătorul 
partidului și statului nostru răs
punde cu căldură uralelor mulți
mii, strînge mîinile multora dintre 
cetățeni, care scandează „Vecina 
drujba" — „Prietenie veșnică".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Todor Jivkov și Gheorghi Traikov 
primesc defilarea gărzii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ia 
loc apoi, împreună cu tovarășul 
Todor Jivkov, într-o mașină des
chisă. Coloana oficială, încadrată 
de o escortă de motocicliști, stră
bate principalele bulevarde ale 
Sofiei, care se înfățișează privirilor 
cu noile complexe • de locuințe ce

OFICIAL 

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Jivkov,
Stimați tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să mul

țumesc Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și gu
vernului dumneavoastră pentru in
vitația de a vizita Republica Popu
lară Bulgaria, precum și tovară
șului Todor Jivkov pentru salutul 
cordial ce ni l-a adresat și pentru 
cuvintele frumoase rostite aici des
pre poporul și patria noastră. ’

Apreciem în mod deosebit mani
festările de caldă simpatie cu care 
populația Sofiei ne-a întîmpinat și 
în care vedem expresia sentimen
telor de prietenie și stimă recipro
că pe care și le poartă cele două 
popoare ale noastre. Aceste senti
mente sînt firești. Românii și bul
garii au conviețuit o îndelungată 
epocă istorică în această parte a 
lumii, avînd, în multe privințe, 
același destin. Timp de secole s-a 
împletit lupta lor împotriva jugu
lui străin, pentru libertate și nea- 
tîrnare. Forțele revoluționare și 
progresiste s-au întrajutorat, mili- 
tînd pentru eliberare socială și o 
viață mai bună. Istoria a apropiat 
popoarele noastre, dezvoltînd între 
ele raporturi de bună vecinătate și 
de solidaritate frățească. Cu atît 
mai puternice au devenit aceste 
relații în epoca edificării noii orîn- 
duiri în ambele noastre țări — le
gate acum de țelurile socialismu
lui și comunismului, ale păcii și 
progresului social în lume.

Popoarele român și bulgar se cu
nosc bine, interesîndu-se perma
nent și îndeaproape unul de viața, 
activitatea și realizările celuilalt. 
România și Bulgaria au făcut mari 
progrese pe calea modernizării e- 
conomiei, în dezvoltarea știin
ței și culturii, în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc. Aceste succese, 
rod al muncii eroice a popoarelor 
noastre, conduse de partidele lor 
comuniste, reprezintă o importantă 
contribuție la cauza generală a so
cialismului. Totodată, potențialul 
economic și tehnic în continuă dez
voltare al României și Bulgariei o- 
feră posibilitatea unei ample cola
borări reciproc avantajoase. Am 
obținut rezultate bune și în această 
direcție. Frecventele întîlniri dintre 
reprezentanții partidelor și statelor 

conferă orașului aspectul unei ca
pitale moderne, în plină dezvoltare 
urbanistică. Pretutindeni se văd 
drapelele românești și bulgare. 
De-a lungul întregului traseu, ce
tățenii Sofiei, purtînd stegulețe 
românești și bulgare, salută cu en
tuziasm pe conducătorul partidului 
și statului nostru. Răsună ovații. 
Se aud urări în cinstea prieteniei 
frățești dintre popoarele român și 
bulgar, expresie vibrantă a dorinței 
oamenilor muncii din capitala Bul
gariei, a întregului popor bulgar 
de a dezvolta larg și multilateral 
colaborarea și cooperarea dintre 
cele două țări, în folosul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

★

Posturile de radio și televiziune 
bulgare au transmis în direct ce
remonia primirii la aeroport a de
legației române.

Reportaiele vizitei au fost 
realizate de
Ion MARGINEANU 
Sorin STRUJAN 
luri IONESCU

Fotografii : Anghel PASÂT și Radu 
CRISTESCL' 

noastre au dat de fiecare dată noi 
imbolduri relațiilor româno-bul- 
gare și, fără îndoială, actuala vi
zită, tratatul de alianță și asisten
ță mutuală pe care îl vom semna 
în aceste zile vor intensifica și mai 
mult schimburile comerciale, coo
perarea economică și tehnico-știin- 
țifică, vor întări prietenia româno- 
bulgară, în interesul celor două po
poare, al socialismului și păcii.

Preocuparea pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării și prieteniei 
cu Bulgaria face parte integrantă 
din politica externă generală a sta
tului român de promovare a unor 
largi relații economice, politice, 
militare, tehnico-științifice și cul
turale cu statele vecine, cu toate 
țările socialiste. Sîntem convinși că 
ceea ce unește țările socialiste este 
preponderent și fundamental — și 
de aceea avem convingerea că di
vergențele actuale vor fi depășite, 
iar unitatea și coeziunea vor tri
umfa, în interesul luptei împotriva 
imperialismului, pentru socialism și 
pace.

Atît prin natura orînduirii so
ciale, cît și prin dorința arzătoare 
de a înainta rapid pe calea progre
sului și prosperității, România ș’ 
Bulgaria sînt vital interesate în 
întărirea păcii și securității mon
diale. După părerea partidului și 
guvernului nostru, cheia salvgardă
rii păcii, a instaurării unei atmo
sfere de destindere și încredere in 
lume este instaurarea unor relații 
noi între state, extinderea colabo
rării între țări, fără deosebire de 
orînduire socială, înlocuirea poli
ticii de dictat și dominație, a poli
ticii de forță și de amenințare cu 
forța printr-o politică de contacte 
și tratative constructive, de stimă 
și respect reciproc. Aceasta cere 
ca la baza relațiilor internaționale 
să fie așezate ferm principiile ega
lității în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Depunem toate eforturile pen
tru a contribui la lichidarea foca
relor de război din Vietnam, din 
întreaga Peninsulă Indochineză și 
din Orientul Apropiat, care peri
clitează pacea internațională. Mi
lităm pentru promovarea colabo
rării între toate statele iubitoare 
de pace, între forțele progresului 
și democrației, pentru destindere 
și securitate, pentru crearea unui 
climat în care popoarele să se 
poată dezvolta liber și indepen
dent pe calea propășirii mate
riale și spirituale. Acordăm o deo
sebită însemnătate realizării secu
rității în Europa și de aceea ne 
vom aduce și în viitor întreaga 
contribuție la pregătirea și ținerea 
conferinței general-europene. Con
siderăm că înțelegerile regionale 
pot avea un rol important în în
tărirea păcii și de aceea ne pre
ocupăm constant, ca și prietenii 
bulgari, de îmbunătățirea climatu
lui politic în Balcani, de transfor
marea acestei zone în care trăiesc 
popoarele noastre într-o zonă a 
păcii, bunei vecinătăți și conlucră
rii fructuoase.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să toastez în sănătatea pri- 
mului-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar 
și președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia, tovarășul Todor Jivkov,

în sănătatea celorlalți conducă
tori de partid și de stat bulgari,

pentru colaborarea multilaterală 
dintre partidele și popoarele noas
tre,

pentru unitatea țărilor socialiste, 
pentru triumful cauzei socialis

mului, păcii și progresului în lume, 
în sănătatea dumneavoastră, a 

tuturor.

Miercuri-seara, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
Prezidiu] Adunării Populare și 
Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria au oferit o re
cepție în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ilio Ver- 
deț, Leonte Răutu, Vasile Patilineț, 
Corneliu Mănescu, Vasile Vlad. Ni
colae Blejan, membrii delegației ro-

SENTIMENTE DE PROFUNDĂ
Șl TRAINICĂ PRIETENIE

Capitala Bulgariei a trăit astăzi o 
zi de sărbătoare. In această așezare 
de cinci milenii are loc un eveni
ment de profundă rezonanță poli
tică — vizita delegației de partid Și 
guvernamentale a României, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, vizită in cadrul 
căreia va fi semnat noul tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală.

Solii poporului nostru au fost aș
teptați cu dragoste și bucurie de 
populația Sofiei, care vede în întă
rirea pe mai departe a prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări fră
țești un factor cu profunde influențe 
pentru întărirea păcii și înțelegerii 
în Balcani. Europa și în întreaga 
lume, pentru viitorul luminos al ce
lor două popoare

Tn convorbirile locuitorilor apar 
frecvent cuvîntul România, numele 
oaspetelui drag tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sofioții îți vorbesc cu entuziasm 
șl mîndrie de dezvoltarea orașului 
lor. de ritmul trepidant al construc
țiilor, de planurile lor îndrăznețe de 
viitor. Muncitorul Dancio Mihailov, 
erou al muncii socialiste, ne-a 
relatat că uzina de mașini-unelto 
din localitate a Înscris și ea o dată 
importantă în relațiile româno-bul- 
gare Aici — a spus el — în septem
brie 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a făcut cinstea de a veni în mijlo
cul colectivului nostru. Oaspetele ro
mân a stat atunci de vorbă cu munci
torii, s-a interesat de munca noastră, 
ne-a urat noi succese. Și într-adevăr 
uzina noastră a repurtat noi suc
cese : am construit noi secții, am 
fabricat primul strung cu comandă- 
program. care a fost expus și la re
centul Tîrg international de la Bucu
rești.

întîmpinăm cu deosebită bucurie, 
a spus Dancio Mihailov, actuala vi-

Depunerea unei coroane 
la Mausoleul 

iui Gheorghi Dimitrov
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus 
miercuri după-amiază o coroană 
la Mausoleul lui Gheorghi Dimi
trov.

Pe panglica tricoloră era scris : 
„Din partea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România".

La solemnitate au fost prezenți: 
Lîcezar Avramov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Dancio Di
mitrov, prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, Kiril Nestorov, ad
junct al ministrului afacerilor ex- 

mâne, precum și persoane oficiale 
române care însoțesc delegația.

Au luat parte Todor Jivkov, 
Gheorghi Traikov, Boian Bîlgara- 
nov, Țola Dragoiceva, Jivko Jiv
kov, Ivan Popov, Stanko Todorov, 
Boris Velcev, Lîcezar Avramov, 
Anghel Țanev, membri ai C.C. al 
P.C. Bulgar, ai Prezidiului Adună
rii Populare și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, generali, oameni

zită a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Salutăm faptul că va fi semnat un 
nou tratat între țările noastre, fiind 
încredințați că el va contribui la o 
înflorire tot mai puternică a priete
niei și colaborării frățești dintre po
porul bulgar și poporul român.

Prin aceste cuvinte, muncitorul 
bulgar a exprimat sentimentele to
varășilor săi de muncă, ale întregu
lui popor bulgar, care vede în vizita 
conducătorului partidului și al statu
lui român o nouă Împlinire a năzu
ințelor de pace și colaborare ale ce
lor două țări și popoare ale noastre.

Marile progrese ale României și 
Bulgariei pe calea modernizării eco
nomiei, în dezvoltarea științei și 
culturii oferă posibilitatea unei am
ple colaborări reciproc avantajoase 
intre cele două țări de pe malurile 
Dunării. Fără îndoială, actuala vizi
tă va marca noi progrese pe acest 
tărîm.

„Bine ați venit, dragi prieteni", 
„Vizită în numele prieteniei", „Pri
etenie rodnică" — astfel se intitu
lează articolele apărute in presa 
bulgară de miercuri, relevînd impor
tanța vizitei pentru întărirea în con
tinuare a prieteniei dintre popoarele 
român și bulgar, a colaborării din
tre cele două state socialiste vecine.

întreaga presă publică pe primele 
pagini articole redacționale, însoțite 
de portretul șefului statului român, 
în care este salutată vizita în' R. P. 
Bulgaria a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO" 
evidențiază faptul că vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu constituie 
un _ eveniment ce va avea influențe 
trainice pentru întărirea relațiilor 
dintre cele două popoare. „Pagi
nile cele mai luminoase ale isto
riei legăturilor prietenești bulgaro- 
tomâne — scrie „Rabotnicesko Delo"

terne, Anghel Todorov, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C. Bulgar, Gheorghi 
Stoilov, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular oră
șenesc Sofia, Spas Gospodov, am
basadorul Bulgariei la București.

în fața mausoleului era aliniată 
o companie de onoare. Fanfara a 
intonat Imnul eroilor și Internațio
nala.

După depunerea coroanei, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere și au intrat în mau
soleu, aducînd un cald omagiu me
moriei marelui fiu al poporului 
bulgar, eminent fruntaș al mișcă
rii comuniste și muncitorești, 
Gheorghi Dimitrov. 

de știință, artă și cultură, ziariști 
bulgari și străini.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în Bulgaria și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La intrarea în sala de recepție 
a conducătorilor de partid și de 
stat români și bulgari au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

— sînt legate de ospitalitatea acordată 
de poporul român marilor personali
tăți ale revoluției noastre naționale
— Rakovski, Karavelov, Levski, Bo
tev și multor altor bulgari curajoși, 
care și-au consacrat viața patriei lor 
subjugate". Ziarul evocă, de aseme
nea, memoria miilor de ostași români 
care au participat la eliberarea Bul
gariei. „Poporul nostru va cinsti în
totdeauna memoria sacră a eroilor 
care și-au dat viața în luptele din a- 
proplerea Plevnei și Griviței", scrie 
„Rabotnicesko Delo". Ziarul arată, în 
continuare, că eliberarea popoarelor 
român și bulgar de sub regimurile 
fasciste a creat condiții pentru etapa 
cea mai rodnică a prieteniei româno- 
bulgare. Amintind în acest sens de 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la 16 ia
nuarie 1948, la București, de dr. Petru 
Groza și Gheorghi Dimitrov, ziarul 
il califică drept „o întruchipare a 
prieteniei seculare dintre cele două 
popoare, a năzuințelor lor profunde 
și sincere de a o întări, de a dez
volta multilateral colaborarea recipro
că". în anii care au trecut de atunci, 
subliniază „Rabotnicesko Delo", coo
perarea dintre Bulgaria și România 
s-a lărgit, cuprinzind, ca niciodată 
în trecut, domenii tot mai numeroa
se. Cele două țări, bazîndu-se pe eco
nomia lor socialistă, care se dezvoltă 
rapid, au sporit de mai multe ori 
schimbul reciproc de mărfuri. „Po
porul bulgar, scrie in încheiere „Ra
botnicesko Delo", întîmpină cu ospi
talitate pe solii poporului frate ro
mân. El urează succes vizitei lor, 
fiind convins că, în acest lucru, sint 
interesate cele două popoare ale noas
tre, că din aceasta va avea de cîști- 
gat cauza socialismului și a păcii".

„ZEMEDELSKO ZNAME" apreciază 
semnarea noului tratat, care urmea
ză să aibă loc în timpul vizitei, drept 
„un act de o însemnătate primordia
lă pentru viitoarele relații dintre cele 
două țări vecine frățești". Evenimen
tele care vor avea loc cu prilejul vi
zitei, scrie ziarul, devin, din nume
roase motive, „o mare și îmbucură
toare sărbătoare a prieteniei de mulți 
ani dintre bulgari și români". Artico
lul din „Zemedelsko Zname" evocă, 
de asemenea, istoria celor două po
poare, în decursul căreia bulgarii și 
românii și-au întărit prietenia lor. 
„Zemedelsko Zname" relevă în conti
nuare : „In afară de podul de oțel 
al prieteniei au fost făurite și nume
roase poduri invizibile, dar nu mai 
puțin trainice, ale colaborării". Sînt 
menționate rezultatele Îmbucurătoa
re ale contactelor bilaterale la cel 
mai înalt nivel, frecvente și rodnice, 
devenite tradiție. „Caracterul de lu
cru, înțelegere și spiritul de colabo
rare, caracteristice pentru aceste con
tacte, se arată în articol, au căpătat 
o nouă expresie clară în septembrie 
1970, atunci cind delegațiile de partid 
și guvernamentale ale celor două 
țări, conduse de tovarășii Todor Jiv
kov și Nicolae Ceaușescu, s-au întil- 
nit timp de două zile la Ruse și 
Giurgiu și au purtat convorbiri uti
le, cu bune rezultate". Este exprima
tă încrederea că același caracter de 
lucru și spirit de înțelegere și cola
borare, în numele idealurilor mărețe 
care unesc cele două popoare în lup
ta pentru triumful socialismului, vor 
caracteriza și atmosfera actualei vi
zite.

în istoria celor două popoare veci
ne, scrie ziarul „TRUD“, sînt nume
roase paginile de prietenie, colabo
rare și bună vecinătate. Același des
tin istoric ne-a pus în fața unor pro
bleme comune și în anii renașterii 
naționale a celor două popoare, și în 
lupta împotriva cotropitorului otoman.

„Oamenii muncii bulgari — subli
niază ziarul — salută pe pămintul 
nostru pe solii de răspundere și con
ducătorii de partid și de stat al 
României frățești și își exprimă în
crederea că această vizită va consti
tui un nou pas important pentru în
tărirea și adîncirea colaborării din
tre cele două popoare ale noastre, in 
interesul socialismului și al păcii".

Cetățenii capitalei bulgare au citit 
tn ziarele de seară pe primele pa
gini reportajele de la întîmpinarea 
înalților oaspeți români in capitala 
Bulgariei. Ziarul „OTECESTVEN 
FRONT" scrie, printre altele, sub ti
tlul „Bine ați venit, dragi soli ai 
României frățești" : „Convorbirile 
de la Sofia și semnarea unui nou 
tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Bulgaria și 
România vor constitui un mare și 
important pas pentru întărirea păcii 
în Balcani și pe continentul nostru. 
Este mare însemnătatea acestui eve
niment politic și pentru coeziunea 
comunității socialiste, un factor im
portant pentru menținerea păcii în 
întreaga lume".

Ziarul „VECERNI NOVINI" anun
ță sosirea delegației române conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu sub 
titlul mare : „Astăzi, capitala noas
tră a întîmpinat oaspeți dragi".

Fotografiile apărute in ziarele 
„Otecestven Front" și „Vecerni No- 
vini" oglindesc primirea cordială 
făcută la aeroport delegației de 
partid și guvernamentale române.
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Aniversarea a 150 de ani de la naș- 
ea lui Engels, — alături de Marx, 
.emeietor al teoriei comunismului 
ințifie, strălucit organizator și con- 
cător al proletariatului pe plan In- 
cnațional, — prilejuiește o consi- 
■rare a drumului istoric parcurs de 
ncepția marxistă despre lume și so
rtate. Plămădită în plin secol al 
IX-lea, într-un univers științific și 
iritual mult deosebit de al nos- 
u, această concepție n-a avut doar 
semnificație istorică pentru epoca 
care a fost creată, ci și-a păs

at vitalitatea, a demonstrat capaci- 
tea ei de a asimila permanent noile 
ite ale cunoașterii umane, de a se 
înnoi și îmbogăți, rămînînd astfel 
.ereu actuală, ajungind in prezent 
i exercite o uriașă influență asu- 
ra gîndirii, ca și asupra vieții so
aie, constituind o armă teoretică 
e neînvins în lupta pentru trans- 
irmarea revoluționară a societății și 
regresul neîntrerupt al științei și ci- 
ilizației umane.
Unul din izvoarele vitalității și 

irospețimii învățăturii create de 
darx și Engels îl 
eprezintă, fără 
ndoială, faptul că 
a se întemeiază 
>e cunoașterea 
;tiințifică a reali- 
ății, pe generali- 
:area teoretică a 
latelor științelor 
laturii, ca și ale 
jracticii social-is- 
torice. Tocmai pe 
oaza acestei ge
neralizări, a asi
milării noilor con
cluzii ale cunoaș
terii științifice, a 
realizat materia
lismul dialectic și 
istoric acea vi
ziune materialistă 
unitară asupra 
dezvoltării lumii 
— de la fenome
nele naturii, pină 
la formele supe
rioare ale mișcă
rii materiei, res
pectiv pină la fe
nomenele vieții 
sociale și ale gin
dirii, izbutind să 
descifreze legități 
fundamentale ale 
existenței și cu
noașterii.

Engels a trăit 
lntr-o perioadă de 
puternică, furtu
noasă dezvoltare 
a științelor, care marca eșecul Încercă
rilor de a incadra ansamblul cunoș
tințelor in sisteme definitive și atot
cuprinzătoare și, in strinsă legătură 
cu aceasta, al tendințelor de a izola 
științele de filozofie, de a considera 
că științele constituie propria lor fi
lozofie. Depășind dilema care opunea 
vechii filozofii speculative a naturii 
doar empirismul vulgar, „tîritor", En
gels a dezvăluit aria vastă a rapor
turilor dialectice, reciproc profitabile, 
dintre o filozofie științifică fondată 
pe științe și aceste științe înseși.

O asemenea concluzie era impusă 
chiar de dezvoltarea științelor, care 
ofereau material interpretativ și 
prezentau deschideri din ce în 
ce mai largi spre problematica filo
zofică. Pentru a-și fundamenta ideile 
sale, Engels a pășit la o amplă mun
că de studiu și investigare în dome
niul științelor naturii, la un efort 
considerabil de sinteză, care, chiar în 
acel timp, prezenta dificultăți și 
riscuri evidente. Scrisorile lui din pe
rioada respectivă dovedesc seriozita
tea și pasiunea cu care a studiat o 
perioadă de aproape opt ani : de, zile 
pentru a-și însuși cunoștințe de bază 
in domeniul matematicii, fizicii, chi
miei, biologiei. Un efort atît de mul
tilateral nu mai este, desigur, de 
conceuut în timpurile noastre, pen
tru un singur om, avînd în vedere 
uriașa dezvoltare a științei, enorma 
diversificare a disciplinelor, gradul lor 
de specializare. Dar chiar și — sau, 
cu atit mai mult ! — în condițiile de 
azi, pilda lui Engels continuă să fie 
un vibrant îndemn la studiul apro
fundat, tenace, perseverent al disci
plinelor științifice, Ia însușirea noi
lor lor cuceriri, Ia abordarea proble
melor în deplină cunoștință de cauză, 
la o atitudine intransigentă față de 
judecăți și aprecieri superficiale, față 
de semidoctism, Ia o atitudine pro
fund creatoare, străină oricărei rigi
dități, in interpretări și aprecieri.

Preocupările 
gels pentru 
îndeosebi ale științelor naturii, 
dat prilejul, în ultimele 
diverse considerații, între 
și încercările unor critici 
mului de a-1 opune pe 
Marx. Eroarea rezidă, aici, în neîn
țelegerea profundă a faptului că doc
trina marxistă nu este un catehism, 
o colecție de dogme care trebuie să 
apară in formule aidoma la fiecare 
reprezentant al ei, ci o conoepție des
chisă, susceptibilă de a fi prezenta
tă în forme diferite, de a fi dezvoltată 
în domenii și sub unghiuri diverse, 
ținînd seama de condițiile respective 
și chiar de fizionomia intelectuală 
proprie fiecărei personalități în parte. 
Dacă Marx s-a consacrat îndeosebi 
aprofundării problemelor teoretice 
privind viața economică și socială, 
Engels, studiind împreună cu Marx 
aceste probleme, a fost, în același 
timp, puternic atras de problematica 
filozofică a științelor naturii. Iar e- 
sențial este faptul că concluziile la 
care a ajuns prin studierea acestor 
discipline nu numai că nu sînt opuse 
concluziilor cristalizate de Marx din 
analiza vieții social-economice, dar 
s-au armonizat perfect cu ele, au for
mat laolaltă un tot unitar, desăvir- 
șind edificarea materialismului dia
lectic ca o concepție științifică uni
tară despre natură, societate și gîndi
rea însăși.

Meditînd asupra rezultatelor știin
țelor din timpul său, și îndeosebi a- 
supra tendințelor care decurgeau din 
noile descoperiri, Engels a emis con
cluzii care au contribuit la elaborarea 
problemelor fundamentale ale gîn
dirii filozofice marxiste, multe din 
ideile referitoare la interpretarea fi
lozofică a științelor naturii dove- 
dindu-se suficient de viguroase 
pentru a rezista asaltului anilor, 
păstrindu-și semnificația pină as
tăzi. Din vastul catalog al acestora 
putem cita, în primul rînd, contri
buția la elaborarea conceptului de 
materie, prevenirea împotriva peri
colelor substanțialismului și realis
mului naiv, care au frinat multă vre
me dezvoltarea materialismului. En
gels a dezvăluit noi laturi dialecti
ce ale principiului materialist al u- 
nității dintre materie și mișcare, e- 
liberîndu-1 de mecanicism și dindu-i 
o fundamentare mai profundă ; a e- 
"ider.țizt aspectul calitativ al ideii 
inepuizabilității și indestructibilității 
mișcării ; a emis ideea specificului 
calitativ al diferitelor forme ale ma
teriei în mișcare și a realizat, pe 
baza acesteia, o clasificare a științe
lor care, dacă nu e transformată în
tr-o schemă exhaustivă, așa cum s-a 
făcut uneori, conține principii meto
dologice cu profundă semnificație 
chiar pentru înțelegerea unor stadii 
ulterioare ale dezvoltării științei. O 
puternică amprentă dialectică a că
pătat, pe baza analizelor lui Engels, 
principiul determinismului. De un 
deosebit interes sînt, în sfîrșit, ideile 
lui Engels privind principiile teore

tice și metodologice ale cunoașterii 
științifice, ca, de pildă, ideea unității 
istoricului și logicului, a rolului ab
stracțiilor în cunoașterea științifică, 
a rolului activ, creator al cunoașterii.

Contribuția iui Engels la fundarea 
filozofiei marxiste nu poate fi insă 
redusă la generalizarea filozofică a 
datelor științelor naturii din timpul 
său. Engels n-a elaborat doar o dia
lectică a naturii, ci a avut întotdeauna 
în vedere raportul activ dintre om și 
natură, practica in toate ipostazele 
acesteia. Pentru Engels, științele na
turii apăreau ca profund integrate in 
practica social-istorică, ceea ce îl fă
cea să prevadă ca una dintre princi
palele consecințe ale progresului în 
cunoașterea legilor naturii, faptul că 
oamenii vor deveni din ce în ce mai 
conștienți de unitatea lor cu natura, 
că „ideea absurdă și nefirească" a 
opoziției dintre om și natură va de
veni cu atît mai imposibilă.

Considerarea practicii social-isto- 
rice în totalitatea ei, ca punct de ple
care al analizei filozofice, depășirea 
rupturii artificiale dintre științele

me a procesului de cunoaștere, in în
treaga istorie a omenirii. Descoperiri 
epocale au avut loc în ultimele de
cenii in numeroase ramuri ale știin
ței, au apărut științe noi, de însem
nătate hotărîtoare pentru studierea 
naturii și aplicarea științei și tehni
cii, s-a adîncit conexiunea dintre di
feritele științe. Datele actuale ale 
fiziologiei nervoase, ciberneticii, psi
hologiei pun într-o lumină nouă 
teoria reflectării, cuceririle biolo
giei, permit o caracterizare mai 
complexă și mai profundă a esen
ței vieții, dezvoltarea cosmologiei 
sugerează aspecte noi ale rapor
tului dintre finit și infinit etc. Toate 
acestea oferă un vast material, 
impun reconsiderări în problema
tica filozofică a științelor con
temporane, reelaborarea. in spirit 
dialectic, a unor noțiuni și concepții 
privind caracterul de sistem al reali
tății, dialectica elementelor și struc
turii, dialectica subiectului și obiec
tului, finalitatea etc. In aceste îm
prejurări noi. numeroase idei ale lui 
Engels își dovedesc vitalitatea, bine-

derarea acestor cerințe, înțelegerea 
dialecticii ca o schemă absolută dată 
odată pentru totdeauna, ar trans
forma-o in contrariul ei, i-ar răpi 
forța creatoare. Acest sens l-au 
avut, de pildă, încercările de a 
promova în mod arbitrar și ex
clusiv anumita direcții în bio
logie, de a nega valoarea unei 
științe, atît de tipice pentru epoca 
noastră, cum este cibernetica — în 
numele unor pretinse principii ma- 
terialist-dialectice — sau de a eticheta 
rapid drept idealiste sau metafizice 
unele considerații teoretice care de
pășeau un cadru uzual de formulare.

Partidul nostru a criticat asemenea 
atitudini, care s-au manifestat într-o 
anumită perioadă și în țara noastră, 
subliniind în repetate rînduri necesi
tatea promovării spiritului creator, 
a asimilării continue de către gîn- 
direa marxistă a realizărilor știin
ței contemporane. La aceasta obligă 
însuși caracterul, natura materialis
mului dialectic care, după cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceausescu.
„sinteza gîndirii

La 150 de ani de la nașterea lui Engels

O idee mereu actuală
UNITATEA DIALECTICA
DINTRE FILOZOFIE

Șl ȘTIINȚA

intense ale lui En- 
problemele științelor, 

au 
decenii, la 
care chiar 
ai marxis- 
Engels lui

naturii, științele societății șî ale omu
lui constituie una din ideile funda
mentale care orientează 
marxistă. Această idee capătă i 
suri și aspecte noi în condițiile 
tuale, cind știința pătrunde 
toate compartimentele vieții, 
aceste condiții, este evident 
dezbaterea problematicii filozofice 
umane, a sensurilor existenței 
nu ar putea fi concepută fără a 
face apel la acel fond considerabil de 
cunoștințe pe care ni-1 oferă știința. 
Mai mult, în epoca noastră științele 
sociale și umane tind la rigoarea și 
precizia științelor naturii, folosesc 
metode care erau considerate ca fiind 
proprii doar acestora din urmă. Pe 
de altă parte, însuși progresul știin
țelor naturii le-a determinat să în
lăture într-o măsură tot mai mare 
rigiditatea mecanicistă care le înde
părta într-o anume perioadă de cer
cetarea fenomenelor sociale și uma
ne. îmbinarea dintre rigoarea știin
țifică și umanism, proprie concepției 
marxist-leniniste, corespunde astfef 
spiritului epocii noastre, caracterizată 
prin evoluția tumultuoasă a științei 
și, totodată, prin amploarea proble
maticii umane pe care 0 ridică

Dintre numeroasele concluzii filo
zofice formulate de Engels pe baza 
datelor științelor din timpul său, își 
păstrează întreaga sa actualitate 
și valoare metodologică ideea deve
nirii — incompatibilă cu aceea a ca
racterului definitiv al rezultatelor 
gîndirii și activității omenești. Lui 
Engels îi aparține una din cele maî 
categorice critici a „filozofiei de sis
tem", finit, și a dogmatismului „adevă
rurilor eterne". Pentru filozofia dia
lectică — arăta el — „nimic nu este 
definitiv, absolut, sacru ; ea dezvăluie 
nestatornicia la toate și in toate și în 
fața ei nu rămine in picioare nimic, in 
afară de procesul continuu al deveni
rii și al dispariției". împotriva con
cepției despre adevăruri imuabile, el 
considera că adevărul se situează „în 
însuși procesul cunoașterii. în 
lungata dezvoltare istorică a 
țel..."

Problema care se pune este 
o asemenea viziune dialectică, 
ristă care „dizolvă toate reprezen
tările despre un adevăr absolut și 
definitiv" este compatibilă cu for
mularea unor legi dialectice funda
mentale. de pildă, a celor trei legi pe 
care Engels le caracterizează în „Dia
lectica naturii" ca legile cele mai 
generale ale naturii, societății și 
gîndirii însăși — formulare, care 
a dat prilejul diverșilor critici ai 
lui Engels să-l învinuiască de trans
formarea dialecticii într-o sche
mă, într-un sistem închis de gin- 
dire. Realitatea este că Engels nu și-a 
propus niciodată să elaboreze o con
strucție exhaustivă, universală și sa
crosanctă a dialecticii și n-a pus nici 
un temei pe propoziții dialectice îna
inte de a fi confirmate de experiență, 
de practică. El a ridiculizat afirma
țiile după care marxismul și-ar fon
da concepția despre evoluția socială 
pe legea negării negației sau pe alte 
formule dialectice abstracte. Este a- 
devărat că evidențiind caracterul 
absolut revoluționar al dialecticii, 
Engels considera necesar să adauge 
că metoda sa are și o altă latură ; 
„recunoaște justificarea fiecărei trep
te de dezvoltare a cunoașterii și a 
societății pentru epoca și pentru con
dițiile în care există". Ca atare, dia
lectica nu poate să nu se concreti
zeze în anumite principii, categorii, 
corelații sau legi care constituie ex
presia gîndită a mișcării istorice, a 
practicii sociale, într-un anumit mo
ment, domeniu sau sistem de condiții 
date. Numai că aceste principii sau 
legi trebuie considerate ele insele în 
mod dialectic, reînnnoirea și îm
bogățirea lor continuă fiind o 
condiție necesară ca ele să ml se 
rupă de mișcarea reală și să nu se 
transforme intr-o carcasă lipsită de 
conținut. Engels a prevenit în repe
tate rînduri asupra necesității de a 
nu transforma in absoluturi anumite 
concluzii care decurgeau dintr-un a- 
numit stadiu al cercetării științifice 
și a făcut adesea critica propriilor 
sale expuneri în această direcție, 
considerînd necesare completări, îm
bunătățiri, pe baza confruntării con
tinue cu noile date ale cunoașterii.

Cu atît mai imperios se ridică a- 
ceste cerințe in condițiile de azi, 
ținînd seama de profunzimea și ra
piditatea schimbărilor care au avut 
și au loc în toate domeniile activității 
umane. In ceea ce privește știința, 
este bine cunoscut că ea s-a dezvoltat, 
în anii scurși de la moartea lui En
gels, într-o măsură mult mai mare 
decît în întreaga perioadă de pină a- 
tunci. De pildă, trei sferturi din cu
noștințele acumulate de fizică au fost 
dobîndite în secolul nostru ; furtu
noasa revoluție tehnico-științifică con
temporană nu își are precedent, ca 
ritm, dinamism, amploare și profunzi-

gîndirea 
sen- 

; ar
in 
în 
că

Înțeles dacă nu sînt privite ca 
teze moarte, ci ca orientări metodo
logice, considerate, desigur, într-un 
context teoretic și științific cu mult 
deosebit față de cel in care el a trăit și 
a creat. Astfel, ideea dialectică după 
care nu pot exista particule ultime 
imuabile, a căpătat o pregnantă con
firmare în urma succesiunii de des
coperiri, adesea spectaculoase 
prinzătoare, care au dus la 
fizică a atomului. Concepția 
despre determinism pe care a pro
movat-o Engels capătă largi posibi
lități de formulare și dezvoltare în 
noul cadru teoretic, rezultat al creă
rii și dezvoltării fizicii cuantice. în
semnătatea pe care a acordat-o En
gels zonelor de frontieră dintre for
mele fundamentale ale mișcării și 
științele care le corespund se dove
dește a fi de o puternică actualitate. 
Așa cum arăta savantul Norbert 
Wiener, creatorul ciberneticii, aceste 
zone intermediare apar ca terenul 
cel mai fertil pentru noi descoperiri 
științifice și chiar pentru apariția de 
noi discipline științfice.

Evident că în aceste condiții filo
zofilor marxiști le revine îndatorirea 
de a urmări atent evoluția științei pe 
plan mondial, de a aprofunda imen
sul material furnizat de revoluția 
științifico-tehnică contemporană, a in
terpreta obiectiv noile date științifice, 
refuzînd orice izolare, ca și ori
ce prejudecăți, orice tendință de 
închistare, de încorsetare a realităților 
in concluzii preconcepute. Desconsi-

și sur- 
actuala 

suplă
posibi-

Cărți de evocare istorică 
in Editura „Ion Creangă

. este 
științifice celei mai 

înaintate a tutu
ror timpurilor, 
rezultatul cunoaș
terii în timp de 
către oameni a 
legilor naturii și 
societății, chin
tesența progresu
lui spiritual li
man; această teo
rie se îmbogățeș
te și se dezvoltă 
continuu pe baza 
noilor cuceriri ale 
științei și cultu
rii, ale gîndirii și 
practicii sociale".

Tocmai asimi
larea cuceririlor 
revoluției științi- 
fico-tehnice con- 
temporane cons
tituie unul din 
permanentele iz
voare de vitalita
te. una din prin
cipalele surse de 
regenerare și pro
gres continuu al 
filozofiei marxis
te. In același 
timp, trebuie re
levat și faptul că 
nici știința nu se 
poate lipsi de fi
lozofie ; situarea 
conștientă pe po
zițiile dialecticii 
materialiste fer
tilizează gîndirea 

păstrează actua- 
lui Engels po- 

,orice ar spune, 
naturii,

științifică. își 
litatea aprecierea 
trivit căreia „orice ar 
orice ar face cercetătorii 
ei sini dominați de filozofie. în
trebarea e numai dacă ei preferă 
să fie dominați de vreo filozofie la 
modă, de proastă calitate, sau de o 
formă de gindire teoretică bazată pe 
cunoașterea istoriei gindirii și a cu
ceririlor ei". Un mare savant al 
timpurilor noastre asemăna pe o- 
mul de știință unui alpinist care 
se îndepărtează de regiunile locuite 
și luminate, străbate păduri întune
cate și greu accesibile pentru a a- 
junge în cele din urmă în vîrful 
muntelui de unde i se oferă acea per
spectivă largă care constituie răs
plata eforturilor sale. Pe acest 
drum greu, cotit, plin de obsta
cole. filozofia marxistă îi poate sluji, 
ca o lumină prin hățișurile întune
coase pe care le străbate.

La un secol și jumătate de la naș
terea iui Engels, ideea unității dintre 
știință și filozofie, pentru care /el a 
pledat cu atîta pasiune la timpul său. 
iși păstrează întreaga actualitate, re- 
prezentînd un îndemn viu la asimi
larea de către filozofia marxistă a 
noilor cuceriri ale științei și gîndirii 
contemporane, ca și Ia însușirea or
ganică de către gîndirea științifică a 
filozofiei marxiste. Sînt premise si
gure pentru progresul atît al filozo
fiei cît și al științei.
Prof. univ. Constantin BORGEANU

Dacă in însăși substanța 
literaturii ca manifestare 
artistică este implicat ca
racterul educativ, în litera
tura pentru copii, finalita
tea educativă este primor
dială, generată fiind de 
chiar menirea' ei, de pu
blicul căruia se adresează. 
Educația prin literatură 
tinde spre închegarea unor 
nuclee formative multiple, 
vizează dezvoltarea calită
ților morale ale viitorului 
cetățean. In acest context, 
abordarea tematicii istorice 
apare ca o atitudine, ca un 
act cu reverberații multila
terale. O opțiune constan
tă pentru asemenea subiec
te, fie ea a unui singur 
scriitor sau a mai multora, 
poate avea (și trebuie să 
aibă) drept rezultat în 
timp, constituirea unei e- 
popei naționale, avînd drept 
prim ecou la micul cititor 
crearea cultului pentru tra
diție, cît și formarea con
științei de cetățean-patriot. 
Mihail Sadoveanu oferă, în 
acest sens, un strălucit e- 
xemplu. In menirea unei 
edituri pentru copii se va 
afla, firește, la Ioc de frun
te o asemenea preocupare. 
Și ni se pare demn de re
levat consecvența cu care 
Editura „Ion Creangă" 
cultivă o literatură de in
spirație patriotică, militînd 
pentru educarea sentimen
tului patriotic la copii.

Deși, de multe ori, ne
dreptățită de critica, de 
specialitate, crearea litera
turii pentru copii impune 
recunoașterea unor dificul
tăți suplimentare. Dacă în 
romanul istoric care se a- 
dresează cititorului matur 
este posibilă adoptarea, fără 
rezerve, a stilului cronică- 
resc, chiar în cazul în care 
acesta imprimă narațiunii 
un ritm mai lent și face 
lectura mai dificilă, același 
roman istoric, destinat co
piilor, pretinde, ca o con
diție sine qua non, vivaci
tatea — atît a intrigii cît 
și a modalității stilistice. 
In cazul unei reușite, 
meritul devine, deci, mai 
mare. Este cazul lui Ale-

xandru Mitru, ale cărui 
ultime două romane isto
rice ț- „Săgeata căpitanu
lui Ion" (recent reeditat) și 
„Vulturii de 
nuare a celui dinții, apărut 
de curînd in 
Creangă") —

foc" (oonti-
Editura „Ion 

_ . ilustrează po
sibilitatea utilizării unor 
modalități narative variate. 
Comunicabilitatea, nara
țiunea alertă nu se con
fundă, aici, cu facilitatea. 
Intenția narării evenimen
telor capitale ce au mar
cat dramatica și exemplara 
domnie a lui Vlad Țepeș în 
Țara Românească se reali
zează prin construirea unor 
personaje viabile menite să 
transmită însăși complexi
tatea noțiunii de patrio
tism. Calitățile stilistice, 
susținute de frecvența dia
logului și succesiunea cap
tivantă a episoadelor con
stituie nu un scop în sine, 
ci învelișul menit să dea 
expresie intenției de trans
mitere a unor mesaje și 
raporturi fundamentale, 
peren valabile, de tipul 
legăturilor indestructibile 
dintre om și pămîntul na
tal, dintre oștean și țară, 
dintre conducător și popor. 
Gravitatea raportului nu 
exclude lirismul, ceea ce 
conferă narațiunii un ton 
de baladă și idilă, prin fo
losirea simultană și armo
nioasă a datelor oferite 
atît de istorie cît și de le
gendă. Portretele, elegante 
în simplitatea contururilor 
(o simplitate a cărei pro
prietate nu se confundă cu 
schematismul), comunică 
idealuri autentice, rezisten
te în timp — în marele 
Timp al istoriei poporului 
care, luptînd vitejește pen
tru libertate și dreptate, a 
transmis urmașilor un me
saj sacru : „Pe pămîntul 
nostru străbun, trebuie să 
domnească, o dată și o 
dată, dreptatea. Și, dacă va 
fi să cad în luptă eu, s-o 
împliniți voi...“.

Grigore Băjenaru, un alt 
autor care se dedică litera
turii istorice pentru copii, 
își construiește narațiunea 
— în romanul „Taina lui

Mircea-Voievod" — pe te
meiurile unei Înțelepciuni 
exemplare. Imprumutînd 
tonalități de cronică, tona
lități care amintesc de sfă- 
toșenia evocărilor sadove- 
niene, cartea lui Grigore 
Băjenaru își atinge scopul 
propus — acela al ilustră
rii unei pilde de patrio
tism — prin conturarea 
uneia dintre personalitățile 
marcante ale istoriei ro
mânilor : Mircea cel Bă- 
trîn, a cărui figură își în
temeiază vrednicia în vir
tutea osmozei cîrmuitor — 
popor. Tipurile umane sînt 
configurate sobru, cu o 
seriozitate de document. 
Autorul are în vedere, a- 
tunci cind scrie, importanța 
amănuntului de interes 
documentar, fie el de na
tură etnografică, 
cică sau etimologică. „Taina 
lui Mircea-Voievod" abun
dă în descrieri detaliate. 
Desigur, atenția aoordată 
elementului informativ nu 
este deloc neglijabilă, în 
măsura în care ea slujește 
finalitatea artistică, educa
tivă a cărții cu argumente. 
Pentru că este greu să 
creezi un sentiment atît de 
complex — ca acela al pa
triotismului — atîta timp 
cît pledoaria nu este înso- 
șită de componente ale 
realului menite să între
gească un cadru amplu ; 
or, cadrul, în acest caz 
acela al unei întregi epoci, 
comportă o multitudine de 
puncte de observație, con- 
vergînd toate spre consti
tuirea unui întreg ; sensul 
demnității unui popor.

Este inerent ca o ase
menea tematică, cum este 
cea istorică, să ofere posi
bilități narative dintre cele 
mai diferite. Dacă Al. Mi
tru și Gr. Băjenaru se 
opresc la roman, Corneliu 
Buzinschi preferă genul 
scurt, „Porunca cea mare" 
este o povestire istorică, 
evocind „vrednicia moldo
venilor" lui Ștefan cel 
Mare în lupta dusă împo
triva tătarilor lui Batîi- 
han. Titlul însuși are va
loare de simbol ; porunca 
„cea mare" este un ordin

tsto-

de armată, firesc și nece
sar, al domnitorului, de
clanșator al unuia dintre 
nenumăratele acte anonime 
de curaj, care au hotărit 
neatîrnarea poporului ro
mân și centimele său de 
vitejie. Preferința autoru
lui pentru povestire este 
lăudabilă, în măsura in 
care genul scurt nu numai 
că și-a dobindit, în timp, o 
deosebită popularitate, ci, 
mai ales în cazul micului 
cititor, oferă posibilitatea 
transmiterii cunoștințelor 
și mesajului în formă con
centrată, ușor 
dar cu nimic 
prin aceasta, 
„Sobieski și 
„Alexandru 
rămîn pentru 
mână un model, sub acest 
aspect.

„Porunca cea mare" re
latează unul dintre acele 
numeroase gesturi de dă
ruire patriotică care au de
cis, peste secole, libertatea 
poporului roman. Narațiu
nea vizează, deci, o inten
ție educativă, insuficient 
susținută insă, în măsura 
în care armonizarea for
mei cu fondul este deja 
un postulat al reușitei 
unei scrieri literare. Or, 
dacă ideea este intere
santă stilistic, Corneliu 
Buzinschi își asigură dina
mismul narațiunii prin mo
dalități artificiale, printr-o 
succesiune de replici incon
sistente ale unor personaje 
conturate sumar, după o 
schemă în care inovația, in
tervenția autorului, dincolo 
de legendă, se fac prea pu
țin simțite.

Aceste cîteva recente 
apariții din Editura „Ion 
Creangă" — remarcabile și 
prin ținuta grafică îngriji
tă și inspirată — atestă o 
merituoasă preocupare a 
scriitorilor noștri, a editurii 
de a promova o literatură 
inspirată din paginile de 
glorie ale trecutului nostru, 
de a desfășura, prin moda
litățile specifice, o verita
bilă lucrare de educație 
patriotică a tineretului.

lecturabilă, 
mai prejos, 
de roman, 

românii" șt 
Lăpușneanu" 
literatura ro-

Dana TUDOR

poporului Kovăcs 
și Gheorghe Mottoi 
moment al filmă- 
„Serata" (scenariul

Artistul 
Gyârgy 
într-un 
rilor la
și regia : Malvina Urșianu) 
— film aflat în turnare la 
„Buftea” și care face parte 
dintre realizările pregătite 
de cinematografia noastră 
în întîmpinarea semicente
narului Partidului Comunist 

Român
Foto : Gh. Vințilă

înde- 
știin-

cinema

15,30;
L.

15,45;

MOȘILOR —

MOȘILOR -
TIM-

POPULAR —

10,30;
16,30;

filme documentare 
continuare :

„Aventura" :
11; 13.30; 16:

20.
TIM-

9—17,30 în conti-

• Fantasme : PATRIA
12,15; 15; 17,45; 20,30, CAPITOL 
19; 21,15, SALA PALATULUI — 17 
(seria de bilete — 3464); 20,15 (seria 
de bilete — 3465).
• Răzbunarea Stîntulul : BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, CAPITOL — 8; 10: 12,15: 
14,30; 16,45.
• King Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30. 
21, FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 8.45: 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Călugărița din Monza : FESTI
VAL — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
« Mayerling (ambele serii) : CEN
TRAL — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Dragoste la Las Vegas : LUMI
NA — 9, 10,45; 12,30; 14,15; 16.
• O părere deosebită : LUMINA
— 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Hibernatus : DOINA — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, BUZEȘTI 
15.30; 18, 20,30, PROGRESUL —
• Tarzan, omul maimuță :
PURI NOI —.................. ..
nuare.
• Program de
— 19,30—21 în 
PURI NOI.
• Medalion Charlie Chaplin
Tu ești minunată — “
14,30; Bal la Savoy —
Luminile orașului — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Ciclul de filme 
FEROVIAR — 8.30;
18,30; 21.
• Sechestru de persoană : EX
CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,30: 20,45, MODERN - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
GRIVIȚA — 9,30—12.30 în conti
nuare ; 16,15; 19,30, TOMIS - 8,30- 
14 tn continuare : 16.45: 19.45.

• Valea păpușilor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 17,30; 20.
• Flacăra olimpică : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.
• 100 de carabine : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• în arșița nopții : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30.
• A trăi pentru a trăi : UNIREA
— 15,30; 18; 20,30.
• Sentința : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Ultimul mohican : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 17,45; 20, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
« Patricia și muzica : COTRO-
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Intîlnirea : PACEA -------
18; 20.
• Străinii : CRÎNGAȘI — 16: 18; 
20.
• Cadavrul viu : VOLGA — 19,15.
• Afurisitul de bunic : VOLGA — 
15; 17.
• Omul ras în cap : VIITORUL
— 16.
• într-o seară un tren : VIITO
RUL — 18; 20.
• Ciclul de filme din „Istoria 
Westernului" : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
■ Măsura riscului :
15,30.
• Degetul de fier:
11; 18; 20,15.
• Agonie șl extaz : 
15,30; 19.
• Greșeala regelui : MUNCA — 14.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Petrecerea : FLACĂRA — 16; 
18; 20.
a De șapte ori șapte : ARTA — 
14—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Dreptul de a te naște : RAHO
VA - 15.30; 18; 20,30.
• Așteaptă pină se întunecă : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Vîrsta ingrată : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Ciclul de filme „Capă șl spa
dă" : VITAN — 11; 15,30; 18; 20,30 
PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18.

• Opera Română : Mireasa 
dută — 19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul 
Iul Marco Polo — 19,30.
• Teațrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele Lear 
— 20; (sala Studio) : O femeie cu 
bani — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Sahia) : Glu
ga pe ochi — 20.
• Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Not tar a- (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste — 
19,3G; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 20.
• Teatrul Ciulești : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din Insula piraților — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Vră
jitoarea — 19,30.
• Teatrul de stat din Oradea — 
secția română — (la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" — sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : Arba bu
nei speranțe — 20.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Guliver în țara 
păpușilor — 16; (sala din str. Aca
demiei) ■ Strop de Rouă — brotă- 
celui — 15; 17.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Logodnicele 
aterizează la Paris — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" ; Fetele Dldinel — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (str. Lipscani 53) : Pe a- 
ripile rapsodiei — 20.
« Circul „Globus" : Star circus 
•70 - 16; 19.30.

nr.

JJ

FILARMONICA

GEORGE ENESCU"
IN FRANȚA

PARIS (de la corespondentul 
nostru loan Grigorescu).

Concertele susținute de Filar
monica „George Enescu" în di
ferite orașe ale Franței, după un 
itinerar care pină acum a in
clus Parisul. Hâvre, Metz, 
Nancy, Mulhouse — turneul ur- 
mînd să se desfășoare ulterior 
și în sud, la Nisa, și în alte lo
calități din Provence — sînt 
privite de cronicarii francezi ca 
un adevărat eveniment muzical.

Amploarea și omogenitatea 
primei formații simfonice a ță
rii noastre, diversitatea reperto
riului. calitățile interpretative 
ale dirijorilor Mircea Basarab 
și Mircea Cristescu și ale violo
nistului Mihai Constantinescu, 
personalitatea artistică a întregu
lui colectiv sînt favorabil comen
tate după fiecare concert. La Pa
ris. filarmonica noastră a repur
tat un frumos succes de public 
printr-un concert dat în sala 
teatrului Chatellet, care a cu
prins cea de-a teria Suită sim
fonică a lui George Enescu. 
Rapsodia spaniolă de Ravel, Pa
sărea de foc de Strawinski și 
Concertul în memoria unul he
ruvim de Alban Berg, piesă de 
mare virtuozitate violonistică 
în interpretarea căreia, așa cum 
sublinia comentatorul ziarului 
„Le Monde", Mihai Constanti
nescu s-a dovedit un „instru
mentist remarcabil".

„Una dintre cele mai mari or
chestre simfonice ale timpului 
nostru", își intitula ziarul din 
Metz „Le Republicain Lorrain" . 
cronica sa de prezentare a con
certului dat de filarmonica ro
mână în sala sporturilor din a- 
cest oraș ; „Un eveniment rar, 
excepțional. în seria prestigioa
selor concerte date de orchestre
le simfonice din Boston, Buda
pesta, Israel, concertul Filarmo
nicii române „George Enescu'' 
avea să se înscrie ca un succes 
de mare ținută. Creată cu o sută 
de ani în urmă, sub numele de 
Filarmonica Română, această 
orchestră simfonică avea să de
vină sufletul vieții muzicale ro
mânești. In ultimii ani, mari di
rijori ca Ansermet, Paray, 
Barbirolli și-au făcut un 
titlu de glorie din a dirija a- 
ceastă orchestră care in trecutul 
ei s-a bucurat să aibă la pupitru 
pe unii dintre cei mai celebri 
muzicieni ai lumii ca Strawins-

ki, Ravel, Richard Strauss, 
Pierne, Vincent d’lndy, Bruno 
Walter — pentru a numi numai 
cițiva dintre cei 50 de mari șefi 
de orchestre care au dirijat Fi
larmonica din București".

Cotidianul „Le Hâvre libre" 
prezintă Filarmonica română 
„George Enescu" ca pe „o or
chestră de renume mondial", a- 
vîndu-1 ca prim-dirijor pe Mir
cea Basarab și prezentind în 
timpul turneului său din Franța 
pe violonistul Mihai Constanti
nescu „unul dintre cei mai stră
luciți instrumentiști ai Româ
niei".

Cel mai mare cotidian din 
Nancy „L’Est republicain" pre
zintă, de asemenea, filarmonica 
din București ca pe „una dintre 
cele mai mari orchestre simfo
nice ale timpurilor noastre". 
Ziarul relevă personalitatea di
rijorului Mircea Basarab, „ma
estru cu rare calități, un diri
jor cu o tehnică remarcabilă".

Intr-o amplă cronică intitu
lată „Un concert nonconformist 
al filarmonicii din București" 
ziarul „L’Alsace" din Mulhouse 
situează turneul filarmonicii 
noastre printre marile eveni
mente muzicale ale Franței. 
Subliniind reacția sălii teatru
lui din Colmar, plină pină la 
refuz la concertul dat la începu
tul lunii noiembrie, cronicarul 
ziarului remarcă originalitatea 
repertoriului și marea artă de
monstrată de primul ansamblu 
simfonic al României. „La Col
mar, românii au demonstrat cu 
amploare că arta lor muzicală 
este „un articol" de export ca
pabil să înlăture barierele și să 
înlăture distanțele..." Sînt și în 
această cronică aceleași cuvinte 
de apreciere față de impunăto
rul ansamblu de 115 instrumen
tiști, printre care 50 de eminen
te „arcușuri", pentru talentul di
rijorului Mircea Cristescu 
și al solistului Mihai Constan
tinescu. apreciat pentru „sensi
bilitatea și claritatea pină la e- 
vidență. într-o muzicalitate ex
cepțională".

Filarmonica română „George 
Enescu" își continuă turneul în 
Franța. Succesul repurtat in 
confruntarea cu un public avi
zat, deosebit de exigent,, con
firmă încă o dată valoarea aces
tui prestigios ansamblu simfo
nic românesc.

tv
PROGRAMUL X

Astăzi, 1» noiembrie. în Jurul orei 16,00, postu
rile noastre de radio și televiziune vor transmite 
direct, de la Sofia, mitingul organizat cu pri
lejul vizitei oficiale de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

18,00 Deschiderea emisiunii.
U.R.S.S. — Iugoslavia (masculin) ._________________________ ___ _ _____
Publicitate. 19,20 1001 de seri — emisiune pentru cei mici. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,00 Handbal : România — Ungaria (masculin) — repriza a II-a. Transmi
siune de la Cluj. 20,30 Film serial : „Noile aventuri ale lui Huckleberry Finn". 
21,00 Portul — reportaj filmat de Emanoil Valerlu, Mlhal Romașcu șl Gh. Pascaru. 
21,30 Opereta în... diapozitive. 22,00 Poșta TV de Ion Bucheru. 22,15 Reportaj TV : 
Prin Bulgaria. 22,35 ' ' - - -
chiderea emisiunii.

Emisiune în limba maghiară. 18,40 Handbal : 
— repriza a II-a. Transmisiune de la Cluj. 19,10

Telejurnalul de noapte. 22,45 Varietăți pe peliculă. 23,00 In-

PROGRAMUL If

orchestrei simfonice a Radioteleviziunil. Dirijor Pierre Co-20,00 Concertul ___ ____________ ______  _________
lombo (Elveția). 20,55 Emisiune de știință. Chirurgia secolului XX. 21,30 Buletin 
de știri. 21,35 Istoria filmului — emisiunea • II-a. Filmul — o artă. 23,00 închi
derea «misiunii.
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Primire la C.C. al P.C. R. Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit miercuri dimineața 
delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Boșko Silie- 
govici, membru al Prezidiului U.C.I., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., se 
află in țara noastră intr-o vizită de 
•chimb de experiență.

SOSIREA In capitală
A SECRETARULUI GENERAL AL F.S.M.

Miercuri a sosit in Capitală Pierre 
Gensous, secretar general al Federa
ției Sindicale Mondiale.

Pe aeroportul internațional Otopeni, 
oaspetele a fost întimplnat de tova

O delegație a U.G.S.R. 

a plecat la Hanoi
Miercuri la amiază a plecat spre 

Hanoi o delegație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condusă 
de tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., care, 
la invitația Federației Sindicatelor 
din Vietnam, va face o vizită de prie
tenie în R. D. Vietnam.

Din delegație fac parte tovarășii 
Dumitru Bordea, președintele Consi
liului județean al sindicatelor Dolj, și 
Ion Bucuroiu, activist la Consiliul 
Central al U.G.S.R.

Manifestări consacrate 
aniversarii semicentenarului

partidului
Glorioasa aniversare a Partidului 

Comunist Român constituie pentru 
tineretul școlar din țara noastră un 
nou prilej de a cunoaște lupta dusă 

e comuniști cu abnegație și spirit 
ie sacrificiu, timp de cinci decenii, 
pentru victoria orînduirii socialiste 
pe pămîntul patriei noastre. însoțiți 
de profesori, mii de elevi din în
treaga țară poposesc, în aceste zile, 
în sălile Muzeului Doftana și ale 
Muzeului de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, unde cer
cetează cu deosebit interes documen
tele, obiectele și multe alte mărturii 
care ilustrează paste ani faptele de 
eroism ale comuniștilor.

în ultimele zile, elevii din școlile 
orașului și județului Cluj au parti
cipat la numeroase întîlniri în ca
drul cărora membri ai Biroului Co
mitetului județean al P.C.R. au .evo
cat momente marcante din luptă par- 
tidului. La rîndul lor, numeroși elevi 
din școlile orașului Lugoj au luat 
parte la „Săptămîna tineretului lu- 
gojan", manifestare inițiată de Co
mitetul municipal al U.T.C., în co
laborare cu casa de cultură din loca
litate. în programul acesteia figurea
ză, în continuare, întîlniri ale școla
rilor cu activiști de partid, cu per
sonalități ale vieții politice și cultu
rale din oraș.

★
în comunele și orașele județului 

Constanța se desfășoară în aceste 
zile ștafeta-album „Omagiu partidu
lui", acțiune organizată de Comite
tul județean al U.T.C. și Comitetul 
județean pentru cultură și artă, în 
scopul cunoașterii de către tineri a 
celor mai semnificative momente din 
viața și activitatea tineretului din 
județ. în album sînt consemnate 
mărturii ale participanților la miș
carea revoluționară, ale foștilor bri
gadieri pe șantierele de muncă vo- 
luntar-patriotică, aspecte semnifica
tive din activitatea organizațiilor de 
tineret.

Ștafeta-album prilejuiește Întîlniri 
ale tinerilor cu membri de partid din 
ilegalitate, cu activiști de partid și

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT

HANDBAL (masculin)

„TROFEUL CARPAȚI"
• DIN NOU MECIURI DE MARE SPECTACOL • IN DERBIUL 

ZILEI: ROMANIA-U.R.S.S. 18-11

Cluj. Sala Sporturilor. Ziua a doua 
a „Trofeului Carpați". Fără Îndoială, 
toate cele trei meciuri ale progra
mului au prezentat interes în egală 
măsură pentru publicul spectator, 
însă meciul așteptat „cu sufletul la 
gură", cum se spune, a fost cel din
tre echipele României și Uniunii So
vietice. Pentru handbaliștii noștri a- 
ceastă partidă a însemnat de fapt 
intrarea propriu-zisă în lupta pentru 
cucerirea trofeului, echipa sovietică 
fiind alcătuită din jucători robuști, 
buni tehnicieni, cu o bogată expe
riență internațională. Este adevărat, 
în ziua precedentă, sovieticii obținu
seră cu greutate victoria în partida 
cu formația maghiară, insă în marea 
majoritate a timpului de joc, mai 
precis pînă în minutul 56, superio
ritatea lor a fost evidentă. Cu nu
mai patru minute înainte de termi
narea partidei, conduceau cu șase 
goluri diferență.

Aseară, în raportul de forțe dintre 
cele două echipe a survenit echilibru 
doar în prima parte a jocului. După 
ce formația sovietică a înscris pri
mul gol, scorul a fost de trei ori 
egal (1—1, apoi 2—2, 3—3). Din a- 
cest moment — remarca aseară in 
cadrul transmisiei T.V. maestrul 
emerit al sportului Cornel Oțelea — 
handbaliștii noștri au renunțat la 
aruncările de la distanță, pînă atunci 
ineficace, și s-au angajat într-un joc 
cu unul sau ambii pivoți, detașin- 
du-se vizibil. La pauză, scorul era 
favorabil echipei României cu 8—5. 
In repriza secundă, poarta echipei 
sovietice este supusă unor atacuri 
continue, portarul Semionov nepu-

La întîlnirea cane s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Dumitru 
Lazăr, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

rășul Florian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, de 
activiști sindicali.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de secretari 
ai Consiliului Central, de membri ai 
Comitetului Executiv și activiști ai 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Au fost prezenți Cian Hai-fun. am
basadorul Republicii Populare Chine
ze, Hoang Manh Tu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii De
mocrate Vietnam. Tran-Kien, Însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Vietnamului de sud la Bucu
rești.

(Agerpres)

de stat, precum și prezentarea de 
expuneri privind realizările înfăp
tuite în țara noastră și în județ în 
anii socialismului.

★
Pornită din mai multe localități 

cu bogate tradiții folclorice, ștafeta 
culturală „Cîntare partidului" a re
unit la prima etapă sute de artiști 
amatori din comunele și satele jude
țului Caraș-Severin. La Tîrliug, Eze- 
riș, Rusca Montană și in alte loca
lități, artiștii amatori s-au prezentat 
la startul ștafetei cu frumoase pro
grame de cîntece și jocuri populare 
inspirate din viața nouă a satului 
bănățean. Tot in cadrul acestei ma
nifestări artiștii amatori din Văliug, 
Marga și Armeniș au adus- pe scenă 
piese de teatru, montaje literare și 
programe de brigăzi artistice dedi
cate gloriosului nostru partid.

Cele mai bune formații artistice 
de âmatori, participante la ștafeta 
culturală „Cîntare partidului" se vor 
întîlni în primăvară la Reșița, unde 
vor prezenta un spectacol festiv în
chinat partidului.

★
Artiștii plastici din județul Har

ghita întîmpină semicentenarul parti
dului cu numeroase lucrări artistice 
de valoare. Ei au deschis o expo
ziție dedicată acestui important 
eveniment, cuprinzînd aproape 80 de 
lucrări de pictură, grafică, sculptură 
și ceramică, inspirate din realitățile 
de azi ale județului. Sînt prezenți 
în expoziție 34 de pictori, graficieni, 
sculptori și ceramiști.

★
în localitățile Merei, Beceni, Pie

troasele și Valea Rimnicului, din ju
dețul Buzău, lectori ai Comitetului 
pentru cultură și artă au ținut un 
ciclu de expuneri pe tema : „File din 
istoria partidului". Un alt ciclu de 
conferințe a fost prezentat pînă acum 
într-un număr de 35 de comune, prin
tre care Pogoanele, Stîlpu, Mihăilești 
și Costești. ' în cinstea aniversării 
partidului a început faza comunală a 
ur.ui interesant concurs cu tema 
„Din tradițiile luptei revoluționare 
a poporului român". (Agerpres) 

tind face față șuturilor trase fie ex
trem de puternic, fie prin evitare. 
Chicid, Gruia, Gațu, din nou Chicid 
(din 7 m) înscriu gol după gol, după 
zece minute de la reluare avansul 
echipei române fiind de 7 goluri. Cu 
un șut suprinzător, Kulev reduce 
scorul, dar imediat Guneș reface di
ferența. Este eliminat pentru două 
minute Licu. In absența unui jucă
tor din formația noastră, handba- 
liștilor sovietici le este ușor să în
scrie (min. 47, Afanasiev reduce sco
rul la 13—7). O pătrundere cu fentă 
și un șut peste portar — executate 
de Gațu, ieri un admirabil coordona
tor de joc —, apoi un șut al lui Go
ran creează un avans și mai sub
stanțial (15—7).

In ultimele cinci minute, jocul are 
același ritm alert, cu faze numeroa
se la o poartă și la alta. In poarta 
noastră apără acum Orban, care — 
poate surprins încă „neîncălzit" —, 
primește relativ ușor 4 goluri (unul 
din lovitură de la 7 m). La rindul 
său, Semionov scoate din plasă încă 
de trei ori mingea (de asemenea, 
o dată după executarea unui 7 m). 
Meciul se încheie astfel cu scorul de 
18—11 în favoarea campionilor mon
diali.

Este de subliniat că echipa noas
tră a furnizat un joc plăcut și des
tul de eficace prin aportul întregului 
efectiv aflat pe teren, remareîndu-se 
totuși Gruia. Gațu, Guneș, Chicid. 
Din formația sovietică s-au eviden
țiat Kulev. Lusenko, Sevcenko.

Celelalte două partide, care au 
precedat derbiul zilei, s-au încheiat 
cu victorii la limită, după dispute

Secretarul general al Organizației 
Meteorologice Mondiale — O.M.M., 
Arthur David Davies, care se află în 
țara noastră la invitația ministrului 
agriculturii și silviculturii, a vizitat 
miercuri Observatorul meteorologic 
din Timișoara, unde a avut convor
biri cu cercetătorii acestei instituții.

în cursul aceleiași zile, secretarul 
general al O.M.M. a vizitat Sistemul 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier.

★
Miercuri la amiază a sosit în Ca

pitală o delegație de experți ai Mi
nisterului Agriculturii și Reformei 
Agrare din Maroc, condusă de Mehdi 
Barmani, directorul relațiilor externe 
din divizia de cercetări agronomice, 
pentru prospectarea posibilităților de 
dezvoltare a colaborării și cooperării 
in domeniul agriculturii dintre cele 
două țări.

Oaspeții marocani vor vizita Aca
demia de științe agricole și silvice, 
institute de cercetări, stațiuni expe
rimentale și ferme agricole, unități 
industriale producătoare de mașini 
și utilaje agricole și vor avea con
vorbiri la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

★
Miercuri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, Sultana 
Dzidrov, membră a prezidiului Con
ferinței pentru activitățile sociale ale 
femeilor din Iugoslavia, și Tilka 
Blaha, membră a secretariatului 
Conferinței pentru activitățile so
ciale ale femeilor din R. S. a Slo
veniei, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

în timpul șederii în România, de
legația iugoslavă a vizitat unități 
economice și social-culturale din 
București și din județele Iași și Ba
cău și a avut convorbiri cu membre 
ale comitetelor și comisiilor de fe
mei din localitățile in care a poposit. 
De asemenea, delegația a fost pri
mită la Consiliul Național al Femei
lor și la Consiliul Central al U.G.S.R.

★
întreprinderea belgiană Catalysts 

și Chemicals Europ au organizat 
miercuri în Capitală un simpozion 
tehnic pe tema utilizării industriale 
a catalizatorilor.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se răoească ușor. Cerul a fost 
variabil, mai mult acoperit în Ba
nat și Moldova, unde local a plouat, 
în zona de munte din sud-vestul 
țării a nins. Vîntul a suflat potri
vit, cu unele intensificări in estul 
țării și zona de munte. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 1 grad 
la Joseni și 11 grade la Apa Neagră, 
Tirgoviște, Alexandria și Giurgiu. 
La București : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, 
vîntul a suflat slab pină la potri
vit. Temperatura maximă a fost de 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 noiembrie. în țară : Vre
mea se va încălzi mai ales în prima 
parte- a intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de burniță și ploaie, 
iar în regiunea de munte sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vînt potri
vit cu intensificări trecătoare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 grade și plus 7 grade, 
local mai coborî te, la sfîrșitul inter
valului, iar maximele între 5 și 15 
grade. Ceață dimineața și seara în 
prima parte a intervalului. La Bucu
rești : Vremea se va încălzi mai ales 
în prima parte a intervalului. Cerul 
va fi temporar noros. favorabil ploii 
slabe. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere, mai ales 
la început.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL Nr. 47 din 18 NOIEMBRIE 
1970.

FOND GENERAL DE PREMII :
1 545 162 Iei din care 668 340 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 23 9 16 13
3 11.

EXTRAGEREA A II-A : 12 44 30 
6 38.

extrem de pasionante : echipa Iugo
slaviei, medaliată cu bronz la „mon
dialele" din primăvară, a cîștigat 
doar cu 14—13 (7—5) in fața tinerei 
formații române, iar echipa R. D. 
Germane, medalie de argint la C.M., 
a întrecut echipa Ungariei cu 19—18 
(8-10).

Meciurile de astăzi : R. D. Ger
mană — România (tineret), U.R.S.S. 
— Iugoslavia, România — Ungaria. 
Reprizele secunde ale ultimelor două 
partide vor fi transmise la posturile 
noastre de televiziune (la ora 18,40 
și, respectiv, ora 20).

I. D.

ASTĂZI ÎNCEPE

BALCANIADA
După București și Zagreb, orașul 

Sofia va fi, începînd de astăzi, gaz
da unei noi ediții (a IlI-a) a campio
natului balcanic de scrimă, la care 
și-au dat întilnlre scrimerii din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia. Turcia și 
România.

Țara noastră este prezentă la a- 
ceste întreceri, la toate cele patru 
probe, cu un lot în care experiența 
și valoarea unora (Mureșanu, Țiu, 
Ardeleanu) se îmbină cu tinerețea 
și dorința de afirmare a altora (Pop, 
Ursovici, Bantoș).

După ce în edițiile precedente, 
scrimerii noștri au cîștigat majori
tatea titlurilor, hotărîrea federației 
de specialitate de a prezenta pe 
planșeele de concurs cele mai tinere 
garnituri (excepție făcînd proba de 
floretă) ni se pare lăudabilă, dat

viața internațională
chile MĂSURI PENTRU NAȚIONALIZAREA 

ZĂCĂMINTELOR DE CUPRU
SEMNAKLA ACORDULUI PRIVIND SCHIMBUL

DE MĂRFURI Șl PLĂȚILE DINTRE REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl UIMEA REPUBLICILOR 

SOVIETICE SOCIALISTE PI PERIOADA
1971

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Ca 
urmare a tratativelor purtate, într-o 
atmosferă prietenească și de înțelege
re reciprocă, la 18 noiembrie a.c., au 
fost semnate la Moscova acordul pri
vind schimbul de mărfuri și plățile 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste pe perioada 1971—1975 și pro
tocolul comercial dintre cele două 
țări pe anul 1971.

Potrivit acordului semnat, schimbul 
de mărfuri dintre România și U.R.S.S. 
în noul cincinal va reprezenta o creș
tere de circa 40 la sută față de vo
lumul de schimburi din perioada 
1966—1970 ; pentru anul 1971 se pre
văd livrări reciproce de mărfuri de
pășind cu circa 7 la sută prevederile 
pe anul 1970. Documentele semnate

CONVORBIRILE MINISTRULUI ROMAN 
AL CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI LA MOSCOVA

MOSCOVA 18. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
In zilele de 17 și 18 noiembrie, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini al Republicii Socialiste Româ
nia, loan Avram, a purtat convor
biri în probleme de interes reciproc, 
privind colaborarea și cooperarea în 
producție, cu A. I. Kostousov, minis
trul industriei constructoare de apa
rate, mașini-unelte și scule al

La Madrid a fost semnat

Un protocol româno-spaniol
MADRID 18 (Agerpres). — în urma 

negocierilor care au avut loc între 
delegația Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România și Con
siliul superior al camerelor de co
merț, industrie și navigație din Spa
nia, la Madrid a fost semnat un 
protocol privind înființarea unor sec
ții pe lingă cele două organisme. A- 
cestea vor avea ca scop extinderea 
și diversificarea în continuare a

Comunicat P.C.U.S. 
- P.C. din India

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității un 
comunicat cu privire la întîlnirile 
dintre delegația P.C.U.S., condusă de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și delegația P.C. din 
India, condusă de Chandra Rao, se
cretar general al Consiliului Națio
nal al partidului. Cele două delega
ții au făcut un schimb de păreri in
tr-o sferă largă de probleme inter
naționale, inclusiv situația din Indo
china, Orientul Apropiat, securitatea 
europeană, precum și în probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești și ale mișcării de eliberare na
țională.

ULTIMELE ÎNTRECERI 
INTRE ECHIPELE DE TENIS 

DE MASĂ ALE R.P. CHINEZE 
SI ROMÂNIEIJ

în sala Floreasca s-au desfășurat 
aseară ultimele partide ale turneu
lui final și revanșa meciului pe e- 
chipe între jucătorii și jucătoarele 
de tenis de masă ale R. P. Chineze 
și României. Partidele au ocazionat 
și de această dată dispute extrem de 
spectaculoase, în care oaspeții au de
monstrat încă o dată măiestria lor 
tehnică și buna pregătire fizică.

In concursul pe echipe, formațiile 
R. P. Chineze au cîștigat cu 5—1 la 
masculin și cu 3—1 la feminin. Tur
neul individual masculin a relevat 
măiestria fostului campion mondial 
Ciuan Tze-tun, care, în finală, l-a 
întrecut cu 2—0 pe coechipierul său 
Li Fu-ivn. Turneul feminin a reve
nit jucătoarei chineze Li Hue-cin, ur
mată de Lian-Li-cen. Dintre sporti
vele noastre, prima s-a clasat (pe 
locul 6) Maria Alexandru.

DE SCRIMĂ
fiind faptul că In această întrecere 
se poate primi răspunsul în ceea ce 
privește participarea noastră Ia edi
ția din 1971 a campionatului mondial 
de tineret de la Chicago.

Adversarii sportivilor noștri, tre- 
cuți prin „focurile" multor întreceri 
pe parcursul acestui an, vin cu si
guranță cu o valoare mai ridicată 
față de edițiile precedente. în spe
cial, echipa de sabie a Bulgariei, 
care, nu mai departe decît în urmă 
cu două luni, a ocupat un merituos 
loc V în ierarhia mondială.

De asemenea, sistemul de disputare 
a meciurilor pe echipe (formații de 
cite 3 sportivi și nu de 4 ca de o- 
bicei), este favorabil surprizelor ce 
se pot ivi din partea oricărui adver
sar.

1975
prevăd majorarea livrărilor de mate
rii prime, materiale și bunuri de larg 
oonsum și, îndeosebi, sporuri însem
nate ale schimbului reciproc de pro
duse ale industriilor constructoare de 
mașini din cele două țări.

Din partea română documentele au 
fost semnate de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, iar din 
partea sovietică de Nikolai Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior.

La semnare au asistat loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Teodor Marinescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu ocazia semnării, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S. a oferit 
o recepție.

U.R.S.S., și cu V. Krotov, prim- 
locțiitor al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, energeti
ce și de transport al U.R.S.S. Cu 
ocazia acestor convorbiri au fost 
evidențiate unele posibilități de co
laborare și livrări reciproce și s-a 
convenit asupra modului de soluțio
nare a unor probleme de cooperare 
în domeniul construcției de mașini.

schimburilor și cooperării economice 
intre întreprinderile interesate din 
cele două țări.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, iar 
din partea Bpaniolă de Epifanio Ri- 
drejo, președintele Consiliului supe
rior al camerelor de comerț, indus
trie și navigație.

Agendă

diplomatică
VARȘOVIA. Acordul asupra necesi

tății ca în dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre Polonia și Iugoslavia 
să se pornească de la specificul dez
voltării lor interne și de la pozițiile pe 
care le au în politica internațională 
a constituit caracteristica de bază a 
convorbirilor de marți dintre miniștrii 
de externe ai celor două țări. Tema 
discuțiilor a con6tituit-o relațiile bi
laterale, scrie intr-un comentariu pe 
marginea acestor convorbiri agenția 
Taniug. Convorbirile au fost purtate 
într-o atmosferă de prietenie și sub 
semnul înțelegerii. Respectarea prin
cipiilor suveranității, integrității și 
neamestecului în treburile interne a 
fost considerată de ambele părți ca 
o bază reală și largă pentru dezvol
tarea în continuare stabilă, sistema
tică, trainică a colaborării în dome
niile politic, economic, cultural, teh- 
nico-științific și în alte sectoare. De
legațiile iugoslavă și poloneză au că
zut d« acord asupra faptului că deo
sebirile de vederi care apar nu tre
buie să constituie o piedică pentru 
dezvoltarea mai alertă și multilate
rală a colaborării dintre cele două 
țări.

e

BUDAPESTA. La Budapesta au în
ceput convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al R.P. Un
gare, Janos Peter, și omologul «âu 
turc, Ihsan Sabry Caglayangil.

Referindu-se la aceste oonvorbiri, 
ministrul de externe ungar a subli
niat că ele au relevat dorința comună 
a celor două țări de a contribui la 
slăbirea încordării internaționale șl la 
consolidarea păcii în Europa. Deși 
Ungaria și Turcia sînt țări cu orîn- 
duiri sociale diferite, a spus Janos 
Peter, ele pot colabora activ pe baza 
respectului reciproc.

La rîndul său. ministrul de externe 
al Turciei a relevat că relațiile tradi
ționale dintre țara sa și Ungaria re
prezintă o bază solidă pentru dezvol
tarea viitoare a colaborării. Preocu
parea noastră principală, a subliniat 
el, constă în folosirea la maximum 
a posibilităților existente în această 
direcție. Turcia consideră dezvolta
rea legăturilor cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social, drept un 
obiectiv principal al politicii sale.

Ministrul afacerilor externe al Tur
ciei a fost primit marți de Losonczi 
Pal, președintele Consiliului Prezi
dențial, și de Jend Fock, președin
tele guvernului ungar.

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — Totul a fost studiat în ve
derea înfăptuirii naționalizării indus
triei cuprului din Chile", a declarat 
Max Wolf, vicepreședintele corpora
ției chiliene a cuprului. „Statul va fi 
stăpinul tuturor zăcămintelor de cu
pru, și aceasta înseamnă că trebuie 
organizate întreprinderi mari care 
să-și asume sarcina producerii, pre
lucrării. exportării și transportării 
produselor". Chile, a menționat Wolf, 
va avea posibilitatea să exporte și o 
serie de metale (platină, argint, aur 
etc.), care pînă în prezent erau trans
ferate în străinătate încorporate în 
cupru.

SCHIMB DE MESAJE INTRE
SALVADOR ALLENDE Șl OSVALDO DORTICOS

HAVANA. Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a trimis un 
mesaj de salut lui Osvaldo Dorticos, 
președintele Republicii Cuba, in legă
tură cu restabilirea relațiilor diplo
matice dintre țările lor. Reluarea re
lațiilor dintre țările noastre — se 
spune in mesaj — întărește since
rele legături de prietenie, rămase

R. F. A GERMANIEI

W. Scheel se pronunță pentru desființarea 
organizației neonaziste „Acțiunea rezistenței"
BONN 18 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la Asociația culturală din 
NUrnberg, Walter Scheel, președin
tele Partidului liber-democrat, mi
nistru! afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, s-a pronunțat pentru 
dizolvarea organizației neonaziste in
titulată „Acțiunea rezistenței". După 

Noi tentative 
de corupție 
întreprinse 
de opoziție

BONN 18 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvint al Partidului liber- 
democrat din R.F. a Germaniei a 
declarat că au fost făcute „tentative 
de ademenire a 12 deputați din grupul 
parlamentar al acestui partid de 
partea opoziției U.C.D.-U.C.S.". El 
nu a furnizat, amănunte suplimen
tare, dar se știe că asemenea tenta
tive au constituit obiectul unei po
lemici ascuțite între guvern și opo
ziție, mai ales după ce s-a confirmat 
că părăsirea grupului parlamentar 
liber-democrat de către cîțiva depu
tați nu s-a datorat convingerilor lor 
politice, ci unor avantaje materiale 
imediate.

Cazul deputatului liber-democrat 
Geldner care, după ce a acceptat de 
formă propunerile Uniunii creștin- 
sociale, a demascat metodele inco
recte ale opoziției, continuă să facă 
vîlvă. Richard Wurbs, deputat P.L.D. 
de Kassel, a declarat că industriașul 
Anton Beyer, care i-a oferit lui 
Geldner un „onorariu" de 400 000 de 
mărci, încercase anterior să-l corupă 
și pe el. In urmă cu cîteva luni, 
Beyer a avut o discuție cu deputatul 
Wurbs pentru a-i sonda intențiile...

grecia Proiect de lege cu privire 
la partidele politice

ATENA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : 
Guvernul grec a dat publicității un 
proiect de lege intitulat „Despre 
partidele politice", care poate deveni 
operant după cel puțin șase luni.

Conform acestui proiect, în Grecia 
pot lua naștere formațiuni politice, 
dar ele sînt supuse unor condiții 
deosebit de restrictive. în proiect se 
precizează că „nu este permisă crea
rea de partide ale căror scopuri sînt 
în contradicție, fățiș sau disimulat, 
cu forma de stat, tind la răsturnarea 
regimului social existent ori pericli

MAROC

PERSPECTIVE 
DEZVOLTĂRII
RABAT 18 (Agerpres). — In cel 

de-al 15-lea an al independenței sale, 
Marocul este angajat pe drumul va
lorificării complexe a resurselor na
ționale, lărgirii producției și ridică
rii nivelului de trai al populației. 
Pentru realizarea acestor obiective 
majore, în ultimii ani a fost elaborat 
un plan cvadrienal de dezvoltare, 
pornindu-se de la situația de fapt 
si de la posibilitățile concrete ale e- 
conomiei marocane. Regele Hassan 
al II-lea arată că în acest plan au 
fost prevăzute obiective „precise și 
realiste, în conformitate cu cerințele 
noastre și pe măsura mijloacelor și 
resurselor potențiale de care dispu
nem".

Sectorul agricol este unul din o- 
biectivele prioritare ale economiei 
marocane : peste 80 la sută din popu
lația țării lucrează în acest sector. O 
mare parte a bugetului național a 
fost alocată pentru modernizarea a- 
griculturii. construirea de baraje, re
țele de irigații și pentru creșterea 
pregătirii profesionale a țăranilor. Pla
nul de dezvoltare de patru ani (1968- 
1972) prevede alocarea a 15 la sută 
din buget numai pentru dezvoltarea 
rețelei de irigații. Eforturi serioase se 
depun și în direcția industrializării. 
Accentul cade pe valorificarea cea 
mai eficientă a resurselor interne, 
între care fosfații ocupă locul princi
pal, Marocul fiind considerat ca pri
mul producător de fosfați din lume. 
Datorită importantelor și diverselor 
zăcăminte de care dispune. Marocul 

ara mari posibilități de diversificară

Referindu-se la posibilitățile de 
desfacere pe care tara sa le are pe 
piața internațională. Max Wolf a a- 
rătat că producția chiliană de cupru 
este vîndută în întregime și că în 
viitor desfacerile vor crește, în spe
cial prin extinderea relațiilor comer
ciale cu țările socialiste. In această 
ordine de idei, el a arătat că în pre
zent producția chiliană de cupru este 
de 1 milion tone anual, iar în 1975 
se vor produce 1,5 milioane tone. De 
asemenea. Max 'Wolf a declarat că 
anul acesta Republica Chile va rea
liza, din desfacerea producției de cu
pru, 70—100 milioane de dolari.

mereu neschimbate, Intre popoarele 
chilian și cubanez.

In mesajul de răspuns, președintele 
Cubei, Osvaldo Dorticos, a exprimat 
convingerea guvernului cubanez ci 
hotărirea adoptată întărește prietenia 
de nezdruncinat dintre popoarele Cu
bei și statului Chile, deschizind o nouă 
etapă de relații rodnice, in interesul 
celor două țări.

cum relevă agenția D.P.A.. în aplau
zele puternice ale asistenței, Scheel 
a declarat că „pentru această orga
nizație există doar o singură cale, 
aceea de a dispare cit mai grabnic 
cu putință", subliniind că ea „ațîță 
ura pină la exterminare și nu se dă 
înlături de la îndemnul la asasinate".

In urma infrîngerii serioase sufe
rite în alegerile regionale pentru 
Dieta landului Hessa de către Parti
dul national-democrat, președintele 
organizației regionale a acestei for
mațiuni de orientare neonazistă, 
Fassender, și-a prezentat demisia. 
Fastul președinte al organizației 
P.N.D. din Hessa a avertizat că dacă 
organul oficial al P.N.D., ziarul 
..Deutsche Nachrichten". va dezlănțui 
o campanie în vederea compromite
rii lui. el va dezvălui fapte concrete 
legate de activitatea organizațiilor 
neonaziste din R. F. a Germaniei de 
natură „să adinceascâ și mai mult 
criza prin care trece Partidul națio
nal-democrat".

Stabilirea de relații 
diplomatice 

intre R. P. Albania

TIRANA 18 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Populare Albania și 
guvernul Olandei au căzut de acord 
să stabilească relații diplomatice și 
să facă schimb de reprezentanți di
plomatici la nivel de ambasador, a- 
nuhță agenția albaneză A.T.A.

tează ordinea publică". Potrivit pro
iectului, toate partidele nou create 
au obligativitatea de a avea un sta
tut aprobat de Tribunalul Constitu
țional, precum și un regulament de 
tuncționare internă, a cărui respec
tare este garantată de același tribu
nal. Orice partid care nu se supune 
controlului Tribunalului Constituțio
nal poate fi dizolvat.

Ziarul „Vradini", comentînd publi
carea proiectului, arată că viitoarele 
partide se vor deosebi între ele doar 
„prin nuanțe".

FAVORABILE 
ECONOMICE
a economiei. Rezervele de cărbuni, 
spre exemplu, sînt evaluate la circa 
150 milioane tone, iar cele de fier 
sînt, de asemenea, considerabile ; 
numai zăcămintele de la Khenifra 
depășesc 600 milioane tone. Pentru 
moment, atenția guvernului marocan 
este concentrată în special asupra 
dezvoltării acelor ramuri industriale 
cu eficiență imediată mare și cu po
sibilități sigure de debușee externe : 
faianță, materii plastice, hîrtie, ci
ment, citrice. Formarea cadrelor 
pentru economie ocupă, de aseme
nea, un loc important în pre
ocupările guvernului marocan.

în vederea realizării progresului 
său social și economic, Marocul în
treprinde, pe lingă mobilizarea re
surselor proprii, acțiuni de extindere 
a cooperării cu alte țări, atît pe 
plan maghrebian, cit și cu alte state 
ale lumii, pe baza deplinei egalități 
în drepturi și avantajului reciproc. 
Intre România și Maroc s-au stator
nicit, prin intermediul unor a- 
corduri bilaterale, relații fructuoase 
de colaborare economică, culturală, 
tehnico-științifică. Cu prilejul vizitei 
făcute anul trecut în țara noastră, 
ministrul marocan al afacerilor ex
terne. Ahmed Laraki, arăta că. ani
mate de aceleași idealuri de pace, de 
înțelegere, cooperare sinceră și loială. 
Marocul și Republica Socialistă Ro
mânia acționează în direcția stringe- 
rii legăturilor bilaterale, în benefi
ciul celor două popoare, al progre
sului și prosperității lor.



viața internațională______
Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.

Restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze - cerință 

a rezolvării cu succes 
a problemelor internaționale majore

• Intervenția reprezentantului țării noastre
NEW YORK 18 — Trimisul special Agerpres, Constantin Alexandroaie, 

transmite : Problema restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare 
Chineze la Organizația Națiunilor Unite continuă să constituie obiectul dez
baterilor Adunării Generale a O.N.U. Peste 30 de delegații și-au expus pină 
in prezent pozițiile.
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate

rilor, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, a spus : Răs- 
punzînd într-un mod pozitiv cerinței 
urgente a participării R. P. Chineze 
la activitățile sale, O.N.U. nu ar face 
decît să consolideze capacitatea sa de 
a-și îndeplini misiunea care i-a fost 
încredințată prin Cartă, să corecteze 
o gravă injustiție care s-a perpetuat 
timp de peste două decenii față de 
unul din membrii săi, să-și afirme 
fidelitatea față de principiile pe care 
este întemeiată. El a subliniat că 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la Na
țiunile Unite presupune excluderea 
emisarilor ciankaișiști de pe locul pe 
care îl ocupă ilegal.

„Sporirea rolului O.N.U. în viața po
litică mondială, arăta recent pre
ședintele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, este nemij
locit legată, după convingerea noas
tră, de asigurarea universalității sale, 
de oglindirea mai corespunzătoare a 
realităților lumii de azi. Se impune 
cu stringență restabilirea drepturilor 
legitime la O.N.U. ale Republicii 
Populare Chineze — unul din cele 
mai mari state ale lumii, al că
rui rol în viața internațională 
nu mai poate fi ignorat de ni
meni — și cu atît mai mult de un 
asemenea for cum este Organizația 
Națiunilor Unite. Cred că pentru toți 
oamenii politici, pentru toate statele, 
ar trebui să devină clar că fără par
ticiparea Chinei la rezolvarea proble
melor care frămintă astăzi omenirea 
r.u se pot găsi soluțiile cele mai 
bune.

Participarea R. P. Chineze Ia viața 
Internațională este o cerință a însăși 
rezolvării cu succes a marilor pro
bleme ale păcii și securității mon
diale". Cind ne gîndim la China, a 
spus în continuare vorbitorul, avem 
in față imaginea unei țări cu peste 
700 milioane locuitori, adică aproape 
un sfert din întreaga omenire, care 
avansează rapid pe calea dezvoltării 
economice și sociale independente. 
După ce a răsturnat, în octombrie 
1949, regimul feudal, poporul chinez, 
moștenitor al unei culturi și civili
zații milenare, s-a concentrat cu toa
te forțele sale spre a asigura Chinei 
un rol de frunte în concertul na
țiunilor. Ca rezultat al celor 20 de 
ani de eforturi susținute, acest popor 
harnic și talentat a reușit să tran
sforme China dintr-o țară înapoiată 
și aservită intereselor străine într-un 
puternic și înfloritor stat. socialist, 
■care dispune de o economie în plină 
dezvoltare. Este nerealist să se creadă 
că fără participarea R.P. Chineze 
s-ar putea ajunge la soluții viabile 
pentru problemele internaționale 
majore — indiferent dacă este vorba 
de pacea și securitatea în Asia și în 
alte părți ale lumii, de dezarmare și, 
în special, de dezarmarea nucleară, 
de cooperare economică, științifică 
sau tehnică internațională.

în eforturile lor persistente vizind 
împiedicarea participării R.P. Chi
neze la activitatea O.N.U., delegațiile 
care și-au exprimat opoziția față de 
proiectul de rezoluție prezentat de 
18 țări, între care și România,^ au 
încercat să denatureze adevărații 
termeni ai problemei, deplasindu-i 
pe un teren ireal. Astfel, a arătat 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu, 
situația este prezentată ca și cînd 
ar fi vorba de „două Chine". Or, in 
realitate, a continuat vorbitorul, 
nu este vorba decît de o singura 
Chină și nimeni nu contestă acest 
adevăr. Fosta Republică China, care 
a semnat Carta O.N.U. în 1945, a 
devenit, patru ani mai tîrziu, ca ur
mare a victoriei marii revoluții chi
neze, Republica Populară Chineza, 
cu toate implicațiile politice și juri

dice care decurg din aceasta. Noul 
stat chinez, socialist, a devenit, prin 
guvernul său de la Pekin, succesorul 
statului chinez, membru fondator al 
Națiunilor Unite. Drepturile de care 
acesta se bucură la O.N.U. au fost 
transferate ipso facto guvernului le
gal al Republicii Populare Chineze.

Tentativele de rezolvare a proble
mei reprezentării Chinei la Națiunile 
Unite pe baza așa-zisei teorii a ce
lor „două Chine" nu constituie, m 
fond, decît un alt artificiu menit să 
ridice noi obstacole in calea partici
pării R. P. Chineze la activitatea 
organizației. Avansînd asemenea su
gestii, autorii lor înțeleg, desigur, 
foarte bine, că China populară, ca 
de altfel oricare alt stat, nu poate 
accepta să renunțe, ca preț pentru 
exercitarea unui drept care-i revine 
în virtutea calității sale de membru 
al O.N.U., la o parte a teritoriului 
său. Asocierea la asemenea tentative 
constituie o linie politică periculoasă, 
deoarece ele sînt îndreptate împo
triva principiilor dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de_ a-și hotărî 
singur propriul destin, fără nici un 
amestec străin, și respectării inte
grității teritoriale a statelor.

Tocmai de aceea — a arătat am
basadorul Gheorghe Diaconescu — 
delegația română consideră că, în 
căutarea soluției pentru problema 
care face obiectul acestei dezbateri, 
Adunarea Generală trebuie să ur
meze calea prevăzută in Cartă, 
aceea care a fost aplicată invariabil 
in cazul celorlalte state care și-au 
schimbat structura socială și politică. 
Cu alte cuvinte, Adunarea Generala 
trebuie să asigure reprezentarea a- 
decvată a Chinei Ia Națiunile Unite, 
invitind guvernul care este în drept 
să vorbească în numele ei și să ex
prime voința marelui popor chinez 
de peste 700 milioane de locuitori, 
guvernul Republicii Populare Chi
neze, să ocupe locul deținut pînă în 
prezent, într-un mod ilegal și abuziv,

de către trimișii unui regim care a 
fost respins de poporul chinez acum 
două decenii.

în încheiere, ambasadorul Gheor
ghe Diaconescu a declarat că guver
nul român consideră că restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la Națiunile Unite 
este cerută nu numai de necesitatea 
urgentă de a se pune capăt injusti
ției comise față de poporul chinez, ci 
de înseși interesele organizației, ale 
păcii și securității internaționale. Re
punerea Chinei populare în dreptu
rile sale legitime la O.N.U. este o 
măsură de mare importanță pentru 
creșterea eficacității și prestigiului 
O.N.U. in lume.

★
în Intervenția sa, reprezentantul 

R.S.F. Iugoslavia. Lazar Mojsov, a 
spus că este absolut contrar spiritu
lui Cartei ca Adunarea Generală 6ă 
impună unui stat suveran o anumită 
formulă de reprezentare a sa la Na
țiunile Unite. Formula „celor două 
Chine" este complet nefondată de 
vreme ce există o singură Chină, de 
vreme ce Taivanul este o parte a 
Chinei, iar Carta prevede un singur 
loc pentru această țară în O.N.U. A- 
dunarea Generală nu are dreptul să 
modifice harta nici unui stat membru 
sau să facă două state din unul sin
gur, a spus Lazar Mojsov. Faptul că 
poporul chinez a răsturnat pe Cian 
Kai-și, care s-a refugiat pe insula 
Taivan sub protecția unei puteri 
străine, vorbește suficient, prin el 
însuși, împotriva tezei oonform că
reia Taivanul ar putea fi considerat 
un stat independent, a conchis vor
bitorul.

în cuvîntul său, reprezentantul 
permanent al Franței la O.N.U., Jac
ques Kosciusko-Morizet, a declarat : 
„Ignorarea unui popor mare, cel mai 
numeros din lume, a unei țări cu o 
civilizație milenară, care ocupă o 
parte vastă a continentului asiatic, a 
unei puteri care, prin năzuințele și 
dinamismul său, joacă un rol tot mai 
important în treburile lumii, este 
zadarnică.

Drepturile și responsabilitățile ce 
incumbă Chinei în calitatea sa de 
membru fondator al Națiunilor Uni
te și de membru permanent al Con
siliului de Securitate — a spus dele
gatul francez — au fost încredințate 
prin Cartă unui stat care este în- 
tr-adevăr în măsură să le exercite. 
Faptul că acest stat este Republica 
Populară Chineză nu poate fi con-

Reprezentanții Tanzaniei, Saiim 
Salim, și Irakului, Talib el Shibib, 
au arătat, la rîndul lor, că „teoria 
celor două Chine" lezează integrita
tea teritorială a Republicii Populare 
Chineze.

★
NEW YORK. — Reprezentantul 

permanent al Republicii Chile la Or
ganizația Națiunilor Unite a comu
nicat președintelui Consiliului de 
Securitate hotărîrea guvernului țării 
sale de a se retrage din așa-numita 
Comisie O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei.

„SPRIJINIM INIȚIATIVA 
ROMÂNIEI"

• LARGĂ ADEZIUNE LA PUNCTUL ÎNSCRIS PE AGENDA 
ACTUALEI SESIUNI PRIVIND CONSECINȚELE DĂUNĂTOARE 

ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR
NEW YORK 18. — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Punctul înscris pe agenda 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. din inițiativa Româ
niei : „Consecințele econoinlce și 
sociale ale cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității in lume" a făcut 
obiectul unor ample dezbateri în 
Comitetul politic. Intervențiile mai 
multor delegați, între care cei ai 
Uruguayului, Marocului, Tanzaniei, 
Iranului, Braziliei și Iugoslaviei, au 
fost axate tocmai pe consecințele 
nocive ale cursei înarmărilor, subli
niate de propunerea româneas
că. „Doresc — a subliniat dele
gatul brazilian. Araujo Castro, în 
luarea sa de cuvînt — să sa
lut includerea pe agenda sesiunii, 
din inițiativa României, a punctului 
referitor la consecințele economice și 
sociale ale cursei inarmărilor, întru- 
cit are în vedere corelația existentă 
între dezvoltarea economică, dezar
mare și securitatea internațională. 
Sperăm că dezbaterea acestei pro
bleme se va dovedi folositoare și 
ne va permite adoptarea unor mă
suri constructive și importante".

Delegatul Iugoslaviei, ambasadorul 
Mojsov, a declarat, la rîndul său : 
„Noi sprijinim inițiativa României, 
întrucît ea atrage atenția asupra a- 
vantajelor ce ar putea ti obținute prin 
dezarmare".

Kurt Waldheim, reprezentantul 
Austriei, a relevat in cuvîntul său 
că „dezbaterea și studierea consecin
țelor economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și securității 
in lume pot constitui baza unei sin
teze a muncii noastre în diferite co
mitete de lucru ale Adunării Gene
rale. Totodată, ele vor contribui la 
mai buna înțelegere a uneia dintre

IERI A FOST PARAFAT LA VARȘOVIA 

TRATATUL CU PRIVIRE IA BAZELE 
NORMALIZĂRII RELAȚIILOR 

DINTRE POLONIA SI R. I. A GERMANIEI
VARȘOVIA 18 — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Miercuri la prînz, ministrul afacerilor 
externe al Poloniei, Stefan Jedry
chowski, și ministrul de externe al 
R. F. a Germaniei, Walter Scheel, au 
parafat la Varșovia tratatul cu privi
re la bazele normalizării relațiilor 
dintre cele două țări.

A fost prezent Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone.

După parafare, cei doi miniștri de 
externe au rostit cuvîntâri.

Stefan Jedrychowski a exprimat 
profunda satisfacție a guvernului său 
față de încheierea cu succes a trata
tivelor politice dintre guvernele Re
publicii Populare Polone și Republi
cii Federale a Germaniei. „în convin
gerea guvernului polonez, a spus vor
bitorul, acest tratat constituie o bază 
trainică pentru normalizarea relații
lor reciproce. Tratatul deschide o nouă- 
eră în relațiile dintre cele două țări 
și popoare, reprezentînd o contribu
ție la opera de întărire a securității 
și a păcii în Europa, care va favoriza 
normalizarea relațiilor europene ba
zate pe colaborare, înțelegere șl a- 
vantaj reciproc, indiferent de deose
birile politice și de orînduire existen
te intre state". în încheiere, Stefan 
Jedrychowski a salutat faptul că a- 
cest tratat urmează să fie semnat de 
șefii celor două guverne — premierul 
polonez Jozef Cyrankiewicz și can
celarul federal Willy Brandt — pre
cum și de miniștrii de externe ai ce
lor două state.

La rîndul său, Walter Scheel a ară-

AHMED EL KHATIB DESEMNAT 
PREȘEDINTE AL SIRIEI

CAIRO 18 (Agerpres). — Ahmed 
El Khatib a fost desemnat ca pre
ședinte al Siriei de către noul Co
mandament regional al Partidului 
Baas din Siria, anunță coresponden
tul din Damasc al agenției M.E.N. 
Ahmed El Khatib — adaugă agen
ția A.F.P., reluînd corespondentul a- 
genției M.E.N. la Damasc — este 
membru al „Comandamentului re
gional provizoriu" al partidului Baas. 
Este în vîrstă de 50 de ani și a fost 
președintele sindicatului profesorilor.

în același timp, noul comandament 
regional al partidului Baas din Siria 
I-a însărcinat pe generalul Hafez 
Assad cu formarea noului guvern si
rian, anunță corespondentul din Da
masc a! agenției M.E.N. care preci
zează că „Hafez Assad a început în 
acest sens consultările". Potrivit a- 
genției M.E.N. „noul cabinet va cu
prinde personalități proeminente na
ționale și progresiste ale vieții poli
tice siriene, precum și experți și spe
cialiști".

COMPONENȚA NOULUI GUVERN AL R.A.U.
CAIRO 18. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite : La 
Cairo a fost dată publicității compo
nența noului guvern al Republicii 
Arabe Unite. Spre deosebire de ca
binetul precedent, acesta cuprinde, 
în afara premierului Mahmud Fawzi, 
patru vicepremierl care dețin și 
principalele portofolii : Aziz Sidky, 
vicepremier pentru problemele edu
cației și comerțului și, totodată, mi
nistru al industriei, petrolului și re- 

problemele cruciale care confruntă 
astăzi întreaga omenire".

Unii delegați au folosit în susți
nerea ideilor lor argumente cuprinse 
în memorandumul guvernului român 
— devenit document al O.N.U. — 
care a însoțit propunerea privind în
scrierea acestui punct pe ordinea de 
zi, aducînd, la rîndul lor, noi date 
și fapte. „Cheltuielile militare mon
diale, a afirmat reprezentanta Iranu
lui, prințesa Ashraf Pahlavi, depă
șesc de 1 900 ori bugetul O.N.U. pen
tru dezvoltare. O singură bază de 
lansare a rachetelor intercontinentale 
costă cît o hidrocentrală cu o pu
tere de 1,7 milioane kilowați. Costul 
unui nou tip de bombardier este echi
valent cu salariul anual mediu al 
unui număr de 250 000 de învățători. 
Din banii cheltuiți pe 14 bombar
diere reactoare s-ar putea hrăni 14 
milioane de copii timp de un an", 
a relevat delegata iraniană.

„Lumea, a spus reprezentantul 
Marocului, cheltuiește pe armamente 
7 la sută din produsul mondial total, 
adică cu 40 la sută mal mult decît 
pentru învățămînt. în cazul în care 
se va tolera continuarea unei ast
fel de situații prin escaladarea buge
telor militare, a menționat delegatul 
marocan, în următorii 10 ani înar
mările vor înghiți 4 008 miliarde 
dolari".

Miercuri delegația română a de
pus in Comitetul Politic un proiect 
de rezoluție pentru concretizarea 
dezbaterilor la punctul înscris pe a- 
gendă de țara noastră. Proiectul la 
care s-au alăturat în calitate de co
autoare Austria. Canada, Dane
marca, Iran, Iugoslavia. Madagascar. 
Mexic. Maroc, Polonia. Singapore. 
Suedia și Ungaria, subliniază peri
colele ce amenință omenirea ca ur
mare a cursei înarmărilor și povara 
grea pe care o reprezintă pentru state 
cheltuielile militare. 

tat că guvernul vest-german apre
ciază tratatul ca pe un pas hotăritor 
în relațiile polono—vest-germane, 
menit să ducă la dezvoltarea unor 
relații normale, prietenești între cele 
două țări. El a arătat că convorbi
rile dintre părți au fost purtate cu 
conștiința faptului că ele privesc 
„o cotitură istorică în relațiile din
tre cele două state și că edificarea 
căilor către o conciliere trainică în
tre cele două popoare depășește li
mitele unui interes bilateral, avind 
o deosebită însemnătate pentru în
treaga Europă". Precizînd că guver
nul vest-german este hotărît să con
tinue actuala sa politică, Walter 
Scheel a exprimat, totodată, convin
gerea că tratatul va găsi aprobare 
în rîndul majorității opiniei publice 
vest-germane cu toate că — a arătat 
el — va mai trebui dusă o luptă sus
ținută pentru aprobarea tratatului în 
cadrul Parlamentului vest-german.

Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, a avut apoi o convorbire cu 
ministrul de externe vest-german, 
Walter Scheel.

★
în intervalul 13—17 noiembrie 1970. 

la Bonn au avut loc convorbiri în
tre grupele de lucru ale R.P. Polone 
și R.F. a Germaniei în problema 
lărgirii competentelor reprezentan
țelor lor comerciale acreditate la 
Varșovia și Bonn. în cursul convor
birilor au fost obținute progrese în- 
tr-o serie de probleme care constituie 
obiectul viitoarei înțelegeri, relevă 
agenția P.A.P. Convorbirile vor fi 
continuate la Varșovia.

O manifestație populară, organizată 
în sprijinul noii conduceri siriene, a 
avut loc miercuri la Damasc — trans
mit corespondenții agențiilor de pre
să. Manifestanții au defilat pe prin
cipalele străzi ale capitalei siriene, 
scandînd lozinci în care își exprimau 
sprijinul față de conducerea provi
zorie a partidului Baas.

în același timp, se menționează din 
surse oficiale siriene că un calm 
complet domnește atît în capitală, 
cît și în toate regiunile țării.

Agenția M.E.N. anunță, pe de altă 
parte, că mai mulți membri ai fostei 
conduceri regionale a partidului Baas 
din Siria vor părăsi Damascul și se 
vor stabili la Tripoli și Cairo. în 
acest sens, agenția afirmă că Nured- 
din El Attassi, fostul președinte al Si
riei, se va stabili la Tripoli, iar Sa
lah Jadid, fost secretar general ai 
partidului Baas, și Mohamed Eid As- 
hawi, fost ministru de interne, ur
mează să plece la Cairo.

surselor miniere ; Sayed Marei, vice
premier pentru problemele agricul
turii și irigației, deținînd, în același 
timp, și portofoliul agriculturii ; 
Mahmud Riad, vicepremier și mi
nistru de externe, și Sharawy Mo
hamed Gomaa,! vicepremier pentru 
sectorul public și ministru de in
terne.

Celelalte 28 de portofolii ale gu
vernului au fost distribuite unor cu
noscute personalități politice, printre 
care : Mohammed Fayek, ministru al 
informațiilor, generalul Mohammed 
Fawzi, ministru al armatei, Moham
med Abdullah Marzeban, ministru al 
economiei și al comerțului exterior, 
Hassan Fahmy el Badawy, ministru 
al justiției.

Se menționează că cea mai mare 
parte a actualilor miniștri au figurat 
in componenta cabinetului anterior.

Potrivit ziarului „Al Ahram", re
manierea guvernamentală interve
nită in R.A.U. vizează, în special, 
consolidarea aparatului executiv. în 
acest sens este interpretată îndeosebi 
numirea celor patru vicepremieri.

în Iordania 
tensiunea 
persistă

AMMAN 18 (Agerpres). — în ul
timele zile, în Iordania a intervenit 
un nou moment de tensiune, in 
urma ciocnirilor dintre unități ale 
armatei iordaniene și unele forțe 
palestinene în orașele Irbid și Je- 
rash, situate la 80 și, respectiv, 30 
km de Amman.

Referindu-se la aceste evenimente, 
trimisul special al agenției France 
Presse, Michel Gări, relevă că in 
Iordania „domnește din nou o vie 
tensiune". ‘

Corespondentul francez descrie 
astfel situația din Irbid, al doilea 
oraș ca importanță din Iordania : 
„Localitatea pare fără viață ; majo
ritatea magazinelor sînt închise ; 
foarte puțini trecători sint zăriți pe 
străzi ; sporadic, izbucnesc împușcă
turi ; polițiștii înarmați cu puști sînt 
plasați în număr mare in împreju
rimile cartierului general al poliției, 
iar in fața sediului organizației „Al 
Fatah" staționează numeroși fedaini 
înarmați. Forțele regale au postat 
polițiști și soldați în punctele prin
cipale ale orașului : prefectura, poșta, 
centrala electrică. Noua izbucnire a 
violențelor, cea mai gravă după cele 
din luna septembrie, riscă să aibă 
repercusiuni asupra situației de la 
Amman, unde liderii Rezistenței pa
lestinene reproșează autorităților că 
nu respectă acordurile (Intre mișca
rea palestineană și guvernul iorda
nian — n. r.) și mențin în oraș pa
trule de beduini".

LA ROMA S-A 
ÎNCHEIAT CONFERINȚA 

JUBILIARĂ F.A.O.
ROMA 18 — Corespondentul Ager

pres, Nicolae Puicea, transmite : La 
Roma s-au încheiat lucrările confe
rinței generale jubiliare a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru agri
cultură și alimentație (F.A.O.), con
sacrată aniversării a 25 de ani de la 
crearea organizației.

După cum s-a anunțat, conferinței 
i-au fost adresate mesaje din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, precum 
și din partea șefilor a 14 alte state 
membre.

La dezbateri a luat cuvîntul șl șe
ful delegației române, ing. Filip To- 
mulescu, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, care a pre
zentat proiectul de declarație supus 
spre adoptare conferinței, proiect la 
redactarea căruia România și-a adus 
o contribuție importantă. După ce 
subliniază realizările importante ob
ținute de F.A.O. în cei 25 de ani de 
existență, declarația recomandă or
ganizației să-și consacre în con
tinuare eforturile promovării cu mai 
mult succes a țelurilor sale : lupta 
împotriva foametei în lume, pentru 
dezvoltarea colaborării internaționale 
în interesul creșterii bunăstării și 
întăririi păcii mondiale. Șeful dele
gației române a arătat că România, 
militind activ pentru o largă coope
rare internațională, bazată pe respec
tarea principiilor suveranității și in
dependenței naționale, deplinei ega
lități în drepturi a statelor, neames
tecului în afacerile interne, sprijină 
activitatea F.A.O. în realizarea obi
ectivelor sale.

Textul declarației a fost adoptat în 
unanimitate.

OPINII IN LEGĂTURĂ
CU PACEA SI COOPERAREA 

IN EUROPA
PARIS 18 (Agerpres) — Relațiile 

Est-Vest și convocarea unei conferin
țe general-europene pentru securi
tate au format principalele probleme 
abordate pînă acum de sesiunea Adu
nării parlamentare a Uniunii Europei 
Occidentale, întrunită de luni la Pa
ris.

In cuvîntul său, Jean de Lipkowski, 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Franței, după ce a 
relevat progresele înregistrate în ulti
mul an pe calea destinderii in rela
țiile Est-Vest, a subliniat : „Franța 
acordă o atenție deosebită unei con
ferințe general-europene pentru secu
ritate, care ar confirma principiile 
pe care trebuie să se bazeze bunele 
relații între state : respectarea inte
grității teritoriale, a egalității și inde
pendenței statelor, precum și a nea
mestecului în treburile lor interne". 
Metoda cea mai eficace pentru pre
gătirea acestei conferințe o reprezintă, 
după părerea exprimată de reprezen
tantul francez, contactele bilaterale.

Pe o poziție similară s-au situat și 
alți vorbitori, printre care și repre
zentantul R.F. a Germaniei, Siegler 
Schmidt.

In timpul dezbaterilor au fost au
zite însă și unele poziții distonante. 
In ce privește conferința pentru 
securitate în Europa, Manlio Brosio, 
secretar general al N.A.T.O., a afir
mat că el este în favoarea convocării 
și desfășurării acesteia, dar cu con
diția menținerii intacte a forțelor ar
mate occidentale.

VIENA 13 — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : într-o 
conferință țintită marți seara la Vle- 
na, ministrul austriac al afacerilor ex
terne, Rudolf Kirchschlaeger, a expus 
liniile directoare ale guvernului ță
rii sale în domeniul activității ex
terne.

Considerăm o conferință europeană, 
sau o serie corespunzătoare de con
ferințe, ca necesare și utile, a spus 
ministrul de externe austriac. Țările 
interesate în convocarea acesteia vor 
trebui să se străduiască în conti
nuare în direcția realizării unui 
consens asupra părerilor. In acest 
proces, statele mijlocii și mici pot 
să exercite o anumită influență asu
pra evoluției pe continentul nostru.

Scopul seriei de conferințe, a adău
gat el, ar putea fi, de asemenea în
tr-o perspectivă largă, obținerea ți
nui acord asupra renunțării la forță, 
sau amenințarea cu forța în relațiile 
internaționale.

■ a a ■ h ■ ■
Cele cinci vece ale

Skupștinei Federale a R.S.F.
s-au reunit miercuriIugoslavia

în ședință comună. Cu acest prilej, 
președintele Iosip Broz Tito a pre
zentat o expunere cu privire la prin
cipalele probleme ale vieții interna
ționale și acțiunile de politică exter
nă întreprinse de Iugoslavia în acest 
an. Intr-o altă cuvîntare rostită se
parat la aceeași ședință, președintele 
Tito s-a referit la o serie de proble
me interne. El a anunțat cu acest 
prilej că va supune dezbaterii Skup
știnei Federale un proiect de propu
neri privind unele modificări consti
tuționale.

Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P.
Chineze, ba pfirnit miercuri pe 
Vasili S. Tolstikov, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al U- 
niunii Sovietice în R.P. Chineză, rela
tează agențiile China Nouă și TASS. 
Au fost prezenți Ciao Kuan-hua, mi
nistrul de externe adjunct al R.P. 
Chineze, Liu Sin-ciuan, noul amba
sador al R. P. Chineze în U.R.S.S., 
funcționari superiori ai M.A.E. 
al R.P. Chineze precum și consilieri 
ai Ambasadei sovietice din Pekin.

Președintele Nixon s-a 
întîlnit cu un număr de 
șapte senatori noi aleși, ,n 
cursul recentelor consultări legislative 
din S.U.A. Intre aceștia, cinci sînt 
republicani, unul democrat de tendin
ță conservatoare și unul reprezentant 
al Partidului conservator din statul 
New York. Potrivit agenției U.P.I., 
principalii consilieri ai Casei Albe au

AUTOMOBILUL LUNAR
LA LUCRU

CORESPONDENTA DIN MOSCOVA DE LA S. PODINA

funcționează 
In containerul 

temperatura 
plus 13 grade 
iar presiunea

„Luna—17' și „Lunohod—1", în momentul aselenizării (desen)

trebuie asigurată alt
fel, cu ajutorul feno
menelor de radiație 
și termoconductibili- 
tate.

De ce s-a ales un 
vehicul cu roți și nu 
unul cu șenile ? Pen
tru că primul este mai 
de nădejde în condi
țiile de pe Lună. Fie
care din cele opt roți 
ale automobilului lu
nar este acționată di
rect și independent de

Lunambulul în acțiune (imagine televizată)

WASHINGTON. „Re
ușita misiunii „Lu- 
na-17“ și funcționarea 
vehiculului autopro
pulsat care se depla
sează pe suprafața Lu
nii demonstrează înal
tul nivel tehnic atins 
în Uniunea Sovietică", 
a declarat dr. George 
Low, director interi
mar ai N.A.S.A. „Era 
spațială, a spus el, n-a 
cunoscut nici o dată o 
activitate atît de sus
ținută ca aceea pe 
care o depune Uniunea 
Sovietică în ultimele 
săptămîni, lansînd in 
decurs de 60 de zile 
22 de misiuni spați
ale".

După prima etapă 
de deplasare pe supra
fața Lunii, „Lunohod- 
1“ își continuă progra
mul de cercetări teh- 
nico-științifice în a- 
propiere de locul alu- 
nizării stației „Luna- 
17“ în Marea Ploilor. 
Cu ajutorul telefoto- 
metrelor au fost trans
mise pe Pămint ima
gini televizate, distin- 
gîndu-se clar urmele 
lăsate de vehiculul 
cosmic pe solul lunar. 
Se văd, de asemenea, 
bine unele elemente de 
construcție ale apara
tului.

Conform programu
lui de cercetări știin
țifice, s-au efectuat 
măsurători ale fondu
lui radiației Roentgen 
extragalactice utilizîn- 
du-se in acest scop un 
telescop Roentgen. In 
cursul legăturii prin 
radio stabilite la 17 no
iembrie, a fost contro
lată funcționarea siste
melor de bord ale apa
ratului. După cum re
zultă din datele tele- 
metrice, toate sisteme
le lui 
normal, 
ermetic 
este de 
Celsius 
de 780 milimetri coloa
na de mercur. Progra
mul aparatului auto
mat „Lunohod-1“ se 
realizează cu succes.

Constructorul princi
pal al primului auto
mobil lunar a făcut 
cunoscute reprezentan
ților presei sovietice o 
serie de caracteristici 
constructive originale 
ale acestui vehicul, de
rivate din condițiile 
deosebite în care el se 
află. Faptul că pe 
Lună nu există atmos
feră face ca rulmenții, 
roțile dințate și alte 
piese supuse frecării 
să se sudeze în timpul 
funcționării și să iasă 
repede din funcțiune. 
Evitarea acestei conse
cințe a dat multă bă
taie de cap proiectan- 
ților care au trebuit să 
aleagă materialele co
respunzătoare pentru 
piesele supuse frecării 
pentru a asigura o 
funcționare îndelunga
tă a acestora.

Pe Pămint răcirea 
motoarelor se face de 
obicei cu aer. Pe Lu
nă, nu există aer. ea

face mai 
secundă iar 
atîta plus 
lui în apa- 

de recepție- 
Drept ur

mare, „șoferul" vede 
pe ecranul televizoru
lui ceea ce s-a petre
cut cu 2—3 secunde în 
urmă. Nici comanda pe 
care el o dă nu ajunge 
imediat pe Lună la 
mașină, care in a-

ceste secunde îna
intează cițiva metri, 
lată de ce automobi
lul lunar a trebuit să 
fie prevăzut cu siste
me automate care să-l 
blocheze instantaneu 
cînd panta pe care 
urcă sau coboară pre
zintă pericol de răs
turnare sau cînd în 
fața lui apare un ob
stacol. Pentru a se pu
tea verifica pe ce fel 
de sol înaintează, la 
cirma automobilului a 
fost instalat un apa
rat de apreciere a 
practicabilității dru
mului care măsoară 
proprietățile mecanice 
ale solului din . fața 
mașinii și le trans
mite pe Pămint.

In afara „șoferului", 
din echipajul lui „Lu- 
nohod-l“ mai fac par
te comandantul, ingi
nerul de bord, ofițerul 
navigator și radiofo- 
nistul, aflați cu toții 
pe Pămint. la centrul 
de comandă.

Zilele următoare vor 
aduce, fără îndoială, 
noi elemente de mare 
interes ale acestui ex
periment cosmic ex
cepțional.

Programul cosmic 
sovietic continuă și pe 
alte planuri. Miercuri 
s-a anunțat lansarea 
uuui nou satelit arti
ficial al Pămîntului 
— „Cosmos—378".

Tot miercuri s-a co
municat că stația in
terplanetară „Venus- 
7", lansată la 17 au
gust 1970 își continuă 
zborul spre planeta 
Venus pe o orbită he
liocentrică.

De la lansare au 
fost realizate 85 de le
gături prin radio cu 
stația „Venus-7“. S-au 
efectuat măsurători 
ale traiectoriei și s-a 
obținut o mare canti
tate de informații te- 
lemetrice, privitoare 
la procese fizice din 
spațiul cosmic.

Potrivit programu
lui, la 17 noiembrie, 
ora 11,30 (ora Bucu- 
reștiului), a fost rea
lizată corectarea tra
iectoriei stației.

„Venus-7“ va ajunge 
pe planeta al cărei nu
me il poartă la 15 de
cembrie. La 17 noiem
brie, stația se afla la 
o distanță de 31.5 mi
lioane km de Pămint.

celelalte de un motor 
electric. Chiar . dacă 
ar trebui să fie decu
plate mai multe roți, 
vehiculul poate totuși 
să se deplaseze cu a- 
jutorul celorlalte. Sur
sa de alimentare a 
motoarelor o consti
tuie energia razelor 
solare.

O altă originalitate 
a acestui automobil 
cosmic este aceea că 
el circulă la o depăr
tare de circa 400 000 
de km de . „șoferul" 
său. La o asemenea 
distanță chiar și vi
teza luminii își dez
văluie limitele. De la 
Lună pînă la Pămint 
semnalul 
mult de o 
retur tot 
întîrzierea 
ratura 
transmisie.

.șoferul"

relevat că cei șapte noi veniți în Se
nat vor furniza numărul de voturi 
necesare Administrației pentru a face 
să fie adoptate principalele inițiative 
ale sale de politică externă și inter
nă, în ciuda superiorității numerice 
a demoA-aților. Ei au lăsat să se în
țeleagă că cel șapte garantează ceea ce 
agențiile de presă au numit „majo
ritatea ideologică" obținută de preșe
dintele Nixon în Senat în urma ale
gerilor amintite.

agențiile de presă transmit:
Ultima întîlnire a reprezentanților Franței, Marii Bri

tanii, S.U.A. și U.R„S.S. în chestiunea Berlinului occiden
tal a avut ca rezultat clarificarea problemelor — a declarat purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat american, Robert McCloskey. El a adăugat 
că programarea unei noi reuniuni, cea de-a 11-a din actuala serie, „reflectă 
eforturile părților de a proceda la o explorare cît mai aprofundată a pro
blemelor". Comunicatul dat publicității, după încheierea celei de-a 9-a întilniri 
a ambasadorilor care a avut loc la 4 noiembrie, arăta că au fost realizate 
progrese „într-o serie de aspecte esențiale ale acordului la care intenționează 
să ajungă cele patru mari puteri".

Guvernul olandez a hotărIt 
să-l numească pe Maurits Vigeveno, 
in prezent ambasador al Olandei la 
Belgrad, „ambasador cu misiune ex
traordinară, însărcinat cu chestiunile 
privind relațiile Est-Vest, și, în mod 
deosebit, cu problemele referitoare 
la securițatea europeană". Numirea a 
fost anunțată la Haga, de un pur
tător de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Olandei.
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