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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL OLT

La Slatina, ca și în celelalte localitâfi 
general al partidului. „P.C.R. —

Avionul cu care a călătorit de 
la Sofia spre patrie delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a făcut o vizită oficială în 
țara vecină și prietenă, a făcut o 
escală, datorită condițiilor atmos
ferice nefavorabile din București, 
pe aeroportul din Craiova.

în întîmpinarea conducătorului 
partidului și statului nostru, a to
varășilor Ilie Verdeț, Leonte
Răutu, Vasile Patilineț, Cornellu 
Mănescu, Vasile Vlad, mem
bri ai delegației, au venit tovarășul 
Constantin Băbălău, prim-secre- 

în Balșul
De la aeroport, tovarășul 

Ceaușescu, ceilalți membri ai dele
gației, se îndreaptă spre orașul 
Bals, unde a fost construită una 
din cele mai tinere unități indus-

P.C.R. IA CEI 
DE-Al X-IEA 

CONGRES Al P.M.S.U.
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va participa la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a plecat sîmbătă seara spre 
Budapesta.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Emil Bobu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al P.C.R., 
și Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost condusă de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Potop. Ilie Rădu- 
lescu și Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Domokos Vekas, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare la București, și 
membri al ambasadei.

(Agerpres)

vizitate, mii de locuitori au făcut o primire caldă, entuziastă, secretarului 
CEAUȘESCU" răsună îndelung lozinca scandată de muncitorii de la Uzina 

de prelucrare a aluminiului. i

tar al Comitetului județean Dolj 
al Partidului Comunist Român, 
președintele consiliului popular 
județean, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat. 
Numeroși cetățeni ai Craiovei, 
aflînd vestea sosirii în orașul lor 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
ținut să fie prezenți pe aeroport 
pentru a-1 saluta cu deosebită căl
dură și dragoste, pentru a-și expri
ma, și cu acest prilej, profundul 
atașament față de politica internă 
și externă a partidului și statului, 
pusă în slujba intereselor funda
mentale ale poporului român, a 
cauzei socialismului și păcii.

industrial
triale ale țării, Fabrica de osii și 
boghiuri.

Și aici, ca pretutindeni pe cu
prinsul patriei, semnul înnoirilor 
este evident. „Ridicarea la putere" 
a acestui oraș, rod al politicii par

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid

și guvernamentale a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulgaria

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Prezidiu
lui Adunării Populare și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Populare 
Bulgaria, o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
oficială în Republica Populară Bul
garia, între 18 și 21 noiembrie 1970.

în timpul vizitei a fost semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între Republica So

Excelenței Sale
Domnului SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban
BEIRUT

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Liban, adresez cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate și fericire personală Excelenței Voastre, de 
pace și progres poporului libanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

tidului de dezvoltare armonioasă a 
tuturor zonelor țării, a dus nemij
locit la schimbarea înfățișării Bal- 
șului — așezarea modestă de odi
nioară de pe malurile Oltețului — 
unde nu exista decît o simplă tur
nătorie de plite pentru sobele de 
gătit. Blocurile de locuințe, clădi
rea liceului cu 16 săli de clasă, 
casa de cultură, spitalul conferă 
orașului atributele urbanisticii mo
derne.

în același timp, construcția uzi
nei a condus la schimbarea struc
turii populației. Numeroși localnici, 
pregătiți în prealabil, încă din vre
mea cînd topografii abia schițau 
contururile viitoarei unități indus
triale, la întreprinderi din tară ca 
„Progresul“-Brăila, Uzinele con
structoare de mașini Reșița, U- 
zinele de vagoane din Arad, 
F.M.U.A.B. și altele, au devenit 
muncitori cu o bună calificare.

Directorul uzinei, inginerul Teo
dor Iercan, informează pe oaspeți 
că în prima etapă uzina va produ
ce osii și roți monolit pentru va

cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria.

Delegația a vizitat orașele Botev- 
grad și Vrața, Combinatul chimic 
Vrața. s-a întîlnit cu numeroși oa
meni ai muncii și cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
luînd cunoștință de realizările poporu
lui bulgar în construirea socialismu
lui, de preocupările Partidului Comu
nist Bulgar privind dezvoltarea în 
continuare a economiei, științei și cul
turii, ridicarea nivelului de viață al 
poporului, pentru asigurarea progre
sului multilateral al societății socia
liste.

Tnalților oaspeți li s-a rezervat pre- 

goane, iar în etapa a doua și bo
ghiuri. în această lună urmează să 
fie pusă în funcțiune linia de pre
lucrare la cald a osiilor. De altfel, 
în perioada probelor tehnologice au 
și fost livrate beneficiarilor peste 
2 000 de osii simple.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează halele unde se află linia 
de forjare a osiilor. Se parcurge, 
pe fluxul de producție, drumul 
pe care îl face lingoul de oțel, cu 
diametrul de aproape jumătate de 
metru, pînă la produsul finit — 
roata. Procesul tehnologic este 
complet mecanizat și automatizat, 
făcînd să dispară din nomenclato
rul de profesii tradiționala activi
tate a forjorului manual, a omului 
care manipula barele incandescen
te de metal cu eforturi uriașe. De 
la panourile de comar lă „forjorii" 
conduc acum toate operațiunile. 
Multe din utilajele moderne cu 
care este dotată uzina poartă marca 
de fabrică a unor unități indus
triale românești. Astfel, F.M.U.A.B. 
a furnizat strungurile Carusel. 
U. M. Timișoara — podurile ru
lante, ,.Electroputere“-Craiova — 
transformatoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de preocu
pările privind extinderea uzinei, 
de stadiul construcției turnătoriei 
și oțelăriei. Secretarul general al 
partidului dă indicații ca proiec- 
tanții să manifeste o înaltă res
ponsabilitate ah 'folosirea judicioa
să a terenului, pentru a se evita 
scoaterea din circuitul agricol a 
unor suprafețe prea mari. în ace
lași timp, cere să se întocmească 
studii pentru ca la Balș șă fie con
centrată producția turnătoriei și o- 
telăriei în așa fel incît acestea să 
fie în măsură să deservească și alte 
fabrici și uzine din județele înve
cinate. „în acest fel. arată tovară
șul Ceaușescu. va crește rentabi
litatea și se va ajunge la o specia
lizare potrivit cerințelor și exi
gențelor sporite impuse de dezvol
tarea economiei naționale în per
spectiva viitorului cincinal".

în timpul vizitei, directorul u- 
zinei îi informează pe oaspeți des
pre preocupările privind creșterea 
calificării muncitorilor. Tovarășul 
Ceaușescu arată că aici procesul 
tehnologic este modern și ca atare 
se impun cunoștințe temeinice din 
partea fiecărui muncitor, pentru a 
fi capabil să mînuiască mașinile și 
utilajele cu performanțe tehnice 
superioare.

(Continuare In pag. a III-a) 

tutindeni o primire cordială, expresie 
a prieteniei frățești tradiționale din
tre popoarele român și bulgar.

întie delegațiile de partid și guver
namentale ale celor două țări au avut 
loc convorbiri la care au participat :

Din partea română : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru] afacerilor extenfe, Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C'. al 
P.C.R., șeful secției relații externe a 
C.C, al P.C.R., Nicolae Bleian, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
la Sofia.

Din partea bulgară : Todor Jivkov, 

(Continuare în pag. a V-a)

Delegația de partid 
și guvernamentală română, 

condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

și-a încheiat vizita în R.P.Bulgaria

La plecare, pe aeroportul din Sofia

PLECAREA DIN SOFIA
Mii de locuitori ai Sofiei au ve

nit, sîmbătă dimineața, la aero
portul din capitala Bulgariei pen
tru a saluta la plecare delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România con
dusă. de tovarășul . , Nicolae, 
Ceaușescu, secretar general al' 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, care 
a făcut o vizită oficială în Repu
blica Populară Bulgaria.

Clădirea aerogării era împodo
bită cu mari drapele românești și 
bulgare. Portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu era încadrat de 
portretele tovarășilor Todor Jivkov 
și G’neorghi Traikov.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
oaspeții români, la aeroport au ve
nit tovarășii Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Todor 
Pavlov, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, Ivan Po
pov, membru al Biroului Politic al

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Sîmbătă după-amiază s-a înapo

iat în Capitală delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, care a făcut o vizită oficială 
de prietenie în Republica Popu
lară Bulgaria.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 

La sosire, pe aeroportul Băneasa

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință 
și Progres Tehnic, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Clomimisț Bulgar, Anghel 
Țănev, membru supleant al RJrou- 
lu? Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Venelin Koțev, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, Petar Tancev, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Vladimir Bonev, Roza Ko- 
ritarova, Gheorghi Bokov, membri 
ai Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Sava Ganovski, președin
tele Biroului Adunării Populare. 
Dancio Dimitrov, prim-vicepre
ședinte al Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, Gheorghi Kulișev, vice
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Mincio 
Mincev, secretar al Prezidiului 
Adunării Populare, Anghel Todo
rov, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Sofia ăl Partidului, Co

Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Nicolae 
Blejan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
delegația a fost salutată de tovară
șii Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Maxim Ber- 
ghianu, Janos Fazekas, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc. 
Petre Blajovici, Miron Constanți- 
nescu, Ion Stănescu, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organizații
lor obștești, generali, ziariști.

Au fost de față Borislav Kon

munist Bulgar, Gheorghi Stoilov, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular orășenesc So
fia, membri ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, ai 
Prezidiului Adunării Populare și 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști bulgari și 
străini.

De la reședința guvernamen
tală Vrania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delegației 
române au fost conduși de tova
rășii Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Boris 
Velcev, membru al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Cen
tral al P.C. Bulgar, Lîcezar Avra
mov, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ivan Bașev, mi- 

(Continuare în pag. a V-a) 

stantinov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei R.P. Bul
garia la București, și membri al 
ambasadei.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
au venit la aeroport pentru 
a adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urarea de bun venit. Ei 
aplaudau, ovaționau, scandau în
delung „Ceaușescu-P.C.R. !“, expri- 
mîndu-și sentimentele de dragoste 
și stimă față de conducătorul parti
dului și statului nostru, deplina sa
tisfacție față de rezultatele deose
bit de fructuoase ale vizitei oficia
le în R.P. Bulgaria a delegației de 
partid și guvernamentale a țării 
noastre. Secretarul general al par
tidului a răspuns ovațiilor mulți
mii, a strîns mîinile a numeroși ce
tățeni.

(Agerpres)
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O.C.L.P.P. oferă:

PROCESE DREPTE
PENTRU ZIDURI STRÎMBE

Realizări»

de prestigiu

ale chimiștilor

din orașul

Cîntecul
la el acasă

în comuna Dragomirești, si
tuată pe Valea Izei, la figurat 
vorbind, cintecul și jocul au fast 
intotdeauna la ele acasă. Dar nu 
peste multă vreme, străvechile o- 
biceiuri și tradiții ale locuitorilor 
acestei vetre folclorice maramu
reșene vor avea și o casă la pro
priu. în prezent, aici se ridică 
o casă pentru hore și nunți ță
rănești, construită chiar de că
tre cei ce abia așteaptă să o 
inaugureze. Construcția dispu
ne de mai multe săli, cu o su
prafață de peste 140 mp și va 
fi înzestrată eu întregul mobilier 
specific manifestărilor pe care le 
va găzdui. Să le urăm și noi 
celor ce o înalță la... multe nunți 
și numai petreceri frumoase 1

Luxoase 
fetele, ca din 
galantar...

Intr-o zi, greu de spus care 
anume, I'lorica Vaszi și Angela 
Vrabie, vînzătoare la magazinul 
„Eva" din orașul Koman, în
grijorate foarte de soarta haine
lor din galantare, și-au dat sea
ma că nu e tocmai bine să le lase 
să zacă in rafturi sau pe umera
șe. Și, cum nu aveau, pesemne, 
naftalina, pentru a le salva de 
praf șl molii, au găsit o „soluție" 
proprie pe care s-au și grăbit 
să o... probeze. Incepind din ziua 
aceea, fi-.care dintre ele se îm
brăca, prin rotație, cu tot ce i se 
potrivea mai bine din tot ceea ce 
aveau in gestiune. Și azi așa, 
miine altfel — mereu in pas cu 
moda. A venit insă și ziua cina 
trebuiau să fie scutite de o ase
menea istovitoare trudă. Pentru 
că, să recunoaștem, oricită bu
năvoință ar fi avut, nu puteau 
face față întregii „garderobe" a 
magazinului ! Acum, după atita 
lux, li se face și nota de plată. 
Așa este elegant ! „Moda subți
re" cu cheltuială se ține.

Nesăbuință
S-a întîmplat la Valea Ursu

lui, in apropiere de orașul Pi
tești. într-una din nopțile tre
cute, șoferul Gheorghe Tala- 
bă, in vîrstă de 30 ani, de la Au
tobaza nr. 1 din București, ador
mind în timp ce se afla la vola
nul unui autotren, s-a izbit de 
un pod și s-a răsturnat. în ca
bină se afla și Caterina Petroiu 
din Miercurea Sibiului cu un 
copil mic in brațe. în urma ac
cidentului, aceasta a fost lovită 
mortal. Copilul a scăpat însă ne
vătămat. Speriat de cele întim- 
plate, conducătorul auto a cobo- 
rît din mașină și și-a înfipt un 
cuțit în inimă, devenind și el vic
timă a propriei nesăbuințe.

Cum vreți să
9

vă colorați...
9

porumbeii ?
Una dintre cele mai frumoase 

specii • de porumbei ornamentali 
sint porumbeii blondineți. Au, 
poate, un singur cusur : culoarea 
lor — cărămiziu roșcat — este 
invariabilă. Oare nu poate fi 
schimbată — s-a întrebat Petre 
Tănăsescu, un pasionat columbo
fil din Capitală 7 în consecință, 
a procedat la o încrucișare între 
această specie și porumbeii vie- 
nezi, a căror culoare este galbe
nă. Primele rezultate n-au fost 
cele așteptate. Noii porumbei a- 
păreau fie colorați ca mai înain
te, fie pătați. N-a abandonat însă 
ideea. Și iată că cea de-a patra 
generație de porumbei, prezen- 
tind întocmai caracteristicile 
blondineților, avea... culoarea gal
benă. Reușise să creeze o nouă 
specie de porumbei. Fără îndo
ială — un punct de atracție la 
expozițiile porumbeilor orna
mentali.

„Popasul" 
de la 
„Ceasul rău"

In ziua de 10 octombrie a.c., 
locatarii de pe strada Castanilor 
din Brașov au constatat că, in 
dreptul restaurantului „Timiș" 
(care purta cindva numele „Cea
sul rău"), a apărut un autoca
mion fără caroserie. Purta nu
mărul 21-AB-1840, și, abia scos 
de la uzina de autocamioane din 
Brașov, fusese înmatriculat la 
Alba Iulia. La început, mulți 
și-au zis că șoferul (neștiind, 
probabil, cum se numea restau
rantul altă dată) a tras pe dreap
ta pentru a intra în restaurant 
să mănînce. Dar, deși trecuseră 
mai bine de 40 de zile, el... nu 
mai ieșea ! Intre timp, copiii de 
pe stradă transformaseră auto
camionul părăsit intr-o adevă
rată redută. Acum două zile, „re
duta" lor a dispărut însă tot așa 
cum a apărut. încotro ? Oare 
proprietarul știe de popasul ei 
la „Ceasul rău" ?

Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Este cunoscut faptul că 
locuințele proprietate per
sonală se numără printre 
bunurile de folosință înde
lungată care cer din par-. 
tea cumpărătorilor un efort 
material deloc neglijabil, 
beneficiind totodată de a- 
jutorul puternic al statului. 
Numai de la apariția in 
1966 a decretului privind 
sprijinirea de către stat a 
cetățenilor de la orașe în 
construirea de locuințe 
proprietate personală și pi
nă în prezent, s-au con
struit aproape 78 000 aseme
nea locuințe. Solicitările 
sporesc. Pentru îmbunătă
țirea condițiilor de locuit, 
în viitorul cincinal este 
prevăzută construcția a cir
ca 500 000 de locuințe (a- 
proape 2 milioane de per
soane se vor muta în case 
noi) din care aproximativ 
jumătate cu titlul de pro
prietate personală.

Era de așteptat ca 
O.C.L.P.P.-urile — Oficiile 
pentru construcția de locu
ințe proprietate personală, 
organizații a căror singură 
rațiune de existență este 
asigurarea unei corecte și 
bune deserviri a solicitan- 
ților — să depună toate dili
gentele pentru ca toți cum
părătorii de apartamente 
să fie mulțumiți. Nume
roasele plîngeri primite la 
redacție, la organele locale 
de partid și de stat, la ofi
cii (numai în București este 
vorba de cîteva mii în a- 
cest an) dovedesc însă că 
aceste organizații nu urmă
resc conștiincios modul de 
realizare a locuințelor, pun 
adeseori la dispoziția cetă
țenilor apartamente cu de
ficiențe de construcție și 
nu-și respectă obligația de 
a le remedia. Ele rămîn 
surde la reclamații sau 
hrănesc pe cetățeni cu pro
misiuni de remediere pe 
care nu le îndeplinesc.

Cum reacționează foru
rile lor tutelare, comitetele 
executive ale consiliilor 
populare 7 Din Craiova, un 
grup de locatari ai blocu
lui M-l din Cartierul Gă
rii ne scrie : „Fundația a 
fost prost turnată, la parter 
cărămida nu este celulară 
conform devizului, cimen
tul se sfarmă și se vede 
fierul beton pus la întim- 
plare... (urmează alte defi
ciențe). Rugăm să trimiteți 
scrisoarea spre rezolvare 
tovarășului vicepreședinte 
al consiliului popular jude
țean și să-i cereți să răs
pundă că s-au luat măsu
rile corespunzătoare". Spi
cuim din răspunsul vice
președintelui, ing. Gabriel 
Ciupagea : ....cele relatate
nu sînt în totalitate înte
meiate... betonul sosește la 
șantier în funcție de mar
ca prescrisă in proiect... 
Zidăria s-a efectuat con
form proiectului. în ceea 
ce privește calitatea lucră
rilor executate s-au sem
nalat unele defecțiuni la 
executarea zidăriei — ros
turi neumplute cu mortar; 
la prepararea mortarului, 
dozarea cimentului se efec
tuează cu lopata. Aceste 
defecțiuni au fost semna
late Trustului de construcții 
locale Craiova pentru a fi 
remediate", 
semnalate 7 
tea. Cu 
răspuns, 
Ciupagea 
neglijența

Această 
găduință nu este singulară. 
Sesizări privind deficiențe 
grave la construcții 
prietate personală am 
mit în ultimele zile și

De ce numai 
Doar le cunoș- 
un asemenea 
v i cepre ședi n lele 

minimalizează 
constructorului, 

atitudine de in-

pro- 
pri- 
din

Reșița, Constanța, R. Vilcea, 
Ploiești, Bușteni, Buzău.

Verificînd la fața locului 
mersul construcției, con- 
tractanțil unui bloc din Ti
mișoara, situat în str. Leon- 
tin Sălăjan nr. 6, ne scriu : 
„Deși s-a 
acestui an 
între noi 
mișoara, 
rea unui bloc de locuințe 
proprietate personală cate
goria confort I — îmbu
nătățit, constructorul nu 
respectă devizul lucrării, 
schimbă materialele pre
văzute atît la instala
țiile sanitare cit și la

semnat în vara 
un contract ferm 
și O.C.L.P.P.-Ti- 
pentru construi-

dea fiindcă... așa prevede 
un normativ stabilit pentru 
cu totul alte situații și re
lații.

— Nu noi construim clă
dirile, continuă tov. Me- 
linte. Sîntem obligați să le 
primim cum sint și să im
punem remedierile. Con
structorul poate fi con- 
strîns numai material. Cu 
un an in urmă, puteam 
opri cinci la sută din cos
tul blocului pină la efec
tuarea recepției definitive, 
în prezent, dispoziția fiind 
abrogată, nu mai avem 
nici această posibilitate.

— Dar cu schimbările de

a

PROBLEME
ALE CONSTRUCTORILOR

DE LOCUINȚE 
PROPRIETATE PERSONALĂ

zidărie. Astfel. conform 
proiectului, zidurile des
părțitoare de la bucătăriile 
și băile apartamentelor tre
buiau executate din zidă
rie, dar sînt montate din 
prefabricate defecte, cu 
crăpături orizontale și 
transversale pe toată lun
gimea lor. Lemnăria apar
tamentelor este necores
punzătoare. La alte blocuri 
chiar de confort III am pu
tut vedea materiale de in
stalații mai rezistente și de 
mai bună calitate. Cine a- 
probă asemenea practici 
■preferențiale 7 La un su
mar control al devizului, 
am constatat și greșeli ele
mentare matematice, care 
îl încarcă cu peste 46 000 
lei".

Cum pot fi admise și to
lerate asemenea flagrante 
încălcări ale unor îndato
riri stabilite contractual 7 
Unde au fost reprezentanții 
O.C.L.P.P.-ului, diriginții 
șantierelor 7 După cum se 
știe, O.C.L.P.P. au un man
dat plătit din partea cetă
țenilor ; ele încasează pen
tru serviciile pe care 
prestează un comision 
doi la sută. în ultima 
stanță, de ce nu-și 
O.C.L.P.P.-urile datoria 7

— Noi sîntem o simplă 
unitate de vinzare a caselor 
pe care le construiesc, cum 
le construiesc, alții... ne 
răspunde tov. Stelian Ioniță, 
inginer șef al O.C.L.P.P. 
București. Bătaia de cap 
și reclamațiile cele mai 
frecvente le avem din cau
za calității tîmplăriei, a ca
lității execuției teraselor și 
a izolației la băi. Mai rar 
apar și alte defecțiuni. 
Luăm însă măsuri de re
mediere.

— De ce nu le preveniți? 
Ce fac diriginții 7

— N-avem suficienți di- 
riginți și nici cu ce să plă
tim mai mulți. Numărul 
lor este stabilit printr-un 
normativ, la fel ca pentru 
apartamentele proprietate 
de stat — ne spune tov. 
Gh. Melinte, directorul 
O.C.L.P.P. București.

Iată deci o anomalie : 
cetățeanul plătește mano
pera. materialele, comisio
nul întreprinderii, dar cele 
cîteva sute de lei per a- 
partament pentru o corec
tă și eficientă activitate de 
control și urmărire a lu
crărilor

le 
de 
in- 
fac

nu se pot preve-

con-

soluții de tehnologii ce se 
întimplă 7

— N-avem încotro, le 
acceptăm. Se întimplă. rar. 
Balanța materialelor este 
strînsă. Constructorul lu
crează cu ce i se livrează, 
de multe ori neritmic și a- 
tunci apar unele, neînsem
nate, modificări de soluții.

Alți interlocutori suge
rează ideea înființării unor 
echipe de remediere pro
prii ale O.C.L.P.P.-ului 
care să execute operativ 
asemenea lucrări in
tul constructorului negli
jent.

Indiferent de măsurile 
ce s-ar preconiza, cetățea
nul are dreptul și trebuie 
să primească ceea ce a 
contractat. Din cauza ac
tualelor dezordini sint nu
meroase cazurile cînd 
proprietarii apartamentelor 
dau în judecată O.C.L.P.P.- 
ul. Numai la instanțele din 
București sînt în curs de 
judecare circa 200 de pro
cese, în care proprietarii 
cer fie remedierea defi
ciențelor, fie imputarea ne- 
realizării unor lucrări și 
alte pretenții.

Răsfoim la judecătoria 
sectorului 6 cîteva dosaje: 
cu privire la blocul ODÎ36 
Colentina, cel din str. Sfin
ții Voievozi 48-50, clădirea 
cu 100 de apartamente H-6

din cartierul Titan și al
tele. Ne cuprinde uimirea 
cu cită inverșunare juriștii 
O.C.L.P.P.-ului combat pre
tențiile judicioase ale re- 
clamanților pe care în fapt 
propria instituție ar trebui 
sa-i apere. S-a mers pină 
acolo incit unii experți e- 
xigenți, indicați de instan
ță (ing. M. Caștă) au fost 
amenințați că nu vor mai 
fi acceptați țde O.C.L.P.P., 
s-a contestat dreptul unor 
asociații să reprezinte lo
catarii. Se face totul pen
tru a tărăgăna procesele, 
pentru a se trage de timp. 
Totuși, O.C.L.P.P.-ul a în
ceput să piardă procesele, 
atit in prima instanță, cit 
și la recurs. Rămîne să 
vedem cit va dura traduce
rea în viață a hotărîrilor 
judecătorești.

Am expus această situa
ție și la C.S.E.A.L.

— Faptele ne sînt cunos
cute — ne spune tov. di
rector ing. S. Alexandres- 
cu. Nu vrem să apărăm 
O.C.L.P.P.-urile ; ele au lip
surile lor, nu manifestă e- 
xigență, nu urmăresc cum 
se cuvine- lucrările. în nici 
o legislație nu se prevede 
vreun rabat la calitate. 
Toată lumea trebuie deter
minată să-și facă datoria, și, 
în special, constructorul. 
Controlul tehnic de calita
te al acestuia a devenit 
ceva pur formal...

— Cum înțelege să inter
vină C.S.E.A.L.-U1 pentru 
înlăturarea și prevenirea 
deficiențelor ?

— în cazurile grave, 
cînd sîntem sesizați, inter
venim noi și se iau măsuri, 
în celelalte, forurile lo
cale...

Este un răspuns care, de
sigur, nu poate fi conside
rat în întregime, satis
făcător. Țlnind seama de 
faptul că volumul activi
tății O.C.L.P.P. crește in 
permanență, se impun lua
te asemenea măsuri (unele 
au fost sugerate mai sus) 
care să acorde cetățeanului 
garanții reale împotriva 
oricăror Încălcări ale con
tractului, să-i dea siguran
ța că interesele lui vor fi 
apărate. Apreciem că este 
de datoria C.S.E.A.L. de a 
introduce ordine în relațiile 
dintre aceste oficii și în
treprinderile de construc
ții. De asemenea, comitete
le executive ale consiliilor 
populare, au un cuvînt 
mult mai serios de spus 
asupra activității acestora.

Al. PLAIEȘU

Victoria
Toată lumea știe că apariția pe 

harta țării a noului oraș Victoria 
este legată, în primul rind, de e- 
dificarea, pe aceste meleaguri, a 
unui mare combinat chimic cu 
același nume. De-a lungul anilor, 
din această puternică cetate a 
industriei noastre chimice au por
nit vești îmbucurătoare, ca și 

în

chi-
su-

chi- 
sin-

ca-

cea pe care o consemnăm 
cele ce urmează :

în acest an, combinatul 
mic „Victoria" a livrat 
plimentar diferitelor sectoare
ale economiei naționale în
semnate cantități de acid sulfu
ric, amoniac, îngrășăminte 
mice, mase plastice și rășini 
tetice.

An de an au sporit
pacitățile de producție ale com
binatului, iar prin contribuția chi
miștilor de aici, a specialiștilor de 
înaltă calificare, s-au perfecționat 
procesele tehnologice. în actua
lul cincinal, de exemplu, a intrat 
în funcțiune, cu 45 de zile mai 
devreme, o nouă fabrică de meta
nol, care și-a atins parametrii pro
iectați cu mult înainte de
termen. De asemenea, chi- 
miștii din orașul Victoria au
primit girul de a introduce în fa
bricația pe scară industrială a 
schimbătorilor de ioni, sortimen
tele acestora îmbogățindu-se re
cent cu două noi denumiri : 
„Vionit A-T-l" și „Vionit A-S-l", 
cu caracteristici superioare. Tot
odată, printre unitățile economi
ce colaboratoare la realizarea 
unor noi tipuri de mobilă de ca
litate superioară se numără și 
combinatul chimic „Victoria", 
care livrează nitroceluloză pentru 
fabricarea lacurilor, precum și a- 
dezivi pentru producerea de 
plăci fibrolemnoase din lemn și 
placaj. Contribuția și prezența 
chimiștilor din orașul Victoria în 
diferitele sectoare ale economiei 
va fi și mai mare în cincinalul ur
mător, producția globală a com
binatului urmînd să crească pînă 
în 1975 cu peste 60 la sută față 
de realizările din acest an.

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL CINCINAL

Unitățile Ministerului
LemnuluiIndustriei
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Colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri din unitățile 
Ministerului Industriei Lemnu
lui au îndeplinit planul cinci
nal la producția globală, cu 40 
de zile mai devreme. în inter
valul de timp care a mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului, 
combinatele din industria lem
nului, celulozei și hîrtiei vor 
realiza, peste prevederile cin
cinalului, un spor de producție 
în valoare de 2.2 miliarde lei.

Nivelul producției globale ce 
se va obține în acest an este cu 
42 la sută mai mare decît cel 
din anul 1965, concretizîndu-șe 
în sporuri importante ale pro
ducției de cherestea de fag, 
placaj, plăci aglomerate și fi
brolemnoase, mobilă, celuloză și 
hîrtie Aproximativ 90 la sută 
din sporul producției obținut 
în această perioadă s-a realizat 
pe seama productivității muncii, 
al cărui nivel a crescut în 
1970 cu 38 la sută față de anul 
1965. O dată cu creșterea vo
lumului producției, economiile 
realizate prin reducerea chel
tuielilor de fabricație și gos-

podărirea mai bună a resurse
lor materiale și bănești au creat 
posibilitatea realizării unor acu
mulări în valoare de 18 miliarde 
lei.

Concomitent cu creșterea vo
lumului și diversificarea pro
ducției, a fost îmbunătățită 
continuu și calitatea produse
lor, satisfăcînd din ce în ce mai 
deplin cerințele consumatorilor 
interni și exigențele partenerilor 
externi.

în telegrama adresată cu 
acest prilej COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune, printre altele : Avînd 
sentimentul îndeplinirii sarcini
lor trasate de partid în acest 
cincinal, dorim să vă încredin
țăm, tovarășe secretar general, 
că sîntem gata pentru a trece 
la înfăptuirea cu succes a Di
rectivelor celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvolta
rea industriei lemnului, celulo
zei și hîrtiei în perioada 
1971—1975.

Industria județului
Bistrița-Năsăud

Angajați cu toate forțele in 
munca eroică a întregului po
por, pentru îndeplinirea măre
țului program de dezvoltare 
multilaterală a României socia
liste, stabilit de Congresul al 
X-lea al P.C.R., oamenii muncii 
— români, maghiari, germani — 
din industria județului Bistrița- 
Năsăud au raportat la 20 noiem
brie a.c. îndeplinirea prevede
rilor cincinalului privind pro
ducția globală. Pe baza realiză
rilor de pină acum, se apreciază 
că pînă la sfîrșitul anului in
dustria județului va obține o 
producție suplimentară de 77 
milioane lei.

în telegrama adresată COMI
TETULUI CENTRAL AL PART1. 
DULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comite
tul județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., se spune, printre altele : 
îndeplinirea planului cincinal 
cu 41 de zile mai devreme 
constituie o premisă trainică 
pentru . înfăptuirea sarcinilor 
complexe ce revin județului 
nostru în viitorul cincinal.

Sub conducerea organelor șl or. 
ganizațiilor de partid, colecti
vele de muncă din unitățile 
economice desfășoară o amplă 
activitate în vederea pregătirii 
condițiilor tehnico-organizato- 
rice care să asigure încă din 
primele zile îndeplinirea pla
nului pe 1971, primul an al vii
torului cincinal.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județ, însuflețiți de po
litica înțeleaptă a partidului 
nostru, păstrind vie în memorie 
recenta vizită a dumneavoastră, 
aplicînd indicațiile prețioase 
date cu acest prilej, asigură 
Comitetul Central al partidului, 
pe dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, că nu-și 
vor precupeți eforturile pentru 
a ridica pe noi trepte calitative 
rezultatele în economie și în ce
lelalte sectoare de activitate, 
răspunzînd astfel mărețelor sar
cini înscrise în programul fău-
ririi societății socialiste multila. 
teral dezvoltate, elaborat d« 
Congresul al X-Jea al P.C.R.

(Agerpres)
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Oradea : imagini noi pe malurile Crișului Foto : S. Cristian

Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din decembrie 1969 a stabilit 
că este necesar să se îmbunătățească 
in mod radical activitatea în legumi
cultura pentru a se asigura în bune 
condiții și în tot cursul anului apro
vizionarea populației. S-a reoomandat 
să se organizeze treptat unități profi
late în producția de legume atît în 
întreprinderile agricole de stat, cît și 
în cooperativele agricole, astfel ca în 
toate județele care întrunesc condiți
ile naturale să existe o bază pro
prie de producție legumicolă.

în ultimii ani s-au manifestat o se
rie de neajunsuri în ce privește apro
vizionarea populației cu legume. Ele 
au fost determinate, în principal, de 
insuficiența producției atit cantitativ, 
cît și calitativ. Desigur, au existat 
și unele defecțiuni în ce privește va
lorificarea, dar cînd există producție 
suficientă și problemele valorificării 
sint mult ușurate. Or, în perioada 
1966—1969, deși suprafața culti
vată cu legume a crescut de 
la 195 236 hectare la 223 500 hec
tare, producția totală n-a sporit 
în mod corespunzător. Deci, pen
tru a asigura o bună aprovizionare 
a populației cu legume este necesar 
să fie sporită producția în acest sec
tor.

în acest an, cu toate greutățile de
terminate de condițiile climatice ne
favorabile și de inundații, ca urmare a 
măsurilor luate în vederea organiză
rii producției și dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale, s-a realizat o oarecare 
creștere a producției globale de le
gume. Totuși, la unele sortimente — 
roșii de vară și de toamnă, ardei și 
chiar la unele rădăcinoase — cantită
țile produse nu au fost suficiente, 
ceea ce a impus să se facă mutații 
dintr-un județ în altul. Pe baza expe
rienței din acest an există toate pre
misele ca problema legumiculturii să 
fie rezolvată in bune condiții. Ce s-a 
întreprins și ce trebuie să se facă 
in continuare 7

Conducerea partidului și statului a 
cerut să fie luate asemenea măsuri 
care să permită ca, în fiecare județ, 
aprovizionarea cu legume să se facă 
din producția locală. De la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii am fast 
informați că această sarcină a început 
să se realizeze. începînd cu a- 
nul 1971, legumele timpurii și car

tofii timpurii se vor asigura prin pro
ducția locală a fiecărui județ. în 
acele județe care au condiții pedocli
matice favorabile, pe lingă cantitățile 
necesare acoperirii consumului local 
se vor produce unele cantități de le
gume și cartofi timpurii și de vară 
pentru zonele în care producția a- 
pare mal tîrziu. în acestea din urmă 
vor fi aduse legume pînă în momen
tul apariției recoltei în zona respecti-

da în care condițiile pedoclimatice 
permit, îneît să se acopere necesarul 
de consum pe plan local.

Asemenea planuri de măsuri s-au 
întocmit și în anii precedenți, dar 
multe din prevederile lor nu s-au 
materializat. Chiar și crearea ferme
lor legumicole în cadrul cooperative
lor agricole nu a dat deplină satis
facție, deoarece în multe locuri a- 
ceasta a constituit doar schimbarea

un sortiment mai restrîns, 2—3 cul
turi, pentru care există cele mai bune 
condiții, ceea ce va permite speciali
zarea unităților respective și valori
ficarea superioară a producției.

în cele mai multe județe — Arad, 
Buzău, Ilfov, Dîmbovița, Olt. Mureș 
— au fost luate măsuri pentru asigu
rarea în întregime a cantităților de 
legume necesare, iar acțiunea de con
tractare este avansată. De asemenea,

Mai este încă mult de făcut, acum, 
la sfîrșitul toamnei, pentru a asigura

RECOLTA DE LEGUME
A ANULUI VIITOR

vă. Pentru Capitală, dt și pentru 
unele zone mari consumatoare, cum 
sint litoralul Mării Negre, Valea Pra
hovei, Brașov etc., necesarul de legu
me se va asigura în tot cursul anu
lui din județele în care există con
diții favorabile pentru cultura legu
melor. Și un lucru nou : cantinele, 
spitalele și alte unități consumatoare 
vor putea cultiva spațiile intra
vilane. atribuite în acest scop de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene sau municipale, 
încă din această toamnă, organele a- 
gricole județene și întreprinderile 
pentru valorificarea legumelor, îm
preună cu unitățile agricole au luat 
o serie de măsuri organizatorice și 
tehnice, care vizează producerea eșa
lonată a necesarului de legume și 
cartofi timpurii, pe toată perioa-

firmei, menținlndu-se vechile defi
ciențe în organizarea producției și a 
muncii. Esențial este ca viitoarea pro
ducție de legume să fie pusă, încă 
acum din toamnă, pe baze solide. 
Prima și cea mai importantă acțiune 
care trebuie definitivată o constituie 
stabilirea suprafețelor care urmează a 
fi cultivate cu legume, pentru fiecare 
sortiment în parte, în cadrul fiecărei' 
unități agricole. Pe baza noii metodo
logii de planificare, organele agricole 
nu mai stabilesc suprafețele care ur
mează a fi cultivate cu legume, ci 
numai fondul de stat la total legume 
urmi nd ca, pe baza înțelegerii între 
unitățile de valorificare și cele de 
producție, să se stabilească sortimen
tele care să se cultive și proporția 
lor. în cadrul fiecărei ferme legumi
cole se va cultiva, în ogor propriu,

în județele Teleorman, Ilfov, Timiș, 
Arad, Dolj, Olt, Buzău, Bihor, Ialo
mița, Brăila, Dîmbovița și Satu-Mare 
se vor produce și cantitățile care ur
mează să fie livrate pentru mutații 
in alte județe sau pentru export. în 
județul Teleorman a fost întocmit 
un studiu care prevede organi
zarea, pe baze noi, a producției 
de legume. Pînă acum legumele se 
cultivau în 160 de cooperative agri
cole din care 80 aveau sub 50 de hec
tare. Acum, cele 8 300 hectare vor fi 
concentrate în 90 cooperative. în spe
cial în acelea care au terenul situat 
in sistemele de irigație. Cooperativele 
agricole sînt grupate în 5 centre de 
producție care vor livra produsele 
întreprinderii pentru valorificarea le
gumelor, iar un centru va produce 
materia primă pentru Fabrica de con

serve Turnu-Măgurele. De exemplu, 
în cadrul centrului Zimnicea sint 9 
cooperative agricole și o asociație 
intercooperatistă cu o suprafață to
tală de 1 038 hectare, iar în centrul 
Smirdioasa — 12 cooperative și o 
asociație cu o suprafață de 1 005 hec
tare. Un studiu asemănător se întoc
mește și în județul Arad.

Principiile care stau la baza aces
tor studii vizează gruparea, în jurul 
unui centru de valorificare a legu
melor, a 10—15 ferme cu o suprafață 
totală de 1 000—1 500 hectare, ampla
sate pe o rază de pînă la 25 km. Este 
un fapt pozitiv, deoarece se va putea 
realiza specializarea unităților și in
troduce mecanizarea lucrărilor. Tre
buie vegheat însă ca, pe ansamblul 
județului, să se mențină suprafețele 
cultivate cu legume. Spunem acest 
lucru, deoarece in județul Teleorman 
aoeastă reorganizare se soldează cu 
reducerea suprafeței cu 1 000 hectare, 
ceea ce, evident, ar putea provoca 
scăderea producției globale. Se aduce 
motivarea că, în acest județ, extin
derea suprafețelor a dus la scăderea 
recoltei medii la hectar de la 12 920 
kg în 1966 la 8 260 kg în 1969. Ce ga
ranție oferă specialiștii că prin redu
cerea suprafeței va spori producția 7 
De aci și concluzia că legumele tre
buie cultivate peste tot unde există 
condiții naturale cit de cît favorabile 
acestor culturi.

în aceste zile, cea mai mare aten
ție trebuie acordată contractării le
gumelor. în județul Ilfov, de exem
plu, din cantitatea totală de 130 000 
tone s-au oontractat 102 000 tone, în 
județul Arad din 75 000 tone s-au 
contractat 62 000 tone. Această acțiune 
s-a încheiat în județele Dîmbovița și 
Mureș. în schimb, încheierea contrac
telor a intîrziat mult în județele Pra
hova, Bihor și Constanța. Contracta
rea va trebui încheiată cit mai repe
de, pentru ca în planurile de produc
ție ale cooperativelor agricole să se 
prevadă cu exactitate cantitățile de 
legume care urmează să se livreze, 
iar în planurile de măsuri să se sta
bilească oe trebuie întreprins in ve
derea realizării lor.

Bazele viitoarei producții de legu
me trebuie puse începînd de acum, 
dm toamnă. în articolul „Bunul gos
podar pregătește din toamnă recolta 
de legume a primăverii („Scînteia" nr.

8603) era subliniată necesitatea de a 
se însămînța și planta în întregime 
cu legume-verdețuri, suprafețele de 
teren prevăzute de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii. Este vor
ba de legumele de primă apa
riție în primăvară, atît de necesare a- 
provizionării populației după sezonul 
rece. în ultimele două săptă- 
mînl, aproape în toată- țara, timpul 
a fost excepțional de frumos, oferind 
parcă o ultimă posibilitate unităților 
agricole rămase in urmă să-și înde
plinească planul Ia însămințarea și 
plantarea legumelor-verdețuri. A fost 
folosit bine timpul favorabil 7 Ape
lăm din nou la datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii. în perioada 5—19 noiembrie, în 
cooperativele agricole de producție, 
s-au mai însămînțat și plantat încă 
930 hectare, ceea ce a făcut ga, pe to
tal, planul la aceste culturi să se în
deplinească în proporție de 93 la sută. 
Numai că această cifră ascunde dife
rențele mari care există între județe 
în ce privește însămințarea și plan
tarea legumelor-verdețuri. în județele 
Olt. Constanța, Mehedinți, Bacău, 
Vaslui, Teleorman etc. au fost depă
șite suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu verdețuri, în timp ce în altele se
mănatul și plantatul s-au făcut doar 
pe suprafețe mici. La 19 noiembrie, 
în cooperativele agricole din județul 
Botoșani se realizase numai 45 la 
sută din plan, Iași — 48 la sută, Bihor 
— 57 la sută, Sălaj — 60 la suta. 
Arad — 82 la sută, Dolj — 84 la sută. 
Or, fiecare județ trebuie să-și asi
gure o bază proprie de aprovizionare 
cu legume și mai ales cu verdețuri, 
care, din cauza perisabilității lor, nu 
pot fi aduse de la distanțe mari.

Bineînțeles, trebuie urmărite și ce
lelalte probleme de care depinde asi
gurarea viitoarei producții de legu
me : crearea bazei materiale necesare 
producerii răsadurilor, reamenajarea 
solariilor, perfecționarea tehnologii
lor ce se aplică în sere etc., probleme 
asupra cărora vom reveni. Esențial 
este ca, incă de pe acum, să se facă 
cu cea mai mare răspundere toate 
pregătirile necesare, astfel ca proble
ma sporirii producției de legume să 
fie rezolvată definitiv.

Ion HERȚEG
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VIZITA TOVARĂȘULUI nicolae ceaușescu 
In rjdejul olt

(Urmare din pan. T)

La ieșirea din uzină, un mare 
număr de muncitori, ingineri și teh
nicieni fac tovarășului Ceaușescu 
o călduroasă manifestare de dra
goste și stimă. Secretarul general 
al partidului, adresîndu-se celor 
prezenți, spune :

— Sînteți la început de drum. 
Trebuie să depuneți toate efortu
rile pentru ca uzina să înceapă 
neîntîrziat producția la parametrii 
proiectați. Vă doresc succes.

— Vă asigurăm că vom înde
plini cu cinste această sarcină, to
varășe Ceaușescu, este răspunsul 
dat.

în drum spre Slatina, conducă
torii de partid și de stat se opresc 
la marginea unei tarlale, pe care 
se văd grămezi de sfeclă. Coopera
torii de la Leotești lucrează de zor 
la strîngerea și transportul acesteia.

Tovarășul Ceaușescu se apropie

La Fabrica de osii și boghiuri din Balș

Slatina pe drumul 
unei dezvoltări impetuoase

La Slatina, orașul reședință 
al județului Olt, mii de locuitori 
întîmpină cu entuziasm pe 
oaspeți. Se scandează „P.C.R. — 
CEAUȘESCU", lozincă de o deo
sebită semnificație, care atestă 
încă și încă o dată faptul că 
poporul nostru, făuritor al socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, vede în partidul comu
nist exponentul fidel al aspi
rațiilor sale, iar în persoana se
cretarului general pe cel mai iubit 
fiu, care, în fruntea partidului și 
statului, conduce patria noastră pe 
drumul progresului și civilizației.

Următoarea etapă a vizitei este 
moderna cetate a metalului alb.

Oaspeții sînt întîmpinați de di
rectorul uzinei, inginerul Ion 
Buda, de cadre de conducere, de 
numeroși muncitori.

Asistăm și aici la aceeași emo
ționantă primire.

Uzina se află în plin proces de 
dezvoltare. Sînt în construcție 
două noi hale de electroliză, care 
vor spori cu 50 000 tone aluminiu 
pe an producția actuală.

Spre deosebire de celelalte 
4 hale de electroliză care au fie
care 176 cuve de cite 63 kiloam- 
peri, noile construcții vor dispune, 
în final, de cîte 124 cuve avînd S3 
kiloamperi, ceea ce face ca pe un 
spațiu restrîns să se concen
treze o capacitate sporită de 
producție. în operațiile de deser
vire a cuvelor vor fi folosite uti
laje și agregate din cele mai mo
derne, care vor spori gradul de 
mecanizare și automatizare a pro
cesului tehnologic de obținere a 
aluminiului.

în timpul vizitării halelor de 
electroliză, a turnătoriei și a fabri
cii de anozi, tovarășul Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se interesează de modul în 
care este organizat procesul de fa
bricație, apreciind eforturile har
nicului colectiv.

La fabrica de electrozi, ca și la 
electroliză, remarcînd faptul că lu
minozitatea halelor nu este la ni
velul corespunzător, tovarășul 
Ceaușescu dă indicații să se ia mă
suri urgente pentru rezolvarea 

de țăranii cooperatori care îl în
tîmpină cu bucurie.

— Să trăiți, tovarășe Ceaușescu. 
Bine ați venit la noi!

Conducătorul partidului și statu
lui stă de vorbă cu cei aflați la 
muncă, pe cîmp, se interesează de 
calitatea recoltei, de munca, pre
ocupările oamenilor. 11 întreabă 
apoi pe brigadierul Nicolae Cojo- 
caru care este producția la hectar.

— în jur de 27 000 de kg.
— Este bine, dar e în intere

sul dumneavoastră ca viitoarea 
recoltă să fie și mai bună. Pentru 
aceasta, este necesar însă ca lu
crul să fie organizat în așa fel 
încît să nu se producă nici o în- 
tîrziere în tot timpul camoaniei 
agricole, să fie respectată densita
tea, așa cum prevede agrotehnica, 
să se extindă mecanizarea.

— Așa vom face, îl asigură ță
ranii cooperatori, care s-au strîns 
roată în jur, fiecare dorind să fie 
cît mai aproape, să-i strîngă mîna.

problemei, folosindu-se în acest 
scop masele plastice.*

Vizitînd șantierul noilor hale de 
electroliză, tovarășul Ceaușescu 
întreabă cînd va produce prima 
hală, subliniind necesitatea scurtă
rii termenului de execuție în așa 
fel încît investiția să fie realizată 
înainte de termen.

în discuțiile avute cu Mihai Doș- 
lea, șeful sectorului reparații ca
pitale de la cuve-electroliză, cu 

Pe tarlalele cooperativei agricole de producție Leotești se discută despre producția obținută la cultura sfeclei 
de zahăr

La Fabrica de produse cărbunoase, intrată recent în probe tehnologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă colectivului să atingă in timpul cei mai scurt parametrii proiectați

Inginerul Lucian Cereș, de la fa
brica de anozi, secretarul general 
al partidului se interesează de mă
surile privind creșterea calificării.

— Este necesar să fie organizate 
cursuri săptămînale, la care să fie 
antrenat întregul colectiv. Numai 
pe această cale se va îmbunătăți 
calitatea, va crește productivitatea 
muncii, vor fi înlăturate stagnă
rile datorate defecțiunilor la 
mașini.

Tot pe platforma industrială a 
Slatinei, în vecinătatea Uzinei de 
aluminiu, conducătorii de partid 
și de stat vizitează o altă impor
tantă întreprindere — Fabrica de 
produse cărbunoase, intrată recent 
în probe tehnologice. Noua unitate 
este unică în felul ei, întrucît în 
țară nu mai există o întreprin
dere similară nici ca proporții, 
nici ca dotare tehnică și nici ca 
varietate de produse. Amplasarea 
ei în apropierea Uzinei de alu
miniu a fost determinată de fap
tul că unul din marii consumatori 
ai noilor produse cărbunoase va fi 
tocmai Uzina de aluminiu. In ca
drul viitoarei unități se vor rea
liza electrozi siderurgici grafitați 
pentru cuptoarele electrice, elec
trozi clorosodici grafitați, ce se vor 
folosi la electroliza clorurii de so
diu, blocuri și plăci catodice pen
tru industria aluminiului. Ca ma
terie primă se valorifică reziduu
rile de cocs de petrol din rafină
rii și de cocs metalurgic, antraci
tul și smoala.

La sosirea în întreprindere, con
ducătorii de partid și de stat sînt 
salutați călduros de un mare nu
măr de muncitori, tehnicieni și 
ingineri. însoțiți de directorul ad
junct al întreprinderii, Aurică 
Marga, oaspeții vizitează principa
lele sectoare. Un prim popas la li
nia de cocs petrol calcinat — care 
în aceste zile a primit materie 
primă în flux continuu în urma re
zultatelor bune obținute în probe
le tehnologice. Această modernă 
instalație de calcinare, cu o capa
citate anuală de 50 000 tone, a și 
realizat primele cantități de pro
duse de antracit. Pînă la sfîrșitul 
acestei luni, un alt obiectiv im
portant — cuptorul de coacere 
continuă — la care se fac ultimele 
finisări, va intra în probe tehno
logice.

Se cuvine relevat faptul că în
tregul echipament tehnologic al a- 
cestei unități, concepută de Insti
tutul de proiectări metalurgice din 
București, se remarcă printr-un 
înalt grad de mecanizare și auto
matizare.

Prin intrarea în funcțiune în 
cursul acestui an a noii fabrici de 
produse cărbunoase, se asigură 
realizarea în țară a tuturor sorti
mentelor de produse cărbunoase 
necesare economiei naționale.

în discuțiile dintre oaspeți și 
gazde, se subliniază importanța 
executării ritmice și integrale a 
volumului de investiții prevăzut 
pentru acest an, necesitatea luării 
tuturor măsurilor de către comi
tetul orășenesc de partid, de con
ducerea uzinei, pentru ca unitățile 
intrate în producție să atingă în 
timpul cel mai scurt parametrii 
proiectați.

Există toate condițiile, ca aceas
tă modernă unitate să intre cît 
mai grabnic în circuitul economiei 
naționale.

Ultimul obiectiv industrial vizi
tat de oaspeți în zona industrială 
a Slatinei, care își mărește puterea 
economică de la un an la altul, 
este Uzina de prelucrare a alumi
niului în bare, țevi, table, benzi 
și folii.

Aici se vizitează principalele 
sectoare prevăzute a intra în pro
ducție în cursul acestui an și care 
în prezent se află în probe teh
nologice. în secția de țevi pentru

în moderna cetate a metalului alb, Uzina de aluminiu din Slatina

irigație, conducătorii de partid și 
de stat asistă la elaborarea prime
lor produse care se desfășoară cu 
succes. Oaspeții sînt informați că 
această unitate este prevăzută a se 
dezvolta în trei etape, urmînd ca 
producția el finală să fie de 35 000 
tone anual. întreprinderea este 
dotată la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate. Un exemplu în această 
direcție îl constituie puternicele 
prese de 2 500—3 600 de tone, care 
chiar în timpul vizitei secretarului 
general al partidului erau supuse 
probelor tehnologice. Directorul 
întreprinderii, ing. Ion Filip, in
formează pe - tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre stadiul lucrări
lor de montaj și în celelalte sec
toare aflate, de asemenea, în pra
gul intrării în funcțiune — turnă
toria de aluminiu, secția sculărie, 
stația de 110/kV si secția extru
date, care este cel mai mare obiec
tiv.

înainte de a părăsi această 
întreprindere, conducătorilor de 
partid și de stat li se arată în ve
cinătate șantierul unei alte unități 
industriale, a cărei construcție a 
început de curînd. Este vorba de 
Fabrica de cabluri electrice de 
forță. Prin prelucrarea superioară 
a aluminiului primar și a aliajelor 
furnizate de Uzina de aluminiu 
din localitate, în această întreprin
dere se vor fabrica într-o gamă 
variată cabluri electrice pentru in
stalații industriale, conductori de 
înaltă și joasă tensiune.

între oaspeți și gazde are loc o 
discuție privind buna organizare a 
activității noilor întreprinderi in
dustriale cu profil asemănător și 
care cooperează între ele. Secreta
rul general al partidului recoman
dă să se aibă în vedere elimina
rea oricăror paralelisme, găsirea 
celor mai bune metode de condu
cere și de îndrumare a acestor 
unități, indicînd ca noua unitate 
să depindă de Uzina de prelucrare 
a aluminiului, sub conducerea di
rectorului acesteia.

După vizitarea principalelor u- 
nități industriale ale județului Olt, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat s-au îndreptat spre noua con
strucție a spitalului județean, afla
tă în prezent în curs de finisare. 
Spitalul este amplasat în mijlocul 
cartierelor muncitorești „Crișan 1“ 
și „Crișan II", înălțate și ele în ul
timii ani. însoțiți de șeful șantie
rului, ing. Lucian Răducanu, oas
peții vizitează primele trei nivele 
ale acestei impunătoare construc
ții, unde lucrările de finisare sînt 
mai avansate. Tovarășul Nicolae 
„Ceaușescu este informat că Spita
lul se execută într-un timp record
— circa un an — față de doi ani
— termen prevăzut în general 
pentru asemenea construcții, iar 
aceasta datorită folosirii pe scară 
largă a prefabricatelor și a unor 
metode moderne de construcție, 
printre care cofrajele glisante. 
Oprindu-se în interiorul unor vii
toare saloane de tratament, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este plăcut 
impresionat de calitatea lucrărilor 
de finisare și felicită călduros pe 
constructori. Adresîndu-se secre
tarului general al partidului, șeful 
șantierului spune: „Faptul că dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
sînteți mulțumit de rezultatele 
muncii noastre este pentru noi un 
puternic imbold".

în timpul vizitei pe șantierul a- 
cestei construcții, între oaspeți și 
gazde au loc discuții cu privire la 
dotarea tehnică a spitalului, folo
sirea chibzuită a spațiilor încăpe
rilor, pentru a se asigura întregul 
confort necesar unor asemenea in
stituții și o asistență sanitară de 
nivel ridicat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă constructo
rilor să acorde î-n continuare toată 
atenția terminării în cele mai bune 
condiții și Ia termenul prevăzut a 
spitalului.

Un ultim popas...
Străbătîndu-se cartierul „Cri

șan I“, cartier modem de locuințe 
ridicat acum opt ani, se ajunge la 
platoul unde se va ridica un nou și 
impunător edificiu: Casa orășe
nească de cultură. Șantierul se află 

încă în fază incipientă de amena
jare și gazdele construiesc, din ex
plicații, imaginea viitorului lăcaș. 
Casa de cultură va fi dată în 
folosință peste doi ani și va avea 
ca principală parte componentă o 
sală de 700 de locuri. Este vorba, 
așadar, de o construcție monu
mentală în care locuitorii orașului, 
aflat în plină expansiune, vor putea 
asista la manifestări organizate de 
formații artistice locale, la specta
cole oferite de teatrele bucureștene, 
ori din alte centre mari ale țării, 
în turneu, de filatmonici, vor putea 
viziona filme, audia conferințe. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca lucrările să fie începute 
în cît mai scurtă vreme, aceasta 
fiind o garanție a executării lor 
în timpul prevăzut.

Are loc apoi un schimb de opinii 
pe teme urbanistice, de fapt o dis
cuție, „la concret", luîndu-se ca 
punct de pornire cartierul „Cri
șan I“, asupra folosirii mai judici
oase a terenurilor afectate con
strucțiilor de locuințe. Prin modul 
cum sînt amplasate blocurile, cu 
mari spații între ele, adevărate 
locuri virane, se irosesc suprafețe 
întinse de pămînt, ceea ce, pe de 
o parte, duce la diminuarea fon
dului de construcții, iar pe de altă 
parte la extinderea exagerată a o- 
rașului, dimensionat dincolo de 
limitele necesarului, la cheltuieli 
inutile pentru instalații de canali
zare, apă, energie electrică. Secre
tarul general al partidului insistă 
asupra necesității valorificării fie
cărui metru pătrat de teren și dă 
indicații ca în perimetrele rămase 
goale între blocuri să se amplaseze 
noi clădiri, așa încît densitatea a- 
cestora să fie echivalentă cotelor 
ridicate ce se constată în țări cu 
experiență urbanistică înaintată.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este prezentat locul de 
amplasare al unei alte mari clădiri 
a orașului : viitorul hotel cu zece 
nivele. Și aici șeful statului reco
mandă să se adopte soluții con
structive moderne, să fie folosite 
pe scară mai largă materialele de 

construcții ce se impun tot mal 
mult în practica mondială : meta
lele feroase și aluminiul în confec
ționarea tîmplăriei, masele plastice 
în decorări interioare, în realiza
rea pardoselilor și altele.

Cetățenii din cartierul „Crișan 1“ 
îl înconjoară cu căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, îl a- 
plaudă și îl aclamă din toată inima 
la despărțire.

în timpul vizitei în județul Olt, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat au fost însoțiți de Constantin 
Sandu, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, președin
tele consiliului popular județean, 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Olt, dialogul 
viu, direct, purtat cu numeroși 
muncitori, ingineri, tehnicieni, cu 
țărani cooperatori, cu constructori 
de pe șantiere, indicațiile prețioase 
date cu acest prilej reflectă stilul 
de muncă propriu secretarului ge
neral al partidului, de a analiza, 
la fața locului, modul în care 
se traduc în viață hotărîrile Con
gresului al X-lea, preocupările și 
realizările oamenilor muncii.

Manifestările entuziaste pe care 
le-a prilejuit prezența conducăto
rului partidului și statului în mij
locul locuitorilor din județ, dra
gostea cu care a fost întîmpinat 
pretutindeni secretarul general al 
partidului nostru reprezintă o 
nouă și grăitoare expresie a hotă- 
rîrii acestora, ca și a întregului 
nostru popor, de a înfăptui neabă
tut politica marxist-leninistă a 
partidului, pentru continua înflo
rire a națiunii noastre, pe drumul 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Ion MARGINEANU
Nicolae POPESCU-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Foto : Anghel PASAT 
Radu CRISTESCU
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de Imagini 
politehnic 

de ani de 
cu Combl-

muzică 
inabile 
deseori 
adresa

toții 
— Și 
sufi- 
mai 

nive-

■criticat cu 
îndelungată 

din păcate, 
motive să o 

și azi —

jazz e, totuși, o distanță.
Altfel, intr-una din zi

lele astea vom asculta la 
bar twistul 
Și

specifice genurilor 
„ușoare". E vorba 
ansamblul progra- 

unei săptămîni, 
climatul său, des-

„Joc secund"
shake-ul „Moartea că-

(Italia). 21,50 
noapte. 22,00 

România — 
finalei cam- 
1970). Inregis-

prioarei"... La atari pro
fanări nu se poate ajun
ge.

romanesc
„Antologia filmului

Compromis inadmisibil

poezii
Expresie în verb a unui 

raport sui generis al unui 
creator cu universul, poezia 
in general nu s-a putut 
lipsi niciodată, de-a lungul 
secolelor, de o formă parti
culară a sa, poezia patrio
tică ; această formă este 
menită să exprime un ra
port special, dar nu mai 
puțin general uman și pe
ren, acela dintre poet și 
ființa spirituală a poporu
lui din care face parte. 
Fără îndoială, de-a lungul 
vremii, noțiunea de patrie 
a evoluat. Nu e mai puțin 
adevărat însă că, chiar in 
perioada cetăților grecești, 
conștiința civică a trans
gresat frontierele limitate 
ale polis-ului, pentru a se 
cristaliza — așa cum se 
poate vedea in Iliada — 
într-o spiritualitate care 
era a Eladei întregi. O ase
menea cristalizare in cadrul 
unei opere literare majore 
este cu atit mai firească, 
cu cit materialul în care se 
realizează opera respectivă 
îl constituie limba, factor 
esențial unificator pentru 
orice comunitate națională. 
Scriind într-o anumită 
limbă, poetul devine impli
cit legat de spiritualitatea 
pe care această limbă o re
prezintă în cadrul omenirii. 
Un Virgiliu a conceput 
Eneida ca o epopee, ca o 
necesitate a Imperiului 
roman de pe timpul lui 
August de a deveni con
știent de rădăcinile sale 
care cobora pînă la so
lul aburos al legendei. 
E cazul să ne amintim aici 
uri celebru vers al unui ex
celent poet francez de azi. 
Patrice de la Tour du 
Pin : „Țările care nu mai 
au legende / Vor fi condam
nate la a muri de frig". 
Legenda e partea abu
rită de timp a istoriei, 
temelia ei obscură dar nu 
mai puțin organică, zona 
în care Adevărul e tot una 
cu Cuvîntul, în care plăz
muirile Verbului țin în 
cumpănă evenimentele da
tate și figurile cu nume 
faimoase de mai tîrziu. Ră
dăcinile spirituale ale unui 
popor sînt atît de adinei 
pe cît de adincă este le
genda lui.

In măsura în care lirica 
universală este o expresie 
a sentimentelor fundamen
tale ale umanității, ea nq 
Se poate lipsi de sentimen
tul patriotic care constituie 
o dimensiune esențială a 
omului. Acest sentiment, 
care-și are locul său în 
viața oamenilor și a po
poarelor, deține de aseme
nea un rol important în 
lirica mondială, alimentea
ză creații de mare valoare 
artistică, fiind unul din e- 
lementele de bază ale mesa
jului — în sensul cel mai 
larg al acestui cuvînt — 
încorporat în orice operă 
de artă. De la Pindar, care 
cînta in versuri performan
țele sportive ale celor mai 
vrednici tineri din cetatea 
sa, pînă la poeții ameri
cani, care protestează îm
potriva ororilor războiului 
atomic, sentimentul patrio
tic a îmbrăcat forme ex
trem de diverse în lirică ;

dar el a fost întotdeauna 
indicele sufletesc al unui 
raport fierbinte pe care 
poetul l-a întreținut cu co
munitatea în care trăiește. 
Cei ce strîmbă din nas cînd 
aud termenul de „poezie 
patriotică" nu sînt decît 
niște oameni mutilați su
fletește, niște spirite vîntu- 
ră-lume (pentru care ad
ministrația unor state a in
ventat termenul răsunător 
de apatrizi) care incearcă 
să-și ascundă carența de 
umanitate în dosul unor 
gusturi așa-zis rafinate. 
Cumplită iluzie ! Realitatea 
spirituală a unei națiuni 
este vie atîta timp cît po
porul ce-o întruchipează 
crede în miturile, actele de 
eroism și idealurile care-i 
călăuzesc istoria. Poetul 
cetățean este sacerdotul a- 
cestui cult Și nu există 
mai mare izbindă artistică 
decît opera în care năzuin
țele concrete ale unui po
por, interesele lui de 
veacuri și de fiecare zi, 
viața lui obișnuită capătă 
transfigurarea necesară 
pentru a face din ele em
bleme ale umanității în
săși, comportamente gene
ral umane, exemplare. 
Marii poeți ai omenirii nu 
au fost — și nici nu vor 
fi — scribii care compun 
poeme în formă de păsări 
și de animale, ci sufletele 
învăpăiate de dragoste pen
tru semenii lor, ale căror 
poezii sînt modelate pe 
dinlăuntru de chipul pa
triei pe care o celebrează.

Ce-i drept, acest gen de 
poezie este, poate, cel mai 
dificil dintre toate. Rezer
vele ce se pot formula față 
de poezia patriotică sînt, 
de fapt, refuzurile față de 
o întreagă literatură cu te
matică fixă, practicată de 
oameni pentru care înde
letnicirea versului a deve
nit fie o profesie, fie o 
simplă confesiune senti
mentală netransfigurată. 
Poezia patriotică adevărată 
nu este cronica rimată a u- 
nui timp, „darea de seamă" 
superficială asupra unor e- 
venimente. Ea implică cu 
necesitate coborîrea la 
tîlcurile adinei ale istoriei, 
investigarea unor zone de 
semnificații majore. Pentru 
francezi, de pildă, marele 
poet patriot este Victor 
Hugo, 
acesta 
poate, 
știința 
tocmai 
lui de
„cronică a evenimentelor' 
pe care le-a trăit. O atare 
concepție „documentaristă" 
despre poezia patriotică ar 
deveni fatală acestui gen. 
Pentru Ca „miracolul artis
tic" să se producă e ne
voie de un talent aparte. 
Poezia patriotică începe 
din punctul unde o mare 
conștiință națională se con
jugă cu un mare talent ar
tistic. Cînd o asemenea lo
godnă de taină are loc,

lirismul patriotic se înno
iește de la sine, devine noul 
glas al unui popor întreg. 
Pastel ce descrie frumuse
țile naturii ce l-a legănat 
pe poet ; legendă sau basm 
care poate duce la o nouă 
mitologie națională ; glori
ficarea unor fapte istorice 
sau a unor mari figuri de 
luptători pentru libertate ; 
protest social sau aderare 
completă la sensul unor e- 
venimente de interes ob
ștesc ; întrezărire extaziată 
a unor realități ce-și aș
teaptă ziua împlinirii — 
toate aceste modalități se o- 
feră poetului patriot ca tot 
atîtea forme de lirism. Nu 
e o exagerare cînd spun că 
poezia patriotică are gama 
cea mai variată de expresie, 
deoarece în sentimentul 
patriotic întră — cu același 
drept de cetățenie — toate 
afectele noastre. Un re
gistru psihologic atît de va
riat nu-1 are nici o altă 
formă de lirism ; el ex
plică, de altfel, faptul că 
între marii poeți patrioți 
din literatura lumii trebuie 
citați Dante și Leopardi, 
Hugo și Hălderlin. Whit
man și Maiakovski, Shelley 
și Eminescu, genii atit de 
diferite între ele ca struc
tură, ca formație culturală, 
ca gîndire și ca formulă ar
tistică.

Ni se pare evident că 
nici un tinăr scriitor care 
cunoaște 
rului său 
lecția de înalt patriotism 
pe care i-o oferă înainta
șii săi cei mai iluștri. Cu 
atît mai puțin un scriitor 
român. De la începuturile 
ei. lirica românească și-a 
încorporat componenta poe
ziei patriotice. Fapt expli
cabil. dacă ne gindim la 
condițiile istorice și soci
ale în care s-a format și 
s-a dezvoltat cultura noas-

tră. Bineînțeles că sensi
bilitatea noastră de azi 
este chemată să opereze 
distincții și să formuleze 
preferințe. Este cert că 
marea, adevărata noastră 
poezie patriotică începe cu 
Eminescu : la el. eveni
mentul istoric se divulgă 
întotdeauna în caracterul 
său adine. semnificativ, 
nu pur și simplu anecdo
tic ; la el patria este cînd 
zarea de mit a spațiului 
traooget, cînd . Evul nostru 
de Mijloc, cînd peisajul 
contemporan ; la el figuri
le maiestuoase ale trecu
tului, glorificate în verb 
ardent, alternează cu chi
purile hidoase ale politici
enilor vremii pe care i-a 
cunoscut și împotriva căro
ra declanșează cele 
cumplite apostrofe și 
plicații ; la el, ca și 
Dante, prezentul urcă 
legendă, în mit, realitatea 
istorică devine spațiu ide
al artistic, adică forma de 
expresie verbală peste care 
nu se mai poate trece. Atî- 
ta timp cît această exem
plară lecție de lirism pa
triotic nu a fost nici măcar 
egalată, este greu să alătu
răm lui Eminescu alte nu
me ;
numără, fără 
cîțiva scriitori 
niu, care au știut să 
liricii lor patriotice un 
personal și o vibrație 
rabilă. Personal, cred 
noua lirică 
trebuie să învețe 
poeziei patriotice 
în primul rînd de 
rul lui Mureșan, 
nici un alt poet român n-a 
atins — în lirica patriotică 
— gravitatea esențială a 
Iui Eminescu, timbrul ace
la de clopot subpămîntean 
care conține în dangătul 
său jalea virilă, tunetul 
profetizat și dragostea fără 
margini față de ceea ce 
este frumos și demn în 
istoria noastră, față de pa
trie, de ceea ce înseamnă 
ea astăzi.

mai

deși poezia noastră 
îndoială, 
de

• Fantasme : PATRIA — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, CAPITOL — 
19; 21,15.
• Răzbunarea Sfîntulul : 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; 16; 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.
• Mayerllng (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.
• Călătoriile lui Guliver : DOINA
— 9; 10,30; 12.
• Hlbernatus : DOINA — 13,45; 
16; 18,15; 20,30, BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30 PROGRESUL — 20.
• Tarzan, omul maimuță : TIM
PURI NOI — 9—17,30 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19.30—21 in 
continuare.
• Un cintec străbate lumea — 
14,15; 16,30; 18,45; Domnul Verdoux
— 21 : CINEMATECA (sala Union),
• Ciclul de filme „Aventura" :
FEROVIAR — 8,30; 12,30; 16,30;
20,30.
• 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 i 
GRIVIȚA — 9,30—12,30 în conti
nuare; 16,15; 19,30, TOMIS — 8,30— 
14 în continuare; 16,45; 19,45.

f, Valea păpușilor : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 17.30; 20.
• Flacăra olimpică : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.
• 100 de carabine : DACIA — 
B,45—20,30 în continuare, MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• In arșița nopții : BUCEGI — 
10; 15,30; 18; 20,30.
• A trăi pentru a trăi : UNIREA 
— 15,30; 18; 20,30.
• Sentința : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
a Ultimul mohican : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20 GIU-
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Patricia și muzica : COTRO-
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• întîlnirea : PACEA 
18; 20.
• Străinii : CRINGAȘI 
18; 20.
• Cadavrul viu : VOLGA — 19,15. 
• Afurisitul de bunic : VOLGA — 
15; 17.
• Omul ras In cap s VIITORUL 
— 16.
• Intr-o seară, un tren : VIITO
RUL — 18; 20.
• Ciclul de filme din „Istoria 
Westernului" : GLORIA — 10; 13; 
16,15; 19,30.
• Medicul de la asigurări : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Măsura riscului : MOȘILOR — 
15,30.
• Degetul de fier : MOȘILOR 
11; 18: 20,15.

15,45;

16;

nu Beranger ; deși 
din urmă a fost, 

mai prezent în con- 
contemporanilor săi, 
datorită obstinenței 
a ține o adevărată ■ - .(•

• Agonie și extaz : POPULAR 
15,30; 19.
• Greșeala regelui : MUNCA
— 14.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Petrecerea : FLACĂRA 
18; 20.
• De șapte ori șapte : ARTA
10—14 în continuare; 16: 18
20,30.
• Dreptul de a te naște : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,30.
• Așteaptă pînă se întunecă t 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• VIrsta ingrată : COSMOS 
15,30; 18, 20,15.
• Ciclul de filme „Capă și spa
dă" : VITAN — 11; 15,30; 18; 20,30, 
PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) ; Concert extraordinar dat de 
formația „Pacific Art Trio" a Co
legiului Scripp Claremont — Cali
fornia — 20.
• Opera Română : Carmen — 11; 
Madame Butterfly — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30; My fair lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Fnny — 
10,30: Coana Chirița — 15.30; Regele 
Lear — 20; (sala Studio) : Moartea 
ultimului golan — 10,30; Cui i-e
frică de Virginia Woolf? — 15,30; 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Arca bunei speran
țe — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10,30; 
Iubire pentru Iubire — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Gluga pe 
ochi — 20.
• Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 10,30; Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10; Sus pe acoperiș... in sac —
19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 10,30; O lună la
țară — 16; Cercul morții — 20.
• Teatrul Glulești (la Sala Pala
tului) : Tango la Nisa — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Sala 
Palatului) : Eminescu șl Veronica
— 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 11; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de Rouă — brotă- 
celul — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Mazel
— tov ! — 11; Vrăjitoarea — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Divertisment '70 — 15; Ca- 
ragiale... dar nu teatru — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii 
—11; 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 10; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe aripile rapsodiei
— 20.
• Circul „Globus": Star circus 
’70 — 10, 16; 19,30.

Ieri, in sala casei de cultură „Gri- 
gore Preoteasa" a avut loc Conferin
ța Uniunii asociațiilor studențești 
din Centrul universitar București. La 
lucrările conferinței au participat 
Ion Iliescu, prim secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru proble
mele tineretului, Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului Traian Ștefă- 
nescu, președintele Consiliului Uniu
nii asociațiilor studențești din Ro
mânia, Marin Rădoi, secretar al Co
mitetului municipal P.C.R. București. 
La conferință au mai luat parte ca 
invitați rectori, cadre didactice, stu- 
denți.

După prezentarea și dezbaterea 
dării de seamă cu privire la activi-

Cu prilejul împlinirii
a 150 de ani

de la nașterea lui
Friederich Engels
Cinstind împlinirea unui veac și 

jumătate de la nașterea lui Frie- 
derich Engels, Biblioteca munici
pală Suceava a deschis o expozi
ție omagială dedicată marelui gîn- 
ditor și revoluționar al proletaria
tului. Sînt prezentate fotocopii 
reprezentînd momente din viața și 
activitatea genialului teoretician 
și revoluționar, facsimile din edi
țiile unor lucrări ale sale. De ase
menea, expoziția include culegeri 
de amintiri, studii și referate des
pre opera și activitate lui 
Engels.

Uniunii Asociațiilor 
Centrul universitar 
trecut la alegerea 
conducere ale U.A.S. 
delegaților la Con- 

la

tatea Consiliului 
Studențești din 
București, s-a 
noilor organe de 
din Capitală, a
ferința municipală a U.T.C. și 
Conferința a VIII-a a U.A.S.R.

Participanții au adoptat, într-o 
mosferă însuflețită, textul unei
legrame adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se reafirmă adeziunea depli
nă a studențimii din București la po
litica partidului și statului nostru, 
hotărirea lor de a se pregăti temei
nic, multilateral, la nivelul exigențe
lor impuse de programul edificării 
societății noastre socialiste.

PROGRAMUL I

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. 9,00 Teatru 
pentru copil și școlari : „Fata din 
dafin" — scenariu de Dan Tăr- 
chilă. Regla artistică : George 
Macovel. 9,45 Film „Veverița". 
10,00 Viața satului. 11,30 Amfitea
tru muzical. Marțian Negrea. 12,00 
De strajă patriei. 12,30 Hochei pe 
gheață : România — Polonia. în
registrare de la patinoarul „23 
August". 14,30 In reluare, la ce
rerea telespectatorilor. Interpreți 
Îndrăgiți de muzică ușoară șl 
populară. 15,00 Emisiune în limba 
maghiară. 16,45 Studioul „N“. 18,00 
Patrlum Carmen — Cîntare pa
triei. Concurs coral lnterjudețean. 
Participă : județele Ilfov, Argeș, 
Vrancea. 19,15 Desene animate.
19.30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Reportajul filmat al vizitei oficia
le de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, în 
Republica Populară “ ‘
20.30 România în 1000 
— Colegii. Institutul 
din Timișoara la 50 
existentă. Colaborarea 
natul de la Reșița. 20,50 Telerecital 
Costache Antonlu. Invitații emi
siunii : Radu Beligan, Marcel An- 
ghelescu, Carmen Stănescu, Nico
lae Brancomir, Mircea Constantl- 
nescu, Constantin Bărbulescu. 
Dem. Rădulescu, Negrea Rin. Pre
zintă Sică Alexandrescu. 21,35 Re
cital Patty Pravo 
Telejurnalul de 
Handbal masculin : 
R.D.G. (reeditarea 
plonatului mondial 
trare de la Cluj. 23,00 închiderea 
emisiunii programului L

20,00 Lumea copiilor. 20,25 Sta
giune lirică TV. „Nedbalki" — 
parodle-balet, pe muzica compusă 
de Oscar Nedbal pentru baletul 
„De la o poveste cu zîne la alta". 
Interpretează ansamblul de balet 
modem „Praga". Prezintă Florl- 
ca Gheorghescu. 21,25 Buletin de 
știri. 21,30 Carnet bucureștean, 
21,40 Medalion Valeriu Valentlnea- 
nu de Iosif Bîta. 22,10 Reluarea 
serialului de sîmbătă seara : „In
coruptibilii". 23,00 închiderea emi
siunii programului II.
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O recentă emisiune 
muzicală a Televiziunii, 
cu un grup de fete și un 
altul de băieți cunoscute 
sub numele colectiv de 
„Venus" și — respectiv 
— „Mondial", a readus 
pe tapet, la modul paro
xistic, o chestiune care 
„plutește în aer" : aceea 
a raportului dintre mu
zica ușoară și poezie.

Am
vreme 
avem, 
ciente 
facem
Iul inadmisibil de scăzut 
al unor texte de 
ușoară, însăilări 
de vorbe goale, 
frauduloase la 
gramaticii. Cu puțini ani 
în urmă, nemulțumirea a- 
ceasta i-a cuprins. în sfîr- 
șit, și pe compozitori, și 
cîțiva dintre ei (Lauren- 
țiu Profeta, Vasile Ve- 
selovschi, Florin Bogardo) 
au descoperit un „reme
diu" inspirat. In josul 
portativelor, în loc de 
„inimă — dragosteâ", au 
început să apară altfel de 
versuri, purtînd semnă
tura lui Ion Minulescu, a 
lui G. Topîrceanu, a lui 
Miron Radu Paraschi- 
vescu, a lui Marin Sores- 

Aoeastă fericită 
a contribuit 

chip evident la ri- 
ștachetei de 

a muzicii u-

volă, cu unele accente 
vulgare chiar, cu un ac
tor bun și alții care 
pierd — un filmuleț de 
fapt, actualizînd in 
peri legenda lui Faust. 
Omițind cinematograful 
„Republica" (închis pen
tru renovare), programul 
ne informează in conti
nuare : „King-Kong eva
dează" (La „Luceafărul" și 
la două alte săli) ; o gorilă 
uriașă, dar... sentimentală 
și, oricum, „preistorică", 
este eroul acestei pelicule 
jucată prost și sugerind 
— prin caracterul ei ru
dimentar — un fel de co
pilărie intîrziată a cine
matografului. Mai depar
te : „Răzbunarea Sfintu- 
lui“, apoi „Călugărița din 
Monza", apoi „Dragoste • 
la Las Vegas" și, uite- 
așa. dacă vrei să vezi un 
film cit de cit serios... 
renunți.

Ziarul nostru s-a ocu
pat, nu o dată, de proble
ma repertoriului cinema
tografic, s-a referit la 
presiunea obligațiilor de 
plan (uneori, poate ne- 
realiste) ale sălilor de ci
nema și a sugerat foruri
lor competente să stu
dieze aceste aspecte în 
toate implicațiile lor, 
pentru a ajunge la o re
glementare ținînd seama 
de exigențele etice și es
tetice ale programării, 
care sînt mai presus de 
orice alte considerente și 
care, in ultimă instanță, 
răspund cerințelor unui 
public larg. Se pare însă 
că nu s-a întreprins mai 
nimic în această direcție. 
Fapt e că — cu puține 
excepții — predominante 
sînt filmele de serie, sor
tite unui succes facil, că 
momentele de relief sînt 
rar prezeiîte pe ecranele 
noastre, iar funcția edu
cativă a filmului (inclu
dem aici și cultura cine
matografică, influențarea 
gusturilor, cultivarea op
țiunilor pentru valorile 
autentice) este în, bună

măsură, Ignorată. Nu e 
vorba dacă un film anu
me e bun sau prost și nu 
subscriem la opiniile os
tile, în genere, divertis
mentului cinematografic, 
sau la critibile exagerate 
care nu țin seama de li
mitele 
așa-zis 
despre 
mului 
despre 
pre unilateralitatea reper
toriului curent. Despre po-

ziția de minimă rezisten
ță evidentă 
faptul că o 
organizarea 
de filme în 
a fost și ea 
criteriului comercial. Pen
tru a ajunge la aceste 
concluzii e suficient să 
urmărești programul ci
nematografelor înserat, ca 
în fiecare zi, și în ziarul 
de azi.

teratură, în ediții facsi
milate de o înalță ținută 
științifică și grafică. S-ar 
realiza astfel, în timp, un 
corpus original al celor

mai însemnate valori do
cumentare și artistice ale 
istoriei literaturii noastre.

pînă și in 
idee bună : 
unor cicluri 

retrospectivă, 
subordonată

M. GEORGESCUtrariul lor. Ritmurile săl
tărețe sau frivol-melan- 
colice ale muzicii ușoare 
înghit, treptat, totul, de 
la cadențele filozofice ale 
„Luceafărului" eminescian 
pină la tristețile irepeta- 
bile ale lui Bacovia. Su
pusă acestui tratament, 
marea poezie devine su
perficială și „digerabilă" 
la modul elementar, a- 
propierea de ea făcîn- 
du-se din unghiul cel mai 
puțin favorabil. Mai grav 
este faptul că, din terito
riul cintecului liric, de 
tip șansonetă (teritoriu 
oricum învecinat cu poe
zia), versurile clasicilor 
au înoeput să fie prelua
te tot mai insistent de 
băieții și de fetele cu ghi
tare electrice, a - căror 
singură preocupare, 'parcă 
deliberată, este de a uci
de orice nuanță, de a 
stîrpi orice fior liric, de 
a reduce totul Ia nivelul 
ritmului destinat dansuri
lor dezarticulate, așa cum 
au demonstrat, în mare 
parte, și cele două for
mații la care ne-am re
ferit.

E timpul ca forurile 
care se ocupă <țe difuza
rea muzicii ușoare — în 
primul rînd Radiotelevi- 
ziunea — să instaureze în 
raporturile
poezia un climat 
dictat de legile 
simț. Nu orice 
poate deveni text 
zică ușoară. Nici 
neta franceză, care 
„înfiat" pe Prevert 
Quâneau, și ale cărei re
surse de profunzime lirică 
și de spiritualitate sînt 
incomparabile cu ale mu
zicii „beat", nu îndrăz
nește să se atingă de 
Baudelaire sau de Mallar- 
me. Evident, nu pledăm 
pentru o reîntoarcere la 
„inimă — dragosteâ", dar 
de aici pînă la a pune 
„Luceafărul" pe ritm de

Debutul unei retros
pective a filmului roma
nesc a avut loc, nu de 
mult, în sala Cinematecii, 
manifestare încadrată în- 
tr-un plan de acțiuni con
sacrate de Asociația ci
neaștilor aniversării a 20 
de ani de cinematografie 
nouă în țara noastră. 
Au fost selecționate 25 de 
filme (între care „Direc
torul nostru", „Moara cu 
noroc", „Valurile Du
nării", „Setea", „Viața nu 
iartă", „La patru pași de 
infinit", „Neamul Șoimă- 
reștilor", „S-a furat o 
bombă", „Răscoala", 
durea spînzuraților",
minică la ora 6", precum 
și realizări mai recente 
— „Diminețile unui băiat 
cuminte", „Un surîs în 
plină vară" sau „Răută
ciosul adolescent") care 
vor cula în prezența reali
zatorilor și a principalilor 
interpreți. O trecere în 
revistă ce va putea da o 
Imagine asupra evoluției 
cinematografiei naționale 
și asupra potențialului ei

Sugestii pentru un viitor 
concurs local

începutul lunii octom
brie a marcat debutul u- 
nei noi emisiuni organi
zate de televiziunea româ
nă — emisiune menită să 
stimuleze și să determine 
o mai mare dezvoltare a 
muzicii corale din țara 
noastră. Este vorba de e- 
misiunea atît de sugestiv 
intitulată „Cîntare pa
triei". Toți iubitorii muzi
cii din țara noastră au sa
lutat cu bucurie și satis
facție inițiativa televiziu
nii.

Modul de desfășurare, 
însă, al acestei emisiuni în 
care sînt antrenate aproxi
mativ 120 de formații co
rale de diferite genuri, 
conține unele inadverden- 
țe care ar trebui evitate 
in fazele sale finale sau. 
cel puțin, la concursurile 
similare ce se vor organi
za în viitor.

Nu este pentru nimeni o 
noutate faptul că primele 
coruri care s-au afirmat în 
ziața muzicală a țării noas
tre au fost corurile mixte; 
dar în ultimul timp, ală
turi de acestea, s-au 
dezvoltat numeric și cali
tativ corurile pe voci egale 
și cele de cameră. Intre 
cele trei categorii există, 
fără îndoială, asemănări 
dar și numeroase deose
biri. Astfel, omogenitatea, 
acuratețea, finețea nuan
țărilor etc. pot fi ridicate 
pe o treaptă superioară în 
cazul corurilor de cameră 
față de cele mixte, datori
tă mai ales faptului că 
numărul mult mai mic de 
membri pe care îi recla
mă un cor de cameră per-

mite o exigență deosebită 
în selectarea vocilor.

Pe de altă parte, reper
toriul care stă la îndemt- 
na corurilor de cameră este 
cu totul altul față de re
pertoriul pe care îl abor
dează corurile mixte. Me
lodiile de o mai largă res
pirație, cîntecele avînțate 
închinate patriei și parti
dului sînt scrise pentru 
corurile mixte, în timp ce 
repertoriul corurilor de 
cameră cuprinde — fi
resc — mai ales creația 
clasică și preclasică a ge
nului.

Aceste deosebiri, la care 
s-ar mai putea adăuga ș! 
altele, sînt cred elocvente 
pentru a demonstra că nu 
este normal să punem la 
întrecere trei coruri de 
genuri diferite — mixte, 
de voci egale și de ca
meră — dintre care să-l 
selectăm pe „cel mai bun". 
Regulamentul pe baza că
ruia se desfășoară întrece
rea amintită diferențiază 
formațiile în vederea pro
movării pentru o etapă 
superioară numai pe baza 
unui criteriu de ordin or
ganizatoric : apartenența 
acestora la case de cultu
ră. cămine culturale, sindi
cate sau cooperația meș
teșugărească. O întrecere 
de acest gen ar trebui 
să pună față în față for
mații de aceeași structură.

E o sugestie care spe
răm că va găsi ecoul ne
cesar.
Ion GHIRAN, 
președintele Comitetului 
pentru culturâ și artă al 
județului Brașov

G. DIMAcreator. Evident, filmele 
respective, de genuri va
riate, ocupă locuri dife
rite pe scara valorii ar
tistice, dar această re
trospectivă este de na
tură să demonstreze, o 
dată mai mult, că aproa
pe ori de cite ori s-a o- 
nentat spre temele majo
re, spre adevăruri semni
ficative, cinematografia 
noastră și slujitorii ei au 
creat opere care s-au 
bucurat de succes în con
fruntarea cu publicul. 
Consemnind inițiativa or
ganizării acestei retros
pective de către ACIN, 
ne punem, totodată, în
trebarea dacă întinderea 
ei pe o perioadă de un 
an (un film la două săp
tămîni) nu este de natu
ră să-i limiteze interesul, 
transformînd o „antologie 
cinematografică" intr-o 
succesiune de spectacole 
prezentate parcă indepen
dent și indepărtîndu-se 
parțial de scopul urmă
rit.

Edițiile facsimilate
Tn- ultima vreme, am 

avut adeseori prilejul să 
consemnăm diverse ini
țiative editoriale menite 
să valorifice în mod ex
presiv și sugestiv bogatul 
tezaur al literaturii noas
tre clasice și contempo
rane. In acest sens se cu
vine să subliniem și apa
riția în frumoase condiții 
grafice — în colecția „Stu
dii și documente", publi
cată de Editura Miner
va — a unei ediții facsi
milate a „Alăutei româ
nești", cea dintîi publica
ție literară tipărită în 
Moldova. Supliment lite
rar al revistei „Albina 
românească", editat cu o 
anumită periodicitate în
tre 14 mai 1837 și 1 sep
tembrie 1838, sub îngriji
rea lui Gh. Asachi și apoi 
a lui M. Kogălniceanu. 
„Alăuta românească" ră- 
mîne ca un moment deo
sebit în istoria publicists- 
cii noastre. însoțită de 
transcrierea textului, de 
un glosar și indici reali
zate de Cornelia Oprișanu, 
precum și de o prefață 
semnată de Al. Andriescu 
— ediția oferă publicului 
cititor posibilitatea de a 
cunoaște un material be
letristic investit cu o sem
nificație aparte în evo
luția literaturii noastre.

accesibil pînă acum nu
mai specialiștilor. Dincolo 
de utilitatea sa științifică 
și documentară de necon
testat, o asemenea ediție, 
înscriindu-se pe linia u- 
nor preocupări similare 
— ne gindim la cele cîte- 
va ediții facsimilate ale 
unor scrieri fundamentale 
pentru istoria limbii ro
mâne din secolul al XVI- 
Iea, tipărite în ultimii ani 
de Editura Academiei, 
sau la volumul cuprin- 
zînd textul facsimilat al 
poemei lui Ion Barbu 
„După melci", publicat 
de fosta Editură a tine
retului — ne relevă o 
dată în plus un domeniu 
de activitate editorială 
prea puțin pus în valoa
re. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cît numeroase 
ziare și reviste, esențiale 
pentru definirea unor 
anumite epoci literare, 
unele ediții prețioase din 
operele scriitorilor noștri, 
dar mai ales manuscrisele 
marilor clasici ai litera
turii române — aflate de 
obicei în marile biblio
teci, unde sînt destul de 
greu de consultat — ar pu
tea fi puse mult mai lesne 
la îndemîna cercetătorilor, 
dar și a iubitorilor de li-

cu... 
simbioză 
în 
dioarea 
calitate 
șoare românești (inclu
siv Ia „recalificarea" u- 
nor textieri, siliți să facă 
față unei concurențe co
pleșitoare). Numai că...

Numai că, așa cum se 
întîmplă de obicei, exce
sul sufocă orice bună in
tenție. Ideea s-a extins 
de la o vreme dincolo 
de limitele sale firești, a 
devenit pe nesimțite o 
modă, și consecințele ei 
artistice și culturale au 
început să se transforme, 
sub ochii noștri. în con-

acesteia cu 
normal, 
bunului 

poezie 
de mu- 

șanso- 
i-a 

Și
în fiecare zi ziarele pu

blică programul cinema
tografelor. Cu scopul de 
a oferi cititorului posi
bilitatea de a alege — 
din alcătuirea ipotetic 
atit de diversă a reperto
riului curent — filmul 
care i se pare cel mai po
trivit preferințelor sale, 
și sala in care să-1 vadă.

Vă invităm să urmărim, 
împreună, programul ci
nematografelor apărut în 
ziarul de azi. In sala cea 
mai confortabilă a Capi
talei, „Patria" (ca și' la 
Capitol — profilat ca ci
nematograf de artă) ru
lează filmul „Fantasme" ; 
este o comedie pe alocuri 
amuzantă, pe alocuri fri-
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VIZITA DELEGAȚIEI MARELUI HURAL 
POPULAR AL R. P. MONGOLE

Delegația Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole, con
dusă de Dbndogiin Tevegmid, preșe
dintele Marelui Hural Popular, mem
bru al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, rectorul Universi
tății de stat din Ulan Bator, care se 
află în țara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale, a vizitat sim- 
bătă orașul Galați. Membrii delegației 
au fost însoțiți de Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Dumitru Balalia, președintele 
Comisiei permanente a Marii Adu
nări Naționale pentru consiliile 
populare și administrația de stat.

în cursul dimineții, oaspeții au fă
cut o vizită președintelui consiliului 
popular județean, Constantin Dăscă-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDSAL (masculin)

„TROFEUL CARPAȚI
HANDBALIȘTII NOȘTRI -

Penultima zi a „Trofeului Carpați" 
a oferit celor aproape 3 000 de spec
tatori prezenți în tribunele Sălii Spor
turilor din Cluj, nu numai întreceri 
de mare tensiune, dispute foarte 
echilibrate, corespunzătoare și din 
punct de vedere tehnic (e adevărat 
că în acest sens era loc de mai 
bine...), ci și unele rezultate finale 
puțin sau deloc scontate, în primul 
rînd, trebuie relevată victoria sur
prinzătoare, dar întrutotul meritată, 
a echipei noastre de tineret în fața 
redutabilei reprezentative a Unga
riei. „Cadeții" handbalului românesc 
— după ce în partidele precedente, 
deși învinși, lăsaseră o impresie des
tul de bună în compania echipelor 
Iugoslaviei și R.D.G. (ambele meda
liate, după cum se știe, la „mondia
lele" din Franța) — au reușit ieri 
după-amiază să-și asigure un splen
did succes cu scorul de 17—16 (6—8).

Un rezultat-surpriză s-a înregis
trat și in partida dintre echipele 
R.D.G. și Uniunii Sovietice. Conside
rați favoriți, handbaliștii din R.D.G. 
nu s-au putut desprinde în cîștigă- 
tori, deși experiența și robustețea fi
zică constituiau pentru ei un avantaj 
in plus. Scor final : 15—15 (7—9).

Derbiul competiției — putem afir
ma de pe acum — s-a consumat 
aseară. Selecționatele României și 
Iugoslaviei, neînvinse după trei me
ciuri. trebuiau să dea și de fapt au 
dat răspuns definitiv la întrebarea 
„Cine va cîștiga al XI-lea «trofeu 
Carpați»" ? Ei bine, indiferent de re
zultatele din ultima zi, indiferent 
mai ales de rezultatul meciului- 
epilog al competiției, programat astă- 
seară, între echipele României și 
R. D. Germane (iată așadar reedita
tă. după numai opt luni, finala cam
pionatelor mondiale de Ia Paris !), 
handbaliștii români pot fi considerați 
virtuali ciștigători ai prestigiosului 
trofeu.

Meciul de aseară nu a fost cituși 
de puțin ușor pentru sportivii noș
tri. De altfel, întîlnirile directe dintre 
echipele României și Iugoslaviei au 
prilejuit adesea jocuri extrem de 
dîrze, pentru tricolori ele constituind

viața internațională
Agendă economică CONFERINȚA DE PRESĂ A LUI M. TEPAVAȚ

BONN. — Președintele marii so
cietăți industriale etatizate vest- 
germane „Salzgitter Ag“, Hans Bir- 
naum, a declarat cu prilejul vi
zitării uzinelor de către amba
sadorul sovietic la Bonn, Semion Ța- 
rapkin, că. în ultimii opt ani, schim
burile comerciale între firma sa și 
întreprinderile sovietice s-au cifrat 
la aproximativ 700 milioane mărci. 
El a apreciat că, în viitorul apropiat, 
aceste schimburi vor marca o creș
tere de 400 000 mărci. Birnaum a a- 
nur.țat, de asemenea, că o filială a 
„Salzgitter Ag“ va construi două mari 
uzine chimice în U.R.S.S. Ambasado
rul Țarapkin și-a exprimat satisfac
ția pentru proiectele firmei vest-ger- 
mane privind colaborarea cu între
prinderile sovietice.

*
LA PAZ. — Președintele Bolivieî, 

generalul Juan Jose Torres, a primit 
o delegație economică poloneză, con
dusă de ambasadorul R.P. Polone in 
Bolivia, Bernard Bogdanski, sosită 
pentru a purta convorbiri comercia
le. Cu acest prilej, informează agen
ția P.A.P., au fost examinate proble
me privind dezvoltarea colaborării 
economice și perspectivele sporirii 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

*
BERLIN. — Un acord comercial 

pe termen lung între R. D. Ger
mană și Danemarca, care preve
de sporirea volumului schimburilor 
bilaterale, a fost semnat la Berlin.

Astăzi, alegeri 
in Bavaria

BONN 21 (Agerpres). — După o 
campanie agitată, corpul electoral al 
Bavariei va alege astăzi un nou par
lament provincial. Ca și la alegerile 
de acum două săptămini, din landul 
Hessa, in centrul atenției se află di
lema dacă Partidul Liber-Democrat, 
membru al coaliției guvernamentale, 
care, din 1966. nu mai este reprezen
tat în landtagul bavarez, va reuși să 
revină în acest parlament local 
Legislația electorală bavareză pre. 
zintă unele deosebiri față de cea a 
celorlalte landuri. Astfel, există aici 
districte în care limita procentului 
de voturi care permite unui partid să 
trimită reprezentanți în parlamentul 
provincial este de 10 la sută (in res
tul landurilor, limita este de 5 la 
sută). , 

lescu. cu care s-au întreținut cordial. 
Membrii delegației au poposit apoi la 
combinatul siderurgic, unde Ion Po- 
toceanu, directorul general al marii 
întreprinderi, i-a invitat pe platforma 
furnalului nr. 2 de 1 700 mc. în in
cinta oțelăriei și a laminorului de 
tablă groasă.

După-amiază, solii poporului mon
gol au fost oaspeții studenților și ca
drelor didactice de la Institutul po
litehnic și ai Muzeului de artă roma
nească, modernă și contemporană.

Pretutindeni, în cursul vizitei, de
legația Marelui Hural Popular a fost 
întimpinată cu căldură și prietenie 
de populația orașului.

(Agerpres)
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VIRTUALI CIȘTIGĂTORI
examene foarte severe pe care, nu 
totdeauna, le-au trecut cu succes. De 
data aceasta, scorul l-au deschis iugo
slavii ; după două minute conduceau 
cu 2—0. Patru goluri consecutive 
„semnate11 in ordine de Gruia, Sa- 
mungi, Gațu, Chicid și luăm condu
cerea : 4—2. Survine egalarea. La 
4—4 beneficiem de o lovitură de la 
7 m (pentru un fault asupra lui 
Gațu, fault ce avea să-l facă indispo
nibil pentru, tot restul meciului pe 
talentatul nostru sportiv...), dar Chi
cid ratează. Gruia aduce din nou a- 
vantaj pentru echipa noastră, însă 
iugoslavii egalează. La pauză : 5—5.

Cu o mai mare concentrare in 
momentele decisive ale șuturilor la 
poartă, dar și folosind cu suctes in
tercepțiile și contraatacurile rapide, 
echipa noastră se distanțează la 
3 puncte diferență. In min, 34, după 
golurile marcate de Gruia (șut im- 
parabil de la 9 m), Samungi (pe con
traatac și „plasarea" mingiei peste 
portar), Goran (la capătul unei in
tercepții), România conduce cu 8—5. 
Iugoslavii au o revenire foarte pu
ternică. Egalează și, pentru prima (și 
ultima) oară in această repriză, iau 
conducerea : min. 41, 9—8. La scurt 
timp, Marinescu egalează, iar Dan 
Marin trece avantajul de partea for
mației noastre. 10—9. Imediat, 10—10. 
Mai sînt doar zece minute și practic 
meciul incepe din nou 1 Gruia are o 
mare ocazie, șutează destul de bine 
pe deasupra unei adevărate păduri 
de mîini ce-i opun handbaliștii iugo
slavi, dar mingea nimerește bara. Nu 
se mai poate înscrie nimic pînă in 
ultimul minut. Pătruns la semicerc. 
Goran se află într-o foarte bună po
ziție de șut. Trage, dar este faultat. 
Lovitura de la 7 m o execută fără 
greșeală Chicid. Este 11—10 și. după 
numai cîteva schimburi de pase in 
atac ale adversarilor, partida ia sfîr- 
șit. România ciștigă cel de-al patru
lea meci consecutiv.

Astăzi, ultima zi a „Trofeului Car- 
pați", la ora 16 : U.R.S.S. — Româ
nia (tineret). în continuare : Iugosla
via — Ungaria și R.D.G. — România.

I. D.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — îna
inte de a părăsi Polonia, unde a făcut 
o vizită oficială, Mirko Tepavaț. se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, a apre
ciat, în cadrul unei conferințe de 
presă, discuțiile puftate cu omologul 
său polonez. Ștefan Jedrychowski, ca 
„foarte utile și sincere, în avanta
jul ambelor părți". Vorbind despre 
situația din Balcani, Tepavaț a men
ționat că Iugoslavia este gata să par
ticipe la discuții pe tema dezarmării 
in această zonă.

Răspunzînd unei întrebări privind

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBANULUI PLECAREA DIN

*
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Poporul libanez sărbătorește 
astăzi implinirea a 27 de ani de 
la memorabilul eveniment al 
proclamării independenței națio
nale. care a deschis o nouă pa
gină in istoria țării sale.

în cele aproape trei decenii 
de existență de sine stătătoare, 
mobilizindu-și eforturile pentru 
a pune capăt înapoierii lăsate 
de vechea dominație colonială, 
Libanul a înregistrat o serie de 
progrese importante pe calea 
dezvoltării economice. Totodată, 
s-au îmbunătățit învățămîntul 
public și asistența medicală.

Cronica zilei
Sîmbătă seara, a plecat la Moscova 

delegația Republicii Socialiste Româ
nia care va participa la sesiunea a- 
nuală a Comitetului reprezentanților 
împuterniciți ai guvernelor statelor 
membre ale Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna. De
legația română este condusă de prof. 
Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energia nucleară.

La invitația Prezidiului Academiei 
de Științe a U.R.S.S., președintele 
Comitetului de stat pentru energia 
nucleară va vizita unele institute de 
specialitate din Uniunea Sovietică.

La plecare, erau prezenți I. S. Ilin, 
ministru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, și alți 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Astăzi, la fotbal
Astăzi, etapa a 11-a a campio

natului diviziei A de fotbal. Cele 
două partide programate in Ca
pitală se vor disputa după urmă
torul program : stadionul Repu
blicii, ora 11 : Progresul — C.F.R. 
Timișoara ; stadionul Dinamo, 
ora 14,30 : Dinamo — Jiul. în 
țară vor avea loc următoarele 
meciuri : Steagul roșu — Rapid : 
F.C. Argeș — Steaua ; Sport Club 
Bacău — U.T. Arad ; Politehnica 
- Farul ; C.F.R. Cluj — Petro
lul ; Universitatea Craiova — 
Universitatea Cluj.

I 
* 
* 
I
I 
I 
*

*

*
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în cadrul emisiunii „Sport 
muzică", stațiile noastre de i 
dio vor transmite, pe progra
mul I, cu începere de la ora 
14.15. aspecte de la toate jocu
rile etapei.

Aseară la hochei 

pe gheață

ROMÂNIA -
POLONIA 6-1

Aseară pe patinoarul artificial „23 
August" selecționata de hochei pe 
gheață a României a învins cu sco
rul de 6—1 (0—0, 1—1, 5—0) echipa 
Poloniei prin punctele înscrise de 
Huțan, Varga (2). Bașa, Kalamar și 
Stefanov. Astăzi de la ora 18 are loc 
meciul revanșă.

relațiile tării sale cu R.P. Chineză, 
M. Tepavaț a relevat că în aceste 
relații au existat și momente difi
cile, dar că Iugoslavia nu s-a îndoit 
niciodată de importanța și necesita
tea unor raporturi bune cu China 
populară și că ea a militat activ în 
cadrul O.N.U. în favoarea redobîn- 
dirii locului legitim la Națiunile 
Unite de către R.P. Chineză. Ne 
bucură, a spus Mirko Tepavaț. faptul 
că. treptat, se normalizează relațiile 
cu R.P. Chineză, fiind vorba de un 
proces util pentru toți.

-a

Animat de sentimente de prie
tenie față de poporul libanez, 
poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile sale pentru 
dezvoltarea economică și socia
lă, pentru consolidarea indepen
denței naționale. între țările 
noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de colaborare și 
înțelegere reciprocă spre binele 
ambelor popoare.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Libanului, poporul român 
adresează poporului libanez 
urări de prosperitate și progres 
în dezvoltarea țării.

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid și guvernamentale

a Republicii Socialiste Remania în Republica Populară Bulgaria
(Urmare din pag. I) 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, Ghior- 
ghi Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, Lîcezar Avra
mov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Ivan Bașev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul afacerilor externe, 
Konstantin Tellalov, membru supleant 
al C.C. al P.C. Bulgar, șeful secției 
de politică externă și relații interna
ționale a C.C. al P.C. Bulgar, Spas 
Cospodov, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Bulgaria la 
București.

La convorbiri au participat, de ase
menea, consilieri și experți ai celor 
două delegații.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, delega
țiile s-au informat asupra stadiului 
construcției socialiste în cele două 
țări.

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bulgaria a 
luat cunoștință de rezultatele obținute 
de poporul român în edificarea so
cialismului, de activitatea desfășurată 
în prezent de oamenii muncii din 
România, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru creșterea în 
ritm suținut a economiei naționale, ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Delegațiile au făcut, de asemenea, 
un larg schimb de păreri cu privire 
la relațiile dintre cele două țări și 
partide, precum și la principalele pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale, ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Delegațiile au relevat cu satisfacție 
că relațiile de prietenie frățească, co
laborare multilaterală și bună vecină
tate dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria s-au dezvoltat pe o linie continuu 
ascendentă în anii construcției socia
lismului. Un rol însemnat, în acest 
sens, a revenit Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
din. 1948,

Întîlnirile și contactele între condu
cătorii de partid și de stat din cele 
două țări, schimburile reciproce de 
delegații au constituit o contribuție 
însemnată la adîncirea și dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări și 
partide, în interesul popoarelor român 
și bulgar, al cauzei socialismului și 
păcii.

Colaborarea în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, cultural, 
ca și în alte domenii, se dezvoltă fruc
tuos, concretizîndu-se în intensificarea 
schimbului de experiență și de valori 
materiale și spirituale în toate sectoa
rele construcției socialiste.

Noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, ținînd seama 
de realizările celor două țări în con
struirea socialismului, de dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, precum și de 
schimbările care au intervenit în Eu, 
ropa și în lume în perioada postbe
lică, deschide noi perspective pentru 
întărirea prieteniei frățești și colabo
rării multilaterale reciproc avantajoase 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria.

Cele două delegații au examinat 
probleme privind evoluția relațiilor e- 
conomice și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și Re

(Urmare din pag. I)

nistrul afacerilor externe, Kon
stantin Tellalov, șeful secției de 
politică externă și relații interna
ționale a C.C. al P.C.B., Spas Gos- 
podov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

La sosirea pe aeroport, garda 
militară a trupelor garnizoanei 
Sofia prezintă raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se intonează 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Todor Jivkov și Gheor- 
ghi Traikov, trece în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
membrii delegației române își iau 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale bulgare venite să-i conducă.

Șeful statului nostru salută pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Sofia, precum și pe 
membrii ambasadei române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde apoi prietenește miilor 
de locuitori ai Sofiei care îl acla
mă îndelung, flutură stegulețe ro
mânești și bulgare. Răsună urale, 
se scandează „Vecina drujba" 
(„Prietenie veșnică").

Este ora 9,00 dimineața. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu își ia ră
mas bun de la tovarășii Todor 
Jivkov și Gheorghi Traikov. Con
ducătorii celor două țări își string 
călduros mîinile, se îmbrățișează. 
Conducătorii bulgari salută cordial 
pe tovarășii Ilie Verdeț, Leonte 
Răutu, Vasile Patilineț, Corneliu 
Mănescu, Vasile Vlad, membri ai 
delegației române. 

publica Populară Bulgaria. S-a eviden
țiat creșterea și diversificarea continuă 
a schimburilor comerciale, al căror 
volum este în anul 1970 de aproape 
trei ori mai mare în comparație cu a- 
nul 1965. S-a dezvoltat colaborarea în 
domeniile energeticii, transporturilor, 
tehnico-științific, turismului ș.a. S-a 
încheiat convenția privind construirea 
liniei electrice de 400 kV pe teritoriul 
Republicii Socialiste România, în sco
pul transportului de energie din 
U.R.S.S. în Republica Populară Bulga
ria. Continuă lucrările de studii și 
proiectare, colaborarea în vederea con
struirii complexului hidroenergetic în 
zona Islaz-Somovit și se elaborează un 
program pentru valorificarea complexă 
a potențialului hidroenergetic al Du
nării, în sectorul româno-bulgar.

în spiritul hotăririlor adoptate la 
întîlnirea care a avut loc între tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, în septembrie a.c., la Ruse și 
Giurgiu, s-au dat indicații organelor 
corespunzătoare din cele două țări să 
întreprindă măsuri concrete pentru 
depistarea de posibilități suplimentare 
de lărgire a cooperării și specializării 
bilaterale în producție, pe baza nive
lului tehnic cel mai avansat, pentru 
construirea unor capacități de produc
ție și organizarea de noi producții în 
sectoare importante ale industriei, în 
primul rînd în construcția de mașini, 
siderurgie, chimie, industrie ușoară și 
în alte domenii ale producției mate
riale, pentru sporirea schimburilor co
merciale în perioada 1971—1975 și 
după 1975. în acest sens, organele de 
comerț exterior din cele două țări au 
primit sarcina de a încheia în cel mai 
scurt timp Acordul comercial de lungă 
durată și de a căuta în continuare po
sibilități de creștere a livrărilor reci
proce peste volumul stabilit de orga
nele de planificare.

în vederea dezvoltării continue a 
colaborării tehnico-științifice, părțile 
au fost de acord să se intensifice con
tactele directe între academiile de
știință, institute de proiectare și cer
cetare, centrale și întreprinderi pro
ductive, instituții de învățămînt supe
rior, în care scop vor fi convenite 
programe concrete de colaborare. De 
asemenea, cele două părți și-au rea
firmat dorința de a dezvolta și inten
sifica colaborarea în domeniul cul
tural, apreciind că în acest sector 
există încă largi posibilități.

Cele două părți au remarcat impor
tanța deosebită a dezvoltării colabo
rării multilaterale’între țările membre 
C.A.E.R., a hotăririlor sesiunii a 
XXIII-a — speciale - a C.A.E.R., 
precum și a colaborării între toate 
statele socialiste.

Părțile au exprimat hotărîrea lor 
fermă de a acționa pentru dezvoltarea 
colaborării în cadrul Tratatului de la 
Varșovia, de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste, pentru întă
rirea unității și coeziunii acestora, în 
interesul socialismului și păcii în lume.

Cele două părți au exprimat, de ase
menea, dorința fermă de a dezvolta 
relațiile lor de prietenie și colaborare 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe baza respectă
rii principiilor independenței și suve
ranității naționale, integrității terito
riale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra problemelor actuale ale situa
ției internaționale și pornind de la 
constatarea că — în condițiile inten
sificării acțiunilor țărilor socialiste, ale 
forțelor democratice și progresiste, ale 
tuturor forțelor iubitoare de pace — 
pe arena internațională se întăresc 
tendințele de colaborare și înțelegere, 
cele două părți au reafirmat hotărî
rea Republicii Socialiste România și

Pionieri oferă oaspeților români 
buchete de flori.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu salută din nou, 
prietenește, pe cei veniți să-1 con
ducă la aeroport.

întreaga desfășurare a vizitei, 
manifestările care le-a prilejuit 
și al căror moment culminant l-a 
constituit semnarea noului Tratat 
de prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală româno-bulgar, întîl- 

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Părăsind teritoriul Republicii Populare Bulgaria vă adresez încă o 
dată mulțumiri cordiale pentru primirea tovărășească și ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în timpul vizitei de prietenie în țara dumneavoastră.

Doresc să-mi reafirm convingerea că rezultatele convorbirilor pe 
care le-am purtat, încheierea noului Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între România și Bulgaria vor contribui la dezvoltarea 
relațiilor de stimă reciprocă și prietenie frățească între țările și parti
dele noastre, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dv. și întregului popor 
bulgar urări de noi succese în edificarea socialismului, în înflorirea și
propășirea patriei. •

(De la bordul avionului).

Republicii Populare Bulgaria de a 
contribui și în viitor la întărirea pă
cii și securității internaționale.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor securității și colaborării 
în Europa. Părțile s-au pronunțat 
pentru convocarea, într-un viitor a- 
propiat, fără condiții prealabile, a 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, ia pregătirea 
și desfășurarea căreia trebuie să par
ticipe toate statele interesate.

Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria consideră 
că o premisă indispensabilă a secu
rității în Europa o constituie recu
noașterea realităților de pe continent, 
a schimbărilor istorice care s-au pro
dus în perioada postbelică, respecta
rea integrității teritoriale, recunoaște
rea și inviolabilitatea frontierelor tu
turor statelor europene. Ele au re
afirmat necesitatea recunoașterii in
ternaționale a Republicii Democrate 
Germane, stabilirii de relații, conform 
dreptului internațional, între cele două 
state germane, a asigurării participării 
lor, pe baza egalității în drepturi, la 
activitatea politică internațională.

Constatînd cu satisfacție că proce
sul de destindere, înțelegere și co
laborare în Europa, la care România 
și Bulgaria contribuie în mod activ, 
se dezvoltă continuu, cele două părți 
au subliniat însemnătatea pe care o 
au pentru normalizarea și îmbunătă
țirea relațiilor între statele europene 
Tratatul sovieto—vest-german, în
cheiat în august a.c., negocierile și 
contactele dintre Republica Populară 
Polonă, Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală a Germa
niei, precum și dintre alte țări.

Delegațiile consideră că un factor 
important pentru îmbunătățirea cli
matului internațional general îl con
stituie colaborarea regională, care 
duce la întărirea păcii și securității.

Ținînd seama de interesul țărilor 
lor pentru îmbunătățirea climatului de 
înțelegere în Balcani, cele două părți 
și-au reafirmat hotărîrea de a acționa 
cu consecvență pentru dezvoltarea 
unor relații de colaborare cu toate ță
rile balcanice, fără deosebire de orîn- 
duirea socială, pentru transformarea 
acestei zone într-o regiune de bună 
vecinătate, pace și securitate, liberă 
de arme nucleare. Ele vor depune în 
continuare eforturi pentru extinderea 
colaboiării politice, economice, teh
nice, științifice, culturale și a altor 
forme de colaborare reciproc avanta
joase, între țările balcanice, pe baza 
respectării principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, integrității teritoriale, a drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele.

Cele două părți au fost unanime în 
aprecierea că, pentru însănătoșirea at
mosferei internaționale, o mare im
portanță ar avea stingerea focarelor 
de război și încordare din diferite 
zone ale globului, excluderea forței 
sau amenințării cu forța în relațiile 
dintre state, soluționarea litigiilor pe 
cale pașnică.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria se pro
nunță pentru încetarea imediată a 
agresiunii americane în Vietnam, 
Laos și Cambodgia. Ele dau o apre
ciere pozitivă propunerilor construc
tive ale Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
sud, făcute recent la convorbirile de 
la Paris și susținute pe deplin de că
tre R. D. Vietnam. Pentru restabili
rea păcii în această parte a lumii este 
necesar să fie retrase complet trupele 
S.U.A. și ale aliaților lor de pe teri
toriul Vietnamului de sud, Cambod- 
giei și Laosului, iar popoarele din In
dochina să fie lăsate să-și hotărască

SOFIA
nirile și discuțiile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
dintre rhembrii celor două delega
ții, întîlnirile oaspeților români cu 
oameni ai muncii din Sofia, Botev- 
grad, Vrața reprezintă o contribu
ție remarcabilă la continua dezvol
tare a prieteniei frățești și colabo
rării dintre partidele și statele 
noastre, în interesul ambelor po
poare, al unității țărilor socialiste, 
al cauzei păcii și progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

singure soarta, fără nici un amesteo 
din afară.

S-a subliniat că cele două țări spri
jină lupta poporului coreean și se pro
nunță pentru retragerea trupelor a- 
mericane din Coreea de sud, pentru 
unificarea pașnică a Coreei.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
evoluția situației din Orientul Apro
piat, părțile salută prelungirea terme
nului de încetare a focului și consi
deră că reglementarea conflictului 
poate fi înfăptuită prin îndeplinirea 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967 și a Adunării 
Generale a O.N.U. din 4 noiembrie 
1970. Aceasta presupune retragerea 
trupelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, soluționarea celorlalte 
probleme în conformitate cu intere
sele tuturor statelor din zonă, asigu
rarea independenței și integrității lor 
teritoriale. în același timp, cele două 
părți apreciază că pentru a instaura 
o pace de durată în Orientul Mijlociu 
trebuie să se găsească o soluție pri
vind situația populației palestiniene, 
potrivit dorințelor și năzuințelor sale 
naționale.

Conștiente de efectele negative pro
funde pe care le are cursa înarmări
lor asupra progresului economic și so
cial și a nivelului de trai al popoare
lor, precum și de pericolul grav pe 
care îl constituie armele nucleare pen
tru însăși soarta omenirii, cele două 
părți consideră drept un imperativ ar
zător ca toate statele să acționeze cu 
cea mai mare fermitate pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și, în pri
mul rînd, a celei nucleare. Ele au 
subliniat necesitatea se a se între
prinde acțiuni concrete și eficiente îu 
vederea realizării dezarmării gene
rale și totale. z

Cele două delegații au relevat ne
cesitatea de a se acționa cu fermi
tate pentru lichidarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialismului, a 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială, de a sprijini lupta de elibe
rare a popoarelor, năzuințele de pro
gres economic și politic ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Părțile au evidențiat rolul impor
tant care revine O.N.U. în rezolvarea 
problemelor internaționale majore, 
necesitatea întăririi contribuției ei Ia 
apropierea dintre state, la promova
rea politicii de pace și destindere. 
Pentru aceasta este necesar ca O.N.U. 
să oglindească fidel realitățile inter
naționale, să fie cu adevărat un for 
al întregii comunități mondiale, să 
se' respecte în .mod riguros Carta 
O.N.U. și să crească eficiența organi
zației în menținerea păcii și securită
ții internaționale. în acest sens, se 
impun îmbunătățiri substanțiale în ac
tivitatea O.N.U. și în primul rînd res
pectarea principiului universalității, 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze în O.N.U. și în orga
nismele sale. Părțile au subliniat că 
admiterea în O.N.U. și în alte 
organisme internaționale a celor două 
state germane — R.D.G. și R.F.G. — 
precum și a altor state ar servi sco
purilor O.N.U., cauzei colaborării in
ternaționale.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, în spiri
tul prieteniei și respectului reciproc. 
Ele au sublinia! din nou hotărîrea ce
lor două partide de a dezvolta și în 
viitor schimburile reciproce de expe
riență și informații în domeniile con
strucției socialiste, prin realizarea de 
vizite reciproce, întîlniri la diferite 
niveluri, consultări în probleme de 
interes comun. Totodată, cele două 
partide au afirmat din nou hotărîrea 
de a dezvolta relațiile cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești pe 
baza principiilor marxism-leninismumi 
și internaționalismului proletar, de a 
milita pentru întărirea unității și coe
ziunii mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Cele două partide au reafirmat 
sprijinul și solidaritatea lor deplină cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
partidele și forțele revoluționare, de
mocratice și progresiste, cu toate for
țele antiimperialiste în lupta împotri
va imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru democrație, 
pace și progres.

Părțile au căzut de acord să inten
sifice consultările asupra problemelor 
dezvoltării relațiilor bilaterale, ale si
tuației internaționale și îndeosebi în 
legătură cu problemele securității eu
ropene și ale colaborării balcanice.

Cele două părți au fost unanime în 
a aprecia că vizita delegației de par
tid și guvernamentale a Republicii So
cialiste România în Republica Populară 
Bulgaria, semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, convorbirile care âfu avut loc 
și care au demonstrat unitatea de 
vederi în problemele principale dis
cutate constituie o nouă contribuție 
de seamă Ia dezvoltarea și întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
dintre cele două partide și state, co
respunzător intereselor fundamentale 
ale popoarelor român și bulgar, ale 
unității țărilor socialiste, cauzei păcii 
și progresului.

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste România, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socia
liste România, a adresat tovarășu
lui Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri ăl Republicii Populare 
Bulgaria, invitația de a face o vizită 
oficială de prietenie în Republica So
cialistă România, în fruntea unei de
legații de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Bulgaria. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.
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PENTRU INIȚIATIVA ROMÂNIEI 
in problema consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor

NEW YORK 21. — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : Inifiativa României de a aduce in atenția Organizației Națiunilor 
Unite problema „consecințelor economice și sociale ale cursei înarmă
rilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în 
lume" se bucură de sprijin și apreciere în rîndurile cvasimajoritâții 
statelor membre ale Organizației. Acest fapt este dovedit atît de dez
baterile generale asupra inițiativei țării noastre, cît și de numărul 
coautorilor la proiectul de rezoluție avansat de România, care a 
crescut la un număr apreciabil (România, Austria, Canada, Columbia, 
Cipru, Danemarca, India, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Madagascar, 
Mexic, Maroc, Olanda, Norvegia, Pakistan, Polonia, Ruanda, Singa
pore, Suedia, Tunisia, Turcia, Uruguay).

Dezbaterile In legătură cu proiec
tul de rezoluție care concretizează 
inițiativa românească au fost des
chise de reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, care a prezen
tat plenarei Comitetului politic acest 
document.

După părerea delegației române 
— a spus ambasadorul — proporțiile 
și oonsecințele multiple ale cursei 
înarmărilor fac obiectul unei preo
cupări profunde și crescinde din par
tea membrilor Organizației Națiuni
lor Unite, a tuturor statelor lumii. 
Din această cauză apar pe deplin 
întemeiate căutările de idei și soluții 
în vederea adoptării unor măsuri efi
ciente care să contribuie la oprirea 
cursei înarmărilor, la obținerea unor 
progrese concrete pe calea dezar
mării.

Tocmai în acest cadru, a arătat 
vorbitorul, se plasează și proiectul de 
rezoluție supus dezbaterilor.

Referindu-se apoi la conținutul 
documentului, ambasadorul român 
a arătat că în preambulul său sînt 
încorporate un număr de prevederi, 
care, in concepția noastră, sînt desti
nate să pună în relief pericolele pe 
care le generează ritmul și propor
țiile cursei înarmărilor și cheltuieli
lor militare, povara pe care acestea 
o reprezintă pentru toate popoarele, 
efectele economice, sociale și pe pla
nul securității ale competiției arma
mentelor, necesitatea întreprinderii 
unor acțiuni în vederea încetării 
cursei înarmărilor și a înaintării că
tre obiectivul dezarmării generale și

totale. Este subliniată, de asemenea, 
relația existentă între eforturile pen
tru înfăptuirea dezarmării și cele 
ce se fac pentru progresul economic 
și social al națiunilor.

Partea operativă a proiectului de 
rezoluție preconizează adresarea de 
către Adunarea Generală a unui apel 
către toate statele să depună eforturi 
pentru oprirea cursei înarmărilor. 
Adunarea ar urma să ceară Comite
tului pentru dezarmare de la Geneva 
«ă acorde în continuare atenția cuve
nită, intr-un spirit de urgență, pro
blemelor de natură să pună capăt 
cursei înarmărilor, în special în do
meniul nuclear.

Un element esențial al proiec
tului de rezoluție îl constituie 
cererea ca secretarul general să 
pregătească, cu concursul unor ex- 
perți calificați, numiți de el, un ra
port asupra consecințelor economice 
și sociale ale cursei înarmărilor și 
ale cheltuielilor militare. La elabo
rarea raportului ar urma să-și aducă 
contribuția guvernele statelor mem
bre, organizațiile neguvernamentale 
si internaționale. El ar urma să fie 
supus spre examinare viitoarei se
siuni a Adunării Generale.

Dezbaterile rare au urmat asupra 
Inițiativei românești și a proiectului 
de rezoluție au reflectat audiența 
argumentelor prezentate de delegatul 
român, dovedind însemnătatea deo
sebită a abordării în cadrul acestui 
important for internațional a proble
melor cursei înarmărilor și a măsu
rilor ce trebuie întreprinse pentru 
frinarea și oprirea ei.

Reprezentantul Iugoslaviei, Bozi- 
novic, a apreciat că inițiativa Româ
niei, cît și proiectul de rezoluție, 
tratează o problemă fundamentală a 
epocii contemporane, care are multi
ple și profunde efecte asupra vieții 
națiunilor. Vorbitorul a arătat c;i 
acest document va crea opiniei pu
blice posibilitatea de a avea un ta
blou complet al cursei înarmărilor, 
fapt care va impulsiona eforturile 
statelor în domeniul dezarmării și 
va orea condiții ca resursele mate
riale și umane, irosite în prezent 
pentru înarmare, să fie dislocate 
pentru rezolvarea unor necesități ur
gente ale comunității internaționale.

La rindul său, reprezentantul Af
ganistanului, Mohammed Aras, sub
linia că raportul-studiu preconizat 
trebuie să trezească îngrijorarea opi
niei publice față de nebuneasca goa
nă a înarmărilor, iar reprezentantul 
Ruandei. Fidele Nkundabagenzi, evi
dențiind meritele inițiativei româ
nești, a făcut apel pentru adoptarea 
in unanimitate a proiectului de rezo
luție care o însoțește. El a calificat 
proiectul de rezoluție drept o iniția
tivă foarte fericită, pe care țara sa 
o sprijină cu toată convingerea.

K. P. Jain, reprezentantul Indiei 
în Comitetul politic, a arătat că țara 
sa este onorată de a se afla printre 
statele coautoare ale unui astfel de 
proiect de rezoluție care atrage aten
ția omenirii asupra necesității în
făptuirii dezarmării generale și to
tale și, cu prioritate, asupra dezar
mării nucleare.

In încheierea dezbaterilor generale 
a luat cuvîntul reprezentantul Cipru
lui, Rossides, care a subliniat că in
teresul deosebit trezit de inițiativa 
României se datorează faptului că ea 
se referă Ia o problemă de o impor
tanță vitală, aceea a asigurării con
dițiilor supraviețuirii speciei umane 
și a civilizației create de ea.

Votul asupra proiectului de rezo
luție va avea loc marțea viitoare.

Drepturile R. P. Chineze
la O. N. U. nu vor putea 

fi ignorate!
NEW YORK 21 (Agerpres)— Ime

diat după votul în problema reprezen
tării Chinei la O.N.U., reprezentantul 
Tunisiei la Națiunile Unite, Rachid 
Driss, a prezentat Adunării Generale 
o moțiune prin care cere reinscrierea 
pe agenda viitoarei sesiuni a punctu
lui intitulat „Restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la Națiu
nile Unite".

Reprezentantul Austriei, explicînd 
votul dat în favoarea proiectului de 
rezoluție privind restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U., a declarat că este timpul ca 
Organizația Națiunilor Unite să de
vină reprezentativă. Ministrul de ex
terne canadian, Mitchell Sharp, a 
declarat la o conferință de presă că 
țara sa va vota anul viitor împotriva 
proiectului de rezoluție care ar cere 
din nou ca problema reprezentării 
Chinei în O.N.U. să fie hotărîtă cu o 
majoritate de două treimi, pretenție 
care, a subliniat el, înseamnă „frus
trarea dorinței majorității".

★
ROMA 21 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Co- 
mentînd rezultatul votului în pro
blema recunoașterii drepturilor legi
time la O.N.U. ale Republicii Popu
lare Chineze, LUIGI LONGO, secre
tarul general al P.C.I., a făcut ur
mătoarea declarație : „Luăm act de 
faptul că, pentru prima oară, Italia 
a votat Ia O.N.U. în favoarea recu
noașterii drepturilor R.P. Chineze. 
Este o acțiune pentru realizarea că
reia am luptat in acești ani și care 
ar fi trebuit să se întimple cu mult 
înainte, tot așa cum ar fi trebuit mai 
de mult să-se stabilească relațiile di
plomatice cu R.P. Chineză. A fost și 
este absurd să se gindcască că se pot 
exclude de la O.N.U. reprezentanții 
a peste 700 de milioane de oameni. 
Dar tocmai această corectare a unei 
vechi erori face mai stridentă și 
gravă contradicția pe care o repre
zintă votul delegației italiene și în 
favoarea moțiunii susținută de Sta
tele Unite. Nu există justificări pen
tru o astfel de atitudine ; ea este

dictată exclusiv de către forțele cele 
mai conservatoare ale actualului gu
vern, care vor să mențină subordo
narea țării noastre față de politica 
Statelor Unite și să împiedice orien
tări autonome, corespunzătoare in
tereselor Italiei".

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, FRANCISCO DE MARTINO 
(P.S.I.), a menționat, la rindul său : 
„îmi exprim satisfacția că Italia, 
votind rezoluția celor 13 state, a ac
ționat în mod coerent cu recunoaș
terea recentă a Republicii Populare 
Chineze și și-a manifestat în mod 
deschis, pentru prima oară, dorința 
de a se restabili la O.N.U. dreptu
rile Chinei. Nu pot spune același lu
cru despre chestiunea procedurală 
față de care, dimpotrivă, trebuie 
să-mi exprim cele mai largi rezerve. 
Acest vot este în contradicție, atît cu 
necesitatea universalității O.N.U., cit 
și cu înseși hotărîrile guvernului 
italian. Este vorba de un tribut ce 
se plătește unei linii politice depășite 
și unei concepții greșite asupra re
lațiilor noastre de prietenie cu Sta
tele Unite".

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — Co- 

mentînd votul din Adunarea Gene
rală în problema restabilirii dreptu
rilor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U., ziarul „NEW YORK TIMES" 
scrie : Majoritatea copleșitoare a 
statelor membre consideră în mod 
evident că guvernul de Ia Pekin este 
cel care trebuie să reprezinte China 
la O.N.U. și să vorbească în numele 
poporului chinez de peste 700 mi
lioane... Cele mai multe din statele 
membre doresc ca Republica Popu
lară Chineză să-și ocupe locul ce i 
se cuvine în O.N.U. „Ele doresc acest 
lucru deoarece își dau seama că 
O.N.U. nu poate fi eficientă în multe 
din problemele importante ale lumii 
— securitatea, inclusiv controlul înar
mărilor, și, poate mai presus decît 
toate, dezarmarea — dacă China se 
află in afara ei".

SESIUNEA ADUNĂRII 
POPULARE A R.P. ALBANIA 

A FO'ST APROBATA 
COMPONENTA NOULUI 

GUVERN
TIRANA 21 (Agerpres). — La Tira

na s-au deschis lucrările primei se
siuni a celei de-a 7-a legislaturi a 
Adunării Populare a R. P. Albania. 
Pe ordinea de zi a sesiunii se află, 
printre altele, alegerea Prezidiului 
Adunării Populare și numirea guver
nului Republicii Populare Albania. 
Președinte al Prezidiului Adunării 
Populare a fost reales Haxhi Lleshi. 
La propunerea lui Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Adunarea Popu
lară l-a însărcinat pe Mehmet Shehu 
să formeze noul guvern al Albaniei.

Sîmbătă, Mehmet Shehu a prezen
tat Adunării Populare componența 
noului guvern, care a fost aprobată.

agențiile de presă transmit:
Acord între R.P.D. Coreea

nă și R.D. Vietnam.In urma con- 
vorbk-ilor purtate între delegațiile e- 
conomice guvernamentale ale R.P.D. 
Coreene și R.D. Vietnam, la Phenian 
au fost semnate un acord privind 
acordarea de către R.P.D. Coreeană 
Republicii Democrate Vietnam a 
unui ajutor economic și militar ne
rambursabil, precum și un acord 
privind livrările reciproce de măr
furi și plățile pe anul 1971.
In comunicatul comun îm

bucat la încheierea vizitei în R.P.U. 
a ministrului de externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, se arată că R. P. Ungară 
și Turcia își exprimă dorința să dez
volte în continuare raporturi pe baza 
respectării principiilor fie drept in
ternațional unanim recunoscute. 
Luînd cunoștință cu satisfacție de 
tratatul încheiat între U.R.S.S. și R.F. 
a Germaniei, precum și de' acela pa
rafat între R.P. Polonă și R.F.G., pe

care Ie consideră ca pași importanți 
pe calea atenuării tensiunii din Eu
ropa, cele două părți își exprimă 
convingerea că rezultatele pozitive 
ale acestor tratative și continuarea 
contactelor între statele interesate 
vor contribui la crearea unui climat 
de încredere favorabil convocării con
ferinței în problemele securității și 
colaborării în Europa.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Informațiilor 
de la Bagdad 8 dezmintit știrea 
publicată de săptămînalul „Al Mus- 
sawar" din Cairo, potrivit căreia ma
reșalul Hardan al Takriti ar fi fost 
eliberat, luna trecută, din funcția de 
vicepreședinte al Irakului pentru că 
ar fi încheiat cu regele Hussein un 
acord ca forțele irakiene să nu inter
vină în luptele din septembrie din
tre trupele iordaniene și formațiuni
le palestinene.

Noul guvern al Siriei
DAMASC 21 (Agerpres). — La Da

masc a fost anunțată constituirea 
noului cabinet sirian, prezidat de 
generalul Hafez Assad. După cum se 
știe, generalul Assad a fost însărci
nat cu formarea noului guvern de 
către Comandamentul regional pro
vizoriu al partidului Baas, care a 
preluat puterea în Siria. Din noua 
echipă guvernamentală fac parte 15 
membri ai partidului Baas, nouă „u- 
nioniști progresiști" și doi comu
niști. In structura cabinetului sirian 
au mai intervenit două schimbări : 
crearea a trei posturi de vicepre- 
mier și înființarea unui minister pen- 
,t.ru problemele barajului de pe Eu
frat.

Pe lingă funcția de premier, ge
neralul Assad păstrează portofoliul 
apărării, pe care l-a deținut și în 
guvernul anterior. Posturile de vice- 
premier au fost atribuite lui Abdel 
Halim Khaddam, Mohamed Taleb 
Hilal și Mahmoud El Ayoubi, care 
dețin, respectiv, și funcțiile de mi
nistru al afacerilor externe, ministru 
al agriculturii și reformei agrare și 
ministru al educației. In postul de 
ministru al afacerilor interne a fost 
numit generalul Abdel Rahman 
Khalafawi.

Acesta este primul cabinet sirian 
prezidat de un militar după înlătu
rarea de la putere, în februarie 
1966. a generalului Amine El Hafez.

Noul prim-ministru sirian, generalul 
Hafez Assad, va întreprinde luna vi
itoare o vizită la Cairo, anunță agen
ția M.E.N. Se așteaptă ca generalul 
Assad să discute cu oficialitățile egin- 
tene despre posibilitatea aderării Si
riei Ia uniunea tripartită dintre 
R.A.U., Libia și Sudan.

Referindu-se la recentele 
evoluții din Chile, Galt> Plaza> 
secretarul general al O.S.A., a decla
rat într-o conferință de presă, ținută 
la Haga după un turneu efectuat în 
mai multe țări vest-europene, că ele 
sînt privite cu un mare interes în 
America Latină. Dacă experimentul 
chilian, care a fost rezultatul unor a- 
legeri libere, se va dovedi viabil, el 
va avea o mare influență asupra 
întregii Americi Latine. în legătură 
cu discuțiile avute. Piaza a arătat că 
„Țările latino-americane doresc ca 
europenii să le ajute prin îndepărta
rea barierelor vamale, sporirea in
vestițiilor de capital pentru moder
nizarea învățămîntului și tehnologiei".

TOVARĂȘUL CIU EN-LAI
L-A PRIMIT PE TOVARĂȘUL 

GHEORGHE RĂDULESCU
PEKIN 21. — Corespondentul Ager

pres, I. Gălățeanu, transmite : Pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, a primit 
la 21 noiembrie pe tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, care face 
o vizită de prietenie la invitația gu
vernului R. P. Chineze.

La primire a luat parte Li Sien- 
n<ien, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat.

Au participat Radu Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, și Au
rel Duma, ambasadorul României în 
China.

Din partea chineză au fost prezenți 
Ciu Hui-tzo, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, adjunct 
al șefului Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare, 
Ciao Kuan-hua, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

în cursul convorbirii, desfășurate

într-o atmosferă cordială, prieteneas
că. de înțelegere reciprocă, au fost 
studiate căile de extindere a schim
burilor comerciale, de lărgire a coo
perării între cele două țări, au fost 
abordate probleme privind colabora
rea de perspectivă dintre Republica 
Socialistă România și R.P. Chineză.

★
In cursul zilei de sîmbătă, tovară

șul Gheorghe Rădulescu și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat Uzina 
de autoturisme de teren din Pekin.

Conducerea întreprinderii a făcut 
o scurtă prezentare a drumului par
curs de actuala uzină modernă, con
struită pe locul unui fost atelier de 
reparații auto. Ea are în prezent 11 
secții șl peste 8 000 de salariați. 
Au fost vizitate apoi diferite 
secții. Colectivul uzinei a făcut 
oaspeților români o primire deo
sebit de caldă, scandînd lozinci în 
cinstea prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

în încheiere, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a mulțumit pentru primirea 
caldă, expresie a prieteniei pe care 
poporul chinez o manifestă față de 
poporul român, urînd noi și impor
tante succese acestui harnic colectiv.

Onouă expresie a solidarității, 

prieteniei și cooperării 
dintre Vietnam și România 

UN ARTICOL DIN ZIARUL „NHAN DAN"
HANOI 21 (Agerpres). — Ziarul 

„NHAN DAN", într-un editorial 
consacrat semnării noului acord cu 
privire la ajutorul economic și mili
tar oferit de Republica Socialistă Ro
mânia Republicii Democrate Vietnam 
pentru 1971, scrie că acordul repre
zintă o nouă dezvoltare a solidari
tății, prieteniei și cooperării mutuale 
dintre Vietnam și România, o nouă 
manifestare a sprijinului și ajutoru
lui valoros acordate de partidul, gu
vernul și poporul României poporu
lui vietnamez în lupta lui împotriva 
agresiunii S.U.A., pentru salvarea 
națională, precum și in construirea 
socialismului.

Partidul comunist, guvernul și po
porul României — se arată in arti
col — consideră ca o îndatorire in- 
ternaționalistâ susținerea și acorda
rea de ajutor luptei poporului viet
namez. în acest sens. editorialul 
menționează rezoluția Congresului al 
X-lea al P.C.R., în care se reafirmă 
solidaritatea și sprijinul poporului 
român pentru lupta eroică a poporu
lui vietnamez. Ziarul subliniază, de 
asemenea, că în mesajul adresat de 
conducătorii de partid și de stat ro
mâni conducătorilor R. D. Vietnam, 
cu prilejul Zilei naționale a R. D. 
Vietnam, precum și în cuvîntările 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este exprimată poziția internaționa- 
listă a României cu privire la pro
blema vietnameză. \

Poporul român., scrie ziarul, acor
dă sprijin ferm, sub diferite forme, 
luptei poporului vietnamez pentru 
independență și libertate și condam
nă agresiunea americană în Vietnam. 
Cu diferite prilejuri, arată ziarul, 
organizații de masă, colectivele a 
numeroase fabrici, instituții publice 
și cooperative agricole de producție 
din România au organizat mitinguri 
în sprijinul Vietnamului, pentru a 
saluta viotoriile poporului vietnamez, 
susținînd poziția justă a guvernului 
R. D. Vietnam și a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Această solida
ritate — subliniază „Nhan Dan" — 
continuă tradiția luptei revoluționare 
a clasei muncitoare și a poporului

român pentru Independență națio
nală. democrație și socialism.

„Nhan Dan" relevă că Acordul 
semnat recent și vizita de prietenie 
făcută în R. D. Vietnam de delegația 
guvernamentală română, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Româ
niei, constituie o nouă dovadă a fap
tului că, împreună cu celelalte țări 
frățești, Republica Socialistă Româ
nia acordă întreg sprijinul său po
porului vietnamez în lupta sa împo
triva agresorilor imperialiști ameri
cani și in construcția socialismului. 
„Mulțumim sincer partidului comu
nist. guvernului și poporului Româ
niei frățești. Urăm poporului român 
succese tot mai mari in construirea 
socialismului", scrie „Nhan Dan" în 
încheiere.

Delegația U. G. S. R. 
a sosit la Hanoi
HANOI 21 (Agerpres). — Delegația 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a sosit la Hanoi. Dele
gația face o vizită de prietenie în 
R. D. Vietnam, la invitația Federației 
Sindicatelor din Vietnam. La sosire, 
oaspeții români au fost întîmpinați 
de Nguyen Cong Hoa, vicepreședinte 
al Federației Sindicatelor din Viet
nam, Le Van, secretar, și de alte 
personalități din conducerea federa
ției. A fost de față Constantin Bă- 
beanu, ambasadorul României la 
Hanoi, și alți membri ai ambasadei.

Delegația română a făcut o vizită 
la sediul Federației Sindicatelor din 
Vietnam, unde s-a întîlnit cu Hoang 
Quoc Viet, membru al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, 
președintele federației. întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

CRITICI ÎN CONGRESUL 
AMERICAN 

împotriva cererii de suplimentare 
a ajutorului militar pentru străinătate
WASHINGTON 21 (Agerpres). Ce

rerea adresată de președintele Nixon 
Congresului S.U.A.. privind supli
mentarea ajutorului militar și eco
nomic pentru străinătate cu 1,035 mi
liarde dolari, continuă să suscite o 
vie reacție din partea a numeroși 
congresraani. După cum s-a arătat în 
mesajul prezidențial, o parte din a- 
ceste fonduri vor fi necesare ca ur
mare a aplicării „doctrinei Guam", 
care preconizează in esență o anu
mită reducere a efectivelor ameri
cane din străinătate, concomitent cu 
furnizarea de echipament militar 
sporit către țările respective. Se pre
văd sume importante destinate spri
jinirii regimului Lon Noi din Cam- 
bodgia, administrației saigoneze și 
autorităților de la Seul. Pe de altă 
parte, mai bine de jumătate din fon
durile suplimentare solicitate de pre
ședinte ar urma să fie afectate unor 
țări din Orientul Apropiat : 500 mi
lioane dolari pentru Israel, sub formă 
de credite, 30 milioane dolari pentru 
Iordania și 5 milioane pentru Liban.

Criticînd cererea, președintele co
misiei senatoriale pentru problemele 
externe. William Fulbright, a apre
ciat că sumele destinate regimului de 
Ia Pnom Penh comportă o extindere 
majoră a angajamentelor americane 
in Asia de sud-est.

La rindul său. senatorul Frank 
Church a declarat că va încerca să 
blocheze cererea Administrației pri
vind acordarea de fonduri suplimen
tare. printr-un amendament special.

„Așa cum s-a întîmplat în Vietna
mul de sud, a spus senatorul Church, 
transformarea regimului de la Pnom 
Penh într-un regim tributar nouă va 
duce, în ultimă instanță,, la atragerea 
trupelor americane în această țară".

Alți senatori au anunțat că se o- 
pun oricărei sporiri a cheltuielilor 
militare americane și că vor acționa 
pentru reducerea cuantumului aces
tora. Senatorul William Proxmire a 
precizat că se va opune încercărilor 
de mărire a bugetului Pentagonului 
pe anul fiscal viitor, susținînd că e- 
xistă posibilitatea reducerii acestuia 
cu cel puțin 7 miliarde de dolari. Ci
tind surse ale Administrației, potri
vit cărora pentru anul viitor se in
tenționează suplimentarea bugetului 
militar cu 3,5 miliarde dolari, față de 
actualul plafon de 72 miliarde dolari, 
Proxmire a spus : „Dacă situația 
mondială nu comportă schimbări dra
matice, nu va exista nici un fel de 
scuză pentru creșterea bugetului mi
litar in anul viitor".

Comentînd aceste luări de poziție,- 
agenția U.P.I. menționează că de
mersul Casei Albe ar putea să re
deschidă vechile conflicte din Senat, 
care s-au transformat în adevărate 
dueluri între sprijinitorii politicii 
Administrației și cei ce s-au ridicat 
împotriva intrării trupelor americane 
in Cambodgia, in mai a.c. Chiar se
natorii republicani, apreciază agen
ția Associated Press, sînt conștienți 
de dificultățile pe care le creează 
Casei Albe această cerere.

LUN0H0D-1" IN PREAJMA 
NOPȚII SELENARE

MOSCOVA 21 (Ager
pres). — Au trecut 
peste 100 de ore de 
tind vehiculul automat 
„Lunohod-1" își desfă
șoară activitatea pe 
satelitul natural al Pă- 
mintului. In timpul cit 
a durat obișnuita legă
tură prin radio și tele
viziune intre Pămint și 
Lună au fost executa
te cercetări și experi

mente tehnico-științi
fice prevăzute de pro
gram, printre care de
terminarea caracteris
ticilor fizico-mecanice 
ale solului lunar.

Unul din obiectivele 
urmărite l-a constituit 
alegerea unui loc pro
pice pentru staționarea 
vehiculului 
pulsat in

autopro- 
perioada

nopții selenare, care 
va incepe la 24 noiem
brie și va dura 14 zile 
terestre.

Potrivit datelor tele- 
metrice, toate siste
mele lunomobilului 
funcționează normal. 
Temperatura în con
tainerul etanș este de 
18 grade Celsius, iar 
presiunea de 730 mm.
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„Un act extrem de grav 
de război care afectează 

securitatea R. D. Vietnam11 
Atacuri ale aviației americane asupra R. D. V.

HANOI 21 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că trei bombardiere 
americane și un elicopter au fost 
doborite in Vietnamul de nord in 
cursul nopții de 20 spre 21 noiembrie, 
cînd mai multe valuri de avioane 
americane au încălcat spațiul aerian 
al R. D. Vietnam in regiunile Hai- 
fong, Quang Ninh, Ha Tayn și Hoa 
Binh, lansînd atacuri și provocînd 
pierderi în rindul populației civile. 
Au fost lansate, de asemenea, rache
te asupra periferiilor Hanoiului.

în timpul raidului, un lagăr de 
prizonieri americani a fost lovit de 
tirul avioanelor și o serie de piloți 
aflați aici în detențiune au fost ră
niți.

In cursul dimineții de sîmbătă, nu
meroase avioane americane au reluat 
atacurile asupra unor zone populate, 
linii de comunicații și obiective eoo- 
nomice din provinciile nord-vietna- 
meze Quang Binh și Ha Tinh. Alte

două avioane cu reacție ale forțelor 
aeriene ale S.U.A. au fost doborite de 
unități ale forțelor armate locale.

In comunicatul înaltului Coman
dament al armatei populare vietna
meze se dă un „sever avertisment" 
pentru aoest „act extrem de- grav de 
război care afectează suveranitatea 
și securitatea Republicii Democrate 
Vietnam", exprimîndu-se hotărîrea 
de a se da lovituri și mai grele ori
cărei provocări sau încălcări a spa
țiului aerian al R. D. Vietnam.

★
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Ministrul apărării al S.U.A., Melvin 
Laird, a confirmat sîmbătă dimineața 
că avioane ale aviației militare ame
ricane au atacat teritoriul R. D. 
Vietnam, afirmind că obiectivele 
raidurilor le-ar fi constituit ampla
samente de artilerie antiaeriană și 
de rachete.

Tratatul polono - vest german 
cu privire la bazele normalizării 

relațiilor reciproce
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — A- 

gențiile P.A.P. și D.P.A. au transmis 
textul tratatului polono—vest-german 
cu privire la bazele normalizării re
lațiilor reciproce, parafat recent la 
Varșovia de Ștefan Jedrychowski, 
ministrul de externe al R. P. Polone, 
și Walter Scheel, ministrul de exter
ne al R.F. a Germaniei.

In preambulul tratatului se arată că 
„Republica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei, luînd 
în considerare faptul că au trecut 
peste 25 de ani de la sfirșltul oelui 
de-al doilea război mondial, a cărui 
primă victimă a fost Polonia și care 
a provocat suferințe grele popoarelor 
Europei, în dorința de a crea baze 
trainice pentru coexistență pașnică și 
dezvoltarea de relații normale și bune 
între ele, în năzuința de a contribui 
Ia consolidarea păcii și securității în 
Europa, conștiente de faptul că in
violabilitatea granițelor și respecta
rea integrității teritoriale și suvera
nității tuturor statelor din Europa în 
frontierele lor actuale constituie o 
condiție fundamentală a păcii, au 
căzut de acord asupra textului tra
tatului".

încă din primul articol se arată că 
„Republica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei consta
tă de comun acord că linia de gra
niță existentă, al cărei traseu a fost 
stabilit în capitolul 9 al hotărîrilor 
Conferinței de la Potsdam din 2 au
gust 1945 — de la Marea Baltică, în 
imediata apropiere și la vest de Swi- 
noujscie, și de aici de-a lungul Țiu
lui Odra pînă la confluența cu Nysa 
Lujickaia, iar apoi de-a lungul Nysei 
Lujickaia pînă la frontiera cu Ceho
slovacia — reprezintă granița de stat

vestică a Republicii Populara Po
lone".

Ambele țări „confirmă inviolabili
tatea, acum și în viitor, a granițelor 
existente și se angajează reciproc să 
respecte cu strictețe integritatea lor 
teritorială" și „declară că nu au nici 
un fel de pretenții teritoriale una față 
de cealaltă și nu vor emite astfel de 
pretenții in viitor".

în continuarea prevederilor trata
tului. se arată că „Republica Popu
lară Polonă și Republica Federală a 
Germaniei se vor călăuzi în relațiile 
lor reciproce, precum și în proble
mele asigurării securității în Europa 
și în lume, după țelurile și principiile 
formulate în Carta Națiunilor Unite" 
și în conformitate cu acestea, că „ele 
vor soluționa toate litigiile lor exclu
siv prin mijloace pașnice, iar în pro
blemele care privesc securitatea eu
ropeană și internațională, precum și 
în relațiile lor reciproce, se vor ab
ține de la amenințarea cu forța sau 
de la folosirea forței".

în tratat se arată că oele două state 
vor întreprinde noi pași în direcția 
deplinei normalizări și a dezvoltării 
multilaterale a relațiilor lor recipro
ce, a căror bază trainică o repre
zintă prezentul tratat și au căzut de 
acord că lărgirea colaborării lor în 
diverse domenii este in interesul lor 
comun.

Unul din articolele tratatului men
ționează că acesta nu afectează tra
tatele internaționale bilaterale sau 
multilaterale încheiate anterior de 
cele două părți, «au care le privesc.

Tratatul va fi supus ratificării și 
va intra în vigoare în ziua schim
bului instrumentelor de ratificare, ce 
urmează să aibă loc lă Bonn.

R. D. Germană salută 
tratatul 

polono - vest-german
BERLIN 21 (Agerpres). — Repu

blica Democrată Germană salută tra
tatul dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Federală a Ger
maniei, deoarece acesta servește 
consolidării păcii și securității in 
Europa și slăbirii incordării pe con
tinent — scrie agenția A.D.N. Este 
de o mare importanță faptul că, în 
acest tratat, R. F. a Germaniei recu
noaște, în conformitate cu normele 
de drept internațional, caracterul de
finitiv și inviolabil al frontierei occi
dentale a Poloniei de pe Oder și 
Neisse și iși asumă obligația de a 
respecta fără rezerve această fron
tieră și integritatea teritorială a R. P. 
Polone, în prezent și pe viitor, de a 
nu ridica pretenții teritoriale.

SPRIJIN DEPLIN DIN PARTEA 
GUVERNULUI BRITANIC

LONDRA 21 (Agerpres). — „Tra
tatul cu privire la bazele normali
zării relațiilor polono-vest-germane, 
Împreună cu documentele care-1 în
soțesc, se bucură de sprijinul deplin 
al guvernului britanic, care dă o 
înaltă apreciere prevederilor sale, 
printre care cele privind frontiera 
occidentală a Poloniei" — se arată 
într-o declarație a Ministerului Afa
cerilor Externe al Marii Britanii. 
Declarația exprimă „convingerea gu
vernului britanic că tratatul va con
tribui la stabilirea unor relații mai 
bune între Polonia și Republica Fe
derală a Germaniei și la eliminarea 
surselor de tensiune în Europa".

IV. BRANDT:

„Un document care deschide 
o nouă pagină in relațiile 

dintre cele două state"
BONN 21 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită La posturile de ra
dio și televiziune, cancelarul R.F. a 
Germaniei, Willy Brandt, a caracte
rizat tratatul cu privire la bazele 
normalizării relațiilor dintre R.F. a 
Germaniei și R. P. Polonă drept „un 
document important, care deschide • 
nouă pagină in relațiile dintre cele 
două state, oferă posibilitatea înțe
legerii și colaborării". „Tratatul tre
buie să încheie un capitol întunecat 
al istoriei europene și să inițieze un 
nou capitol. A aosit timpul pentru 
un punct final și pentru un nou în
ceput", a spus cancelarul Willy 
Brandt. „In Europa, a subliniat can
celarul, nu pot exista destindere și 
pace dacă nu pornim de Ia situația 
existentă. Sperăm, a spus el în în
cheiere. că tratatul va constitui un 
pas eliberator spre o Europă mai 
bună".

0 declarație a lui U Thant ■
NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager

pres). — Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a salutat parafarea tratatu
lui polono—vest-german. El a apre
ciat că tratatul este în concordanță 
cu prevederile Cartei O.N.U. privi
toare la renunțarea Ia folosirea forței 
in relațiile internaționale. U Thant 
și-a exprimat speranța că tratatul 
va duce la noi pași în direcția păcii 
și securității în Europa.
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