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In ziarul de azi ;

• Organizarea noilor întreprinderi de mecanizare poate 
fi realizată fără cheltuieli suplimentare • Reclamații, 
sesizări, răspunsuri • Faptul divers • Răspunsurile 

depind de întrebări, dar și întrebările de răspunsuri 
(o concluzie care s-a impus reconstituind itinerarele 

unor brigăzi științifice)

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a plecat, luni dimineața, în 
Maroc, unde va face o vizită 
oficială la invitația Maiestății 
Sale Hassan al II-lea, regele 
Marocului.

Șeful statului român este 
Însoțit de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bu
jor Almășan, ministrul indus
triei miniere și geologiei, pre
cum și de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți, la plecare, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Gere, Ion Ioniță,

SOSIREA LA RABAT
Opinia publică din țara noastră 

ți din Maroc privește cu un viu 
interes vizita președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
văzînd în ea un moment important 
în evoluția pozitivă a raporturilor 
de colaborare și cooperare priete
nească între România și Maroc. 
Prin intermediul presei, radioului 
și televiziunii, popoarele celor 
două țări au aflat cu satisfacție 
despre aprecierea șefului statului 
român făcută în interviul acordat 
redactorului-șef al agenției de 
presă „Maghreb Arab Presse", că 
„vizita se încadrează în contextul 
politicii generale de coexistență a 
statelor cu orînduiri sociale dife
rite, de conlucrare și colaborare a 
lor pentru a asigura o lume a 
păcii. Apreciez că vizita va deschi
de noi perspective colaborării 
noastre fructuoase în domeniul e- 
conomic, științific și cultural, pre
cum și în domeniul făuririi unui 
climat de colaborare și pace între 
popoare*.

Manifestările care au avut loc 
în zilele premergătoare vizitei, 
atît la Rabat cit și în alte orașe 
ale Marocului, declarațiile diferi
telor personalități politice, ale re
prezentanților vieții economice, so
ciale, culturale au constituit un 
fericit preludiu al întîlnirii dintre 

Pe aeroportul Sală din apropierea capitalei marocane Telefoto : Agerpres

Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, ziariști.

Se aflau, de asemenea, pre
zenți însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Regatului Maroc 
în România, Mohamed Bisbis, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Pe aeroport se afla un mare 
număr de locuitori ai Capita
lei veniți să-1 salute pe șeful 
statului. Ei ovaționau înde
lung, scandau entuziast 
„Ceaușescu — P.C.R.", expri- 
mîndu-și c-u căldură stima și 
prețuirea față de conducătorul 
partidului și statului. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu răs
punde prietenește aclamațiilor 
mulțimii.

Avionul oficia] avîndu-1 la 
bord pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe celelalte per
sonalități a decolat la ora 9, 
îndreptîndu-se spre Rabaț.

cei doi șefi de state, antlclpînd, am 
putea spune, succesul deplin al vi
zitei.

După cinci ore și jumătate de 
zbor, survolînd teritoriile Iugosla
viei, Italiei, Algeriei și întinderile 
albastre ale Mediteranei, avionul 
prezidențial a trecut frontiera Ma
rocului, de unde a fost escortat 
pînă la Rabat de reactoare ale for
țelor aeriene marocane.

Este ora 12,30 la Rabat — 14,30 
la București. Pe aeroportul Sală 
din apropierea capitalei marocane 
domnește atmosfera specifică, săr
bătorească ce marchează marile 
evenimente.

în întîmpinarea șefului statului 
român a venit Maiestatea Sa Has
san al II-lea, regele Marocului, 
însoțit de prințul .Moulay Ab
dallah.

Ceremonia sosirii președintelui 
Consiliului de Stat al României a 
reunit la aeroport pe primul mi
nistru, pe președintele Camerei Re
prezentanților, membri ai guver
nului și alte personalități ale vieții 
politice marocane. Sînt de față, de 
asemenea, înalți demnitari maro
cani care îl vor însoți pe oaspetele 
român în cursul vizitei sale: Hadj 
Ahmed Balafrej, ministru, repre
zentantul personal al regelui, Yous
sef Bel Abbes Taarji, ministrul afa

Regele Hasson al ll-lea întîmpinâ cu căldurâ pe președintele Nicolae Ceaușescu

cerilor externe, Mustapha Farres, 
secretar de stat, Driss Bennouna, 
șeful protocolului regal și al Can
celariei, Hassan Karrat, ambasado
rul Marocului în țara noastră, Mo
hamed Tadili, guvernator. în nu
mele șefilor de misiuni diplomatice 
acreditați la Rabat a venit să salute 
pe șeful statului român decanul 
corpului diplomatic, Hassan Fahmi 
Abdelmeguid, ambasadorul Repu
blicii Arabe Unite în Maroc.

Ca o expresie a stimei de care 
se bucură în lume personalitatea 
politică marcantă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a relațiilor 
strînse dintre România și statele 
respective, au ținut să-l salute la 
aeroport, înainte de prezentarea 
oficială a corpului diplomatic ce 
a avut loc după-amiază, șefii de 
misiuni ai Uniunii Sovietice, R. P. 
Chineze, Algeriei, Austriei, Franței, 
Arabiei Saudite, Iranului, Ghanei, 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Indiei, 
Republicii Democratice Congo, 
Braziliei și ai altor țări.

O gardă de onoare a fost aliniată 
în întîmpinarea înaltului oaspete 
român.

în timp ce avionul în care a că
lătorit președintele Consiliului de 

(Continuare în pag. a III-a)

Decorarea președintelui

Nicolae Ceaușescu 
cu Marele Colan 

al Ordinului Mohammaddi
Luni seara a avut loc solemnita

tea decorării președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu Marele Colan al Or
dinului Mohammaddi, cea mai 
înaltă distinc'ie a statului marocan 
care se acordă unor eminente per
sonalități pentru contribuția adusă 
la întărirea prieteniei dintre po
poare.

în cadrul solemnității, președin
tele Nicolae Ceaușescu a decernat 
Maiestății Sale regale Hassan al 
II-lea Ordinul Steaua Republicii 
Socialiste România clasa I, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre Maroc 
și Republica Socialistă România.

DINEUL OFERIT DE MAIESTATEA SA
REGELE HASSAN AL II-LEA
iN CINSTEA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUSESCU
Maiestatea Sa regele Marocului, 

Hassan al II-lea, a oferit, luni sea
ra, un dineu în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, mi
nistrul industriei miniere și al geo
logiei, Vasile Mircea, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
României la Rabat.

Au luat, de asemenea, parte Hadj 
Ahmed Balafrej, ministru, repre
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Toasturile rostite de regele Hassan al ll-lea și de 

președintele Nicolae Ceaușescu

precum șl la promovarea cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

La solemnitate au participat Al
teța Sa Regală prințul Moulay Ab
dallah, Driss Slaoui, directorul ge
neral al Cabinetului regal, dr. Ah
med Laraki, primul ministru ma
rocan, și Youssef Bel Abbes Taarji, 
ministrul afacerilor externe.

Din partea română au participat 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Cornelia 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei, Vasile 
Mircea, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României în 
Maroc.

zentant personal al Maiestății Sale 
regale, Ahmed Laraki, șeful guver
nului marocan, Youssef Bel Abbes 
Taarji, ministrul afacerilor ex
terne, membrii guvernului, mem
brii Cabinetului regal, conducători 
ai instituțiilor centrale, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Ra
bat, generali și ofițeri superiori ai 
forțelor armate regale.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordia’ă. Maiestatea Sa regele 
Hassan al II-lea și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

La recepția noilor 

capacități de producție

Verificare minuțioasă 
a fiecărei lucrări, 

maximă exigență 
față de calitate!

în săptămlnile care au mai rămas 
pină la sfîrșitul acestui an, urmea
ză să intre în exploatare nu
meroase capacități Industriale șl 
agrozootehnice. O asemenea aglo
merare de „premiere" produc
tive necesită un efort considera
bil din partea tuturor factorilor de 
răspundere pentru recepționarea u- 
nui mare volum de lucrări de cons
trucții șl montaje, pentru verificarea 
tuturor condițiilor care determină 
exploatarea normală a noilor insta
lații, mașini și utilaje și, în ultimă 
analiză, atingerea într-un timp cit 
mai scurt a parametrilor proiectați.

Facem această succintă precizare 
determinați de situația care se mai 
întîlnește — e adevărat, din ce în ce 
mai rar — cînd, sub motivația unor 
așa-zise cauze obiective, unii factori 
angajați în procesul de realizare a 
planului de investiții continuă să ig
noreze consecințele grave, uneori 
chiar foarte grave, pe care le su
portă economia ori de cîte ori sînt 
eludate rigorile recepției lucrărilor. 
Este o realitate întîlnită chiar la sfîr
șitul trimestrului III a.c., la numai 
aproape trei luni după ce titularii, 
beneficiarii de investiții și construc
torii aveau la îhdfcmină un nou regu
lament de efectuare a recepției obi
ectivelor de investiții — elaborat în 
lumina legii privind organizarea, 
planificarea și executarea investiții
lor — regulament care face din a- 
ceastă etapă finală a procesului de 
transformare a investițiilor în fon
duri fixe un veritabil moment cînd 
sita exigenței trebuie să fie mai dea
să ca oricind.

Realizarea acestui deziderat funda
mental este condiționată, înainte de 
orice, de alcătuirea judicioasă a co
misiilor de recepție. Potrivit regle
mentărilor în vigoare, membrii lor, 
în număr de doi pină Ia 20 de spe
cialiști — în funcție de importanța 
obiectivului și complexitatea teh
nică a lucrărilor — vor fi aleși din
tre cadrele tehnice și economice cu 
pregătire și experiență în proiectarea 
și în executarea lucrărilor de con
strucții și instalații, precum și în ex
ploatarea și tehnologia de producție 
a obiectivului supus recepției. Negli
jarea acestei probleme — aparent o 
chestiune formală — își pune am
prenta pe însuși fondul actului de 
recepție. Este un fapt dovedit cu pri
lejul recepției unor capacități de pro
ducție puse în funcțiune în trimes
trul III a c. Nefiind constituite co
misii de recepție în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în toate 
aceste cazuri recepțiile au avut un 
caracter pur formal, din care cauză 
intrarea în exploatare a anumitor o- 
biective și capacități nu a corespuns, 
sub diverse aspecte. Este în afara 
oricărei îndoieli că o comisie de re- 
putați specialiști ar fi acceptat să fie 
dată în exploatare, la sfîrșitul lunii 
august, instalația de clorură de cia
nurii de la Combinatul petrochimic 
din Pitești. încâlcind normele de 
recepționare, conducerea combinatu
lui a raportat-o ca fiind pusă în 
funcțiune, deși la acea dată insta
lația se afla în faza incipientă a pro

La toate chioșcurile și librăriile
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al doilea mare centru
producător de alumină
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TULCEA (corespon
dentul „Scînteii" Ste- 
lian Savin), tncepînd 
din anul 1973, Tulcea 
va deveni, după Ora
dea. al doilea t 
centru producător 
alumină 
primă pentru industria 
aluminiului.
dată, profilul viitoarei 
uzine, care se va tn- 
tinde pe 23 ha, la vest 
de Tulcea, pe dealul 
Taberei, intre lacurile 
Ciuperca și Cîșla, e 
delimitat doar de for- 

fota specifică marilor 
șantiere. Excavatoare, 
buldozere, autobascu
lante, compresoare 
răscolesc pămîntul, îl 
dizlocă, îl nivelează, îl 
tasează pe locurile un
de se vor înălța viitoa
rele obiective ale uzi
nei de alumină.

Pînă în prezent, s-a 
efectuat organizarea 
pe șantier și s-au ata
cat din plin multe din 
lucrările de bază : ni
velarea platformei, 
drumurile interioare 
de șantier, calea fera

belor tehnologice. Toată producția de 
clorură de cianurii obținută in luna 
august, bunăoară, se ridica abia la 
3 tone, în vreme ce condiția norma
tă de punere în funcțiune era de 2,7 
tone pe zi. Tn plus, la data respecti
vă nu se încheiase protocolul de re
cepție a instalației cu furnizorul ex
tern, din cauza unor deficiențe de 
ordin funcțional Deci nici vorbă nu 
putea fi de exploatare la parametrii 
normați, așa cum era de așteptat 
după raportarea începerii fabricației.

Ce avantaje are economia de pe 
urma unui asemenea act formal, lip
sit de răspundere, de punere în func
țiune ?

— Nu poate fi vorba nicidecum de 
avantaje In situația actuală în care 
se află instalația de clorură de cia
nurii — ne-a răspuns tov. Visarion 
Coțovanu, inginer-șef cu problemele 
de investiție al combinatului.

— Un scop a fost totuși avut In 
vedere atunci cînd a fost comunicată 
punerea în funcțiune a instalației.

— îmi este greu să precizez ce ra
ționamente s-au avut în vedere In 
urmă cu trei luni. Pe atunci, nu 
coordonam acest sector. Bănuiesc 
că s-a urmărit „îmbunătățirea" ni
velului realizărilor de ansamblu ale 
planului, pe de o parte, și evitarea 
unei noi amînări a termenului de 
punere în funcțiune a acestui obiec
tiv de investiții, pe de altă parte. 
Personal, socotesc că nu sînt încă 
create toate condițiile pentru efec
tuarea unei recepții, așa cum o im
pun reglementările în vigoare.

In numele unor interese înguste, 
strict locale, au fost încălcate norme 
absolut obligatorii pentru buna func
ționare a unei instalații, de la care 
se scontează rezultate economice la 
parametrii foarte ridicați. O aseme
nea practică antieconomică — folo
sită și în cazul recepționării lucră
rilor de dezvoltare a Uzinei textile 
de la Lugoj, sau a celor de la turnă
toria de lingotiere și sectorul termo- 
energetic ale Combinatului siderurgic 
din Galați — este de natură să ge
nereze implicații dintre cele mai ne
plăcute. chiar de la punerea în func
țiune. Faptul că la turnătoria de lin
gotiere au fost trecute cu vederea la 
recepție — contrar punctului 41 din 
regulamentul de aplicare a H.C.M. 
900/1970 — utilaje necorespunzătoare 
sau lucrări la care nu erau montate 
instalații-cheie pentru buna desfășu
rare a procesului tehnologic, a creat 
serioase perturbații în desfășurarea 
procesului de producție. Defecțiunile 
de la preîncălzitorul de aer din ca
drul secției de topire a fontei, sesi
zate la recepția loc-ării, d’v- fată 
de care s-a manifestat îngăduință, 
au determinat ulterior scoaterea a- 
restui agregat din fluxul tehnologic. 
Consecința : pînă la sfîrșitul acestui 
an. consumul specific de cocs va fi 
denăsit cu 440 tone.

Nefiind legal constituite, cu parti
ciparea tuturor părților angaiate tn 
realizarea investițiilor, comisiile de

loan ERHAN

(Continuare în pag. a II-a)

A

tă de acces spre viitoa
rea uzină, fundațiile 
pe piloți. S-au luat, de 
asemenea, măsuri pen
tru pregătirea lucrări
lor ce se vor executa 
in 1971.

Proiectată să intre 
In funcțiune in 1973, 
cu o capacitate de 
250 000 tone pe an, u- 
zina de alumină va a- 
dăuga orașului Tulcea 
— poarta de intrare a 
Deltei — și atributul 
de al doilea mare cen
tru producător de alu
mină al țării.
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DEZVOLTĂRII AGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE
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La 480 
de ani

De obicei, cine vizitează Si
ghișoara nu ocolește nici Sas- 
chizul — o comună din apropie
re, unde fiecare răspîntie este 
încărcată de secole de istorie. 
Cetatea, biserica medievală, o 
orgă de concert sînt doar cîteva 
dintre obiectivele care nu mai 
au nevoie de nici o prezentare 
pentru a trezi interesul celor 
care vor să cunoască această 
străveche vatră de conviețuire 
laolaltă a populației românești 
și germane. Duminică, școala 
din această localitate șl-a săr
bătorit 480 de ani de la înfiin
țare. Aniversarea a prilejuit un 
șir de manifestări cultural-știin- 
țifice deosebite în viața satu
lui. Cadrele didactice au elabo
rat monografia Saschizului, co
mitetul comunal U.T.C. a edi
tat numărul festiv al foii de 
cultură „Cetatea" ; au fost des
chise expoziții de documente 
despre istoricul așezării și lo
cuitorilor ei, colecții bogate de 
obiecte de artă populară : cu
sături, broderii și ceramică.

Explicați 
enigma!

Intr-una din zilele trecute a 
fost dată la iveală o proprietate 
de-a dreptul miraculoasă a sării 
de potasiu : în amestec cu ea 
însăși, se transformă în... pături ! 
Uimitoarea descoperire a fost 
„brevetată" în stația Lechința 
(Bistrița-Năsăud), in vagonul 
219314821921. Autorul ei — recu
noscut ca semnatar al atitor des
coperiri senzaționale — este... 
pura întimplare. Vagonul amin
tit, sosit aici după o călătorie în 
cursul căreia ieșise și intrase 
iarăși în țară, era amenințat să 
ajungă pe linia moartă. Nu se fă
cea însă să fie lăsat încărcat cu 
sarea de potasiu menționată în 
avizul de expediție. Lucrătorii 
stației au decis să-l deschidă și 
l-au găsit plin cu pături. Purtau 
marca Fabricii de postav Buhuși 
și erau destinate unei comenzi 
de export. Cum au ajuns la 
Lechința ” Ce s-a întimplat cu 
sarea potasică ? Pe unde și de ce 
a rătăcit vagonul ? Sînt întrebări 
care depășesc mijloacele de in
vestigație ale descoperitorilor. 
De aceea, sperăm să-i ajute fac
torii responsabili din Ministerul 
Transporturilor.

Nu s-a 
umplut 
paharul ?
Acum un an de zile, la între

prinderea de industrie locală 
„Viitorul" din Tirgoviște, a in
trat în funcțiune o stație de în
cărcat butelii pentru autosifon. 
De prisos să mai spunem că lo
calnicii voiau să închine primul 
pahar celor care le împliniseră 
dorința. Dar cîți dintre ei cre
deți că au reușit să-l bea pină 
la fund ? Sifonul era. pur și 
simplu, impropriu pentru con
sum. „Din cauza instalațiilor 
care nu sînt rodate" — spuneau 
vînzătorii. Intre timp, instalațiile 
s-au rodat, dar sifonul tot nu 
și-a schimbat gustul. Abia acum 
cîtva timp s-a descoperit, in 
sfirșit, că bioxidul de carbon li
vrat de fabrica „Fulgerul" din 
București este de calitate neco
respunzătoare. De atunci, pe a- 
dresa fabricii și a Ministerului 
Industriei Alimentare curg nu
mai sesizări și adrese. Cind vor 
umple oare paharul ?

Pierdeti-vă
9

si... adresa!»
Ajuns acasă, Gheorghe Hăl- 

maciu, lăcătuș la Combinatul 
chimic Tirnăveni, a constatat — 
după cum ne relatează într-o 
scrisoare corespondentul volun
tar Alexandru Ganea — că port- 
moneul său, în care avea toate 
actele, 610 lei și 3 librete C.E.C. 
în valoare de citeva mii de lei 
fiecare, nu mai era în nici un 
buzunar. Orice încercare de a l 
regăsi pe itinerarul parcurs în 
ziua respectivă s-a dovedit inu
tilă. Resemnat, păgubașul s-a 
Întors în ziua următoare la lo
cul de muncă. Aici îl aștepta 
însă Maria Nistor, casieră la 
magazinul alimentar de lingă 
combinat, care i-a restituit port- 
moneul uitat de el în respectiva 
unitate. De unde se vede că, în 
asemenea cazuri, nu e de loc 
rău să fie pierdute numele și a- 
dresa. O „prevedere" necesară 
care-i scoate din încurcătură pe 
uituci 1

Al cui este 
Paul?

ORGANIZAREA 
NOILOR ÎNTREPRINDERI 

DE MECANIZARE
poate fi realizată

fără cheltuieli suplimentare
Măsurile stabilite pentru reorgani

zarea întreprinderilor de mecanizare 
a agriculturii, crearea consiliilor in- 
tercooperatiste, îmbunătățirea forme
lor de organizare și retribuire a mun
cii în cooperativele agricole și cele 
referitoare la perfecționarea activită
ții organelor agricole, enunțate în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința de lucru de la 
C.C. al P.C.R., urmează să fie tran
spuse în viață, in mod diferențiat, în 
funcție de condițiile locale și în ju
dețul Sibiu. Râspunzînd unor cerințe 
de mare actualitate, aceste măsuri au 
fost primite cu cel mai viu interes 
de țăranii cooperatori, de toți lucră
torii din agricultura județului nostru, 
care văd în ele un program amplu, 
realist, pentru perfecționarea activi
tății în cooperativele agricole de pro
ducție.

Sub îndrumarea și cu sprijinul di
rect al comitetului județean de par
tid s-a trecut efectiv la aplicarea mă
surilor care vizează îmbunătățirea 
organizării, planificării și conducerii 
agriculturii. Luni a avut loc la sediul 
comitetului județean de partid o șe
dință Ia care au participat pre
ședinți de cooperative, inginerii- 
șefi din aceste unități, aparatul 
direcției agricole și al uniu
nii județene a cooperativelor agri
cole, ca și membrii biroului comitetu
lui județean de partid. Au fost anali
zate, cu acest prilej, problemele care 
se ridică în legătură cu crearea con
siliilor intercooperatiste și a noilor 
întreprinderi de mecanizare, stabi- 
lindu-se ce trebuie întreprins pentru 
ca măsurile preconizate să poată fi 
aplicate mai repede.

In cadrul măsurilor ce se aplică, 
un loc important îl ocupă reorgani
zarea întreprinderilor de mecanizare 
a agriculturii, de care direcția agri
colă și uniunea județeană a coopera
tivelor agricole de producție se ocu
pă indeaproape. Pe baza recomandă
rii făcute ca o întreprindere de me
canizare să cuprindă in raza sa de 
activitate 5 000—10 000 de hectare te- 
ten arabil în zonele de deal 
s-a stabilit ca, în cadrul jude
țului, să funcționeze 16 I.M.A.

La amplasarea noilor întreprinderi 
de mecanizare a agriculturii s-a avut 
în vedere ca această operațiune să se 
facă lără cheltuieli suplimentare. în 
acest scop, au fost identificate con
strucțiile care pot adăposti atît ate
lierele, cît și sediile propriu-zise ale 
întreprinderilor. La cooperativa agri
colă din Arpaș există, de exemplu, o 
clădire prevăzută cu atelier, pe care 
am considerat-o nimerită pentru noul 
sediu al întreprinderii de mecani
zare. De asemenea, la Loamneș exis
tă un atelier care va putea fi ame
najat pentru întreprinderea care a 
fost amplasată în această localitate. 
In actualele secții de mecanizare, din 
care unele coincid cu viitoarele în
treprinderi de mecanizare a agricul
turii, există ateliere care vor fi 
dotate spre a putea executa re
parațiile necesare la utilajele noi
lor I.M.A. La Axente Sever, pentru 
noua întreprindere de mecanizare a 
fost solicitat sprijinul întreprinderii 
agricole de stat, care are un atelier 
de reparații bine pus la punct. Pro- 
cedind astfel am reușit nu numai 
să amplasăm rațional noile între
prinderi de mecanizare, dar să și 
asigurăm, de la început, buna func-« 
ționare a utilajelor, fără a face in
vestiții suplimentare.

Intrucît activitatea tractoarelor nu

trebuie să înceteze — chiar și în pe
rioada de iarnă sînt anumite lu
crări de făcut — am luat măsura ca 
organizarea noilor întreprinderi să se 
facă fără a muta tractoarele de la o 
secție la alta. Fiecare secție își va 
reține mașinile cu care este dotată. 
După ce consiliile intercooperatiste 
vor stabili profilul producției din 
cooperativele agricole respective, se 
va face și mișcarea tractoarelor.

Fentru buna funcționare a noilor 
întreprinderi au fost stabilite cadrele 
de specialiști — oameni cu o bogată 
experiență — care să le conducă. 
La indicația comitetului județean 
de partid am identificat ingineri 
mecanici de la diferite întreprin
deri, de la ateliere de repara
ții, tehnicieni, maiștri cu pregă
tire de mecanici agricoli. Vom ține 
seama de părerile lor în legătură cu 
noua activitate pe care o vor desfă
șura. Bineînțeles, în noile unități vor 
lucra atit cadre mai vechi din între
prinderile de mecanizare, cît și spe
cialiști și tehnicieni mai noi.

Așa cum se arată în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, para
lel cu aplicarea măsurilor cu privire 
la îmbunătățirea organizării, plani
ficării și conducerii agriculturii, orga
nele agricole trebuie să rezolve con
cret, operativ, cu un înalt spirit de 
răspundere, problemele legate de 
creșterea producției agricole, de dez
voltarea șl consolidarea economică a 
cooperativelor agricole. De aceea, ur
mărim îndeaproape ca reorganizarea 
întreprinderilor de mecanizare nu 
numai să nu stînjenească reparațiile 
și alte lucrări care se desfășoară în 
această perioadă, ci să se acționeze 
astfel ca primăvara să ne găsească 
pregătiți în vederea bunei desfășurări 
a lucrărilor. Biroul comitetului jude
țean de partid a hotărît ca noile în
treprinderi care se înființează să . pri
mească toate utilajele și tractoarele

gata reparate. Acest lucru este deter
minat de faptul că la ora actuală nu 
se pot face reparații decît la actua
lele sedii I.M.A. și la fiecare secție 
de mecanizare în parte, unde, de alt
fel, este și centrul de greutate al a- 
cestei activități. Pentru ca activitatea 
de reparații să se desfășoare în cele 
mai bune condiții, au fost luate mă
suri în vederea aprovizionării cu pie
se șl alte materiale. Consider însă că 
este necesar ca la Sibiu să se organi
zeze o întreprindere de aprovizionare, 
întrucît I.M.A. își procură piesele de 
schimb de la baza din Brașov, ceea 
ce creează multe greutăți.

Se știe că secțiile I.M.A. vor de
veni sectoarele mecanice ale coope
rativelor agricole. In acest scop, pe 
lingă lucrările obișnuite în cîmp, ele 
vor trebui să execute repararea uti
lajelor, mecanizarea lucrărilor în zoo
tehnie, electrificarea diferitelor pro
cese de producție etc. Or, în această 
direcție se ridică o serie de proble
me. In ședința care a avut loc la co
mitetul județean de partid privind 
reorganizarea activității I.M.A. și 
crearea consiliilor intercooperatiste, 
numeroși președinți de cooperative 
agricole au solicitat ca întreprinderile 
de mecanizare a agriculturii să trea
că la repararea camioanelor și altor 
utilaje ale cooperativelor agricole. 
Propunerea este bună, dar nu avem 
repartiție pentru piesele de schimb 
necesare. Este o problemă care tre
buie rezolvată, ca multe altele, cu cea 
mai mare rapiditate.

Toate acestea vor contribui la așe
zarea activității în cooperativele a- 
gricole pe o treaptă superioară, la 
crearea condițiilor pentru obținerea 
unor recolte sporite în anul care vine.

Ing. Mihai TILLER
directorul Direcției agricole 
județene Sibiu

(Urmare din pag. I)

•RĂSPUNSURI
Trenul accelerat

a fost suplimentat
M. Anghelina din Tulcea, str. 

Isaccea, bloc 1, ne-a scris că trenul 
accelerat 832 nu 
de călători.

Regionala Căi 
care a analizat 
ne-a comunicat 
timpul sezonului de vară acest tren 
accelerat a fost format o perioadă 
cu automotoare și apoi din 4 vagoa
ne clasă care se atașau și detașau 
la trenurile accelerate ce circulă 
în relația Constanța-București-Con- 
stanța. Trecîndu-se la varianta de 
iarnă, acest accelerat a fost tran
sformat în automotor cu locuri re
zervate, avînd o capacitate satisfă
cătoare traficului mediu.

Analizîndu-se scrisoarea s-a con
statat că în perioada actuală, solici
tarea trenului de la Tulcea spre 
Medgidia este mai mare și, în con
secință, s-a suplimentat acest ac
celerat cu încă un cuplu automotor 
în relația Tulcea—Medgidia. Din 
verificarea făcută după aplicarea 
acestei măsuri rezultă că în prezent 
situația 
tor pe 
toare".

face față afluenței
Ferate București, 
această scrisoare, 

următoarele : „In

deservirii publicului călă- 
această rută este satisfăcă-

O mică piesă 
de schimb...

De mai bine de o lună au dispă
rut din magazinele de specialitate 
fișele pentru mașinile de călcat. De 
fapt, ele se găsesc, dar se vînd con
diționat. Cum ? In locul unei sim
ple fișe, vînzătorii îți oferă, peste 
tot, fișe cu cordon și ștecher. Dacă 
îți este necesară o fișă (al că
rei cost este de 5—6 lei) ești nevoit 
să cumperi și cordonul și ștecherul 
și, deci, să plătești o sumă mult mai 
mare. Bineînțeles că, în acest fel, 
ești obligat să faci „colecție" de 
cordoane și țtechere, deoarece fie
care înlocuire a fișei comportă 
cumpărarea unei garnituri întregi.

Mă văd ispitit să întreb de ce nu 
se condiționează vinzarea fișelor și 
de cumpărarea unei mașini de căl
cat ? E drept că, în loc de 6 lei, ar 
trebui să plătim 100 de lei sau mai 
mult, dar am avea in schimb avan
tajul de a ne înființa acasă depozite 
de fiare de călcat. Nu li se pare ce
lor răspunzători de asemenea prac
tici comerciale că depășesc măsura ? 
Poate că ar fi bine să li se împros
păteze cunoștințele despre aprovi
zionarea magazinelor cu piese de 
schimb necesare bunei funcționări 
a aparatelor de uz casnic.

Mihai A. CONSTANTIN
București, Bd. Gh. Dimitrov 148, 
sector 3

Pentru o simplă
semnătură

Sînt electrician instalator la co
operativa „Constructorul" Tg. Jiu. 
De curind am executat instalația 
electrică la două dispensare din co
muna Vladimir, județul Gorj, pe 
baza adresei nr. 1737 din octombrie 
a.c. a consiliului popular comunal. 
După terminarea lucrării, m-am 
prezentat la tovarășul președinte 
pentru a o lua în primire și a sem
na actele.

— Nu 
răspuns 
tară.

N-am 
Aici mi 
la consiliul popular județean.

— Tovarăși — zice tov. Păunescu 
de la direcția sanitară, care m-a 
însoțit — dînsul a executat instala
ția electrică la dispensarele din co
muna Vladimir ; cine-i plătește ?

— Vladimiru, ni s-a răspuns 
prompt. Le-am dat bani și trebuie 
să plătească.

M-am dus din nou la tov. preșe
dinte din Vladimir, spunîndu-i că 
am fost la județ și m-au îndreptat 
tot la el.

— Te-ai dus să mă raportezi ? Ei, 
află că nu-ți semnez.

După atîtea plimbări, am sesi
zat și conducerea cooperativei noas-

semnez eu, tovarășe, mi-a 
el. Du-te la direcția sani-
avut încotro și m-am dus. 
s-a spus că trebuie să merg

tre, pe tovarășul președinte și pe 
contabil, spunîndu-le că eu, deși am 
muncit, luna trecută n-am luat nici 
un ban.

— Nu știu, du-te la direcția sa
nitară, mi-au răspuns ei.

Și, uite, așa sînt purtat pe dru
muri, timp în care familia mea 
așteaptă să aduc acasă cele trebu
incioase, nu devizul și actele de 
recepție care stau pe masă șl aș
teaptă să fie semnate de reprezen
tanții consiliului popular, pentru 
a-mi putea ridica banii.

Ion GORUN
Tg. Jiu, str. Grivița, Bloc E 2

Nu, șoferul 
n-a glumit!
ziua de

la autobaza nr. 5 din
19 noiembrie m-am 

str.
Pe 

dus 
Spătaru Preda pentru a închiria o 
mașină cu care să transport niște 
materiale în comuna Valea Plopi
lor, la mama mea. Foarte amabil, 
tov. Bodea, căruia m-am adresat, 
a spus că mă servește imediat și a 
chemat un șofer (nu-i cunosc nu
mele) cu care să stau de vorbă. Din 
capul locului șoferul mi-a dictat 
condițiile. Achiți transportul, mi-a 
spus el, lași 100 de lei garanție 
și-mi dai și mie 3 foi (adică 300 de 
lei). Crezînd că glumește, am luat 
legătura și cu alți șoferi. M-am con
vins că primul meu interlocutor 
n-a glumit, căci și ceilalți mi-au 
pretins tot cam atîtea „foi", M-am 
gîndit că poate șeful lor, tov. Bo
dea, nu știe despre aceste practici 
și m-am dus să-i reclam cazul. 
Dumnealui m-a sfătuit să caut să 
mă înțeleg cu vreunul dintre șoferi 
că nu poate să-i oblige să meargă. 
Am rămas uluit. Niște șoferi fac a- 
faceri cu mașinile statului șl cel 
pus să-i dirijeze și să-i controleze 
se spală pe mîini. Sper că lucrurile 
nu pot rămîne așa : cetățeanul nu 
poate fi la cheremul unor salarlați 
necinstiți.

Constantin IANCU
București, str. Mihail Eminescu 
nr. 240, sector 2

In cursul nopții de 6 spre 7 I 
decembrie, în trenul personal I 
4003, care a sosit în stația Ora- ■ 
dea la ora 0,30, a fost găsit, dor- | 
mind pe banchetă, un copil de I 
circa trei ani. Copilul spune că | 
îl cheamă Crișan Paul, dar nu 
poate da nici un fel de amă- I 
nunte în legătură cu domiciliul I 
părinților. Se pare că s-a urcat • 
in tren din stația Teiuș, împreu- ■ 
nă cu tatăl său. Micuțul pasager I 
este îmbrăcat în trening bleuma- | 
rin, pulover și bundiță albă, 
fular și căciulită albastre, cizmu- I 
lițe roșii: In prezent se află la I 
Casa copilului din Oradea în aș- 1 
teptarea celor ce l-au pierdut. I

Rubrică redactată de : '
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

recepție s-au transformat uneori în 
instrumente de cocoloșire a deficien
țelor constructive, de eludare a răs
punderilor ce revin unuia sau altuia 
din factorii de răspundere. Deși era 
limpede ca lumina zilei că noile ca
pacități de producție de la Uzina tex
tilă din Lugoj nu dispuneau de con
diții ideale de funcționare, în proce
sul verbal de recepție — contrar 
oricăror norme legale — nu au fost 
precizate lucrările neterminate la 
data punerii în funcțiune (30.IX a.c.) 
și nici nivelul atins în perioada pro
belor tehnologice la indicatorii teh- 
nico-economici de bază. Recepționin- 
du-se cu unele provizorate in ce pri
vește îhcălzirea și aclimatizarea halei 
de producție, în procesul verbal nu 
au fost menționate termenele la care 
vor trebui să fie încheiate aceste 
lucrări.

Este o încălcare a unora dintre 
precizările de bază ale noului regula
ment privind recepția investițiilor. 
Dacă în această reglementare se in
sistă cu precădere asupra acestor 
aspecte, raționamentul este unul sin
gur : să se pună capăt tendinței, care 
s-a manifestat pînă nu de mult, de 
tergiversare la nesfirșit a execuției 
unor așa-zise lucrări mărunte, ce ră- 
mîneau neexecutate ani și ani de zile 
după începerea fabricației. Din a- 
ceastă cauză, activitatea de produc
ție era stînjenită de prezența diver
selor organizații de construcții și 
montaje care își mențineau în noile 
unități industriale nuclee de execu
ție. Or. tocmai o asemenea practică 
păgubitoare, atît pentru beneficiarul 
noului obiectiv, cît și pentru con
structor, tinde să dezrădăcineze noile 
reglementări.

Nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că recepționarea superficială 
a unor obiective poate genera în
călcări ale clauzelor contractuale în 
raporturile cu furnizorii externi de 
utilaje, cu prejudicii asupra econo
miei. Este o problemă asupra căreia 
ziarul nostru s-a oprit pe larg și cu 
alte prilejuri. O aducem din nou în 
discuție îndemnați de situațiile care 
le-am întîlnit cu prilejul anchetei de

C I. L. PIPERA ANUNȚĂ:

Noi garnituri de mobilă
In fiecare an, Combinatul de 

industrializare a lemnului Pi
pera — București pregătește pen
tru numeroșii săi beneficiari din 
țară și de peste hotare noi sur
prize, concretizate în tot atîtea 
modele de garnituri de mobilă, 
de plăci fibrolemnoase melami- 
nate, de casete de radio și tele
vizoare, uși, ferestre, comode, 
saltele etc.

Pentru anul 1971, specialiștii 
combinatului bucureștean pre
gătesc, între altele, două noi 
garnituri de mobilă, ambele ți- 
nînd seama de tendințele actuale 
și de perspectivă pe plan mon
dial în acest domeniu, precum și 
de cerințele sporite ale pieței in
terne.

Prima din cele două garnituri 
de bucătărie, numită „Ruxan-

dra“, este alcătuită din dulapuri 
inferioare și superioare, cu cîte 
două și trei uși, o masă cu sche
let metalic, iar în bufet se află 
montat un ceas de bucătărie. 
Cealaltă garnitură, cu numele 
„Universal", are un dulap supe
rior, cu una, două sau trei uși, 
un dulap inferior, cu o ușă și 
sertare, precum și un dulap 
înalt, o mască de chiuvetă, o pîl- 
nie de absorbție a aparului și a 
fumului.

Realizate din material lemnos 
de bună calitate, îmbinat armo
nios cu piese și accesorii
talice, cu o linie modernă și în 
culori pastelate, cele două 
garnituri de bucătărie — 
■tandra" și „Universal"

me-

noi 
„Ru- 

— vor fi 
supuse în curind dificilei con
fruntări cu exigențele gospodine
lor (și nu numai ale lor).

I

A La Sinaia

Locuri 
pentru odihnă 
și tratament 

în primul 
trimestru 

al anului viitor
Agențiile Oficitilui Națio

nal de Turism din întreaga 
țară au pus în vînzare bilete 
pentru locuri de odihnă și 
tratament în trimestrul I — 
1971, în stațiunile balneocli
materice cu caracter perma
nent. In această perioadă se 
acordă tarife reduse la ca
zare și masă, precum și re
duceri la costul transportu
lui pe C.F.R. și I.T.A.

Ca o noutate se remarcă 
faptul că serviciile pentru 
odihnă se pot acorda și pe 
perioade mai scurte sau mai 
lungi decit seria de 12 zile. 
De asemenea, la cerere se 
poate asigura numai cazare.

O altă înlesnire se referă 
la faptul că, în cazul servi
ciilor pentru odihnă asigu
rate unei singure persoane 
în mai multe stațiuni de pe 
aceeași rută, se folosește un 
singur bilet de călătorie.

față. Deși furnizorul extern nu res
pectase integral clauzele contractuale 
care priveau buna funcționare a 
unor instalații de la Uzina de fire 
poliesterice de la Iași, cu prilejul re
cepției care a premers punerea In 
funcțiune a acestui obiectiv, contrar 
prevederilor legale, beneficiarul a 
consimțit să le preia așa cum se pre
zentau la acea dată. în prezent, fur
nizorul extern se eschivează să mal 
garanteze funcționarea corespunză
toare a utilajelor.

rile amintite — resorturile acestui 
lanț de slăbiciuni, ni s-a spus că 
abaterile de la spiritul regulamentu
lui de efectuare a recepțiilor a fost 
dictată de împrejurări de forță ma
joră. In esență, este vorba de pre
lungirea termenului de execuție a 
lucrărilor de construcție, ca urmare 
a neajunsurilor existente în activita
tea constructorului și a livrării cu 
intîrziere a echipamentului tehnic ; 
după părerea unor beneficiari de in
vestiții, acestea sînt cauzele princi-

Recepția noilor 
capacități de producție

Iată unde poate duce nesocotirea 
unor reguli elementare de recepțio- 
nare a lucrărilor. In fond, intre con
ducerea uzinei ieșene, prin unitatea 
specializată de comerț exterior, și 
respectivul furnizor extern există în
cheiat un contract ferm care il obligă 
pe acesta din urmă să asigure func
ționarea instalației livrate la para
metrii prescriși. Aceste utilaje au fost 
plătite cu bard grei și ele trebuiau 
să fie preluate de la furnizor in cele 
mai bune condiții de funcționare. 
Nimănui nu-i este îngăduit să facă 
lux de maniere pe banii statului, ai 
poporului. In calitate de parte con
tractantă, beneficiarul noului obiec
tiv avea datoria să ceară respectarea 
întocmai a prevederilor contractului 
de livrare a utilajelor, fără nici cea 
mai mică abatere de la litera lui.

Incercînd să deslușim — în cazu-

pale care împing adeseori execuția 
lucrărilor de construcții și montaje 
pînă în ajunul punerii în exploatare 
Cum termenul de intrare în func
țiune este lege pentru titularul și 
beneficiarul de investiții, cei doi 
factori adesea se văd siliți să închidă 
ochii și să preia nou) obiectiv așs 
:um este.

Obiectivitatea acestei explicații re- 
ristă numai la prima vedere. Diseca
tă mai adine, nu-i greu de sesizat că 
ea se compune dintr-un conglome
rat de situații subiective. O confir
mare în acest sens ne-a oferit-o si
tuația întîlnită la Combinatul de ar
ticole tehnice de cauciuc din Pitești. 
Punerea în funcțiune la 30 septem
brie a. c. a unor noi capacități de 
producție a avut loc în condiții nu 
dintre cele mai bune. Pentru nume
roasele lucrări rămase încă de exe

cutat, în procesul verbal de recepție 
au fost prevăzute termene precise 
de execuție. Socotind probabil că a- 
ceste termene sînt fixate doar pentru 
a nu se spune că nu există, construc
torul nu le-a mai acordat nici o a- 
tenție după punerea în funcțiune a 
respectivelor capacități. Văzînd că 
termenele au expirat, beneficiarul a 
recurs la cea mai simplă soluție po
sibilă. pe care legislația în vigoare o 
recomanda stăruitor : a solicitat or
ganelor Băncii de Investiții retrage
rea din contul constructorului a con
travalorii lucrărilor neterminate. E- 
fectul a fost de-a dreptul miraculos : 
chiar a doua zi după ce a aflat ves
tea, constructorul s-a și apucat în 
mare zor să isprăvească tot ceea ce 
lăsase în suspensie cu cîtva timp in 
urmă.

Sensibilizarea constructorului s-a 
produs, deci, sub directa influență a 
aplicării legii. Dacă în toate împre
jurările și la toate nivelurile ar fi a- 
plicate prompt prevederile actelor 
normative în vigoare, cu siguranță că 
unele organizații de construcții nu 
și-ar mai permite să înșire termenele 
ra... mărgelele, iar unii furnizori de 
utilaje să încalce cu seninătate con
tractele pe care le-au semnat ; la fel. 
anumiți proiectanți nu și-ar mai
îngădui să elaboreze documenta
ții de slabă calitate, care ge
nerează greutăți în execuția lu
crărilor. Flecare factor care are
atribuții In domeniul investițiilor ar 
fi determinat să se achite prompt și 
cu răspundere de sarcinile ce-i revin 
Deci, o cauză a neajunsurilor care 
mai persistă în activitatea de inves
tiții constă in spiritul de toleranță 
care se menține încă tn raporturile 
dintre titulari, beneficiari, proiec
tanți, constructori, furnizori de uti
laje. spirit maladiv ce răbufnește mai 
pregnant ca oricînd cu prilejul re- 
cepționării noilor investiții. O ase
menea stare de fapte nu mai poate 
fi admisă sub nici un motiv 1 Există 
un remediu și el constă tn aplicarea 
necondiționată a reglementărilor în 
vigoare, care introduc în această 
activitate importante elemente de or
dine și disciplină.

PRECIZIA"
un furnizor care

își onorează numele
ultimele comenziPrintre 

adresate întreprinderii „Preci
zia" din Capitală se numără 
și aceea referitoare la exe
cutarea unor lucrări de mare 
tehnicitate: instalațiile de
umidificare și condiționare a 
aerului 
clădire 
țional. 
bucură 
datorită operativității cu care 
tși onorează angajamentele 
asumate, dispunînd de un pu
ternic sector de fabricare a 
unor utilaje moderne necesa
re tn spălătorii, uscătorii și 
vopsitorii. Este vorba de ma
șinile „SPĂL" și „SUPER- 
SPAL", cu ciclul de spălare 
automatizat, de mașinile cen
trifugale de stors rufe, uscă- 
toarele mecanice rotative tip 
„USMER", presele universale 
de călcat, care pot intra în 
dotarea oricărui mare restau
rant, hotel sau spital. în se
ria mașinilor de călcat, fa
bricate aici, sînt cuprinse și 
grupurile de prese pentru căi-

pentru monumentala 
a noului Teatru Na- 

Unitatea „Precizia" se 
de un bun renume,

cat gulere și manșete, fețe de 
perne și ] 
mașini sînt 
îneît permit 
bilă chiar și 
cămăși sau 
mînecilor, care, după cum se 
știe, este una dintre operații
le cele mai dificile, se poate 
realiza în condiții optime cu 
ajutorul presei 
tul scop.

Iată și alte 
fi procurate 
„Precizia" din București: ma
șina universală rotativă de 
tîmplărie, cu posibilități de 
efectuare a unui număr de 10 
operații, mașina cu disc rota
tiv pentru debitat metale, 
mașina pentru îndreptat și 
tăiat oțel beton, aeroterme, 
ventilatoare axiale de joasă 
presiune, baterii de încălzire, 
filtre de aer, celule și tablouri 
electrice de comandă pentru 
posturi de transformare, du
lapuri și bancuri metalice 
pentru scule.

prosoape. Aceste 
; astfel concepute, 

călcarea impeca- 
a plătcllor de la 
halate. Călcarea

adecvate aces-

utilaje ce pot 
de la unitatea
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN MAROC

Toastul Maiestății Sale 
regele Hassan al II-lea

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE STAT
Slăvit fie Dumnezeu, Excelență I 

îmi e plăcut, primindu-vă astăzi, 
să vă exprim, în numele guvernului 
meu, al poporului, precum și în 
numele meu personal, bucuria pro
fundă pe care o simțim și urările 
noastre de bun venit. Sperăm că 
șederea dumneavoastră în regatul 
nostru va fi dintre cele mai plă
cute.

Această întîlnire cu șeful unui 
stat, de care ne simțim atașați 
printr-o multitudine de legături, 
este în realitate o întîlnire a celor 
două popoare, unite prin stimă și 
prietenie.

Fără îndoială, domnule președin
te, că în cursul călătoriei prin re
gatul nostru veți remarca marele 
entuziasm ce este rezervat Exce
lenței Voastre și poporului dum
neavoastră. Această călătorie vă va 
permite, de asemenea, să cunoaș
teți mai bine eforturile susținute 
pe care le depunem și realizările 
noastre pentru a asigura tuturor 
cetățenilor acestei țări condiții de 
bunăstare și de deplină prosperi
tate.

îmi este deosebit de plăcut să 
constat că vizita dumneavoastră 
reprezintă, în același timp, o con-, 
solidare a relațiilor stabilite cu o- 
cazia întîlnirilor ce au avut loc 
pînă acum între diferite personali
tăți din țările noastre și o încoro
nare a eforturilor comune care au 
ca obiectiv întărirea raporturilor 
noastre în toate domeniile. •

Fără îndoială, este inutil să sub
liniez, cu această ocazie, că popoa
rele noastre, care au luptat pen
tru libertate și au depus toată e- 
nergia și potențialul lor pentru li
chidarea nedreptății și arbitrariu- 
lui, sînt și continuă să fie ferm 
atașate idealurilor de pace, secu
ritate și echitate. Mai mult, de 
cînd și-au ocupat locul lor în rîn- 
dul națiunilor libere, țările 
noastre continuă să promoveze o 
politică de coexistență și de înțe
legere bazată pe egalitate, respect 
mutual, apropiere și cooperare cu 
toate statele și popoarele din lume, 
indiferent de rasă sau sistem poli
tic și economic. De altfel, datorită 
acestei politici, expresia geniului 
popoarelor noastre, țările noastre 
au străbătut etape importante în 
întărirea prieteniei și cooperării 
dintre ele. Schimbul de vizite între 
delegații din cele două țări și a- 
cordurile încheiate în domeniile 
colaborării economice, culturale 
și tehnice constituie o bază solidă 
pentru relații constructive și fruc
tuoase.

Dacă, domnule președinte, ne 
putem felicita pentru rezultatele 
obținute pînă în prezent, trebuie, 
de asemenea, să precizăm că noi 
sîntem hotărîți să acționăm și mai 
departe pentru a extinde mai mult 
aria cooperării bilaterale și pen
tru a asigura "ansamblului relații
lor noastre condițiile necesare 
pentru atingerea unui înalt nivel.

Excelență,

Țara dumneavoastră, care se 
găsește în inima Europei, benefi
ciază de o poziție geografică pri
vilegiată și de o mare stabilitate. 
De-a lungul istoriei sale, ea s-a 
distins prin curajul său, bravura 
și contribuția sa pozitivă la cursul 
umanității. Ea a fost și rămîne 
răscrucea unde s-au întîlnit nu
meroase civilizații. Datorită aces
tui fapt, țara dumneavoastră re
unește virtuțile Estului și Vestu
lui Europei, continent care în bună 
măsură a contribuit la dezvoltarea 
umanității, ale cărei succese mi
nunate le admirăm astăzi.

Urmărim cu viu interes efortu
rile continui pe care le depuneți 
pentru asigurarea bunăstării po
porului dumneavoastră, îndeosebi 
a sporirii resurselor și posibilități
lor țării dumneavoastră. Aceste 
eforturi au dat deja rezultate deo
sebite în domeniul agriculturii și 
industriei. în consecință, România 
a devenit un stat care se dezvoltă 
în ritm similar națiunilor mari pe 
plan social și economic. Acesta 
este, de altfel, efectul politicii de 
deschidere către lumea externă în 
care țara dumneavoastră s-a an
gajat și a bogatelor sale realizări 
în toate ramurile științei și teh
nicii.

Interesul pe care îl purtăm țării 
dumneavoastră nu se limitează 
numai la succesele obținute pe 
plan intern. Acesta se referă, de 
asemenea, la politica dumneavoas
tră externă, ale cărei obiective 
fundamentale constau în lichidarea 
definitivă a tuturor formelor și 
manifestărilor colonialismului.

Sîntem bucuroși să constatăm 
că această politică are la bază ne
cesitatea de a face să triumfe 
dreptul și echitatea. sprijinirea 
popoarelor care trăiesc sub jugul 
ocupației și susținerea popoarelor

care luptă continuu pentru liber
tatea și suveranitatea lor. Politica 
fundamentată pe aceste principii 
și valori reprezintă un factor pro
pice asigurării păcii, securității, li
niștii și înțelegerii. Aceasta con
tribuie, de asemenea, la instaura
rea unei cooperări fructuoase, în 
măsură să garanteze prosperitatea 
și fericirea tuturor popoarelor și 
națiunilor. \

Regatul nostru, care astăzi vă 
primește pentru prima oară, este 
și el angajat într-o operă gigan
tică de redobîndire a gloriei, de 
renaștere și asigurare a dezvoltă
rii sale depline. Preocupat de a 
crea toate condițiile pentru pros
peritate și bunăstare, Marocul a 
depus mari eforturi pentru dezvol
tarea domeniilor agricol, industrial 
și social. Nivelul spre care noi tin
dem se înfăptuiește prin interme
diul planurilor care încep să dea 
rezultatele scontate. Astfel, poli
tica noastră urmărește asigurarea 
bunăstării și belșugului poporului 
nostru și întărirea poziției ca na
țiune preocupată de îndeplinirea 
eficientă a misiunii ce-i revine.

Pentru a proclama atașamentul 
nostru ferm la nobilele principii 
care stau la baza documentelor 
internaționale, nu am așteptat eli
berarea și independența, pentru a 
căror dobîndire noi am dus o 
luptă aprigă. Pe de altă parte, 
imediat după dobîndirea suvera
nității, am luat măsuri de a spri
jini aceste documente și a asigura 
respectarea lor, convinși fiind că 
pacea n-ar putea fi instaurată de- 
cît dacă națiunile optează pentru 
calea înțelegerii și cooperării și 
renunță la folosirea violenței, a- 
gresiunii, despotismului și injusti
ției.

Dacă documentele internaționale 
ar face obiectul sprijinului și res
pectului ce li se cuvin și dacă 
relațiile internaționale ar avea la 
bază idealurile de natură să eli
mine factorii de tensiune, nu am 
mai asista la ascuțirea crizelor 
care afectează anumite regiuni ale 
lumii. în loc de aceasta, din nefe
ricire asistăm la acțiuni tinzînd să 
dezavueze aceste documente. Ig- 
norînd toate principiile și idealu
rile, Israelul s-a grăbit să acapa
reze, în mod ilegal, mari părți ale 
anumitor țări arabe. îndărătnicia 
sa nu a întîrziat să provoace indig
narea instanțelor internaționale și 
să determine recomandări și re
zoluții care nu numai că stigma
tizează agresiunea, dar și cer eva
cuarea teritoriilor ocupate de că
tre Israel. Pînă acum, aceste re
zoluții au rămas fără rezultate : 
dreptatea nu a triumfat încă, des
potismul atinge puncte culminante 
și drepturile sînt batjocorite și 
spoliate.

încă din primele ore ce au ur
mat agresiunii sioniste noi ne-am 
alăturat fraților noștri. Cerem e- 
vacuarea pămînturilor spoliate de 
către agresor. în nenumărate rîn- 
duri am cerut ca bravul popor al 
Palestinei să se bucure de între
gul său drept la autodeterminare 
și să se întoarcă la căminul său. 
Privațiunile pe care le-a îndurat, 
prejudiciile decurgînd din izgoni
rea sa și decimările suferite tre
buie luate în considerație. Noi cre
dem cu fermitate în dreptul po
poarelor la autodeterminare.

Sîntem convinși că națiunile a- 
nimate de bune intenții și care 
manifestă voința fermă de a lupta 
împotriva tiraniei, pentru trium
ful dreptății, vor vedea curînd rea
lizarea speranțelor lor. Aceasta n.i 
reprezintă decît dreptate, suvera
nitate și glorie pentru toți care le 
cer.

Excelență,

Legăturile de profundă priete
nie care unesc popoarele noastre, 
cooperarea instaurată între țările 
noastre în domeniile culturii, eco
nomiei și științei, noile perspecti
ve care se deschid în fața noastră, 
toate acestea dovedesc că buna în
țelegere și colaborare nu numai că 
garantează stabilitatea, securitatea 
și liniștea, ci contribuie pozitiv la 
consolidarea bazelor civilizației și 
fericirea umanității.

Excelență,

Sîntem foarte fericiți că avem 
această întîlnire, care va întări și 
mai mult factorii de apropiere din
tre țările noastre și legăturile de 
prietenie dintre popoarele noastre. 
Sîntem convinși că rezultatele po
zitive care vor decurge din între
vederile noastre vor avea repercu
siuni fericite. Urîndu-vă încă o 
dată bun sosit, vă asigurăm că vă 
aflați intr-o țară care nutrește cele 
mai bune sentimente față de ilustra 
dumneavoastră persoană și față de 
poporul dumneavoastră.

Ridic paharul în sănătatea Ex
celentei Sale dl. Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
României,

pentru prietenia și colaborarea 
dintre poporul marocan și poporul 
român 1

Maiestate,

Vă mulțumesc în modul cel mai 
cordial pentru invitația de a vi
zita frumoasa dumneavoastră țară, 
pentru ospitalitatea cu care ne în
conjurați, pentru cuvintele priete
nești rostite la adresa României, și 
vreau să exprim profunda satis
facție pe care o încercăm aflîn- 
du-ne pe pămîntul marocan. Doresc 
să vă asigur, la rîndul meu, de sti
ma și prețuirea pe care poporul ro
mân le poartă poporului marocan.

Aș dori, în mod deosebit, să ex
prim cele mai sincere mulțumiri 
Maiestății Sale Hassan al II-lea 
pentru primirea pe care ne-a asi
gurat-o astăzi, să mulțumesc popu
lației orașului Rabat pentru mani
festarea caldă cu care ne-a primit, 
în toate acestea văd o expresie a 
prieteniei dintre popoarele noastre, 
a dorințelor noastre comune de a 
dezvolta colaborarea în toate dome 
niile de activitate, de a contribui 
la cauza prieteniei și păcii în lume.

Această vizită ne dă prilejul să 
venim în contact nemijlocit cu via
ța și preocupările unui popor a că
rui luptă eroică și îndelungată 
pentru emancipare națională și 
dezvoltare independentă este bine 
cunoscută și apreciată în țara noas
tră. Ne sînt, de asemenea, cunos
cute eforturile pe care poporul ma
rocan le depune astăzi pentru pro
gres economic și cultural, pentru 
folosirea bogățiilor sale naționale 
în interesul propășirii patriei.

Ne face plăcere să constatăm că 
țările noastre, deși au orînduiri so
ciale diferite, dezvoltă relații prie
tenești bazate pe egalitate în drep
turi și avantaj reciproc. Fără în
doială că discuțiile pe care le vom 
avea vor evidenția noi căi și posi
bilități de a intensifica schimburile 
comerciale, colaborarea economică 
multilaterală — cooperare în in
dustrie, lucrări publice, prospec
tări și exploatări miniere și pe
trolifere, producție agricolă — 
precum și de a dezvolta rapor
turile bilaterale în sfera ocro
tirii sănătății, învățămîntului și 
culturii. Sîntem încredințați că con
cretizarea unor asemenea acțiuni ar 
întări prietenia româno-marocană, 
ar sluji intereselor ambelor popoare 
în efortul lor pentru progres, co- 
respunzînd în același timp cau
zei păcii și colaborării internațio
nale.

Poporul român este, în prezent, 
angajat în realizarea unui vast 
program pentru dezvoltarea forțe
lor de producție, creșterea avuției 
naționale și ridicarea standardului 
de viață, pentru edificarea orîn- 
duirii socialiste. Sîntem conștienți 
că aceste aspirații ale poporului 
nostru se pot realiza numai in
tr-un climat de destindere și coo
perare internațională, de pace și 
securitate. Tocmai de aceea apăra
rea păcii, dezvoltarea încrederii și 
apropierii între popoare constituie 
un obiectiv central, constant, al po
liticii externe a României.

Acționăm consecvent pentru ex
tinderea relațiilor noastre cu toate 
țările lumii, fără deosebire de o- 
rînduirea lor socială, în spiritul 
coexistenței pașnice și în interesul 
promovării cooperării internațio
nale. Așezăm în mod consecvent 
la temelia raporturilor cu alte sta
te principiile independenței și su
veranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, egalității 
in drepturi și avantajului reciproc 
— principii care se bucură de o tot 
mai largă adeziune internațională, 
afirmindu-se drept condiția pri
mordială a destinderii și salvgar
dării păcii.

România se pronunță cu toată 
hotărîrea împotriva politicii de 
dominație imperialistă, a politicii 
de dictat și amestec în treburile 
altor state, de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța.

Ne manifestăm simpatia și spri
jinul față de mișcarea de eliberare 
națională a tuturor popoarelor 
subjugate, față de eforturile state
lor din Africa, Asia și de pe alte 
continente de a se dezvolta inde
pendent, de a realiza adînci pre
faceri în economie, cultură și în 
viața socială, de a asigura crește
rea nivelului lor de trai. După cum 
arată experiența internațională, 
utilizarea eficientă a resurselor 
naționale, materiale și umane ale 
fiecărei țări constituie chezășia si
gură a progresului și prosperită
ții. Totodată, este necesar ca țările 
in curs de dezvoltare să primească 
sprijinul comunității internațio
nale a popoarelor și în special al 
statelor dezvoltate.

România a condamnat și con
damnă cu tărie agresiunea impe
rialistă in Guineea, exprimîndu-și 
deplina solidaritate cu lupta po
porului guineez pentru libertate, 
independență și suveranitate na
țională. Pentru a pune capăt unor 
asemenea pericole de agresiune, se 
impune lichidarea definitivă a ori
căror forme de colonialism și neo
colonialism in Africa, îndepărtarea 
din această zonă a tuturor trupe
lor străine și lichidarea tuturor ba
zelor militare ale colonialiștilor. 
Numai astfel se va putea asigura 
dezvoltarea liberă și pașnică a po
poarelor africane, ca de altfel a 
popoarelor de pe toate continen
tele.

Republica Socialistă România 
acționează perseverent pentru ex
tinderea relațiilor tradiționale cu 
țările arabe. Țara noastră și-a ma
nifestat întotdeauna solidaritatea 
activă față de lupta dreaptă a 
popoarelor arabe împotriva impe

rialismului șl neocolonialismului, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității naționale.

Constituie un serios motiv de 
îngrijorare și preocupare situația 
din Orientul Apropiat. Sîntem de 
părere că rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967 
și rezoluția Adunării Generale a 
O.N.U. din 4 noiembrie 1970 oferă 
o bază rezonabilă pentru rezolva
rea pașnică a conflictului. Ne pro
nunțăm pentru retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate, pentru asigurarea inde
pendenței și integrității teritoriale 
a fiecărui stat din această zonă, 
pentru soluționarea problemei 
populației palestinene în confor
mitate cu interesele ei națio
nale, cu dreptul său la auto
determinare, inclusiv la formarea 
unui stat național independent. 
Militînd pentru instaurarea păcii 
în Orientul Apropiat, vom dez
volta și în viitor relații ample, pe 
planuri multilaterale, cu țările 
arabe în interesul propășirii po
poarelor noastre, al destinderii și 
colaborării internaționale.

Un imperativ actual pentru care 
România militează cu toată fer
mitatea îl constituie oprirea răz
boaielor, stingerea tuturor focare
lor de conflicte și încordare exis
tente astăzi în lume, care pericli
tează liniștea și securitatea po
poarelor.

Doresc să reafirm solidaritatea 
poporului nostru cu cauza dreaptă a 
poporului vietnamez și a celorlalte 
popoare din Indochina. Milităm 
neabătut pentru a se pune capăt 
războiului din Vietnam, pentru 
încetarea intervenției străine în 
Indochina și retragerea trupe
lor Statelor Unite și ale aliaților 
lor din această zonă, asigurîndu-se 
astfel dreptul popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure soarta, potrivit voin
ței și aspirațiilor proprii, fără nici 
un amestec din afară.

România, ca țară europeană, ac
ționează consecvent pentru înfăp
tuirea securității în Europa, consi- 
derînd că aceasta are o importanță 
fundamentală pentru pace și des
tindere în întreaga lume. Realiza
rea securității europene, trebuie să 
conducă, în ultima instanță, la a- 
șezarea relațiilor dintre țările con
tinentului pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, la intensificarea 
colaborării reciproc avantajoase 
dintre state, oferind totodată fie
cărui stat garanția deplină de a se 
afla la adăpost de orice primejdie 
de agresiune din afară sau de a- 
mestec în treburile sale interne. în 
acest sens, este necesar să se țină 
cit mai curînd Conferința general- 
europeană — cu participarea tutu
ror statelor interesate — confe
rință care ar putea deschide calea 
înfăptuirii securității pe continent, 
contribuind totodată în măsură 
importantă la îmbunătățirea cli
matului internațional.

Răspunderea pentru viitorul o- 
menirii impune tuturor popoarelor 
să acționeze în modul cel mai ho- 
tărît pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor. Realizarea dezarmării 
generale și în primul rînd a de
zarmării nucleare ar elibera po
poarele de o uriașă povară, ar re
prezenta o imensă contribuție la 
promovarea păcii și progresului.

Sesiunea jubiliară a O.N.U. din 
acest an — important eveniment 
internațional — a demonstrat încă 
o dată că dezideratele de pace, 
securitate și progres ale umanită- 
tății nu se pot realiza decît cU 
participarea largă a tuturor țărilor 
— fie ele mari.- mijlocii sau mici —, 
a evidențiat faptul că zecile și ze
cile de popoare ale lumii sînt ho- 
tărîte să exercite un rol activ în 
viața internațională, pentru ca 
problemele care preocupă astăzi 
omenirea să fie soluționate în in
teresul tuturor popoarelor. în a- 
cest spirit, dorim să ne aducem în 
continuare aportul la sporirea ro
lului O.N.U., la intensificarea ac
tivității acestei organizații în ve
derea înfăptuirii păcii și înțele
gerii internaționale. Eficiența și 
autoritatea O.N.U. ar crește, fără 
îndoială, prin asigurarea universa
lității sale și, în special, prin res
tabilirea drepturilor legitime în a- 
ceastă organizație ale Republicii 
Populare Chineze. Este timpul, 
după părerea noastră, să se înțe
leagă că nici o problemă în lume 
nu se poate rezolva ignorînd Re
publica Populară Chineză.

Doresc să-mi exprim deplina în
credere că întilnirile noastre, dis
cuțiile pe care le vom purta în a- 
eeste zile cu Maiestatea Sa Hassan 
al II-lea vor contribui la dezvol
tarea conlucrării între România și 
Maroc în viața internațională, în 
direcția întăririi păcii și secu
rității, a extinderii cooperării con
structive între state și popoare.

Cu convingerea că această vizi
tă va duce la multiplicarea rela
țiilor de colaborare româno-maro- 
cane, va întări prietenia dintre po
poarele celor două țări, va contri
bui la cauza generală a păcii și 
apropierii între popoare, toastez 

în sănătatea Maiestății Sale 
Hassan al II-lea,

a distinselor personalități maro
cane prezente la acest dineu,

pentru prosperitatea și fericirea 
poporului marocan,

pentru prietenia și colaborarea 
dintre România și Maroc,

pentru reprezentanții tuturor 
statelor aflați aici,

pentru pace între popoare I

A ȘEFILOR DE MISIUNI DIPLOMATICE

„Kasr el Duiuf“ — palatul de 
reședință al președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a reunit ieri seara pe 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Rabat care au venit să 
prezinte omagiile lor șefului de stat 
al României.

în marea sală maură, președin
tele Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu și 
Bujor Almășan, a primit pe am
basadorii : R.A.U. — Hassan Fahmy 
Abdelmaguid, decanul corpului di
plomatic, Uniunii Sovietice, Etio
piei, Coastei de Fildeș, Elveției, 
Iordaniei, Belgiei, Iranului, Sene
galului, Arabiei Saudite, Pakista
nului, Libanului, Austriei, Greciei,

Depunerea unei coroane la mormântul 

lui Mohammed al V-lea
Ora 17,00. Președintele Consiliu

lui de Stat și persoanele oficiale 
care îl însoțesc părăsesc palatul 
oaspeților, îndreptîndu-se spre 
Mausoleul Moulay Hassan, unde se 
află mormîntul lui Mohammed al 
V-lea. în „Tuarga" — piața pala
tului — o mare mulțime de oa
meni salută cordial sosirea șefu
lui de stat român.

Pe placa funerară de marmură 
albă, care acoperă mormîntul ma
relui dispărut, se depune o coroa
nă de garoafe roșii, purtînd pan

SOSIREA LA RABAT
(Urmare din pag. I)

Stat aterizează, răsună, în semn 
de salut, 21 de salve de tun. Fan
fara intonează un marș militar. 
Aeronava s-a oprit în fața salo
nului de onoare, străjuit de un ca
targ în vîrful căruia flutură trico
lorul românesc, alături de drape
lul marocan.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu deosebită cordialitate de Ma
iestatea Sa Hassan al II-lea, care 
urîndu-i bun venit, își exprimă fe
ricirea de a-1 putea saluta în nu
mele poporului marocan și al său 
personal. La rîndul său. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îi 
adresează suveranului marocan un 
cald salut din partea Consiliului de 
Stat și a poporului român. Șefului 
statului român îi este prezentat a- 
poi prințul Moulay Abdallah.

La rîndul său, șeful statului nos
tru prezintă suveranului marocan 
persoanele oficiale care îl însoțesc: 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul industriei mi
niere și geologiei, Vasile Mircea, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al României în Maroc

în continuarea ceremoniei sînt 
intonate imnurile naționale ale ce
lor două țări. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan al II-lea 
trec apoi în revistă garda militară, 
echipată în ținută de paradă, care 
prezintă onorul.

Rînd pe rînd, prezintă șefului 
statului nostru omagiile lor pre

Cehoslovaciei, Algeriei, Marii Bri
tanii, Iugoslaviei, Irakului, Guineei, 
Olandei, Franței, Mauritaniei, 
S.U.A., Perului, R. F. a Germa
niei, Spaniei, Ghanei, Kuweitu
lui, Tunisiei, pe însărcinații cu 
afaceri ai R. P. Chineze, Li
biei, Malayeziei, Nigeriei, Cubei, Ita
liei, Bulgariei, Belgiei, Indiei, Un
gariei, Norvegiei, Turciei, Dane
marcei, Republicii Democratice 
Congo, Poloniei, Argentinei, Japo
niei, precum și pe reprezentantul 
programului Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare.

O dată încheiată ceremonia pre
zentării, președintele Nicolae 
Ceaușescu a oferit un ceai în onoa
rea oaspeților, în cursul căruia s-a 

glica tricoloră. Șeful statului ro
mân, celelalte persoane oficiale, 
păstrează un moment de reculege
re, cinstind memoria lui Moham
med al V-lea, eminent om de stat 
care și-a închinat întreaga viață 
luptei pentru cucerirea independen
ței și suveranității naționale a Ma
rocului, pentru progresul și pros
peritatea poporului marocan.

La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușescu semnează în Cartea de 
aur.

mierul Ahmed Laraki, președintele 
Parlamentului, Abdelhadi Bouta- 
leb, membri ai guvernului.

în încheierea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și re
gele Hassan al II-lea se retrag în 
salonul de onoare, unde cei doi șefi 
de stat se întrețin cordial.

La ieșirea lor în piața din fața 
aeroportului, președintele Consi
liului de Stat și regele Marocului 
sînt aclamați de o mare mulțime 
de oameni.

în această zi, capitala Marocului 
a întîmpinat cu căldura prieteniei 
pe șeful statului nostru, președin
tele Nicolae Ceaușescu, populația 
capitalei marocane rezervîndu-i 
„cea mai aleasă întîmpinare aces
tui mare oaspete", după cum sub
linia în ajunul sosirii presa, făcîn- 
du-se ecoul sentimentelor ce au a- 
nimat opinia publică cu multe zile 
înaintea evenimentului „sosirii 
ilustrului fiu al poporului român, 
moment de cea mai mare impor
tanță în afirmarea și dezvoltarea 
relațiilor româno-marocane".

încă din primele ore ale dimi
neții, animația orașului s-a con
centrat treptat de-a lungul artere
lor pe care le va parcurge oaspe
tele român, de la aeroport și pînă 
la reședința sa.

„ Yahya el rais" — „Trăiască 
președintele l“. Cu aceste cuvinte 
populația salută pe șeful statului 
român, care, însoțit de suveranul 
marocan, se îndreaptă spre Rabat, 
într-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliști. De-a lungul șose
lei se aștern covoare viu colorate. 

întreținut cordial cu numeroși șefi 
de misiuni diplomatice, printre care 
cei ai Franței, Uniunii Sovietice, 
Republicii Arabe Unite, Republicii 
Populare Chineze, S.U.A., Iranului, 
Austriei, Cehoslovaciei. în convor
birile purtate cu șeful statului ro
mân, șefii misiunilor diplomatice 
și-au exprimat prețuirea față de 
politica de colaborare și coopera
re, de înțelegere și pace între po
poare pe care o promovează Româ
nia în relațiile internaționale, au 
subliniat rolul important pe care 
îl au contactele personale între 
șefi de state, vizitele reciproce 
menite să lărgească sfera colaboră
rii reciproc avantajoase între țări 
și popoare din întreaga lume.

La această solemnitate au parti
cipat : Hadj Ahmed Balafrej, mi
nistru, reprezentant personal al 
Maiestății Sale regelui, Youssef 
Eel Abbes Taarji, ministrul aface
rilor externe, Ahmed Bargach, mi
nistru al cultelor și al afacerilor is
lamice, Mustapha Farres, secretar 
de stat al planului, Driss Bennou- 
na, șeful protocolului regal și al 
Cancelariei, Hassan Karrat, amba
sadorul Marocului în România, șl 
alte personalități oficiale maro
cane.

Din loc în loc se desprind din mul
țime șiruri de dansatori. Grupuri 
folclorice interpretează cîntece 
populare cu care, după obiceiurile 
locului, sînt întîmpinați oaspeții 
dragi.

Cavaleri tradiționali, faimoșii 
„khiafa", îmbrăcați în burnusuri 
albe, salută pe înaltul oaspete ro
mân, trăgînd cu flintele în aer. 
Mulțimea scandează în limba a- 
rabă: „Ahlan na sahlan bilrais 
al roumaini" — „Fiți bine venit, 
președinte al României". Pretutin
deni se văd portretele președinte
lui Ceaușescu și al regelui Hassan 
al II-lea. Cetățeni flutură stegu- 
lețe românești. Pe largi banderole 
de pînză albastră înălțate deasupra 
șoselei se pot citi, în limba româ
nă: „Vizita Excelenței dv. în Maroc 
reprezintă un simbol al prieteniei 
între popoarele noastre", „Coopera
rea internațională este garanția pă
cii, progresului și prosperității po
poarelor". „România și Marocul 
sînt unite printr-o trainică priete
nie în lupta contra colonialismu
lui".

Aceleași manifestări de simpatie 
îl însoțesc pe înaltul oaspete pînă 
la intrarea în oraș, unde cortegiul 
oficial pătrunde în capitală de-a 
lungul Bulevardului Hassan al 
II-lea — hotarul ce desparte 
orașul vechi de cel nou; în 
fața vechilor ziduri crenelate, 
cu metereze și turnuri, ale Me- 
dinei — milenara citadelă for
tificată a Rabatului — se înalță 
clădirile moderne într-o imagine 
sugestivă pentru transformările 

(Continuare in pag. a IV-a)
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înnoitoare prin care trece Marocul 
de astăzi.

în piața „Hossein I”, cei doi șefi 
de state coboară din mașina des
chisă. li întîmpină membrii Con
siliului municipal îmbrăcați în 
„djellablle" albe. Ei oferă preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, după 
datina arabă, lapte și curmale. Șe
ful statului român răspunde cu 
căldură aclamațiilor mulțimii, 
trece printr-un adevărat culoar 
viu, parcurgînd pe jos, în această 
atmosferă de entuziasm, piața 
care se deschide spre Bulevardul 
Hassan al II-lea.

însoțit de uralele mulțimii, cor
tegiul oficial de mașinii «străbat 
în continuare bulevardele Moham
med al V-lea și Ibn-Khaldoun, în- 
dreptîndu-se spre reședința ce i-a 
fost rezervată președintelui Consi
liului de Stat al României.

Cortegiul oficial străbate apoi 
Bulevardul Mohammed al V-lea, 
unde se află impunătoarea clădire 
a Parlamentului, și trece pe sub 
celebra Poartă Bab Rouah, îndrep- 
tîndu-se spre Kasr el Duiuf, palat 
al oaspeților de vază, construit în 
stilul fastuos al arhitecturii ma
rocane, înconjurat de grădini. Pe 
o largă alee, umbrită de palmieri, 
garda Maiestății Sale prezintă o- 
norul cu arme de epocă.

La palatul rezervat oaspeților, 
M. S. regele Hassan al II-lea re
comandă președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe membrii Comitetului 
de onoare. Apoi, șeful statului ma
rocan își ia rămas bun de la pre
ședintele român.

Onorurile cele mal înalte cu 
care a fost întîmpinat președintele 
Nicolae Ceaușescu, fiecare moment 
al acestei veritabile sărbători 
populare cu care a fost primit pre
tutindeni șeful statului român 
sînt ilustrate grăitor prin ceea ce 
declara, în ajunul sosirii, Abdeslam 
Ben Aii, guvernatorul regiunii ca
pitalei marocane, făcîndu-se inter
pretul sentimentelor locuitorilor 
Rabatului: „Ne-am pregătit să 
facem cea mai aleasă primire 
ilustrului fiu al unui popor prie
ten, izvorîtă din căldura prieteniei 
și stimei, să-1 întîmpinăm cu toate 
onorurile cuvenite acestei persona
lități eminente".

Aprecierea de care se bucură 
România, politica sa, în această 
parte a lumii, este relevată de zia
rul „La Depâche" : „Raporturile 
dintre România și lumea popoare
lor africane au o tradiție veche. 
Poporul român s-a aflat întotdea
una alături de popoarele arabe și 
africane în lupta acestora împo
triva jugului străin".

Aceleași ecouri le-am reîntîlnit 
în discuțiile avute cu personalități 
marcante ale vieții politice maro
cane. Salutînd sosirea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, ministrul 
afacerilor externe, Youssef Bel 
Abbes Taarji, relevă că „întîlnirea 
dintre cei doi șefi de state, con
vorbirile care vor avea loc la Ra
bat, în cursul cărora vor fi abor
date atît aspecte ale raporturilor 
bilaterale cît și probleme ale ac
tualității internaționale, vor con
stitui un moment de deosebită im
portanță pentru bunele relații 
existente între Maroc și România, 
între țările noastre, arată șeful 
diplomației marocane, nu există 
probleme în susnensie. Persoecti- 
vele acestor legături sînt deosebite 
și îsi vor găsi, fără îndoială, o de
plină confirmare în urma vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pe care Marocul a așteptat-o cu o 
deosebită plăcere".

„Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu vor oferi fără îndoială 
cadrul cel mai propice lărgirii, di
versificării și consolidării legături
lor și cooperării prietenești dintre 
România și Maroc" — declară

Mohamed Jaidi, ministrul de stat 
al comerțului și industriei. „Fără 
îndoială că un aspect important al 
promovării acestor raporturi prie
tenești îl va constitui promovarea 
pe mai departe a relațiilor econo
mice, domeniu în care există nu
meroase posibilități a căror fruc
tificare corespunde dorinței și in
teresului ambelor țări".

Secretarul general al Oficiului 
însărcinat cu probleme industriale 
din Ministerul Industriei și Co
merțului, M. Benhayoun, sublinia 
la rîndul său . „întîlnirea dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa Hassan al II-lea va 
prilejui, fără îndoială, posibilita
tea examinării fructuoase a moda
lităților de lărgire și consoli
dare a cooperării ecpnomice din- 
We România și Maroc. Diferite 
delegații marocane, printre care 
și cea de parlamentari și indus
triași în fruntea căreia am avut 
onoarea să mă aflu, s-au reîn
tors extrem de impresionate de 
dezvoltarea multilaterală a țării 
dv., care poate constitui un exem
plu pentru multe state. Am putut 
cunoaște o Românie aflată în plin 
efort creator, încununată de stră
lucite succese atît în domeniul 
economic, cît și pe plan cultural 
și social".

Haloui Hassan, membru al Con
siliului național al Partidului 
„Istiqlal", declara : „Vizita pre
ședintelui României prietene va 
deschide o nouă etapă în relațiile 
dintre cele două țări. Salutăm tot
odată cu multă bucurie această 
vizită, cu atît mai mult cu cît Ex
celența Sa Nicolae Ceaușescu este 
președintele unei țări față de care 
nutrim sentimente de admirație 
pentru hotărîrea cu care militează 
în sprijinul instaurării în relațiile 
dintre state a unor principii 1 de 
înaltă ținută politică, 
a adus președintelui 
Ceaușescu și României un presti
giu binemeritat. România este, 
în același timp, o țară care luptă 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului

Aceasta 
Nicolae

și Partidul „Istiqlal" nu poate de
cît să salute această poziție justă". 

„Văd în această vizită a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, dl. Nicolae Ceaușescu, 
un eveniment deosebit de impor
tant pentru țara noastră" — de
clară Mehdi Bennouna, președin- 
te-director general al agenției 
„Maghreb Arab Presse", directorul 
influentului cotidian marocan „La 
Depeche", Este vorba de o vizită 
cu o semnificație aparte, România 
fiind o țară socialistă, care a dat 
lumii exemple edificatoare din 
multe puncte de vedere : recon
strucție, industrializare, dezvoltare 
economică dinamică. Conducînd 
țara ț5g“u'n' drum 
respectul și stima compatrioților 
săi, pit și pe plan internațional, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a afirmat ca o eminentă perso
nalitate. îmi exprim convingerea 
că putem lărgi fructuos relațiile 
politice, cooperarea economică și 
culturală cu o țară ca România, 
raporturile bune dintre statele 
și popoarele noastre constituind 
premise excelente".

Vizita pe care șeful statului nos
tru o întreprinde zilele acestea în 
Maroc confirmă o dată în plus fap
tul că România și-a cîștigat înaltul 
respect al opiniei publice interna- 

- ționale, iar aceasta datorită politi
cii sale active de cooperare cu toa
te statele lumii, indiferent de orân
duirea lor socială, demonstrînd 
practic posibilitatea construirii 
unei lumi în care să biruie pacea, 
colaborarea între popoare. Țară 
socialistă, România contribuie ac
tiv la îmbunătățirea relațiilor 
dintre state, a climatului in
ternațional, președintele Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa intensă pe 
plan mondial simbolizînd această 
poziție extrem de apreciată în lu
mea întreagă. Apreciată fierbinte 
în aceste zile de poporul marocan.

car6 i-a' atras

lon MARGINEANU 
Adrian IONESCU 
Paul DIACONESCU 
Constantin BENGA

Telegrame de la bordul avionului
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Zburînd peste teritoriul R. S. F. Iugoslavia, vă transmit sincere urări 
de sănătate și fericire personală, iar poporului frate iugoslav un salut 
cordial, succes deplin în nobila operă de construire a socialismului în pa
tria sa.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist 

Român
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GIUSEPPE SAR AGAT

Președintele Republicii Italiene

Cu ocazia survolării Italiei, vă adresez cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporului italian prieten, de pace și pros
peritate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

Republicii Socialiste Româniaal

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE

Democratice și PopularePreședintele Republicii Algeriene

Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, vă transmit, Excelență, cele 
calde urări de sănătate și fericire personală și de prosperitate și pacemai

poporului algerian prieten.
* NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Răspunsurile depind de intre’aări,
Deschiderea emisiuni! de di
mineață. Teleșcoală 
închiderea emisiunii de di
mineață.
Deschiderea emisiunii. Din 
muzica popoarelor.
„Toate pînzele sus !“ — emi
siune pentru pionieri. Prezin
tă Florin Piersic.
Măsurile cu privire la per
fecționarea organizării, plani
ficării și conducerii agricul
turii. Ecouri.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Seară de teatru : „Trei su
rori" de A. P. Cehov. Pre
mieră TV. Adaptare șl regia : 
Ion Barna. In ................
Ileana Predescu, 
Bălănuță, Valeria 
Cozorlcl, George 
Marin Moraru, 
Rauțchl, Valeria _________
Aurora Șotropa, Mircea Con- 
stantinescu.
Prim-plan. Campioana olim
pică Lia Manollu. Emisiune 
de Aristide Buhoiu.

22,35 Divertisment muzical cu Nar- 
ghita.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

• Pomul de Crăciun : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 3399)
— 17,15 ; (seria de bilete 3400) —
20,15.
• Z : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21, 
CAPITOL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21.
• Căpitanul Florian : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21.
• Vagabondul : BUCUREȘTI, — 
8,45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, FAVORIT — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30 ; VICTORIA —
— 8,30 ; 12 ; 16 ; 19,30.
• Femela să se teamă de bărbat: 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
e Soarele alb al pustiului : LU
MINA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30. 
n Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 16,15 
18,15; 20,15.
o Program pentru copii — DOINA
— 10-11
• A trăi pentru a trăi : DOINA — 
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
a Fumul : TIMPURI NOI -> 9—
20.30 în continuare.
• Omul
— 8,30 ;
EXCELSIOR
18,30; 
13,30;
9: 11,15. . .
• Asta-t tot ce
9 ; 10,30 ; 12,30 ;
leagăn — 16,30 ; 
plat mîine — 21 
(sala Union)
• De șapte ori șapte : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15;
17.15.
• Cadavrul viu : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 19,30.
n Medicul de la asigurări : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Ultimul mohican : DACIA —
8.45 — 20,30 în continuare, RAHO
VA — 15,30 ; 17,45 : 20,15.
o King Kong evadează : BUCEGI
— 10.30; 16; 18; 20,30, DRUMUL
SĂRII — 15.30 ; 17,45 ; 20, GIU-
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA 

,15,30 ; 18 ; 20,15.
• Unghiul de cădere : UNIREA — 
16 ; 19,15.
• In umbra coltului : LIRA —
15.30 ; 1-8 ; 20,15.
a Paria : FERENTARI — 15,30 ;
17.45 : 20,15.
a Departe de lumea dezlănțuită : 
COTROCENI — 14,30 ; 17.15 ; 20.30. 
VIITORUL — 16 ; 19,15.
a 100 de carabine : PACEA —
15.45 ; 18 ; 20.15 : MUNCA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
A Călugărița din Monza : FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Soarele vagabonzilor : CRÎN- 
GASI — 16 ; 18 : 20.
A Răzbunarea Sfîntului : GLORIA 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 : 18.15 ; 20,30,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 
18; 20,15, TOMIS — 9—15.45 în con
tinuare; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 16; 18,15; 20.30.
« Fantasme : MTORIȚA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30.
n Vînătoarea de vrăjitoare : PO
PULAR — 15,30 ; 18 ; 20.15.
A Hibernatus : FLACĂRA — 15,30; 
18 : 20.15.
a Sentința : VITAN — 15,30 ; 18 :
20.15. )

din Sierra : FEROVIAR
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21,
-----  9; 11; 13,30; 16;

21, MELODIA — 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 
’ 13,30; 16; 18,15; 20,30.

s-a întîmplat — 
14,30, Cîntec de 

18,45, S-a întîm- 
: CINEMATECA

ZVVVVVWWWWWW

In filmul de montaj „A- 
mintiri bucureștene" auto
rul (scenariul și regia : 
Radu Gabrea) și-a propus 
ca, folosind imagini cine
matografice ale vremii, să 
realizeze un tablou evoca
tor al Bucureștilor din pri
mele decenii ale acestui 
veac.

Mărturiile adunate pe 
benzi de celuloid de ope
ratorii deceniilor trecute 
oferă — in multiple planuri 
— posibilitatea unor mon
taje revelatoare, cu valoare 
memorialistică și, în ace
lași timp, cu un sens actual 
izvorît din asociațiile pe 
care le prilejuiesc direct, 
prin imagine, sau doar le 
sugerează spectatorilor. „A- 
mintiri bucureștene" de
monstrează aceste resurse 
ale genului.

Strîngînd laolaltă imagini 
filmate care, în sine, sînt 
poate de un interes limitat, 
aspecte adeseori întîmp'.ă- 
toare, pitorești ale orașului 
de pe vremuri, filmul reu
șește să sugereze variate 
ipostaze și mentalități ale 
Bucureștilor, să contureze 
o lume care ni se pare as
tăzi foarte departe deși ne 
desparte de ea doar o ju
mătate de secol. Vedem 
tramvaiul cu cai, zăbovim 
in peisajul eteroclit al pie
ței, privim animația străzii. 
Si o nuntă, și o petrecere 
de familie, și o paradă, și 
o secvență de patinaj in 
Cișmigiu. ne ajnintim „lan
țurile" și tarabele de la 
Moși — dar vedem și in ce 
condiții inumane se muncea 
ia Fabrica de gaz, și in ce 
condiții inumane se trăia 
în bordeiele de la perife
rie. Unele dintre aceste 
documente cinematografice 
și, mal ales, alăturarea for 
se apropie de universul atît 
de pregnant evocat de Ar- 
ghezi în nepieritoarele sale 
amintiri bucureștene. citate 
— ca un motto — la tn- 
cenutul acestui film.

Vizionarea a zeci de mii 
de metri de peliculă păs
trată în Arhiva națională 
de filme a evidențiat, de la 
bun început, faptul că ma
terialul existent este insu
ficient pentru reconstituirea

dar și întrebările de răspunsuri
Am însoțit nu demult una din nu

meroasele brigăzi științifice care, săp- 
tămînă de săptămînă, iau drumul sa
telor pentru a se întilni cu țăranii 
cooperatori și a discuta cu ei cele 
mai diverse probleme științifice, teh
nice, culturale, juridice care îi inte
resează. Am poposit împreună cu ea 
în comuna Al. Vlahuță, județul Va
slui. Manifestarea fiind pregătită cu 
grijă, din timp, factorii culturali din 
comună au avut răgazul să se infor
meze ce anume întrebări frămîntă pe 
localnici, iar la rîndul ei, conducerea 
casei de cultură din Bîrlad a știut ce 
specialiști să trimită in cadrul bri
găzii. —----
precisă de cuprindere și, lucrul 
putea lesne constata, 
„confecționate" de 
Aici a avut loc un 
mic, cu cei pre
zenți în sală. în
curajați de mo
dul cum erau 
date răspunsurile, 
s-au pus alte și 
alte întrebări. S-a 
observat astfel cît 
de eficace este o 
acțiune bine or
ganizată. cît 
fertilă este 
tîlnirea care 
la bază cerințe

în județul Vaslui sînt alcătuite 15 
asemenea colective pe lingă casele de 
cultură, coordonate direct de către 
comisia județeană pentru difuzarea 
culturii și științei. La indicațiile co
mitetului județean pentru cultură și 
artă s-au format brigăzi științifice și 
la nivelul unor comune unde există 
suficiente cadre calificate, cu pregă
tire superioară.

Și, totuși, nu întotdeauna întîlnirea 
brigăzii științifice cu sătenii se des
fășoară sub aceste bune auspicii. 
Cauzele 7 Formalismul în alegerea 
întrebărilor (la care „contribuția" con
ducerii căminului cultural este ade
sea substanțială), înjghebarea în pri
pă a colectivelor de lectori, modali
tățile șablon de comunicare a cunoș
tințelor etc.

— La Lipova, ne spunea Dumitru 
Marin, inspector al Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă Vas
lui, unde am însoțit o brigadă, a fost 
vizibil că majoritatea întrebărilor au 
fost „confecționate" de directorul că
minului cultural. Consecința : acțiu
nea a interesat prea puțin pe cei pre
zenți.

Exemplul nu este izolat. Comitetul 
pentru cultură și artă din Bîrlad a 
trimis, cu cîtva timp în urmă, la in
dicațiile organului cultural județean, 
un colectiv format dintr-un medic, 
un jurist și un profesor de geografie 
in satul Fedești, (comuna Șuletea), 
unde nu mai fusese de multă vreme 
vreo brigadă științifică ori vreun con
ferențiar. Și totuși, deși interes exista, 
acțiunea nu și-a atins în bună măsură 
scopul din cauza acelorași motive : 
pe de o parte, brigada a fost alcă
tuită în pripă, competența ei neaco- 

. perind în totalitate sfera de interese 
a localnicilor, pe de altă parte, între
bările (vagi, generale), citite de direc
torul căminului cultural, nu aparți
neau cetățenilor, ci erau „făcute" chiar 
de coordonatorul treburilor cultu
rale de pe raza comunei. Puși în fața 
acestei situații, membrii brigăzii știin
țifice au căutat — prin concretizările 
pe care s-au străduit să le ofere ad- 

! hoc — să stîrnească pe cît posibil cu
riozitatea celor prezenți pentru de
clanșarea adevăratelor întrebări, 
altfel, juristul Emil Zalotovici, mem
bru al colectivului, un vechi și con
secvent activist cultural, ne mărturi
sea : „Ar fi trebuit să se știe cu cer
titudine care sînt realele preocupări, 
frămîntări ale locuitorilor satului, ce 
răspunsuri vor aceștia să afle, la ce 
probleme așteaptă clarificări. Pentru 
că oricît am fi puși la curent cu alte 
probleme (cuceririle spațiului cosmic, 
de pildă), noi nu putem înlocui cu 
maximă competentă, un profesor de 
fizică, de pildă". în această ordine de 
idei, tovarășul N. Borș, directorul Ca-

iști sa trimită in cadrul bn- 
întrebările au avut o sferă 

se 
nu fuseseră 

cineva anume, 
dialog viu, dina-

sei de cultură din Bîrlad, spunea că 
pentru a se evita asemenea situații 
se vor trimite pe viitor chestionare în 
satele limitrofe municipiului și apoi, 
în funcție de frecvența și natura în
trebărilor depistate, se vor alcătui co
lectivele brigăzii pentru un sat ori 
altul. De ce nu s-a născut o aseme
nea idee încă de 
nii 7

Să presupunem 
fică a intrat în 
liste de întrebări 
se procedează din acest 
Prin ce mijloace transmite ea infor
mațiile sutelor de ascultători 7 Iată 
întrebări pe care ni le-am pus de-a 
lungul itinerarului nostru alături de 
brigăzile științifice. Ce am constatat 7 
Se știe că expunerea clară, concisă, la 
obiect, îmbrăcată într-o „haină" ex-

la începutul acțiu-
că brigada științi- 
posesia unei reale 
ale sătenilor. Cum 

moment 7

O concluzie care s-a impus reconstituind 
itinerarele unor BRIGĂZI ȘTIINȚIFICE

de 
în- 
are

reale ala satului.

film de lung metraj 
datele sale cele mai

lntr-un 
— și în ____  __  _
semnificative — a peisaju
lui social și uman propriu 
orașului în perioada cir
cumscrisă pe ecran. Regizo
rul a suplinit unele lacune 
de memorie a peliculei 
recurgînd la fotografii, la 
mărturii certificate de ta
lentul și poziția avansată 
a unor artiști ca Tonitza ; 
în plus, a alăturat secven
țelor documentare imagini 
filmate în anii respectivi de

De

«

presivă, plastică, satisface gustul as
cultătorilor, captivează. Dimpotrivă, 
răspunsurile lungi, metamorfozate în 
conferințe, expuse monoton, uneori 
fals docte, încărcate cu termeni de 
specialitate, pot îndepărta pe cetă
țean de actul cultural. Intre acești 
doi poli oscilează și modalitățile prac
tice ale brigăzilor urmărite. La Fe- 
dești, de pildă, s-a amintit numele 
unor gînditori din antichitate (Talles, 
Ptolemeu etc.) care au emis ipoteze 
cu privire la forma Pămîntului. S-au 
amintit, s-au enumerat și atît. N-ar 
fi fost oare mai nimerit să se ex
plice, în plus, și cine sînt acești gîn
ditori, unde și cînd au trăit ’ Fără a 
vulgariza actul de cultură, trebuie 
să-i asigurăm acestuia accesibilitatea. 
Dar, în același timp, este absolut ne
cesar ca brigada științifică să acorde 
toată atenția calității și complexității 
informațiilor oferite ascultătorilor, 
astfel ca explicațiile să trezească scîn- 
teia interesului la cei prezenți, să-i 
invite să-și continue singuri, ulte
rior, informarea.

Din multitudinea faptelor constata
te, am dori să amintim și un alt as
pect. Se vorbește intens In ultimul 
timp, despre necesitatea caracterului 
practic al actului de cultură trans
mis maselor. Iată însă că aceeași bri
gadă care s-a deplasat la Fedești, răs- 
punzînd la întrebarea „Ce loc ocupă 
Pămîntul în sistemul solar 7“ în loc 
să-și argumenteze afirmațiile, însoțin- 
du-Ie de un bogat material intuitiv 
— singurul în măsură să convingă și 
să facă înțeleg niște noțiuni altfel 
abstracte — nu a utilizat nici o planșă 
reprezentînd sistemul solar, nu a adus 
în fața celor prezenți nici un glob 
pămîntesc (care se găsește în dotarea 
oricărei șooli generale). Cum poate fi 
explicat acest lucru în momentul în 
care la centrul de județ ni se afir
mă, și pe bună dreptate, că brigada 
științifică trebuie să fie „înarmată" 
cu cit mai multe mijloace de practică 
culturală, planșe, mulaje, aparate de 
fizică și chimie, discuri, bandă mag-

netică, cărți, Ilustrații etc. etc. pen
tru ca, ori de cite ori se ivește prile
jul, să poată conferi mai multă ex
presivitate răspunsurilor 7

Inconsecvența în atitudinea orga
nelor culturale, lipsa lor de fermitate 
în transpunerea în viață a unor co
recte și utile principii teoretice poa
te fi urmărită și în alte exemple. In 
numeroase comune există profesori 
cu studii superioare, medici, ingineri 
agronomi și zootehniști, bine pregă
tiți din punct de vedere profesional. 
Că aici este util să funcționeze bri
găzi științifice locale care să-și des
fășoare activitatea permanentă în 
cadrul comunei și în satele limitrofe, 
fără a mai fi nevoie să fie trimise 
frecvent brigăzi științifice de la cen
tru, constituie un lucru de la sine în
țeles. Inginerul agronom din comună 

știe mai bine ca 
oricine din afară 
să dea răspunsu
rile cuvenite la 
întrebările coope
ratorilor izvorîte 
din munca lor ; la 
fel medicul și 
profesorul, cu 
condiția — evi
dent — a unei ri
dicate competen
țe profesionale. 

Asemenea brigăzi există și în județul 
Vaslui, dar în bună măsură sînt for
mal alcătuite, ele figurînd doar în 
scriptele căminelor culturale. In a- 
cest sens, Dumitru Marin preciza : 
„Ca și alte brigăzi constituite pe plan 
județean, (dirijate, deci, de forul ju
dețean de cultură — n.n.) majoritatea 
celor de la comune își trăiesc întru- 
cîtva viața doar în lunile de iarnă".

— Ar trebui — afirma Gh. Bălăuță, 
președintele comitetului județean 
pentru cultură și artă, ca responsa
bilii brigăzilor științifice să fie cu 
adevărat... responsabili. Noi nu pu
tem să însoțim pe teren toate brigă
zile.

Dar — ne Întrebăm — este oare 
nevoie de a le însoți pe teren sau, în 
primul rind, de a le coordona judicios, 
de a le ajuta, cu alte cuvinte să-și 
gindească activitatea, să-și estimeze 
atribuțiile 7

— Ar trebui — continua Interlocu
torul nostru — să creăm membrilor 
comisiei județene pentru difuzarea 
culturii și științei mai multă respon
sabilitate în munca de organizare a 
brigăzilor.

Și din nou ne exprimăm nedume
rirea : cine Împiedică forul de cultură 
județean să acționeze în această di
recție 7

Raidul nostru In județul Vaslui a 
scos la iveală numeroase aspecte in
teresante ale activității de zi cu zi a 
brigăzilor științifice. In discuția fi
nală purtată la comitetul județean 
pentru cultură și artă am fost asigu
rați că, în perioada imediat urmă
toare, constatările negative vor con
stitui obiectul unor măsuri speciale, 
astfel încît dialogul dintre brigada ști
ințifică și țăranii cooperatori să se 
desfășoare pe viitor în cele mai bune 
condiții. Un asemenea punct de ve
dere nu poate fi decît aprobat Și, 
bineînțeles, tradus în faptă.

Vaslle IANCU
corespondentul „Sctnteîi

teatre
• Filarmonica de Stat „George E- 
nescu“ (Ateneul Român) : Concert 
omagial DINU LIPATTI — 20
• Opera Română : Faust — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30
• Teatrul Național „I.L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : Regele Lear 
— 20 (sala Studio) : O femeie cu 
bani — 20
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit dorin
ță — 20.
• Teatrul Mic : Teatrul de Stat 
Ploiești : Cafeneaua — 20.
• Teatrul „C.I.Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie ! — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 20.
• Teatrul Gluleștl i Gtlcevile din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul de revistă și 
„Ion Vasllescu" i Fetele 
— 19.30.
• Teatrul satiric muzical
nașe (sala Savoy) : La _______
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) ■ 
Sonatul lunii — 19,30.

comedie 
Didlnei

„C. Tă- 
Grădina

Spontan în îmbinarea dife
ritelor secvențe, preocupat 
în genere de ritmul f ‘ 
mului său. regizorul 
izbutit însă, mai puțin, 
structureze imaginile 
care a dispus, în așa 
încît — cu toate limitele 
ordin 
confere maximum de relief 
evocării. Filmul a fost con
ceput ca un album de a- 
mintiri, însă această mo
dalitate ar fi impus, cu atît 
mai mult, echilibrarea și

documentar

fil- 
a 

să 
de 
fel 

■ de 
să

a reflecta cu mai multă 
forță această ipostază, mi
litantă, a Capitalei, con
semnată în documente și in 
amintirile multor 
porani.

Aceeași remarcă 
privește prezența 
lităților reprezentative ale 
epocii — oameni care și-au 
legat indestructibil existen
ța de viața socială, cultura
lă a Bucureștilor. Cum 
evocarea începe din 1900 și 
se încheie spre mijlocul de-

contem-
șl tn ce 
persona-

Cronica filmului

„AMINTIRI
BUCUREȘTENE"

precursori ai cineamatoris- 
mului sau de pionieri ai fil
mului artistic, și-a îngăduit 
chiar unele licențe de cro
nologie pentru a evoca at
mosfera Bucureștilor de o- 
dinioară.

Efortului de selecție s 
materialului filmat, Radu 
Gabrea i-a alăturat un e- 
fort de omogenizare a ele
mentelor diverse la care a 
apelat — și, într-adevăr, 
fragmentele de film 
pe viu, fotografiile, dese
nele, secvențele din filme 
jucate se armonizează, în
văluite de aceeași atmosfe
ră. Se face simțită volup
tatea evocării, iar acest ta
blou al vechiului București 
poartă. Indiscutabil, am
prenta personalității tină- 
rului cineast care se apro
pie cu seriozitate profesio
nală de un gen cinemato
grafic pretențios și dificil.

prins

potențarea aspectelor celor 
mai caracteristice.

tn „Amintiri bucureștene" 
sînt surprinse contraste 
proprii orașului din tre
cut, filmul evocă momente 
ale luptei sociale, revoluțio
nare a muncitorimii bucu
reștene : o manifestație so
cialistă de la începutul vea
cului (se pare singurul do
cument filmat din trecutul 
mișcării revoluționare), apoi 
rememorarea masacrului 
din piața Teatrului Națio
nal. apoi Grivița anilor '33 
— evenimente esențiale ale 
Istoriei Bucureștilor 
orașul muncitoresc.
știința orașului și năzuin
țele, bătăliile pentru o via
tă mai bună sînt doar par
tial reliefate pe ecran, deși 
(cu atît mai mult cu cît 
filmul nu se limitează strict 
la memoria peliculei) s-ar 
fi putut găsi modalități de

Dar 
con-

centului al patrulea, era 
firesc ca — pe lingă Minu- 
lescu, Caragiale, Titulescu 
etc — să se găsească mo
dalitatea prezentării unui 
Sadoveanu, Iorga, Enescu, 
sau cel puțin a marcării 
existenței lor în epocă.

Dar, în pofida acestor 
inconsecvente și inegalități 
(inclusiv a intercalării unor 
aspecte mai puțin semnifi
cative sau parazitare), filmul 
nu rămîne fără ecou. Pe 
ecran, componentele etero
gene ale montajului do- 
bindesc unitate, o serie de 
secvențe au forță evoca
toare, spectatorul se a- 
muză uneori, alteori este 
emoționat de aceste „a- 
mintiri bucureștene".

Esențial în orice film de 
montaj, comentariul — 
semnat de George Maco- 
vescu — punctează inten
țiile evocării. Aplicat

imaginii, comentariul im
pune prin discreție. prin 
sobrietate, cuprinde reflec
ții pe tema curgerii irever
sibile a timpului, are ac
cente de pamflet cînd 
vențele o cer. Ar fi 
poate, un cîștig pentru 
dacă textul ar fi dat 
mult relief comentării 
nimentelor sociale, politice, 
compensind unele hiatus-url 
de documentare și înlocuind 
prin echivalențe mai. ex
presive anumite accente li
vrești (amplificate și de o 
lectură fie prea neutră, fie 
prea insinuantă).

Experiența realizării fil
mului „Amintiri bucurește
ne" obligă să ne gîndim la 
cei care — peste timp — 
își vor asuma sarcina evo
cării Bucureștilor epocii 
noastre, a vieții orașului de 
azi, și a oamenilor săi. Tn 
acest scop, j 
actualități, filmelor docu
mentare, 
de 
nul , 
aduc

sec- 
fost, 
film 
mai 

eve-

turnatului de
unor emisiuni 

televiziune (de 
,Prim-plan“-ului),

o 
pertantă 
imagini a realității 
temporane, li se cer 
dăugate și alte iniția
tive de publicistică cinema
tografică în stare să 
poată defini oricînd pre
zentul și atmosfera speci
fică orașului aflat In mo
mente decisive ale devenirii 
sale. Asemenea imagini me
rită să fie reținute consec
vent și Intr-un registru larg 
de memoria peliculei.

Revenind la „Amintiri 
bucureștene", să mențio
năm încă o dată că acest 
film — o prezență necesa
ră și agreabilă în peisajul 
nostru cinematografic — 
merită să fie văzut și de 
cei care au cunoscut orașul 
de pe vremuri, și de cei 
care, mai tineri, vor putea 
astfel să-și facă o idee des
pre trecutul Capitalei. Iar 
dacă imaginea de ansambju 
suscită interesul, meritul 
este al întregii echipe (cu 
o apreciere deosebită a 
contribuției monteusei Mar
gareta Anescu și a ingine
rului de sunet Andrei 
Papp).

contribuție 
la cronica

Se
care 
im- 

in 
con- 

a-

D. COSTIN
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DUPĂ VIZITELE DE PRIETENIE IN R. D. VIETNAM Șl R. P. CHINEZĂ

Delegația U. G. S. R. 
s-a întors în Capitală

Luni s-a înapoiat în Capitală dele
gația Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă de tovară
șul Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., care a fă
cut vizite de prietenie în R. D. Viet
nam și R. P. Chineză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Nicolae Gavrilescu, Gheorghe 
Petrescu, Larisa Munteanu, secre
tari ai Consiliului Central, de membri 
ai Comitetului Executiv și activiști 
ai Consiliului Central al U.G.S.R.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Cian Hai-fun. Hoang Manh Tu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al

R. D. Vietnam, și Tran Kien, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Vietnamului de Sud.

★
în drum spre patrie, delegația a făcut 

o escală la Moscova. La aeroportul 
Șeremetievo, delegația a fost întîm
pinată și salutată de P. Pimenov și
S. Salaev, secretari ai C.C.S. din 
U.R.S.S.

A fost prezent, de asemenea, Teo
dor Marinescu, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

La aeroport au fost prezenți am
basadorul R. P. Chineze în Uniunea 
Sovietică, Liu Sin-ciuan, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei din Mos
cova a R. D. Vietnam.

0 delegație a Comitetului municipal București 
al P.C.R. a plecat la Budapesta

Luni seara a plecat la Budapesta 
delegația Comitetului municipal 
București al P.C.R., condusă de to
varășul Virgil Cazacu, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
care, Ia invitația Comitetului orășe
nesc Budapesta al P.M.S.U., va face 
o vizită de schimb de experiență în 
R. P. Ungară.

La plecare, în Gara de Nord, dele
gația a fost condusă de tovarășii Dan

Marțian și Dumitru Joița, membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului municipal București al 
P.C.R., Nicolae Stanciu, vicepreședin
te al Comitetului Executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, de activiști de partid.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Consfătuire pe tema „Organizarea 
și normarea muncii personalului tehnic, 

economic, de alte specialități 
și administrativ

Zilele trecute a avut loc în 
Capitală o consfătuire pe țară 
pe tema „Organizarea și nor
marea muncii personalului teh
nic, economic, de alte specia
lități și administrativ", inițiată 
de Centrul de studii pentru or
ganizarea și normarea muncii 
al Ministerului Muncii.

Au participat peste 600 de 
specialiști din ministere, alte 
instituții, centrale industriale și 
întreprinderi, institute de cer
cetări și proiectări.

La lucrările consfătuirii a 
participat și un grup de specia
liști de la Institutul muncii din 
Sofia.

Consfătuirea a avut drept 
scop cunoașterea și valorifica
rea rezultatelor și experienței 
pozitive obținute pînă în pre
zent în acest domeniu și pu
nerea în discuție a probleme-

H

lor cu caracter practic sau me
todologic ce au apărut fie cu 
ocazia desfășurării acțiunii de 
organizare și normare a mun
cii, fie cu prilejul elaborării de 
studii și cercetări pe linia dez
voltării și perfecționării acestei 
activități.

Referatele prezentate și dez
baterile care au avut loc au 
constituit, pentru marele număr 
de participant^ un prețios 
schimb de experiență în activi
tatea lor practică, menit să con
tribuie la îmbunătățirea orga
nizării ——*-!! ------ ■■■' •-
scopul 
nale a 
nomic, 
specialități, care are o impor
tanță deosebită în conducerea 
activității economice.

și normării muncii în 
utilizării cît mai rațio- 
personalului tehnic, eco- 
administrativ și de alte

(Agerpres)
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căzuti in războiul antifascist

în cinstea aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român

Concurs pentru ridicarea in orașul Sf. Gheorghe 
a monumentului închinat memoriei ostașilor români

TELEGRAME EXTERNE 
CONVORBIRI PRIVIND 
ACORDUL COMERCIAL 
DE LUNGĂ DURATĂ 

ROMÂNO CEHOSLOVAC
PRAGA 7. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
Luni a avut loc la Praga deschiderea 
convorbirilor oficiale privind acordul 
comercial de lungă durată pe perioa
da 1971—1975 dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Delegațiile celor două 
țări au fost conduse de miniștrii co
merțului exterior, Cornel Burtică și 
Andrej Barcak. Au fost discutate, 
de asemenea, probleme referitoare la 
intensificarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări pe anul 1971. 
Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă sinceră, tovărășească.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Orientări si măsuri
5

ale Partidului Comunist din Spania

Cronica zilei

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul 
popular al județului Covasna 
și Uniunea artiștilor plastici 
din Republica Socialistă Româ
nia organizează un concurs 
pentru ridicarea în orașul 
Sfîntu-Gheorghe a monumen
tului închinat ostașilor români 
căzuți în războiul antifascist.

Prin compoziție și dimen
siuni se va urmări integrarea 
armonioasă a monumentului 
în ansamblul arhitectural al 
orașului.

Tema va fi inspirată din lup
tele duse de trupele române 
pentru eliberarea Transilva
niei. După cum se știe, pe teri
toriul județului Covasna, osta
șii români au luptat cu mult 
eroism, dînd dovadă de înalte 
calități ostășești și un patrio
tism înflăcărat.

Concursul este deschis tutu
ror artiștilor plastici membri 
ai U.A.P. și ai Uniunii arhi- 
tecților, care pot participa in
dividual sau în colectiv.

Planurile și desfășurările ca
drului arhitectural șl ale an
samblului urbanistic în care se 
propune amplasarea monu
mentului la scara 1:500, cu in
dicarea propunerilor de siste

matizare care reies din schița 
de sistematizare a orașului 
sau din detaliile de sistemati
zare ale zonei respective, se 
pot obține de la Comitetul de 
cultură și artă al județului Co
vasna și de la U.A.P. București, 
Calea Victoriei nr. 155.

Machetele și piesele însoți
toare vor fi depuse la Oficiul 
pentru organizarea expozițiilor 
de artă, strada Batiștei nr. 13, 
București, pînă la 20 aprilie 
1971. Pentru concurenții din 
provincie se va lua în conside
rare data expedierii prin 
poștă.

Se vor acorda următoarele 
premii: — 1 premiu I în va
loare de 20 000 lei și acordarea 
comenzii pentru executarea 
monumentului; — 2 premii II 
a cîte 15 000 lei fiecare ; — 2 
premii III a cîte 10 000 lei fie
care ; — 3 mențiuni a cîte 
5 000 lei fiecare,

Rezultatul concursului va fi 
comunicat în termen de 15 zile 
de la predarea proiectelor.

Lămuriri suplimentare se 
pot obține de la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă — 
Direcția artelor plastice, Uniu
nea artiștilor plastici și Comi
tetul județean pentru cultură 
și artă Covasna.

Ministrul comerțului 
exterior al României 
a sosit la Bruxelles
BRUXELLES 7 (Agerpres) — Luni 

a sosit la Bruxelles, intr-o vizită ofi
cială, ministrul comerțului exterior al 
României, Cornel Burtică. La sosire, 
ministrul român a fost salutat de 
Hendric Fayat, ministrul comerțului 
exterior al Belgiei, și de înalți func
ționari din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului Exte
rior. Au fost de față Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul României la 
Bruxelles.

Ministrul comerțului exterior al 
României va purta convorbiri cu per
sonalități din țara gazdă, privind dez
voltarea schimburilor comerciale și 
a cooperării tehnico-economice și in
dustriale româno-belgiene.

Delegația Ministerului Sănătății din 
R. D. Germană, condusă de dr. Lud
wig Mecklinger, prim-adjunct al mi
nistrului, care ne-a vizitat țara la in
vitația Ministerului Sănătății, a pă
răsit luni dimineața Capitala. Oaspe
ții au fost salutați la plecare, pe ae
roportul Otopeni, de dr. Mihail Al- 
dea, adjunct al ministrului sănătății, 
și alte persoane oficiale.

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei R. D. Germane la București.

★
De clteva zile sînt oaspeți ai țării 

noastre artiștii Teatrului popular din

Subotița (R.S.F. Iugoslavia). După 
spectacolele prezentate la Timișoara, 
Cenei, Sînmartinu Sîrbesc, Tg. Mureș 
și Sf. Gheorghe, colectivul teatrului 
iugoslav a oferit, luni seara, un spec
tacol publicului bucureștean. Pe sce
na Teatrului Mic. artiștii din Subotița 
au interpretat comedia „Răposatul" a 
cunoscutului scriitor sîrb Branislav 
Nușici, tn montarea regizorului Ra
doslav Lazici.

(Agerpres)

Accidentul unui avion al companiei TAROM

SEMICENTENARUL ARHIVELOR 
STATULUI DIN CLUJ

Un .avion de pasageri de tip BAC, 
aparținind liniilor TAROM, care e- 
fectua curse regulate intre București 
și Tel Aviv, s-a prăbușit, luni 7 de
cembrie, în jurul orei 17, în apropie
rea aeroportului „Kogălniceanu“-Con- 
stanța.

Neputind ateriza pe aeroportul 
București-Otopeni, din cauza condi
țiilor atmosferice nefavorabile, avio
nul a fost dirijat către aeroportul in
ternațional „Kogălniceanu" de lingă 
Constanța. La o distanță de aproxi
mativ 5 km de aeroport, avionul s-a 
prăbușit. în avion se găseau 27 de 
persoane, din care 20 de pasageri și 
restul membri ai echipajului. După

producerea accidentului s-au luat mă
suri pentru acordarea ajutoarelor de 
primă urgență. Nouă persoane rănite 
au fost imediat transportate la un. 
spital din Constanța. Celelalte persoa
ne și-au găsit sfîrșitul în tragicul ac
cident.

S-a constituit imediat o comisie 
guvernamentală condusă de tovarășul 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, din care fac 
parte Pavel Ștefan, ministrul trans
porturilor, și specialiști, comisie care 
s-a deplasat in aceeași zi la fața lo
cului pentru anchetarea cazului.

(Agerpres)

PREMIERUL EGIPTEAN 
l-A PRIMIT PE MINISTRUL 

ROMÂN PENTRU 

PROBLEMELE TINERETULUI

Ziarul „MUNDO OBRERO", organ 
al C.C. al P.C. din Spania, a publicat 
Rezoluția politică adoptată la plenara 
lărgită a C.C. care a avut loc în 
luna septembrie a.c.

In rezoluție se arată că la plena
ră au participat conducători ai 
partidului din principalele zone și 
orașe ale Spaniei. Plenara a ascul
tat rapoartele prezentate de tovară
șii Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri 
și Ignacio Gallego cu privire la sar
cinile politice actuale ale partidului! 
poziția partidului față de probleme
le naționale și regionale din Spa
nia ; întărirea partidului. Comitetul 
Central a aprobat în unanimitate 
rapoartele prezentate, precum și in
formarea Comitetului Executiv pri
vind activitatea internă și cea des
fășurată în cadrul mișcării comu
niste internaționale. Plenara și-a 
reafirmat încrederea în Comitetul 
Executiv și în secretarul său gene
ral, tovarășul Santiago Carrilloț și a 
exprimat omagiul său tovarășei Do
lores Ibarruri, care va împlini in 
curînd 75 de ani de viață exempla
ră, ca militantă revoluționară fiind 
una din figurile cele mai proemi
nente ale mișcării comuniste inter
naționale. La plenară au fost coop
tați noi membri în C.C. și în Comi
tetul Executiv.

Tn continuare, în rezoluție se ara
tă : „Comitetul Central a hot.ărît 
excluderea din partid a lui Enrique 
Lister, Celestino Uriarte, .Jose Bâr- 
zana, Luis Balaguer și Jesus Săiz, 
care de cîtva timp sprijină activ 
munca fracționistă a lui Eduardo 
Garcia și Agustin Gâmez, formînd 
împreună cu aceștia un grup ce ca
lomniază politica partidului și in
sultă pe conducătorii și militanții 
partidului. Enrique Lister, Celestino 
Uriarte, Josă Barzana au avut posi
bilitatea să-și spună cuvîntul la ple
nara lărgită a C.C., însă ei au pără
sit în mod provocator reuniunea 
încă de la începutul lucrărilor, toc
mai în momentul cînd fusese apro
bată ordinea de zi, evitînd astfel 
confruntarea pozițiilor lor cu cele 
ale membrilor C.C.".

în rezoluție se dă o înaltă apre
ciere avîntului pe care l-a cunoscut 
în ultima vreme în Spania mișcarea 
muncitorească, acțiunilor comisiilor 
țărănești, participării intelectualilor 
la activitatea politică revoluționară, 
în genere, luptei maselor largi.

Orientarea partidului constînd în 
„a îeși la suprafață" — se spune mai 
departe in rezoluție — și-a confir
mat justețea ; deși mișcarea urmea
ză un drum spinos și greu, acesta 
este însă drumul care duce spre 
victoria democrației.

Rezoluția afirmă intenția fermă „de

a menține relații de. prietenie și cola
borare cu toate partidele comuniste, 
cu toate țările socialiste — oricare 
ar fi pozițiile lor în actuala pole
mică — pe baza internaționalismului 
și neamestecului în problemele in
terne ale fiecărui partid și ale fie
cărei țări.

Referindu-se în continuare la întîl- 
nirea avută cu conducerea P.C.U.S., 
se subliniază că ea a scos în evi
dență faptul că ceea ce unește cele 
două partide este mai puternic de- 
cît ceea ce le separă. „Existența 
deosebirilor nu poate fi și nici nu 
va constitui un obstacol, cel puțin 
în ceea ce ne privește, în calea 
menținerii relațiilor de prietenie și 
colaborare".

După ce se referă la dezvoltarea 
legăturilor cu alte partide comu
niste, rezoluția subliniază : „Partidul 
Comunist din Spania face eforturile 
necesare pentru, normalizarea rela
țiilor cu Partidul Comunist Chinez. 
Acționînd în acest fel, sintem con
vinși că servim cauzei revoluției spa
niole, intereselor revoluției mondia
le și ale mișcării muncitorești și co
muniste internaționale, contribuim 
la unitatea acestora".

Tn rezoluție se arată că „în 
fața încercării fracționiștilor, or
ganizațiile și militanții au dat o do
vadă clară de maturitate politică, 
de hotărîre revoluționară în apă
rarea principiilor, a politicii și a 
unității partidului. A reieșit că, de Ia 
C.C. pînă la organizațiile de bază, 
există o unitate indestructibilă, o 
unitate pe care nimeni și nimic n-o 
va putea rupe. încercarea de scin
dare a eșuat, așa cum au eșuat și 
alte încercări anterioare".

în legătură cu excluderea lui En
rique Lister, ziarul ..MUNDO OBRE
RO" a scris că, respins și condam
nat pentru comportarea sa. de către 
C.C. , Lister s-a grăbit să lanseze un 
ziar fals ..Mundo Obrero", publicînd 
o versiune neadevărată cu privire Ia 
cele petrecute in cadrul plenarei.

în legătură cu aceste probleme, 
tovarășul Santiago Carrillo a acordat 
la 4 noiembrie ziarului „LE MON
DE" un interviu. în care a spus : 
„Partidul nostru, care este indepen
dent, a rezolvat deja problema Lister. 
Cei 111 membri ai Comitetului 
Central, dintre care 90 trăiesc 
în Spania, aprobă politica noas
tră, care este urmată de toate 
organizațiile partidului din Spania. 
Lister nu este urmat decît de citeva 
grupuri mici de adepți dintre emi- 
granții spanioli aflați în una sau 
două țări socialiste. în Franța nu 
dispune decît de vreo 60 de simpa 
tizanți, dintre cei 10 000 comuniști 
spanioli emigranți".

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 
Al. Mureșan). S-au împlinit cinci de
cenii de la înființarea, la Cluj, a Ar
hivelor statului. Luni, 7 decembrie, 
la Biblioteca universitară, a avut 
loc o adunare jubiliară.

Cu acest prilej, colectivul Arhivelor 
statului din Cluj a fost salutat și fe
licitat de către tovarășul Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., președinte al 
consiliului popular județean, Gh. Ti- 
tileanu, directorul general al Arhi
velor statului, acad. C. Daicoviciu, 
prof. univ. Șt. Pascu, rectorul Univer
sității „Babeș-Bolyai" din Cluj, și 
conf. univ. Iosif Kovacs de la Insti
tutul de istorie. Totodată, a a- 
vut loc inaugurarea noului lo
cal al Arhivelor, «-a deschis o ex

poziție jubiliară cu tema „Din tezau
rul documentar al Arhivelor statului 
din Cluj" și s-a organizat o sesiune 
jubiliară de comunicări științifice.

în încheierea festivităților, partici
pants au adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune : „în aceste momente, ne în
dreptăm gîndul către Partidul Co
munist Român, către dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, fiu sti
mat și iubit al poporului nostru, 
asigurîndu-vă că, alături de celelalte 
instituții clujene, ne vom strădui să 
fim la înălțimea sarcinilor și vom 
răspunde cu încredere și devotament 
marilor cerințe ale dezvoltării Româ
niei socialiste".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

șl 11 decembrie. In țară : Vremea va fi 
rece. Cerul va fl variabil, mal mult

noros. Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va prezenta intensificări, predominînd 
din sectorul nord-estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 10 
și zero grade, iar maximele între minus 
4 șl plus 6 grade. Ceață slabă. In Bucu
rești : Vreme rece, cu cerul mai mult 
noros. Temporar, lapoviță șl ninsoare. 
Vînt potrivit, cu intensificări din nord 
est. Temperatura se menține coborîtă.

CAIRO 7. — Corespondentul Ager
pres C. Oprică transmite : în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde în Re
publica Arabă Unită, Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist din 
România, ministru pentru proble
mele tineretului, a fost primit de 
Mahmud Fawzi, primul ministru e- 
giptean, cu care a avut un schimb 
de vederi asupra unor probleme de 
interes reciproc și asupra situației 
internaționale. A fost exprimată, cu 
acest prilej, dorința reciprocă de 
dezvoltare a relațiilor dintre Româ
nia și R.A.U. La întrevedere a asis
tat Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo.

Presa egipteană publică ample in
formații în legătură cu vizita minis
trului român în R.A.U., subliniind, 
îndeosebi, interesul manifestat în 
cursul discuțiilor pentru întărirea le
găturilor de prietenie dintre tinere
tul celor două țări.

O delegație a P.C. din Spania 
a sosit la Londra

LONDRA 7 (Agerpres). — La invi
tația Partidului Comunist din Marea 
Britanic, la Londra se află într-o 
vizită o delegație a Partidului Co
munist din Spania, condusă de San
tiago Carrillo, secretarul general al 
partidului.

Vorbind în fața ziariștilor, pe ae
roport, Santiago Carrillo a făcut apel 
la opinia publică democratică din 
Anglia să sprijine campania în ve

derea eliberării tinerilor patrioți 
basci, amenințați cu condamnarea la 
moarte de Consiliul de război din 
Burgos. „Singura lor vină, a spus se
cretarul general al P.C. din Spania, 
a fost că au cerut, libertate pentru 
poporul spaniol". Vorbitorul a adău
gat că procesul intentat acestor tineri 
urmărește „să intimideze forțele din 
ce in ce mai numeroase care se 
opun, în Spania, actualului regim".
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Un film zguduitor 
la televiziunea britanică: 

„Sfîrșitul dialogului"
— A FI NEGRU IN AFRICA DE SUD —

o lume întreagă în...

HOCHEI PE GHEAȚĂ

Meciuri de mare 
atracție 

pe patinoarul 
„23 August"

Patinoarul acoperit „23 August" a 
găzduit ieri primele meciuri ale „Tur
neului selecționatelor armatelor prie
tene". La turneu iau parte, după cum 
am mai anunțat, selecționatele clubu
rilor militare din U.R.S.S., Ceho
slovacia (Dukla Jihlava), Bulgaria 
(T.S.K.A. Sofia), Polonia (Legia Var
șovia) și România (Steaua București).

După festivitatea de deschidere a 
competiției, pe gheață s-au Întrecut 
formațiile Dukla Jihlava și Legia 
Varșovia. Meciul a permis la început 
evidențierea echipei varșoviene, care, 
deși dominată teritorial, a deschis 
scorul pe un frumos contraatac, fi
nalizat de Jaskierski. Cu toate efor
turile depuse de hocheiștii ceho
slovaci, scorul a rămas neschimbat 
pînă la pauză. După reluare. Dukla 
egalează (min 23, prin Balun), ia a- 
poi conducerea (min. 30, prin fun
dașul Bubla) și se distanțează la 3—1 
(prin Holik). Legia reduce din han- 
dicao (min 38. prin Trsesniewski). 
Acest gol avea să fie Insă și ultimul 
înscris de varșovieni. pînă la termi
narea partidei Dukla impunîndu-se 
cu autoritate și ciștigînd cu scorul de 
6-2.

Echipa bucureșteană Steaua, tn 
rlndul căreia au evoluat aseară și 
cîțiva jucători de la Dinamo, a în- 
tîlnit apoi formația bulgară T.S.K.A. 
Septemvrijsko Sofia. Un meci inte
resant, cu destule momente de ho
chei de calitate, in care sportivii 
noștri, cum de altfel se și anticipa, 
și-au impus superioritatea. Scor final 
7—3 (2—1, 3—0, 2—2).

Programul de astăzi prevede ur
mătoarele partide : Selecționata
U.R.S.S. — T.S.K.A. Sofia (ora 17) și 
Steaua — Dukla (ora 19,30). Ieri, or
ganizatorii ne-au anunțat că pentru 
elevi intrarea este liberă.

în citeva rînduri
DUPĂ turneul întreprins 

IN R.P.D. COREEANA, echipa de te
nis de masă a României a sosit luni 
la Pekin. Pe aeroport, sportivii români 
au fost salutați de reprezentanți ai 
Comitetului Național de Cultură și 
Sport, ai Comitetului revoluționar o- 
rășenesc Pekin, ai Asociației de prie
tenie cu străinătatea, ai Comitetului 
de cultură fizică și sport din capi
tala R. P. Chineze.

Timp de o săptămînă, sportivii ro
mâni vor evolua la Pekin și Tient- 
zin în compania jucătorilor din cele 
două orașe.

BOXERUL FILIPINEZ ERBITO 
SALAVARRIA ESTE NOUL CAM
PION MONDIAL LA CAT. MUSCA, 
în meciul desfășurat la Bangkok, el 
l-a învins prin k.o. în repriza a doua 
pe deținătorul centurii, Chartchai 
Chionoi (Tailanda).

CUNOSCUTUL ATLET DIN R.P. 
CHINEZA NI CHIH-CIN a fost de
semnat de Academia de Sporturi din 
Paris cel mai bun sportiv din lume 
pe luna noiembrie. După cum s-a 
mai anunțat, in cursul unei reuniuni 
atletice, Ni Chih-cin a realizat la să
ritura in înălțime 2,29 m, performanța 
superioară recordului mondial ofi
cial.

DISPUTAT LA WROCLAW, me
ciul de fotbal dintre echipele de ti
neret ale Italiei și Poloniei a reve
nit gazdelor cu scorul de 2—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Kwiatkow
ski și Krawczyk.

TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH 
DE LA PALMA DE MALLORCA a 
fost reluat după o zi de repaus cu 
partidele cuprinse în runda a 19-a. 
Majoritatea partidelor s-au întrerupt, 
iar in celelalte cinci, încheiate, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Gligorici—Ivkov remiză ; Reshevski— 
Polugaevski 1—0 ; Panno—Gheller 
remiză ; Filip—Uhlmann remiză ; 
Naranja—Larsen 0—1.

In clasament continuă să conducă 
marele maestru american Robert 
Fischer cu 12,5 puncte și două parti
de întrerupte, urmat de Gheller — 
12,5 puncte, Larsen 12 puncte, Hub-

ner 11,5 puncte și o partidă între
ruptă, Mecking, Portisch și Taima- 
nov 11 puncte și o partidă întrerup
tă fiecare, Gligorici și Uhlmann 11 
puncte, Polugaevski 10,5 puncte, 
Panno 10 puncte, Hort, Minici și 
Smislov 9 puncte și o partidă între
ruptă fiecare, Ivkov 9 puncte.

TURNEUL MASCULIN DE HAND
BAL de la Opole a luat sfîrșit cu 
victoria echipei Poloniei, care în me
ciul decisiv a întrecut cu scorul de 
19—18 (11—11) selecționata Norve
giei. Pentru locul 3, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 22—21 (17—13) reprezen
tativa Cehoslovaciei.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICA de la Nagoya a 
revenit japonezului Akinori Nakaya
ma — 57,85 puncte, urmat de sovie
ticul Viktor Klimenko — 65,95 puncte. 
La feminin au dominat sportivele 
sovietice : Liubov Burda a ocupat lo
cul întîi — 38,10 puncte, fiind urmată 
de Alga Korbut și Tamara Lazaro- 
vici — ambele cu 37,60 puncte.

LA 9 DECEMBRIE va începe la 
Minsk un mare turneu internațional 
de box, la care vor lua parte pugi- 
liști din Bulgaria, Cuba, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Mexic, Polonia, 
România, U.R.S.S. și selecționata 
R.S.S. Bieloruse.

MECIURILE TURNEULUI DE 
FOTBAL U.E.F.A., rezervat echipe
lor de juniori se vor desfășura în 
luna mai a anului viitor în 22 de 
orașe cehoslovace, printre care Plsen, 
Gottwaldow, Kosice, Hradek Kralove 
(aceste patru orașe sînt gazdele 
principale ale celor patru grupe), 
Pardubice, Ostrava, Karlovy Vary, 
Presov etc.

TURNEUL FEMININ DE HAND
BAL PENTRU CUPA SILEZIEI s-a 
încheiat in localitatea Semianovice 
cu victoria echipei R. D. Germane, 
învingătoare în ultimul meci cu 13—9 
(5—7) in partida cu reprezentativa 
Olandei. Pe locul doi s-a clasat re
prezentativa Poloniei, care a termi
nat la egalitate 13—13 (7—9) întîlni- 
rea cu formația Ungariei.

Telespectatorii brita
nici au fost recent 
„martori" ai unei 
incursiuni inedite in 
lumea apartheidului. 
Filmul documentar 
„Phela Ndaba" (Sfirși- 
tul dialogului) prezen
tat pe micul ecran con
stituie un necruțător 
act de acuzare împotri
va rasismului, ridicat la 
rang de politică de stat 
în Republica Sud-A- 
fricană. Despre rasis
mul practicat de regi
mul de la Pretoria 
s-au scris multe repor
taje, există numeroase 
mărturii din partea a- 
celora care au izbutit 
să viziteze această 
țară, însă acest zgudui
tor documentar înfă
țișează mai convingă
tor decît orice alt 
mijloc de expresie ce 
înseamnă politica de 
apartheid, ce înseamnă 
să fii negru în Africa 
de Sud.

Cine sînt autorii pe
liculei ? „Toți cei care 
au făcut filmul și-au 
riscat viața și liberta
tea pentru că, potrivit 
legilor din Africa de 
Sud, ei pot fi arestați 
fi condamnați pentru 
sabotaj și terorism" — 
a arătat la început co
mentatorul postului de 
televiziune B.B.C. De 
aceea despre ei se știe 
doar că au fost cinci 
tineri negri, simpati
zantă ai organizației 
„Panafrican Congress", 
pusă in afara legii de 
regimul sud-african. Ei 
au filmat pe ascuns, 
fiind ajutați uneori de 
vizitatori albi, cu aju
torul cărora filmul a 
putut fi scos clandestin 
din țară.

Acești operatori ano
nimi dezvăluie fapte șl 
imagini necunoscute 
pînă în prezent de ni
meni din afară. Ima
gini de-a dreptul cu

tremurătoare : temni
țe, lagăre de con
centrare, slums-uri, 
mizerie și moarte pen
tru negri — filmate în 
umbra palatelor luxoa
se „numai pentru 
albi" ! In țara care se 
află pe primul loc în 
lumea capitalistă în 
ce privește producția 
de diamante, aur, pla
tină, crom, antimoniu, 
peste 50 la sută din co
piii negri mor înainte 
de a împlini virsta de 
5 ani ; în țara care 
pretinde a avea (bine
înțeles pentru popu
lația albă) nivelul de 
trai cel mai ridicat 
după cel din S.U.A., 
un miner negru de la 
minele de aur din 
Transvaal cîștigă abia 
5 lire pe lună ; in țara 
care se pretinde a fi 
una din campioanele 
„lumii libere" se înre
gistrează 50 la sută din 
totalul condamnărilor 
la moarte și execuții
lor din întreaga lume. 
87 la sută din întreaga 
suprafață a țării (bine
înțeles cel mai roditor 
pământ) aparține albi
lor, care reprezintă 
doar 14 la sută din 
populație, în timp ce 
aproape 17 milioane 
locuitori de culoare 
dețin numai restul de 
13 la sută din supra
față. Negrii nu au 
dreptul să aleagă sau 
să fie aleși, nu au 
dreptul să locuiască 
laolaltă cu albii, nu au 
dreptul să stea în 
parcuri pe băncile al
bilor, nu au dreptul să 
călătorească cu auto
buzele albilor, nu au 
dreptul să fie îngro- 
pați în cimitirele albi
lor. Au însă „dreptul", 
sau, mai precis, obli
gația de a munci pen
tru albi ! Toate acestea 
sînt traduse în cadre

și secvențe covîrșitoa- 
re prin tragismul lor.

Ziua, de lucru pentru 
un negru începe la 
ora 4 dimineața, Fil
mul înfățișează cartie
rele de cocioabe de 
la marginea orașelor 
Capetown și Johanes- 
burg înconjurate cu 
sîrmă ghimpată, un
de locuiesc aproape 
700 001) de oameni. Te
lespectatorii îi pot ve
dea pe negri inghe- 
suindu-se noaptea în 
trenuri sau autobuze 
spre locurile de muncă 
din orașe la distanță 
de circa 40—50 km, ii 
revăd apoi, la orele 
tîrzii ale serii, după a- 
proape 17 ore de mun
că, în aceleași trenuri 
și autobuze ticsite reîn- 
torcîndu-se de la lucru.

Și din nou imagini 
care pun față în față 
viața albilor șl a popu
lației negre, dezvăluind 
discrepanța care sepa
ră pe oameni numai 
pentru că au pielea de 
altă culoare, in restau
rante iau masa cei 
albi, pentru negri fiind 
rezervat trotuarul ; al
bii joacă tenis, în timp 
ce negrii întrețin tere
nurile. I,a toate aces
tea se adaugă acțiuni
le cruntului aparat ra
sist de represiune.

Acestea sînt faptele 
pe care ni le prezintă 
în imagini dramatice 
filmul „Sfîrșitul dialo
gului". Un document 
demascator al politicii 
de apartheid și tot
odată un act de mare 
curaj, fiind, după cum 
scrie ziarul „Obser
ver", unul din cele mai 
remarcabile episoade 
ale activității clandes
tine din Africa de Sud 
îndreptate împotriva 
regimului rasist.

N. PLOPEANU 
Londra, 7



viața internațională
EES

Ieri a fost semnat la Varșovia

TRATATUL
cu privire la bazele 

normalizării relațiilor dintre
R. P. Polonă si R. F. a Germaniei

9

VARȘOVIA 7 — Corespondentul I. Dumitrașcu transmite : In Sala co
loanelor a Consiliului de Miniștri din Varșovia a avut loc luni la prinz so
lemnitatea semnăiii Tratatului cu privire la bazele normalizării relațiilor re
ciproce dintre Republica Populară Polonă și Republica Federală a Germa
niei.

Documentul a fost semnat din 
partea Poloniei de Jozef Cyran
kiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri și de ministrul aface
rilor externe, Ștefan Jedrychowski, 
iar din partea R.F. a Germaniei de 
cancelarul Willy Brandt și ministrul 
afacerilor externe, Walter Scheel.

La semnare, a fost prezent Wladys-

/. CYRANKIEWICZ: Imediat după intrarea 
in vigoare a tratatului trebuie stabilite relații 

diplomatice intre cele două țări
în cuvîntul său, premierul polonez, 

Jozef Cyrankiewicz, a subliniat că a 
fost semnat un tratat de însemnătate 
fundamentală pentru relațiile dintre 
R. P. Polonă și R. F. a Germaniei. 
Acest tratat, a spus vorbitorul, este 
rezultatul unei activități îndelungate 
și perseverente, în decursul căreia 
bunăvoința ambelor părți a trebuit să 
soluționeze probleme dificile, care au 
fost o consecință a trecutului. Noi 
ne-am călăuzit de dorința de a curma, 
in sfîrșit, pe cit ne este în puteri, 
scopul tragic al războaielor, calami
tăților și nedreptăților, care au ca
racterizat pînă in prezent istoria re
lațiilor polono—germane și să facem 
să dispară prăpastia între popoarele 
polonez și german, prăpastie creată 
cu mîinile barbarilor cotropitori și 
ocupanți hitleriști in anii celui de-al 
doilea război mondial.

După ce a subliniat că drumul spre 
lichidarea acestei prăpăstii a fost tra
sat prin încheierea, în urmă cu 20 de 
ani, a Tratatului de la Zgorzeleck 
dintre Polonia populară și R. D. Ger
mană și prin demarcarea frontierei de 
stat între Polonia și Germania, vor
bitorul a arătat că numai pe această 
bază — a recunoașterii caracte
rului ireversibil și inviolabil al fron
tierei de vest poloneze existente pe li
nia Odra-Nysa-Lujickaia a devenit, 
de asemenea, posibilă și semnarea 
prezentului tratat, care deschide ca
lea normalizării relațiilor între Polo
nia și cel de-al doilea stat german 
ivit pe ruinele celui de-al treilea 
Reich — R.F. a Germaniei.

Sintem încredințați — a spus pre
mierul polonez — că semnarea pre
zentului tratat creează baze reale și 
trainice pentru procesul normalizării 
relațiilor între statele noastre, care 
trebuie să cuprindă diferitele do
menii ale vieții, înviorînd în primul 
rînd colaborarea economică, tehnico- 
științifică și culturală, să servească 
intereselor just înțelese ale ambelor 
părți. Noi considerăm de comun a- 
cord că, imediat după intrarea în 
vigoare a tratatului, trebuie stabilite 
relații diplomatice intre R.P. Polonă 
și R.F. a Germaniei. Dorim ca in
trarea în vigoare a tratatului nostru, 
ca și a tratatului încheiat la Mos

W. BRANDT: Tratatul va 
ambele popoare se 

unul de
La rindul său, cancelarul federal, 

Willy Brandt, a spus : Sint convins 
că semnînd tratatul, am făcut un 
pas just și oportun. Consider că noi, 
toți care ne-am adunat aici astăzi, 
ne dăm seama că ziua de 7 decem
brie 1970 este o zi deosebită pentru 
ambele noastre popoare. Semnînd 
tratatul, noi am încheiat etapa care 
a trecut și am marcat deschiderea 
unei noi etape. Ne aflăm în pragul 
unor noi relații. Tratatul pe care 
l-am semnat tratează în mod temei
nic bazele normalizării relațiilor re
ciproce.

In perioada care a trecut, a spus 
mai departe vorbitorul, au fost nu
meroase încercări pentru stabilirea 
unor relații noi între statele noastre. 
Dar s-a ajuns la convorbiri serioase 
după ce Wladyslaw Gomulka și cu 
mine ne-am apropiat unul de celă
lalt în cursul ultimilor doi ani în 
urma declarațiilor publice sincere. 
In felul acesta, noi am sprijinit din 
ambele părți dezvoltarea care, sînt 
convins de aceasta, trebuia să fie 
rodnică pentru relațiile dintre po
poarele noastre, dezvoltare care nu 
va aduce prejudicii nici unuia dintre 
state și care poate consolida pacea 
în Europa.

Aș vrea să confirm cu satisfacție 
acordul nostru de a stabili relații 
diplomatice complete, imediat după 
intrarea in vigoare a tratatului din
tre statele noastre, a declarat 
Willy Brandt.

Politica guvernului meu, a spus el, 
este îndreptată spre o destindere 
reală a încordării în Europa și, în 
primul rînd, în centrul Europei. Tra
tatul de la Moscova a fost un jalon 
pe această cale. Tratatul semnat as-

ÎNTREVEDERE gomulka-brandt
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Can

celarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a avut luni după-amiază o 
întrevedere cu Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. La 
întrevedere a participat Jozef Cyran
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone.

In aceeași zi, la Ministerul Aface
rilor Externe al R.P. Polone, a avut 
loc o întilnire între miniștrii de ex
terne ai celor două țări — Ștefan 
Jedrychowski și Walter Scheel.

După cum transmite agenția P.A.P., 
au fost discutate o serie de probleme 
referitoare la relațiile dintre Polonia 

Iaw Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. Au fost de fată membrii 
celor două delegații, persoane ofi
ciale poloneze.

Premierul Cyrankiewicz a oferit un 
prinz în cinstea cancelarului Brandt. 
Cu acest prilej au fost rostite toas
turi.

cova, care a deschis calea unui larg 
proces de normalizare, să aibă loc 
fără dificultăți și obstacole și cre
dem că același lucru îl dorește și 
guvernul dv., a spus Jozef Cyran
kiewicz.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că apreciază ca fiind de mare în
semnătate și folos pentru pacea și 
colaborarea în Europa normalizarea 
relațiilor intre cele două state ger
mane, pe baza egalității lor în drep
turi, a respectării suveranității și in
dependenței. De aceea, a spus el, 
noi sprijinim întru totul primirea 
în cel mai scurt timp la O.N.U. atît 
a R.F. a Germaniei, cit și a R.D. 
Germane.

Tratatul pe care l-am semnat as
tăzi este _ apreciat deja în întreaga 
Europă și de către întreaga opinie 
publică internațională ca un nou și 
important pas înainte pe linia lichi
dării urmărilor „războiului rece" în- 
tr-o regiune a lumii atît de impor
tantă cum este Europa, a spus pre
mierul polonez. Totodată, întărim 
procesul apropierii intre state cu 
orînduiri diferite, care se dezvoltă 
de mult timp pe continentul nostru. 
Noi aplicăm condițiile securității și 
colaborării general-europene. Sintem 
profund convinși că există toate con
dițiile pentru interacțiunea noastră 
viitoare în această cauză măreață, 
inclusiv în pregătirea și organizarea 
conferinței europene.

în încheiere, Jozef Cyrankiewicz a 
spus : „Acordăm o înaltă apreciere 
si înțelegem deplin însemnătatea 
faptului că, în numele guvernului 
R. F. a Germaniei, sub acest tratat 
se află semnătura omului care, chiar 
din primul moment al venirii la pu
tere a fascismului, a fost conștient 
de nenorocirile fără număr pe care 
acesta le poate aduce poporului ger
man, popoarelor Europei, cauzei 
păcii în întreaga lume. Acordăm o 
înaltă prețuire mărturiei de bunăvo
ință și eforturilor acelor forțe poli
tice care au pregătit actuala linie 
promovată de guvernul federal și pe 
care o aplică în prezent. Dăm o 
înaltă apreciere în legătură cu a- 
ceasta rolului dv. personal, domnule 
cancelar, și al domnului ministru al 
afacerilor externe, Walter Scheel".

fi o punte prin care 

vor putea apropia 
celălalt

tăzi la Varșovia reprezintă, de ase
menea, un pas hotărîtor în această 
direcție. La fel va fi și tratatul ur
mător — cu Cehoslovacia. Din acest 
proces face parte și reglementarea 
relațiilor prin tratat dintre Republi
ca Federală a Germaniei șl Republi
ca Democrată Germană.

Dar toate acestea ar fi incomplete 
dacă nu va exista un acord privind 
îmbunătățirea situației în Berlin și 
în jurul Berlinului, întrucît — des
pre aceasta aș putea să spun multe 
din propria experiență — apar în 
permanență încordări în legătură cu 
Berlinul, a menționat cancelarul fe
deral. Aceasta nu va atrage după 
sine tergiversarea, dacă, după activi
tatea și eforturile depuse pentru ă- 
ceste tratate, vom aborda cu o și mai 
mare energie problemele securității 
europene, reducerea poverii înarmă
rilor, reducerea echilibrată a forțe
lor armate, colaborarea economică. 
Aceste probleme vor necesita, fără 
îndoială, mai mult decît o sjngură 
conferință.

îmi exprim speranța, a spus vorbi
torul. că tratatul va fi o punte care 
va uni statele noastre și prin care 
ambele noastre popoare se vor putea 
apropia unul de celălalt, pentru a 
se întilni, pentru a învăța să se în
țeleagă unul cu celălalt.

Brandt a arătat in încheiere că, 
fără a diminua problemele ce decurg 
din deosebirea sistemelor sociale și 
a principiilor politice dintre cele 
două țări, acestea pot obține multe 
în comun dacă, în primul rînd, vor 
aplica acest tratat în spiritul său, și 
îi vor da viață. In al doilea rînd. 
dacă îl vor pune în slujba cauzei 
securității și colaborării în Europa.

și R.F.G., care decurg din semnarea 
acordului polono—vest-german. De 
asemenea, s-a făcut un schimb de pă
reri în chestiuni legate de întărirea 
păcii și securității in Europa. Con
vorbirea, precizează agenția mențio
nată, s-a desfășurat într-o atmosferă 
sinceră, de lucru.

★
In aceeași zi, cancelarul Willy 

Brandt a depus coroane de flori la 
Monumentul eroului necunoscut și la 
Monumentul ridicat pe locul fostului 
ghettou în memoria victimelor căzute 
aici în timpul ocupației hitleriste.

PREȘEDINTELE PAKISTANULUI 
YAHYA KHAN DESPRE 

VIZITA SA IN R. P. CHINEZĂ
RAWALPINDI 7 (Agerpres) — 

Președintele Pakistanului, generalul 
Yahya Khan, a declarat că, după o- 
pinia sa, prietenia crescîndă între 
Pakistan și China „constituie o con
tribuție pozitivă la pacea, stabilitatea 
și progresul în regiunea noastră". El 
a menționat că schimbul util de ve
deri pe care l-a avut în cursul re
centei sale vizite în R.P. Chineză cu 
președintele Mao Tzedun și premierul 
Ciu En-lai s-au desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și înțelegere. 
„Apreciem interesul constant și sin
cer al Republicii Populare Chineze 
pentru progresul și dezvoltarea Pa
kistanului", a declarat Yahya Kahn.

Tinăra generație
în sprijinul destinderii 

și securității în Europa 
Încheierea lucrărilor conferinței 

EUROPENE A TINERETULUI
BONN 7 — Corespondentul Ager

pres Mircea Moarcăș transmite : In
tre 3 și 6 decembrie, s-au desfășurat 
la Miinchen lucrările Conferinței eu
ropene a tineretului, la care au par
ticipat 300 de delegați ai organiza
țiilor de tineret din 26 de state euro
pene și reprezentanți a 17 organiza
ții internaționale de tineret.

Salutînd conferința, Kăte Strobel, 
ministrul pentru problemele sănătă
ții, tineretului și familiei al R.F.G., 
a subliniat importanța unității de ac
țiune a tineretului din toate țările 
europene, indiferent de convingerile 
politice, pentru afirmarea intereselor 
majore ale continentului — pacea și 
prosperitatea popoarelor.

Din majoritatea referatelor prezen
tate de către reprezentanții diferite
lor organizații de tineret s-a desprins 
ca idee dominantă necesitatea înlătu
rării divizării Europei în blocuri o- 
puse și a convocării cit mai grabnice 
a unei conferințe a securității euro
pene, consacrată destinderii și secu
rității ; a fost evidențiată necesitatea 
conjugării eforturilor popoarelor eu
ropene spre asigurarea păcii și con
lucrării, spre instaurarea unor relații 
demne de bogatele tradiții europene 
de civilizație si cultură.

Numeroși vorbitori au subliniat le-

o. n. u. Atomul pașnic 
in beneficiul tuturor statelor 
— Dezbateri pe marginea raportului A.I.E.A. —

NEW YORK 7 — Trimisul special 
Agerpres Constantin Alexandroaie 
transmite : In Adunarea Generală a 
O.N.U. a fost abordat punctul inti
tulat „Raportul agenției internaționale 
pentru energia atomică" (A.I.E.A.).

Luînd cuvîntul. reprezentantul ro
mân, Constantin F.ne, a subliniat că 
energia atomică, folosită în scopuri 
pașnice, constituie o sursă inepuiza
bilă de progres și civilizație pentru 
toate statele. In acest context trebuie 
subliniat dreptul inalienabil al tutu
ror statelor de a-și dezvolta nestin
gherit cercetările asupra aplicațiilor 
pașnice ale energiei atomice și necesi
tatea ca de roadele energiei nucleare 
să beneficieze în mod egal toate sta
tele lumii, fără excepție. Citind din 
cuvîntarea rostită de președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, în fata partici- 
panților la ultima conferință a 
A.I.E.A., vorbitorul a subliniat însem
nătatea deosebită a activității agen
ției pentru dezvoltarea cooperării pe 
planul cercetării și folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

Delegatul român a relevat că se 
impune cu stringență necesitatea cre
ării condițiilor pentru participarea 
corespunzătoare a R. P. Chineze — 
mare putere nucleară — la toate ac
tivitățile A.I.E.A. ; tergiversarea so
luționării acestei chestiuni, pentru a 
cărei rezolvare corespunzătoare se 
pronunță un număr tot mai mare de 
state, contravine principiilor și nor
melor dreptului internațional și îm
piedică agenția să-și îndeplinească 
integral atribuțiile importante ce-i 
revin. Considerăm — a spus vorbi
torul — că este in interesul coope-

R. F. A GERMANIEI

Ripostă energică dată 
elementelor neonaziste
BONN 7 (Agerpres) 

— Pe străzile orașului 
Essen a avut loc la 
sfîrșitul săptămînii 
trecute o demonstrație 
a elementelor neona
ziste, organizată de că
tre Partidul Național 
Democrat și „Acțiunea 
de rezistență" — for
mațiune politică de 
extremă dreaptă. Par
ticipanții la această 
acțiune au scandat lo
zinci împotriva politi
cii guvernului Brandt

față de țările Europei 
răsăritene.

Populația a reacțio
nat cu energie împo
triva acestei acțiuni 
neonaziste, împiedi- 
cind desfășurarea in 
continuare a manifes
tației.

Președintele Consi
liului de Miniștri al 
landului Renania de 
nord-Westfalia, Heinz 
Kiihn, a condamnat 
sever demonstrația, ca- 
lificînd-o drept „o ex

Deplină solidaritate cu lupta 
antifasciștilor din Spania!

Luni, in uzinele și întreprinderile 
din Bilbao au avut loc adunări ale 
muncitorilor, care au luat hotărîri în 
legătură cu acțiunile de protest împo
triva procesului intentat celor 16 mi- 
litanți basci. Mișcări greviste se des
fășoară în întreaga țară, iar in cen
trele universitare continuă acțiunile 
de protest. Duminică seara au avut 
Ioc la Madrid și în localitatea Du
rango din regiunea Biscaya manifes
tații la care participanții și-au expri
mat solidaritatea cu cei aflați în fața 
completului de judecată din Burgos. 
La Durango a intervenit poliția, care 
a operat arestări.

★
în ciuda măsurilor de precauție 

luate in ultimul timp de autoritățile 

gătura strînsă dintre actuala confe
rință de la Miinchen, „masa rotundă" 
organizată la Snagov anul trecut de 
către Uniunea Tineretului Comunist 
din România și recenta conferință a 
tineretului de la Helsinki privind 
problema securității europene.

Luînd cuvîntul în cadrul conferin
ței, conducătorul delegației tineretu
lui din România, Gheorghe Pcisăcaru, 
reprezentant permanent al U.T.C. în 
F.M.T.D., a subliniat importan
ța deosebită pe Care organizațiile 
de tineret din țara noastră o acordă 
conferinței, în care văd o continuare 
a dialogului din cadrul mișcării de ti
neret din Europa. Acest dialog — a 
subliniat delegatul român — are me
nirea ca, prin confruntări de concep
ții și păreri, organizațiile de tineret 
de diferite orientări ideologice și po
litice să stabilească rolul și locul ti
neretului în viața politică a Europei. 
Scoțînd în evidență înalta răspundere 
și misiunea tinerei generații în crea
rea unui climat propriu destinderii și 
securității europene, vorbitorul a 
subliniat importanța unor contacte bi 
și multilaterale intre organizațiile de 
tineret, pentru a explora și stabili de 
comun acord căile adecvate de acțiu
ne în stimularea cooperării și destin
derii pe continentul nostru.

rării internaționale în acest domeniu, 
în interesul sporirii eficacității rolu
lui jucat de agenție, să se creeze cît 
mai grabnic condițiile necesace pen
tru ca reprezentanții R. P. Chineze, 
R. D. Germane, R. P. D. Coreene și 
R. D. Vietnam să-și ocupe locurile ce 
li se cuvin in A.I.E.A.

CAMBODGIA

Atacuri ale forțelor
1 

de rezistență populară 
in jurul capitalei

PNOM PENH 7 (Agerpres) — Ul
timele știri transmise din Cambod- 
gia de corespondenții agențiilor de 
presă semnalează o intensificare a 
acțiunilor ofensive lansate de forțele 
de rezistentă populară, împotriva po
zițiilor deținute de trupele adminis
trației Lon Noi in împrejurimile ca
pitalei khmere. Lupte între grupuri 
de patrioți și unități militare inami
ce au avut loc în apropierea locali
tății Prey Veng, la aproximativ 40 
km est de Pnom Penh, precum și în 
zona orașelor Pream Chikang și 
Thnot Dam. Din cauza luptelor, prin
cipalele căi de circulație rutieră nu 
pot fi utilizate de forțele regimului 
Lon Noi.

presie a unor încer
cări jalnice din partea 
Partidului Național 
Democrat de a readu
ce in actualitate mo
mente tragice din isto
ria Germaniei". Tot
odată, el a protestat 
împotriva deciziei tri
bunalului administra
tiv din Essen, care a 
admis organizarea a- 
cestei acțiuni, in ciuda 
faptului că prefectura 
de poliție a lnterzis-o 

polițienești spaniole, în după-amiaza 
zilei de duminică, în plin centrul 
Madridului, pe Caile Fuencarral, 
sute de persoane au manifestat îm
potriva procesului intentat la Burgos 
militanților basci.

*
ROMA 7 — Conducerile centrale

lor sindicale C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. 
au lansat un apel oamenilor mun
cii pentru a-și manifesta solidarita
tea cu victimele regimului franchist, 
iar un grup de senatori a cerut să 
se ia oficial poziție împotriva noilor 
represiuni din Spania.

Intr-un comunicat al Biroului Po
litic al Partidului Comunist Italian, 
dat publicității la Roma, se spune că 
P.C.I. „își exprimă solidaritatea de
plină cu comuniștii, cu toți antifas
ciștii, cu muncitorii și democrații 
spanioli care luptă împotriva regimu
lui franchist și a politicii sale de 
represiune, devenită și mai brutală 
prin procesul în curs la Curtea mili
tară de la Burgos, împotriva celor 16 
patrioți basci...".

★
K. H. Schreder, secretar al Prezi

diului Partidului Comunist German, 
s-a pronunțat în sprijinul unor ac
țiuni energice pentru amnistierea ce
lor 16 militanți basci.

★
în fața consulatului Spaniei din 

Miinchen a avut loc o demonstrație 
în cadrul căreia sute de participanți 
au scandat lozinci de protest împo
triva represiunilor judiciare din 
Spania.

★
MADRID 7 (Agerpres) — Procesul 

împotriva celor 16 patrioți basci care 
se desfășoară la Consiliul de război 
din Burgo's, a fost suspendat luni în 
urma îmbolnăvirii unuia dintre mem
brii completului de judecată, căpita
nul Antonio Troncoso de Castro. La 
Burgos s-a anunțat că următoarea șe
dință a procesului — care se desfă
șoară cu două audiențe zilnice, in
clusiv duminică — va avea loc, pro
babil, marți dimineața.

BRAZILIA

Răpirea 
ambasadorului 

Elveției
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres) — 

Ambasadorul Elveției în Brazilia, 
Giovanni Enrico Bucher, a fost răpit 
luni dimineața de un grup de necu- 
noscuți înarmați, a anunțat un pur
tător de cuvint al ambasadei elve
țiene de la Rio de Janeiro. Atenta
torii au organizat o ambuscadă, blo- 
cind automobilul diplomatului elve
țian, care se îndrepta spre sediul 
ambasadei. în cursul schimbului de 
focuri, agentul poliției braziliene în
sărcinat cu paza diplomatului a 
fost grav rănit. Autorii răpirii au 
lăsat la locul atacului manifeste ale 
unei organizații ilegale din Brazilia 
— „Alianța Libertadora Nacional" — 
care ar fi responsabilă de această 
acțiune.

Primele cercetări ale poliției nu 
au dat rezultate. Răpitorii nu au ofe
rit pînă în prezent nici un fel de 
indicii în legătură cu obiectivele 
acestei acțiuni.

aaBBQBBaaoBBBBBBBBBH

agențiile de presă transmit:
Delegația guvernamen

tală a R. D. Germane, condusă 
de Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și-a încheiat 
vizita in R.P. Polonă, anunță agenția 
A D.N. Delegația a avut convorbiri 
cu Eugeniusz Szyr. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și alte per
soane oficiale poloneze. în legătură 
cu dezvoltarea în continuare și apro
fundarea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

0. Guichard primit de An
war El Sadat. Anwar E1 Sadat- 
președintele R.A.U., l-a primit du
minică pe Olivier Guichard. minis
trul educației naționale al Franței, 
aflat in vizită la Cairo. Olivier Gui
chard a fost, de asemenea, primit de 
premierul R.A.U., Mahmud Fawzi. A 
fost semnat un acord bilateral de 
colaborare în domeniul învățămintu- 
lui general și tehnic.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Uniunii Sovietice 
a adresat Ambasadei Statelor Unite 
ale Americii din Moscova un protest 
in legătură cu reținerea de către au
toritățile americane, timp de 36 de 
ore, a navei sovietice de pasageri 
„Șota Rustaveli" în zona Canalului 
Panama. La bordul navei, precizează 
agenția TASS, se aflau 750 de per
soane. printre care un mare număr 
de femei și copii ce călătoreau din 
Anglia spre Australia. Guvernul 
U.R.S.S. se spune în declarație, aș
teaptă ca autoritățile americane să ia 
măsurile necesare în vederea exclu
derii repetării unor asemenea ca
zuri.

Plenara Comitetului Central 
al P. C. U. S.

CONGRESUL AL XXIV-LEA CONVOCAT 
PENTRU 30 MARTIE 1971

MOSCOVA 7 (Agerpres) — La 
Moscova a avut loc plenara C.C. al 
P.C.U.S., care a dezbătut și a apro
bat, în linii generale, proiectele pla
nului de stat al economiei naționale 
și bugetului de stat al U.R.S.S. pe a- 
nul 1971, anunță agenția TASS.

Plenara a indicat Consiliului de Mi
niștri să supună aceste proiecte spre

PROBLEMA GUINEEI IN DEZBATEREA 
CONSILIULUI DE SECURITATE

NEW YORK 7 (Agerpres) — Luni 
au continuat dezbaterile în Consiliul 
de Securitate asupra raportului pe 
care misiunea specială trimisă de 
acest organism în Guineea l-a pre
zentat în legătură cu invadarea teri
toriului guineez de către mercenari 
străini. Majoritatea vorbitorilor au 
cerut Consiliului de Securitate să ac
ționeze pentru ca astfel de acte să nu 
se mai poată repeta. Ei au relevat 
responsabilitatea Portugaliei, cerînd 
ca această țară să compenseze în în
tregime pierderile materiale suferite 
de Guineea în urma invaziei.

LAGOS 7 (Agerpres) — Tncepînd 
de miercuri, în capitala nigeriană ur
mează să se desfășoare lucrările Con
siliului ministerial al O.U.A., care va 
examina „situația serioasă creată pe 
continent în urma barbarei agresiuni 
a mercenarilor străini împotriva Re
publicii Guineea". In cursul unor de
clarații făcute ziariștilor, Diallo Telli,

Știri contradictorii 
cu privire la ciocnirile 

din zona Canalului de Suez
CAIRO 7 (Agerpres) — Un purtă

tor de cuvînt al armatei R.A.U., re
latează agenția M.E.N., a dezmințit 
afirmațiile unor surse militare israe- 
liene, potrivit cărora un grup de mi
litari egipteni a traversat Canalul 
de Suez în misiune de recunoaștere 
și că în cursul ciocnirii angajate cu 
forțele israeliene un militar egiptean 
a fost ucis. Purtătorul de cuvînt a 
subliniat că, prin difuzarea unor a- 
semenea știri, Israelul ar urmări să 
se dezangajeze de responsabilitatea 
uciderii unei persoane civile în regiu
nea Sinai.

In legătură cu aceasta se anunță 
că observatori ai O.N.U. (UNTSO) 
urmează să se deplaseze la locul 
unde s-ar fi produs incidentul res
pectiv ; de asemenea, că generalul 
Ensio Siilasvuo, șeful grupului de 
observatori ai O.N.U. din Orientul 
Apropiat, a plecat din Israel spre Cai
ro, pentru a vizita posturile de ob
servație ale UNTSO amplasate pe 
malul occidental al Canalului de Suez.

CAIRO 7 (Agerpres) — Ministrul 
adjunct al afacerilor externe al Re
publicii Arabe Unite, Salah Gohar, a 
avut luni întrevederi cu șeful grupu
lui de observatori O.N.U. în Orientul 
Apropiat, generalul Ensio Siilasvuo. 
Convorbirile au fost consacrate pro
blemelor legate de activitatea postu
rilor de observatori ai O.N.U., insta
late în zona Canalului de Suez.
REGELE HUSSEIN AL IORDANIEI 

A SOSIT LA NEW YORK

NEW YORK 7 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei a sosit luni 
seara la New York. El face o vizită 
neoficială de cinci zile în Statele Uni
te. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că suveranul hașemit va fi 
primit marți la Washington de pre
ședintele Nixon, iar ulterior va avea

Congresul național al 
Mișcării Tineretului Comu
nist din Franța s a desfășurat, 
timp de trei zile la Palatul sporturi
lor, din suburbia pariziană Saint 
Denis. La lucrări a asistat și o dele
gație a Partidului Comunist din 
Franța, în frunte cu Georges Mar- 
chais, secretar general adjunct al 
partidului. în calitate de oaspeți, la 
congres au participat delegații ale 
unor organizații de tineret din 20 de 
țări. Delegația U.T.C. a fost condusă 
de tovarășul Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Remaniere a guvernului 
în R. D. Congo. Președintele Re
publicii Democratice Congo, Joseph 
Deșiră Mobutu, a anunțat în cadrul 
unei reuniuni a cabinetului o rema
niere guvernamentală. Președintele 
republicii, care este și șeful guver
nului, a preluat, în noul cabinet, și 
portofoliul apărării. In funcția de mi
nistru de stat însărcinat cu afacerile 
externe, cooperarea și comerțul exte
rior, a fost desemnat fostul ministru 
al educației naționale. Mario Cardoso

Numirea noului ambasa
dor al statului Chile în 
Franța, *n pers°ana cunoscutului 
poet chilian Pablo Neruda, laureat 
al premiului Nobel, a fost anunțată 
de Salvador Allende, președintele ță
rii.

Președintele Nixon, ,n fa- 
voarea avionului „S.S.T." Respingerea 
de către Senat a cererii Administra
ției privind alocarea sumei de 290 mi- 

dezbatere Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., ale cărui lucrări încep, la 
Moscova, la 8 decembrie.

Plenara a hotărît convocarea Con
gresului al XXIV-lea al P.C.U.S. 
pentru data de 30 martie 1971.

în încheierea lucrărilor plenarei, a 
luat cuvîntul secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev.

secretarul general al Organizației U- 
nitâții Africane, sosit la Lagos pen
tru a participa la lucrările consiliu
lui, a relevat că N.A.T.O. este impli
cat în recenta invadare a Guineei de 
către mercenari. „A recunoaște că 
Portugalia a fost implicată, înseamnă 
a spune indirect că a fost implicat 
N.A.T.O. și că Guineea a fost inva
dată de N.A.T.O.", a spus Diallo 
Telli.

Pe de altă parte, luînd cuvîntul, la 
postul de radio Conakry, președintele 
Guineei, Sekiî Tură, a declarat că 
mercenarii și agenții arestați în Sier
ra Leone, participanți la imixtiunea 
imperialistă în Guineea, vor fi pre- 
dați autorităților Guineei. In această 
ordine de idei, Scku Tură a mai re
levat că toate statele limitrofe ale 
țării sale, inclusiv Senegalul și Mali, 
iau măsuri pentru a face inofensive 
și a preda autorităților guineeze per
soanele implicate in intervenția ar
mată.

convorbiri cu alte oficialități america
ne. Ultima vizită a regelui Hussein în 
Statele Unite a avut loc în aprilie 
anul trecut.

APLICAREA ACORDURILOR 
DE LA CAIRO Șl AMMAN

AMMAN 7 (Agerpres) — „Conti
nuăm să acționăm in vederea asigu
rării punerii în aplicare a acorduri
lor de la Cairo și Amman" — a de
clarat colonelul Samir el-Khatib, re
prezentant al rezistenței palestinene 
pe lingă misiunea militară ar Comi
tetului superior arab pentru norma
lizarea situației în Iordania. El a fă
cut această declarație după o între
vedere care a avut loc între repre
zentanții Comitetului Central al re
zistenței palestinene și premierul 
iordanian, Wasfi Tall, în cursul că
reia au fost satisfăcute, potrivit a- 
firmațiilor lui Khatib, anumite cereri 
formulate de palestineni.

DECLARAȚII PRIVIND POLITICA 
INTERNA SI EXTERNA A SIRIEI 
FĂCUTE DE PREMIERUL ASSAD

DAMASC 7 (Agerpres) — Primul 
ministru al Siriei, generalul Hafez 
Assad, a ținut o cuvîntare la Damasc 
în care s-a referit la unele aspecte 
ale politicii interne și externe promo
vată de guvernul său. Premierul a 
anunțat constituirea într-un viitor 
apropiat a Consiliului poporului și 
elaborarea unei constituții care va 
intra curînd în vigoare. El a declarat 
că guvernul său va dezvolta colabora
rea cu țările din uniunea tripartită 
— R.A.U., Libia, Sudan, precum și cu 
toate celelalte state arabe. Siria, a 
spus primul ministru, sprijină prin 
toate mijloacele revoluția palestinea- 
nă. El a subliniat, totodată, că vor fi 
întărite relațiile Siriei cu țările so
cialiste.

lloane dolari pentru construirea celor 
două prototipuri ale viitorului avion 
supersonic de transport american 
„S.S.T." a fost calificată de președin
tele Nixon drept „o gravă eroare care 
poate și trebuie să fie corectată". în
tr-o declarație a Casei Albe se cere 
celor două camere ale Congresului 
american să revină asupra hotărî- 
rii, întrucît încetarea construcției 
avionului supersonic de transport 
american „S.S.T." va costa Adminis
trația aproape 700 milioane dolari 
care au fost deja investiți și va plasa 
S.U.A. în urma altor națiuni pe plan 
tehnologic.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.A.U., Mahmud 
Fawzi, a primit pe ministrul învăță- 
mîntului al R.D. Germane. Margot 
Honecker, care se află într-o vizită 
la Cairo, informează agenția A.D.N.

Lucrările generalului de Gaulle 
sînt larg căutate, din ianuarie 
și pînă la 1 decembrie a.c. vîn- 
zîndu-se peste un milion de 
exemplare. întregul tiraj de 
600 000 exemplare al „Memorii
lor speranței", ultimul volum 
tipărit din operele fostului pre
ședinte al Franței, a fost epui
zat, după cum se știe, la numai 
cîteva zile de la apariție (France 
Presse).

0 puternică explozie «-• 
produs în galeriile exploatării carbo
nifere Karadon, de pe litoralul turc 
al Mării Negre. în urma accidentului 
și-au pierdut viața doi mineri, iar 
alți 55 au putut fi scoși la suprafață 
de echipele de salvare.
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