
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!
ÎN ZIARUL DE AZI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8792 Vineri 21 mai 1971 6 PAGINI -30 BANI

• IN APLICAREA LEGII 

INVĂȚĂMÎNTULUI, UNI

VERSITATEA ARE DE 

ONORAT O NOUA ÎNDA

TORIRE • PAGINA DE 

CARTE • REPERE ALE 

PEISAJULUI INDUSTRIAL 

AL CUINEI POPULARE
• FAPTUL DIVERS •

SPORT

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
REPUBLICII FEDERALE A GERMANIEI,

GUSTA V HEINEMANN
Președintele Republicii Fede

rale a Germaniei, Gustav Heine
mann, cu soția, Hilda Heinemann, 
și-a încheiat joi vizita oficială 
pe care a făcut-o în țara -noas
tră, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceatțșescu.

In această vizită, președintele 
Gustav Heinemann a fost însoțit 
de o delegație oficială alcătuită 
din : Walter Scheel, vicecancelar 
și ministrul federal al afacerilor 
externe, Dietrich Spangenberg, 
secretar de stat, șeful Oficiului 
Prezidențial Federal, Conrad Ah
lers, secretar de stat, șeful Ofi
ciului Federal de Presă, și alte 
personalități.

Președintele Gustav Heine
mann, împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu sosesc la Ae
roportul internațional Otopeni în- 
tr-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliști. De-a lungul tra
seului și la aeroport, numeroși 
bucureșteni au salutat cu deose
bită căldură pe cei doi șefi de 
stat, manifestîndu-și astfel senti
mentele de stimă și prietenie, sa
tisfacția pentru relațiile de cola
borare existente între cele două 
state, aport însemnat la progre
sul destinderii și securității pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume.

Aeroportul era împodobit cu 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Federale a Germaniei. Pe frontis
piciul pavilionului central șe a- 
flau portretele președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și președintelui Republicii Fede
rale a Germaniei, Gustav Heine
mann. Pe mari pancarte se pu
teau citi, în limbile română și 
germană, urările : „Trăiască prie
tenia dintre poporul român și 
poporul Republicii Federale a 
Germaniei !“ și „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare !“.

La aeroport erau prezenți Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Ștefan Peterfi,

vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, împreună cu so
țiile, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori, precum 
și numeroși ziariști români și 
străini.

Erau de față, de asemenea, am
basadorul României în R.F. a 
Germaniei, Constantin Oancea, 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București, Erich Strătling, mem
bri ai ambasadei R.F. a Germa
niei, șefi ai misiunilor diploma
tice, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic acre
ditați la București.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună’ cu 
președintele Gustav Heinemann 
trec în revistă garda de onoare. 
Comandantul gărzii prezintă ra
portul. Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. în semn 
de salut se trag 21 salve de arti
lerie. Președintele Republicii Fe
derale a Germaniei salută, drape
lul de stat al Republicii Socialiste 
România și în fața militarilor 
rostește în limba română : „Bună 
ziua ostași".

Președintele Gustav Heinemann, 
și soția, Hilda Heinemann, își iau 
apoi rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București și de la persoanele ofi
ciale române. înaltul oaspete sa
lută cordial pe numeroșii bucu
reșteni veniți la aeroport. Tinere 
fete, în port național, oferă bu
chete de flori. »

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și soția sa conduc apoi la avion 
pe oaspeți. La scara navei aerie
ne își iau un cordial rămas bun.

La ora 18,30, avionul oficial de
colează fiind escortat pînă la 
frontiera de stat a României de 
avioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate.

(Agerpres)
La plecare pe aeroportul Otopeni

Oaspeți ai orașului 
Brașov

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Federale a Gerțnaniei, 
Gustav Heinemann, împreună cu 
soțiile, au vizitat joi municipiul 
Brașov. Cei doi șefi de state au 
fost însoțiți din partea română de 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de .Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, iar din partea R.F. a Ger
maniei, de Walter Scheel, vice
cancelar, ministrul federal al afa
cerilor externe, și de celelalte per
soane oficiale din suita președin
telui R.F. a Germaniei.

La intrarea în orașul Brașov, cei 
doi șefi de state au fost salutați 
cordial de Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, Constantin Cîrțînă, pri
marul municipiului Brașov, și de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale, numeroși cetățeni. Un grup 
de tinere, îmbrăcate în pitorești 
costume din Țara Bîrsei, oferă 
flori.

Președintele Consiliului de Stat 
al României și președintele R.F. a 
Germaniei au vizitat apoi cunos
cuta uzină de autocamioane „Stea
gul roșu“. La intrarea în uzină, 
în întîmpinare au venit Alexandru 
Mărgăritescu, adjunct al ministru
lui Industriei construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Trică, directorul 
general al Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare, și mem

bri ai colectivului de conducere al 
întreprinderii. în fața unei ma
chete, oaspeților li se prezintă o 
serie de date în legătură cu pro
filul unității și cu cele mai noi 
realizări ale constructorilor de 
autocamioane, cu preocupările co
lectivului uzinei, privind diversifi
carea fabricației și îmbunătățirea 
calității produselor. în principalele 
secții de fabricație prin care se 
trece — secția de construcții de 
motoare, de punți și de asamblaj 
general — muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fac o călduroasă primire 
celor doi președinți. Două aspecte 
surprind plăcut în această mare u- 
nitate a industriei noastre con
structoare de mașini : ritmul rapid 
al modernizării și dezvoltării pro
ducției și buna organizare. Tocmai 
acești doi factori concură la reali
zarea unui indice ridicat al produc
tivității muncii, la obținerea unor 
produse de calitate superioară. Un 
fapt notabil, între atîtea altele : la 
fiecare șapte minute un autocamion 
coboară de pe banda de montaj. 
De-a lungul cincinalului recent în
cheiat, arată gazdele, uzina și-a 
dublat producția și și-a diversificat 
considerabil produsele în funcție de 
necesitățile beneficiarilor interni și 
externi : autocamioanele purtînd 
marca uzinelor brașovene ajung în 
prezent în 16 țări ale lumii. Pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal, pe por
țile uzinei vor ieși anual circa 40 000 
de autocamioane, din care, începînd 
cu 1972, o bună parte vor fi ca

mioane înzestrate cu motoare 
Diesel. în acest scop, statul nostru 
alocă în fiecare an importante in
vestiții. Constructorii de autocami
oane asimilează în prezent, în fa
bricație, după o licență M.A.N., un 
nou tip de autocamion de 12 tone. 
Președintele Gustav Heinemann se 
interesează de ritmul de asimilare 
a acestui nou autocamion.

Produsele realizate la „Steagul 
roșu“ au putut fi văzute și cerce
tate îndeaproape de oaspeți în în
săși incinta uzinei unde erau expu
se un număr însemnat de camioane 
de diferite capacități și tipuri con
structive. A atras atenția îndeosebi 
camionul greu cu triplă tracțiune. 
Președintele R. F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, urcîpd în ca
bina unui asemenea autovehicul de 
transport, a făcut o probă de por
nire și oprire a motorului.

La încheierea vizitei, directorul 
general al centralei, Gheorghe 
Trică, a înmînat oaspeților germani 
albume înmănunchind imagini din 
evoluția uzinei, precum și două ma
chete ale unor tipuri de autocami
oane fabricate aici. Totodată, di
rectorul general a adresat, în nu
mele celor 15 000 de salariați, mul
țumiri pentru cinstea ce li s-a fă
cut prin această vizită. Președin
tele Heinemann, la rîndul său, a 
oferit în dar clubului uzinei o 
combină muzicală și a urat mun
citorilor. tehnicienilor și ingineri-

(Continuare in pag. a IlI-a)

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita in Republica 

Socialistă România a președintelui 

Republicii Federale a Germaniei, 

Gustav W. Heinemann
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, Gustav 
W. Heinemann, împreună cu soția 
sa, a făcut o vizită oficială în Ro
mânia între 17 și 20 mai 1971.

Președintele Republicii Federale 
a Germaniei a fost însoțit de Wal
ter Scheel, vicecancelar și minis
trul federal al afacerilor externe, 
precum și de alte persoane oficiale.

în timpul șederii sale în Româ
nia, președintele Heinemann și per
soanele care l-au însoțit au vizitat 
unități economice și așezăminte 
culturale din București, Suceava și 
Brașov.

în cursul vizitei, președintelui 
federal i-a fost rezervată pretutin
deni o primire cordială.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Federale a Germaniei. 
Gustav W. Heinemann, au avut 
convorbiri, la care au participat :

Din partea Republicii Socialiste 
România : Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu,

ministrul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Cor
nel Vladu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea Republicii Federale a 
Germaniei : Walter . Scheel, vice
cancelar și ministrul federal al a- 
facerilar externe, Dietrich Span
genberg, secretar de stat, șeful O- 
ficiului Prezidențial Federal, Con
rad Ahlers, secretar de stat, șeful 
Oficiului Federal pentru Presă și 
Informații al guvernului federal, 
Fritz Caspari. director ministerial, 
adjunct al șefului Oficiului Prezi
dențial Federal, Bern von Staden, 
director ministerial,, șeful Departa
mentului Politic din Ministerul Fe
deral al Afacerilor Externe, Renate 
Finke-Osiander, consilier de lega
ție, șeful referenturii pentru Europa 
de Est din Ministerul Federal al 
Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea, Con
stantin Oancea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bonn, 
și Erich Strătling. ambasadorul Re
publicii Federale a Germaniei la 
București ț»____ ,
(Continuare în pag. a IlI-a)

PENTRU A ÎNFĂPTUI IMPORTANTELE MĂSURI 
CU PRIVIRE LA CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI 

AL ȚĂRĂNIMII 

„Sporim producția 
și veniturile cooperativei!“
AMPLE DEZBATERI IN ADUNĂRI GENERALE Șl ÎN 
PLENARE ALE CONSILIILOR UNIUNILOR JUDEȚENE 

ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Zilele acestea au avut loc adunări 
generale ale cooperativelor agricole 
de producție și plenare ale consi
liilor uniunilor județene ale coope
rativelor agricole în cadrul cărora 
participants au dezbătut recenta 
hotărîre a Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, privind unele mă
suri de îmbunătățire a condițiilor 
de viață ale membrilor cooperati
velor agricole și Legea cu privire 
la organizarea și dezvoltarea activi
tăților industriale de prelucrare a 
produselor agricole, construcții Și 
prestări de servicii.

Particlpanții la dezbateri au ex
primat in cuvîntul lor sentimentele 
de înaltă prețuire și recunoștință 
pentru grija și sprijinul permanent 
pe care partidul și statul le acordă 
dezvoltării agriculturii cooperatiste, 
îmbunătățirii continue a traiului ță
rănimii, ridicării nivelului de civi
lizație al satelor țării noastre. Re
centele măsuri se adaugă, la 
puțin timp, hotărîrii luate de 
conducerea partidului privind 
majorarea pensiilor membrilor 
cooperatori. Alături de măsu
rile de mare însemnătate referi
toare la perfecționarea organizării, 
planificării și conducerii agricul
turii, în cadrul cărora un loc im
portant îl ocupă noile forme de or
ganizare și retribuire a muncii, re
centa hotărîre îi stimulează pe coo
peratori să muncească cu abnega
ție pentru îndeplinirea și depășirea 
planurilor de producție, pentru 
dezvoltarea economică și organiza
torică a cooperativelor agricole.

Fondurile necesare pentru plata 
pensiilor care au fost majorate în 
perioada 1970—1971, precum și cele 
necesare aplicării Hotărîrii cu pri
vire la unele măsuri de îmbunătă
țire a condițiilor de viață ale mem
brilor cooperativelor agricole se 
constituie prin contribuția tuturor 
unităților la Casa de pensii. In 
adunările generale cooperatorii a- 
probă în unanimitate participa
rea cu 7 la sută din valoarea pro
ducției globale la constituirea fon
durilor Casei de pensii. In cadrul 
acestor adunări, evidențiindu-se 
spiritul de Inițiativă al țărănimii 
noastre cooperatiste, au fost scoase 
la iveală noi posibilități de sporire 
a producției și veniturilor, astfel ca

acoperirea contribuției suplimen
tare să se realizeze fără a se dimi
nua fondul de retribuție a membri
lor cooperatori și celelalte fonduri 
statutare. în mod deosebit s-a 
desprins hotărîrea de a depăși pro
ducțiile planificate atît la cultura 
plantelor de cîmp, in legumicultura, 
pomicultură, viticultură cit și In 
zootehnie, să se încaseze suime mai 
mari, ca urmare a livrării produse
lor agricole la calități superioare și 
să se reducă cheltuielile de pro
ducție. în plenarele consiliilor uniu
nilor județene, ca și in adunările 
generale ale cooperativelor s-au 
stabilit măsuri pentru folosirea 
mai completă, în tot cursul anului, 
a forței de muncă, pentru valorifi
carea resurselor locale de materii 
prime și materiale în vederea dez
voltării activităților industriale și 
prestărilor de servicii. S-a eviden
țiat faptul că în urma descoperirii 
de noi rezerve cooperativele agrico
le pot realiza din activitățile indus
triale și de prestări de servicii, o 
producție de peste 2 miliarde lei, 
întrecînd astfel de două ori preve
derile de plan. In acest sens au 
fost stabilite măsuri pentru apli
carea programelor de dezvoltare a 
activităților industriale și prestărilor 
de servicii în fiecare unitate agri
colă cooperatistă, precum și pentru 
extinderea lor în viitor. Descope
rind aceste rezerve, cooperatorii 
și-au exprimat hotărîrea lor fermă 
de a munci mal bine pentru 
obținerea unei producții suplimen
tare. în această primăvară, însă- 
mînțările au fost făcute la un nivel 
agrotehnic superior, iar condițiile 
climaterice asigură buna dezvol
tare a plantelor agricole. Aceste a- 
vantaje sînt folosite cu pricepere, 
țărănimea participînd masiv la e- 
xecutarea la timp și de calitate a 
prașilelor și a celorlalte lucrări de 
întreținere. Înțelegînd că măsurile 
luate de conducerea partidului sînt 
în interesul lor direct, țăranii coo
peratori. concentrîndu-și toate for
țele, muncesc mail bine, mai ho- 
tărît pentru sporirea producției șl 
a veniturilor.

Publicăm in pagina a II-a 
a ziarului telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și aspecte din 
adunările generale ale cooperative
lor agricole de producție.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMII

PE AMBASADORUL R. P.
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, joi după-amiază, pe amba
sadorul Republicii Populare Polone

la București, Jaromir Ocheduszko, 
la cererea acestuia.

La convorbirea care a avut loc, 
cu acest prilej, a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. (Agerpres)

Plecarea delegației Partidului 
Comunist Finlandez

Delegația Partidului Comunist Fin
landez, condusă de tovarășul Arvo 
Aalto, secretar general al Partidului 
Comunist Finlandez, a părăsit joi di
mineața Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Ossi Nurminen, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Finlandez, Kerttu Vainio, se
cretar al Comitetului districtual Hel
sinki al Partidului Comunist Finlan
dez.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Petre Constan
tin, secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

ÎN PAGINA A V-A
Sosirea în Capitala a ministrului relațiilor externe 

al Republicii Chile, Clodomiro Almeyda

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

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragi tovarăși,
în numele poporului român și al nostru personal, vă adresăm dum

neavoastră și poporului frate bulgar cele mai cordiale felicitări cu pri
lejul proclamării noii Constituții a Republicii Populare Bulgaria.

Noua Constituție consfințește marile cuceriri revoluționare ale po
porului bulgar, obținute sub conducerea partidului său comunist, în 
anii de după eliberarea țării de sub jugul fascist, victoria socialismu
lui în Republica Populară Bulgaria vecină și prietenă.

Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dv. și poporului bulgar, 
noi și însemnate succese în opera de edificare a societății socialiste dez
voltate, de înflorire a patriei dv., în întărirea prieteniei frățești și colabo
rării multilaterale româno-bulgare, în interesul popoarelor noastre, 
al unității țărilor socialiste, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

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

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste Românit

i
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I FAPTUL 
ipiVERS
| Răzbunarea 

| narciselor

IAșa cum arătam cu un an în 
urmă la această rubrică, narci- 
I&ele din rezervația de la poalele

Munților Făgăraș — monument 
al naturii unic in țara noastră 
— se află în pericol de dispari- 

Iție. Și aceasta, nu pentru că nu 
le-ar mai prii condițiile natu
rale în care, cu ani în urmă, 

Ise dezvoltau atît de bine, ci din 
cauza vizitatorilor care se între
ceau în a rupe cit mai multe flori 

I Specialiștii au stabilit că pen
tru refacerea covorului de nar
cise se impune interzicerea cu 
desăvirșire a accesului vizitato- 

Irilor în perimetrul rezervației.
In consecință, decizia în acest 
sens a organelor județene, luată 

Icu un an în urmă, se menține.
Ce se constată însă ? Deși cu
nosc această decizie, unii turiști 
încearcă totuși s-o nesocotească, 

Ipătrunzînd în perimetrul rezer
vației. Cei în culpă au avut pri
lejul să se convingă că o ase- 

I menea faptă se plătește cu pre
țul unor amenzi substanțiale. 
Narcisele se răzbună...

I împotriva 
I delapida- 
I torilor

Zilele trecute, în localul Ca
sei de cultură din Caransebeș 

| s-a judecat, în ședință publică, 
procesul privind delapidarea 
produsă la magazinul nr. 23 din 
Caransebeș. Procesul a dovedit 
vinovăția principalilor acuzați 
(gestionarul Constantin Șovu și 
casiera Ana Dragavei) care, prin 
repetate sustrageri de bani și 
falsuri în actele de livrare-pri- 
mire a mărfurilor, au produs 
un prejudiciu de peste 860 000 
lei. Totodată, s-a relevat și 
complicitatea a încă 16 incul
pați care i-au ajutat pe cei doi 
în activitatea infracțională. Sen
tința pronunțată de Tribunalul 
județeaA Caransebeș este în 
conformitate cu gravitatea fap
telor : gestionarul Constantin 
Șovu și casiera Ana Dragavei 
au fost condamnați la cîte 25 
ani închisoare fiecare, iar cei
lalți inculpați la pedepse între 
3 și 8 ani închisoare.

Pentru a Înfăptui importantele măsuri
A

In aplicarea Legii învățămîntului

cu privire la creșterea nivelului de trai al țărănimii

„SPORIM PRODUCȚIA
Șl VENITURILE COOPERATIVEI!“
Animați de dorința fierbinte de a traduce în 

viață recentele măsuri stabilite de conducerea 
partidului, se spune în telegrama adresată de 
participanții la plenara lărgită a Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole Teleorman, noi, 
țăranii cooperatori de pe meleagurile Teleor
manului, uniți cu trup și suflet în jurul Parti
dului Comunist Român, vă asigurăm, scumpe 
tovarășe Ceaușescu, că vom depune toate efor
turile pentru realizarea exemplară a indicații
lor conducerii superioare de partid, aducindu-ne 
o contribuție, sporită la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în patria noastră 
dragă, Republica Socialistă România.

Exprlmînd gindurile și sentimente!» tuturor 
cooperatorilor români, maghiari, germani, de pe 
meleagurile Brașovului, participanții la plenara 
Consiliului Uniunii județene scriu în telegrama 
lor : Cooperatorii din județul Brașov vor răs
punde prin fapte hotăririlor și măsurilor adop
tate de partid, îndeplinind și depășind sarcinile 
de plan și angajamentele luate, se vor preocu
pa de reducerea cheltuielilor de investiții din 
partea statului prin depășirea veniturilor pla
nificate din activități industriale și prestații de 
servicii cu 15 milioane lei.

Exprimind simțămintele țăranilor cooperatori 
din 98 cooperative, se spune în telegrama adre
sată de plenara Uniunii județene a cooperati
velor agricole Bacău, adresăm conducerii parti
dului, dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ferma noastră hotărîre de a depune 
eforturi susținute, de a munci cu perseverență 
pentru a cinsti prin muncă și prin fapte deose
bite grija neobosită pe care partidul o ma
nifestă față de dezvoltarea agriculturii și înflo
rirea continuă a scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România. '

Păstrăm încă vie amintirea vizitei pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați făcut-o în județul nostru. In mo
mentele de grea încercare ale inundațiilor din 
anul trecut, ne sint vil cuvintele de îmbărbă
tare pe care le-ați rostit atunci, ajutorul nepre
cupețit care ne-a 
rănilor provocate 
legrama adoptată 
Uniunii județene
Mulțumind încă o dată pentru acest ajutor de 
însemnătate hotărîtoare, raportăm că agricultura 
județului a lichidat complet urmările inunda
țiilor și se află angajată, cu intregul ei poten
țial, în lupta pentru înfăptuirea obiectivelor 
noului plan cincinal. Atit însămințările din 
toamnă, cit și lucrările din campania agricolă 
a acestei primăveri au fost executate la un nivel 
agrotehnic superior, premisă a obținerii unor 
producții bune. De asemenea, prin dezvoltarea 
activităților industriale ne-am propus să obți
nem peste plan 10 milioane lei venituri bănești.

Susținând prin fapte traducerea în viață a 
hotăririlor adoptate, se menționează în tele
grama U.J.C.A.P.-Brăila, în numele întregii ță- 
rănimi cooperatiste din județul nostru ne anga
jăm să valorificăm către stat, peste prevede
rile planului, 3 000 tone gnu, 8 500 tone porumb, 
2 000 tone floarea-soarelui, 3 300 tone sfeclă de 
zahăr, 2 000 tone struguri, 3 000 tone legume, 
precum și alte importante cantități de produse 
agroalimentare, iar prin dezvoltarea activități
lor industriale și prestărilor de servicii, vom ob
ține o producție globală in valoare de 59 mili
oane lei.

Țăranii cooperatori din județul Timiș — ro
mâni, germani, maghiari, sirbi și de alte națio
nalități — se spune într-o altă telegramă, au pri
mit cu vie satisfacție și recunoștință măsurile 
privind asistența socială și tratamentul gratuit, 
ajutoarele pentru incapacitate temporară de 
muncă, acordarea 
ajutoarele lunare
scutirile de impozite. Toate aceste măsuri luate 
în folosul nostru, al celor ce lucrăm pe ogoare, 
ne dau un nou și puternic imbold în activitatea 
pe care o desfășurăm în soopul obținerii unor 
rezultate tot mai bune in îndeplinirea sarcinilor 
mari ce ne- revin, în asigurarea bundî aprovizio
nări a populației și industriei cu produse agro
alimentare. Exprimind încă o dată sentimentul 
de adîncă recunoștință pentru grija pe care ne-o

fost acordat pentru ștergerea 
de catastrofă, se arată in te- 
in cadrul plenarei Consiliului 
a cooperativelor Satu-Mare.

să depunem eforturi și maipurtați, ne angajăm
susținuta pentru înfăptuirea lnțeleptei politici a 
partidului nostru de transformare a agriculturii 
cooperatiste intr-o ramură economică modernă, 
de înalt randament, care să-și aducă pe deplin

Telegrame adresate

C. C. al P. C. R.,

tovarășului

Nicolae Ceaușescu

aportul la progresul și prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

Aceleași ginduri de profundă gratitudine pen
tru partid, pentru secretarul său general izvo-

Universitatea
are de onorat
o nouă îndatorire

Unde nu-s 
pahare, vai 
de automate!

De cițiva ani încoace ne o- 
bișnuiserăm cu prezența, in u- 
nele puncte aglomerate ale Ca
pitalei, a binecunoscutelor au
tomate pentru răcoritoare. A- 
cum, cină sezonul estival a în
ceput, am căutat aceste automa
te la vechile lor locuri: lingă 
cinematograful „Patria", la in
trarea in Cișmigiu, la Gara de 
Nord. Nu le-am găsit nicăieri. 
XJnde și de ce au dispărut ? La 
I.C.S. „Comaliment" ni s-a ser
vit o explicație : cele peste 20 
de instalații nu s-au mai mon
tat in acest an datorită lipsei 
paharelor din material plastic ! 
Ce e de făcut ? Cineva a suge
rat năstrușnica idee de a se pune 
la punct un automat... pentru 
adus paharele la automate.

concediilor de maternitate, 
pentru copii, reducerile și

răsc din telegrama adresată de plenara 
U.J.C.A.P. Olt. Participanții la plenară — se 
spune în telegramă — se angajează să realizeze 
și să depășească prevederile producției agricole 
vegetale, să dezvolte activitățile industriale și 
prestările de servicii, astfel încît producția glo
bală din acest sector să ajungă la sfîrșitul anului 
la 70 milioane lei, față de 30 milioane planificate. 
Vă dorim din toată inima, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, viață îndelungată, multă să
nătate și putere de muncă spre binele și pros
peritatea întregului popor, pentru înfăptuirea 
celor mai nobile năzuințe ale națiunii noastre 
pe drumul luminos al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

într-o altă telegramă, se spune : Oamenii 
muncii de pe ogoarele mehedințene sint con- 
știenți că noile măsuri adoptate vor duce la ri
dicarea în continuare a nivelului de trai al tu
turor membrilor cooperatori, fapt pentru care 
ne angajăm în fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră personal, tovarășe secretar gene
ral — cel mai iubit fiu al poporului — să mun
cim cu toată pasiunea si totală dăruire pentru a 
furniza peste plan fondului centralizat al statu
lui produse agroalimentare în valoare de peste 
5 milioane lei și să depunem toate eforturile 
pentru dezvoltarea activităților economice in
dustriale și a prestațiilor de servicii.

(Agerpres)

cooperatorilor
din județul Suceava

Legea Învățămîntului a stabilit tre
cerea la diversificarea pregătirii ab
solvenților universităților, intre al
tele, prin delimitarea pregătirii pro
fesorilor de liceu și a celor care ur
mează să muncească în institute de 
cercetare sau la catedrele din școala 
superioară. In consecință s-a prevă
zut ca la specialitățile mate
matică, fizică, chimie, biologie, toți 
studenții să urmeze patru ani de stu
diu cu profil larg, corespunzător ra
murii respective de știință, spre a fi 

ca profesori 
vederea formării 

necesare învățămîntului 
și cercetării științifice, 
_ .a fi prelungită cu

„Mirele"
In timp ce lucra pe un șan

tier din Baia Sprie (Maramu
reș), Dumitru Ciuc a cunoscut-o 
pe C.V. din Vima Mică și a ce
rut-o în căsătorie. Cererea ver
bală a întărit-o printr-o decla
rație scrisă, depusă la consiliul 
popular comunal. In această si
tuație, au început pregătirile de 
nuntă. Dar cînd nimeni și nimic 
părea că nu mai poate sta în 
calea căsătoriei, poștașul a adus 
o scrisoare din comuna Balcani 
(Bacău), locul de baștină al mi
relui. In depeșă se scria, negru 
pe alb, că D. Ciuc este căsătorit 
de pe data de 25 aprilie 1970. Fi
rește, la auzul acestei vești, 
„mirele" și-a luat tălpășița. Se 
va fi decis să se întoarcă acasă 
sau joacă și in altă parte același 
rol de mire ?

„Cuierul" 
fatal

într-una din zilele trecute, 
loan Munteanu, ospătar la res
taurantul „Carpați" din Cugir, 
aflat în timpul serviciului, și-a 
agățat cravata de două sîrme 
situate pe un perete al localului. 
Cele două fire s-au dovedit a 
fi însă capetele a doi conductori 
electrici de la un întrerupător 
desființat. Consecința acestui 
fapt — aparent banal — a fost 
tragică : I. M. a decedat. Un 
accident de muncă, înregistrat 
ca atare, datorat r^glijenței e- 
lectricienilor (cazul este in an
chetă), care au lăsat firele în 
voia soartei... Dincolo de măsu
rile ce se impun în acest caz, 
faptul îndeamnă încă o dată la 
crearea unui... curent de opinie 
împotriva neglijenței și lipsei 
de răspundere.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cv sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în adunările generale ale țăranilor coo
peratori și cetățenilor din comunele ju
dețului Suceava care au avut loc pină acum, s-a 
evidențiat pregnant hotărârea lucrătorilor ogoa
relor din aceasta parte a țării de a răspunde, 
prin fapte, recentelor măsuri luate de partid, 
pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii de la sate. „Dezbate
rile din aceste adunări — ne spune tovarășul 
Tudor Done, președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție — au por
nit de la ideea fundamentală cuprinsă în hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
aceea că constituirea fondurilor sociale necesara 
satisfacerii nevoilor de odihnă și tratament, de 
acordare a ajutorului pentru copii, lehuzie și în 
caz de boală, trebuie să aibă la bază sporirea e- 
forturilor pentru creșterea neîncetată a produc
ției agricole. în cadrul adunărilor s-a apreciat că 
nu este nevoie să se afecteze cu nimic fondu
rile planificate pe acest an privind retribuirea 
muncii și să se acționeze pentru găsirea de căi 
și soluții practice care să ducă la sporirea pro
ducției pe unitate de suprafață".

Care sint aceste căi și soluții 7 Cooperatorii din 
Ipotești, Arborea. Frătăuți, Fălticeni și alții au 
hotărît ca încheierea cu bune rezultate a campa
niei de primăvară să fie însoțită de executarea 
ireproșabilă a lucrărilor de întreținere a cultu
rilor și de recoltare, fapt care, la nivelul ju
dețului Suceava, va asigura o depășire a planu
lui inițial la cartofi, porumb și sfeclă de zahăr, 
cu o producție în valoare de circa 17—18 mi
lioane lei.

în ce privește cartofii, cultură de bază a jude
țului, de exemplu, s-au stabilit măsuri concrete 
privind extinderea erbicidării, executarea în 
bune condiții a prășitului, astfel incit produc
ția planificată inițial, cit și angajamentul să fi> 
depășite cu cite 500 kg în medie la hectar. Ra- 
portînd această cantitate la suprafața cultivată 
înseamnă că țăranii cooperatori din județul Su
ceava vor obține și livra suplimentar peste 10 000 
tone cartofi, veniturile încasate fiind destinate 
constituirii fondurilor sociale. Cooperatorii din 
Calafindești și-au propus ca numai la producția 
de cartofi să realizeze un venit suplimentar de 
222 000 lei. Și la cultura porumbului s-a hotărît 

'să se acționeze în mod deosebit pe linia execu
tării la timp a tuturor lucrărilor de întreținere, 
astfel încît să se poată asigura o producție su
plimentară față de planul inițial și angajamente 
de 250—300 kg boabe la hectar. Asemenea ho*' 
tăriri și angajamente pentru suplimentarea pro-

ducției agricole au fost formulate și în ce pri
vește cultura sfeclei de zahăr, sectorul zooteh
nic etc. De asemenea, în alte cooperative, 
cum sint cele din Dumbrăveni. Plopeni, Răuseni 
etc., pe lingă eforturile pentru sporirea pro
ducției agricole se va acționa și pe linia redu
cerii cheltuielilor comune și generale. La Sal- 
cea, spre exemplu, adunarea cooperatorilor a 
hotărît ca printr-o mai bună organizare a mun
cii, folosirea gospodărească a fondurilor bănești 
să reducă cheltuielile comune și 
200 000 lei. Un calcul sumar arată 
această cale cooperativele agricole 
din județul Suceava pot realiza o 
6 700 000 lei.

O altă sursă .importantă pentru

generale cu 
că numai pe 
de producție 
economie de

O altă sursă importantă pentru realizarea de 
venituri suplimentare și care a fost inclusă in 
planurile de măsuri elaborate cu acest prilej 
o constituie dezvoltarea activităților industriale 
și prestărilor de servicii către populație. în mod 
deosebit se va acționa pe linia dezvoltării pro
ducției materialelor de construcții, exploatării 
și valorificării superioare a lemnului destinat 
construcțiilor zootehnice și gospodărești, diver
sificării prelucrării produselor agro-alimentare 
și altele. în multe cooperative agricole s-a ho- 
tărit să se treacă la constituirea de echipe care 
numai în acest an să producă peste 4 600 000 buc. 
cărămidă. în această activitate vor lucra efectiv 
circa 350 de membri cooperatori. Pe de altă par
te, cooperatorii din Frătăuți, spre exemplu, vor 
trece la realizarea unor prefabricate din beton și 
a 80 tone împletituri din sîrmă, activitate care 
le va asigura un venit suplimentar de circa 95 000 
lei. De asemenea, cooperatorii din Arborea vor 
produce circa 5 000 butoaie pe care le-au șl con
tractat cu centrul de legume și fructe, de unde 
se prevede realizarea unui venit suplimentar de 
peste 25 000 lei, iar cei din comuna Marginea au 
hotărit înființarea unei secții de ceramică. Nu
mai din aceste activități industriale și prestări 
de servicii către populație, cooperatorii din ju
dețul Suceava vor realiza o producție globală 
în valoare de 42 976 000 lei, adică cu 22 598 000 lei 
mai mult față de planul și angajamentul inițial.

Iată numai cîteva din sursele care vor asi
gura creșterea producției agricole și, pe această 
bază, constituirea fondului pentru Casa de pensii 
de 7 la sută din valoarea producției globale care, 
în județul Suceava, se va ridica în acest an la 
circa 49 milioane lei.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

pregătiți, în principal, 
de liceu. în vede 
cadrelor 
superior 
școlarizarea va _ ,__________
încă un an, respectiv cu anul al 
V-lea. profilat pe domenii restrinse 
(subramuri și discipline). în acest 
sens se prevede constituirea, încă 
din anul al IV-lea, a mai multor 
grupuri de cursuri, avind caracter fa
cultativ, și admiterea în anul al V-lea 
pe bază de concurs. Cum noua struc
tură a Învățămîntului universitar a 
intrat în aplicare începînd cu seria 
1968—1969 a anului I, care își va în
cheia studiile de 4 ani în 1971—1972, 
urmează ca ciclul al II-lea de studii 
să se realizeze pentru prima dată în
cepînd cu anul universitar 1972—1973, 
iar grupurile facultative de cursuri 
din 1971—1972.

întrucit conturarea precisă a reali
zării acestei sarcini devine foarte 
curînd scadentă, încă din anul uni
versitar precedent Senatul a in
trodus în planul său de lucru discu
tarea acestei probleme, oerînd tot
odată facultăților interesate să ana
lizeze în consiliile profesorale solu
țiile de organizare a celui de-al doi
lea ciclu și să le formuleze în ter
meni cît_ mai potriviți specificului 
nostru universitar. Discuțiile au fost 
foarte fertile și s-au referit la nu
meroasele chestiuni pe care le pune 
noua organizare a studiilor, mai ales 
la punctul de contact al celor două 
cicluri. Amintesc în acest 
punerile făcute pentru ca 
lucrării de diplomă să fie 
vreme, întrucit în noua 
semestrul ultim de studii 
este rezervat ca pînă acum întocmi
rii acestei lucrări. Pentru aceasta, 
va trebui, în primul rind, ca temele 
pentru asemenea lucrări să fie cunos
cute și acceptate de studenți cu 2—3 
semestre înainte de încheierea studii
lor. Considerăm, de asemenea, că lu
crarea de diplomă se cere orientată 
în mai mare măsură spre o formă 
de referat, care să depășească sta
diul, obișnuit azi, de consemnare in
formativă a unor fapte și să sinte
tizeze preocupările științifice mai 
largi ale studentului; pe baza cunoaș
terii adincite a bibliografiei și prin 
evidențierea mai pregnantă a con
tribuției proprii. în plus, am propus 
ca în noua formulă organizatorică, 
examenul de diplomă la nivelul anu
lui al IV-lea să constea nu numai 
din susținerea lucrării, ci și dintr-o 
probă scrisă de 2—3 ore („clausură") 
asupra unei teme spre care se Orien
tează candidatul.

Cîteva cuvinte doar despre moda
litățile de selecție. Pe lingă pro
bele scrise la disciplinele din 
specialitatea ciclului al II-lea, Se
natul Universității a propus ca 
în concursul de admitere să se in
troducă și probe scrise la 1—2 limbi 
străine, pentru a se verifica cunoaș
terea terminologiei de specialitate în 
ramura de știință respectivă, deci ca
pacitatea absolventului de a folosi în 
activitatea sa bibliografia in limbă 
străină. Va fi, de asemenea, necesar 
să se stabilească la fiecare probă o 
limită inferioară — nota 8 de pil
dă — drept condiție de admitere în 
ciclul al II-lea, în același timp con
siderăm că la concurs trebuie să fie 
admiși a se prezenta toți solicitanții, 
inclusiv absolvenții anilor anteriori 
ai facultății, în măsura în care au 
respectat dispozițiile privind reparti
zarea in producție.

Ținînd seama de gradul de exigen
tă cu care se face selectarea studen
ților, de calitatea celor admiși, poate 
că ar fi indicat ca activitatea în anul 
al V-lea să se desfășoare cit mai in-

sens pro- 
elaborarea 
făcută din 
organizare
(VIII) nu

dividualizat, pe bază ■ de studiu per
sonal, cu un accent mai mare pe lu
crările aplicative (laborator, seminar), 
desfășurate sub îndrumarea membri
lor corpului didactic, pentru aprofun
darea cunoștințelor și cunoașterea bi
bliografiei de specialitate. în același 
sens ar fi, desigur, utile discuții și 
referate, susținute de studenți, sti- 
mulîndu-se totodată participarea di
rectă a acestora la planul de cerce
tare al catedrelor de specialitate, în 
privința încheierii anului al V-lea, 
există propunerea ca ea să se efec
tueze cu o lucrare — rezultat al acti
vității studentului pe parcursul aces
tui an — care să ducă la obținerii, 
unui act de studii, pe baza căruia 
absolventul ciclului al II-lea să a- 
teste o specializare și să poată fi 
încadrat în învățămîntul superior 
sau în cercetare.

Desigur, pot exista variante mult 
mai judicioase decît cea pe care o 
infățișez in rindurile de față. Mi se 
pare absolut 
strădaniile de 
lele de studiu să fie anticipate 
de fixarea unor coordonate pe care 
numai Ministerul învățămîntului le 
poate stabili. De pildă, concursul de 
admitere în ciclul al II-lea nu poate 
avea loc decît în limitele unor cifre 
planificate pe baza solicitărilor învă- 
țămintului superior și ale cercetării, 
ceea ce implica sarcina ca Ministe
rul învățămîntului să desfășoare din 
timp o acțiune de depistare a nece
sităților și de planificare a acestor 
cifre în așa fel încît să existe o con
tinuitate, an de an, a secțiilor pro
gramate în anul al V-lea. Știu că mi
nisterul a inițiat o asemenea ac
țiune, nu ne-a comunicat însă rezul
tatele. Pe de- altă parte, cum spu
neam. el ar trebui să dea un curs 
mai rapid propunerilor formulate de 
organismele de conducere universi
tară pentru ca acestea să aibă liber
tatea de a proceda, cu mult înainte, 
la pregătirea tuturor acțiunilor pre
văzute, la desfășurarea cu bune re
zultate a acestor acțiuni cu așa de 
profunde implicații pentru pregătirea 
viitoarelor promoții de specialiști. 
Studenții și personalul didactic au 
dreptul să ceară ca măsurile să se 
ia din vreme, pentru a permite o 
bună ducere la îndeplinire. Fără să 
intenționez a absolvi consiliile și se
natele universitare de răspunderea 
ce le revine în concretizarea acestei 
prevederi esențiale din Legea învă
țămîntului și Directivele C.C. al 
P.C.R. privind dezvoltarea învftță- 
mîntului — am numit organizarea pe 
cicluri a învățămîntului superior u- 
niversitar — vreau să spun totuși că 
propunerile noastre transmise minis
terului în aprilie anul trecut ri-au 
găsit o rezolvare pînă în momentul 
acestei discuții.

Evident, obiectivele concrete ale a- 
cestor măsuri solicită deopotrivă mi
nuțioase pregătiri preliminarii și for
mularea din timp a unor soluții co
respunzătoare.

necesar însă ea 
a elabora formu-

Jean IIVESCU
membru corespondent al Academiei 
rectorul Universității din București

cinema
• Facerea lumii : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19: 21,30, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 10; 18,15; 20,30.
• Serata : CENTRAL — 9.15;
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30. MO
DERN — 9; 11,15; 13,30;' 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20.
• Chemarea frontului : LUMINA
— 18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : FES
TIVAL — 9; 12.30; 16,15; 20.
• Printre colinele verzi : FLO- 

■REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Șl caii se împușcă, nu-i așa 1 :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare și doi grădinari : 
SALA PALATULUI — 18.30 (seria 
de bilete — 3716), LUCEAFĂRUL
— 9; 12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 16,30; 20, FEROVIAR — 
9,30; 13; 16,15; 19,45, MELODIA — 
8,45; 12,15; 15,45; 19,30, GRADINA 
DOINA — 20.
• Gool ! : TIMPURI NOI — »—17 
in continuare.
• Baladă pentru cel căzuți ; Ga
lați, oameni șl oțel : TIMPURI 
NOI — 18,30; 20,30.
O Cine ești dumneata domnule 
Sorge ? — 9; 11,30; 14, Inimi nobile 
și alese — 16,30; 18,45, Pasagera
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Sunetul muzicii : EXCELSIOR
— 9; 12,30; 16; 10,30, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 10; 
14,30; 19.
• Zestrea domniței Baiu : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20,30.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : VOLGA — 10; 
15,30; 19,15, ARTA — 15,30, la gră
dină — 19,30.
• Mihal Viteazul : FERENTARI
— 15; 19.
• Butch Cassidy șî Sundance Kids
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15, 
VICTORIA — 9,15; 12; 15; 18; 20,30. 
o Cei trei care au speriat Vestul: 
LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16, 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 17,45; 20, VIITORUL — 
15,45; 18; 20.

• Adio, Granada ! : BUZEȘTI — 
15,30; 18, la grădină — 20,15,
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 8,45—20 în conti
nuare.
• Pan WolodyjowskiUNIREA
— 16, Ia grădină —. 19,30.
• Moartea filatelistului : LIRA — 
15,30 ; 18.
• Winnetou în Valea Morțll : 
GRADINA LIRA — 20.
• Pe cometă : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 17,45; 20. «
• Clanul sicilienilor: CIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Prețul puterii : PACEA — 15,45; 
18; 20,15, MOȘILOR — 15,30; 18; 
20,15.
• Los Tarantos: CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
MUNCA — 15; 17,45; 20,30, LARO- 
MET — 15; 17,30; 19,45.
• Băieți buni, băieți răi : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Șarada : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.

• Teatrul „Țăndărică** (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17; 
Nocturn IV — 21,30; (sala din str. 
Academiei) : De ce a furat zmeul 
mingea ? — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Lăpușneanul — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Revista la volan 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Sonatul Lunii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română*' : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

MONEASA

Pentru a veni în sprijinul popu
lației care dorește să-și construiască 
locuințe proprietate personală. Casa 
de economii și consemnațiuni a acor 
dat. în cursul aoestui an, credite în 
valoare de peste 700 milioane lei. 
Sumele acordate în acest scop bucureș- 
tenilor se ridică la 100 milioane lei. 
In Capitală, din cele peste 12 000 
apartamente proprietate personală, 
prevăzute a se construi în cursul 
aoestui an. mai mult de 11 000 au și 
fost contractate. Celelalte sint în 
curs de perfectare, acțiunea urmînd 
a se încheia in scurt timp.

(Agerpres)

tv

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ion 
Baciu. Solist : Cătălin Ilea — 20.
• Teatrul de operetă : Rose Marie
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 20; (sala Studio) : Cui 
i-e frică de Virginia Woolf ?
— 20.
• Teatrul de Comedie : Fata 
Morgana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Po
vestiri din pădurea vieneză — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul „Ion Creangă*4 : Co
moara din Insula piraților — 16.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.
• Literatură română — clasa 

a XH-a : Mari reviste li
terare.

• Fizică — clasa a XH-a : 
Evoluția concepțiilor des
pre structura luminii.

ÎS,00 Căminul.
Din cuprins :
• Ancheta emisiunii : Aveți 

un copil ascultător ?
• 1 000 de soluții pentru bal

coanele dv.
• Moda tricotajelor.
• Olarii din Pisc.
• Știți ce este gastrotehnia ?
• Suplețe și sănătate fără 

pilule.
10.50 Lumea copiilor.

,,O poveste cu o ridiche" — 
prezintă Luluca Bălălău.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20,15 Film artistic : „Numai înge

rii au aripi". Premieră pe 
țară.

22.10 Cadran internațional.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22.50 Baschet masculin : Româ

nia — Ungaria — repriza a 
Il-a. înregistrare de la Ka
towice. $

23.30 închiderea emisiunii.

o perlă a Aradului

<•

Noi tipuri

de polimeri

fi labili

/ ' să/ ■'31
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De mult timp s-a încetățenit 
această denumire in limbajul 
celor care au cunoscut, fie doar 
și pentru citeva zile, stațiunea 
balneoclimaterică Moneasa, din 
județul Arad. Situată intr-o 
zonă deosebit de pitorească 
a Apusenilor, stațiunea este le
gată de orașul Arad printr-o 
șosea asfaltată care șerpuiește 
pe valea Crișului Alb. Apele 
termale de la Moneasa, efectul 
lor curativ asupra afecțiunilor 
de fiatură nevrotică sint cunos
cute încă de acum o sută de 
ani. în ultimul timp, stațiunea a 
devenit unul dintre cele maț so
licitate locuri de odihnă și,tra
tament. Cadrul natural deosebit 
de pitoresc, cele trei bazine de 
inot, dintre care unul cu dimen
siuni olimpice, o popicărie mo
dernă cu două piste etc. oferă

vizitatorilor condiții optime de 
agrement.

Avind activitate permanentă, 
stațiunea poate asigura. prin 
intermediul pavilioanelor și vi
lelor ternioficate, al unei canti
ne moderne, restaurant, cofetă
rie și bar 
corturi și 
de cazare, 
odată, din 
pornesc trasee turistice care 
leagă de vestigiile unei 
cetăți medievale, de cariera de 
marmură roșie, peștera liliecilor, 
de cabana Izoi, de poienile și 
izvoarele învecinate. Pentru a- 
cest an, s-au pregătit și sur
prize : un restaurant cu specific 
pescăresc, bazin cu apă termală 
acoperit, un număr sporit de 
hidrobiciclete și bărci pe Iacul 
din stațiune.

de zi. camping cu 
căsuțe, condiții bune 
masă și odihnă. Tot- 
stațiunga Moneasa 

o 
vechi

IAȘI (corespondentul „Sctn- 
teii", Manole Corcaci). — In 
ultimii ani, colectivul de cerce
tători din secția de compuși 
macromoleculari organici a In
stitutului de chimie „Petru 
Poni“ din Iași a obținut rezul
tate de seamă in domeniul poli- 
merizării unor compuși organici 
ca poliacrilonitrilul, care a dus 
la obținerea unor noi tipuri de 
fibre sintetice „Melana", 
eaproîactama. care stă la 
mătăsii relon etc.

Recent, ne informează 
dr. ing. Nicolae Asandei, 
sectorului macromolecule natu
rale și fibre sintetice, cercetă
torii din acest sector, în colabo
rare cu specialiști de la Uzina 
de fibre. sintetice din Iași, 
stabilit rețete de 
unor noi tipuri de 
labili, pe bază de 
retialați. Soluțiile 
fie experimentate și la stația- 
pilot a uzinei. Fibrele obținute 
din polimerii filabili pe bază de 
polietilentereftalați au indici 
fizico-mecanici ridicați și sint 
mai trainice și mai ieftine de- 
cit fibrele sintetice realizate 
pină acum. Cercetările continuă, 
pentru găsirea și a unor soluții 
tehnologice care să ducă Ia îm
bunătățirea capacităților de co
lorare și reținere a umidității 
de către aceste tipuri de fibre.

poli- 
baza
conf. 
șeful

au
obținere a 
polimeri fi- 
polietilente- 
urmează să
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Încheierea vizitei președintelui republicii
FEDERALE A GERMANIEI, GUSTAV HEINEMANN

Oaspeți ai orașului
Brașov

(Urmare din pag. I)

lor, tuturor salariaților de la „Stea
gul roșu", sănătate și noi succese 
în activitatea lor.

De la fabrica de autocamioane, 
oaspeții se îndreaptă, într-o mașină 
deschisă, spre centrul municipiu
lui. Coloana de mașini străbate 
artere principale ale Brașovului, 
de-a lungul cărora au venit să-i 
salute pe oaspeți mii și mii de 
cetățeni. Se aplaudă călduros, se 
flutură stegulețe. cei doi președinți 
răspund aclamațiilor mulțimii. 
Obiectivul vizitei în oraș îl con
stituie remarcabilul monument de 
artă medievală transilvăneană Bi
serica Neagră.

Se dau explicații asupra istoriei 
monumentului și se înfățișează 
odoare ale lăcașului. Oaspeții asis
tă la un scurt concert de orgă.

Spre amiază cei doi șefi de state 
șl persoanele oficiale care i-au în
soțit în vizita prin municipiul Bra
șov s-au îndreptat spre renumita 
stațiune turistică Poiana Brașovu
lui. Cetățeni și turiști străini aflați 
la odihnă salută cu prietenie pe 
oaspeți.

în saloanele Restaurantului spor
turilor, președintele consiliului 
popular județean, Constantin Dră- 
gan, și soția sa, au oferit un dejun 
în onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, a președintelui Repu
blicii Federale a Germaniei, Gus
tav Heinemann, și a soției sale, 
Hilda Heinemann.

Au luat parte personalitățile ro
mâne șl vest-germane care i-au 
Însoțit pe cei doi șefi de state, 
reprezentanți ai organelor județe
ne de stat.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, președintele consiliului popular 
județean și președintele Republicii 
Federale a Germaniei au rostit 
toasturi.

După dejun, președintele Consi
liului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele R. F. a 
Germaniei, Gustav Heinemann, au 
răspuns la întrebări ale unor zia
riști vest-germani.

adresată

Domnule 
i fost, 

de Uniunea Sovie- 
prima

ÎNTREBARE 
președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU : — D.
președinte, România a 
alături U..‘.-----
tică, prima țară socialistă 
care a stabilit relații diploma
tice cu Republica Federală a 
Germaniei. Ați putea să ne 
enumerați cîteva aspecte, po
zitive și negative, care au re
zultat din dezvoltarea ulte
rioară 1

RĂSPUNS : — România a pornit 
de la faptul că în lumea de astăzi 
trebuie recunoscute realitățile, că 
este necesar ca între statele cu 
orinduiri sociale diferite să existe 
relații de colaborare în toate do
meniile de activitate ; de aceea a 
considerat că este necesar să stabi
lească relații diplomatice cu Repu
blica Federală a Germaniei, între- 
țlnînd, cu mult înainte, relații cu. 
Republica Democrată Germană. 
Din punct de vedere al relațiilor 
bilaterale rezultatele sint în gene
ral pozitive, deși n-aș putea spune 
că nu mai este Ioc pentru o dez
voltare în continuare — și sper că 
se va realiza aceasta — in dome
niile cooperării economice, tehnico- 
științifice între România și Repu
blica Federală a Germaniei.

De asemenea, consider că rela
țiile dintre România și țara dum
neavoastră au contribuit la procesul 
de destindere în Europa și de nor
malizare a relațiilor între statele 
continentului. Este adevărat că mai 
sînt încă probleme nesoluționate, 
că mal trebuie parcurs un drum 
încă lung pe calea unei normalizări 
depline și a Înfăptuirii securității 
europene. Apreciez insă că relațiile 
dintre țările noastre șl colaborarea 
în continuare vor contribui la reali
zarea acestor obiective.

ÎNTREBARE : — Domnule 
președinte, experiența români
lor cu nemții în acest secol a 
fost amară de două ori. Ce po
ziție adoptă populația română 
față de nemți ?

RĂSPUNS : — Nu aș putea vorbi 
de o experiență amară între ro
mâni și nemți, ci de o experiență 
amară între România și imperialis
mul german, între România și fas
cismul german. De aceea, consider 
că militînd în direcția unei colabo
rări rodnice, acțlonînd pentru a 
împiedica reînvierea fascismului, 
mcrgînd pe calea democratizării 
vieții popoarelor noastre, asigurăm 
perspectivele unor relații bune. In 
general, consider că împreună cu 
toate popoarele europene, cele două 
state germane trebuie să contribuie 
activ la înfăptuirea securității și la 
instaurarea pe continentul nostru a 
unul climat care aă excludă defi

nitiv folosirea forței In relațiile 
dintre state.

de
are

ÎNTREBARE : — De secole, 
domnule președinte, trăiește 
în România și populație 
origine germană. Ce rol 
ea în România ?

că,RĂSPUNS : — Este adevărat . 
de-a lungul secolelor, împreună cu 
românii, cu maghiarii, populația 
germană a contribuit la realizarea 
a tot ceea ce s-a înfăptuit în a- 
ceastă țară ; iar în anii construc
ției socialiste trebuie să spun că 
populația germană, la fel ca și ro
mânii, ca și maghiarii, și-a adus 
contribuția deosebit de activă la 
tot ceea ce am înfăptuit. Populația 
germană, la fel ca toți cetățenii 
patriei, se bucură de aceleași drep
turi și, fără îndoială, are șl ace
leași obligații, are aceeași perspec
tivă — perspectiva unei vieți libe
re, independente, fericite.

ÎNTREBARE : — Domnule 
președinte, domnul președinte 
federal v-a invitat să vizitați 
Republica Federală a Germa
niei. Ce ați dori să vedeți în 
mod deosebit ?

RĂSPUNS : — Am acceptat cu 
plăcere invitația domnului pre
ședinte Heinemann. Nu aș dori să 
anticipez deoarece am încredere că 
președintele Heinemann va orga
niza un program interesant, care 
va fi o continuare a programu
lui pe care sper că l-am făcut 
plăcut pentru președintele Heine
mann. Ceea ce aș dori este ca și 
vizita mea, la fel ca și vizita pre
ședintelui Heinemann, să contri
buie la dezvoltarea relațiilor din
tre statele noastre In toate dome
niile de activitate, la cauza secu
rității in Europa și a păcii.

Președintele GUSTAV HEINE
MANN ; — Asupra unui punct din 
program, după cite îmi amintesc, 
am căzut de acord — și anume o 
călătorie pe Valea Rinului.

Președlntole NICOLAE 
CEAUȘESCU : — De acord.

ÎNTREBARE adresată pre
ședintelui federal GUSTAV 
HEINEMANN : — Vizitele ofi
ciale nu se epuizează numai 
în forme protocolare ; ele tre
buie să aibă o însemnătate și 
pentru cetățeanul de rînd. Ce 
importanță atribuiți vizitei 
dumneavoastră în România 
pentru populația celor două 
țări ?

RĂSPUNS : — Vizitele oficiale 
creează pentru așa-zisul cetățean 
de rind o posibilitate mai mare de 
a auzi și a afla ceva despre cea
laltă țară. în Republica Federală 
a Germaniei, ziarele, posturile de 
radio și- televiziune sint pline nu 
numai cu știri, ci și cu relatări 
despre România, despre condițiile 
și interesele sale. în același timp, 

întîmpinafi cu multâ cordialitateLa Brașov, oaspeții sînt

In România se aude, cel puțin în 
aceste zile, înainte și după vizita 
noastră, mult mai mult despre R.F. 
a Germaniei decit în mod obișnuit, 
ceea ce în sine este bine. Cred, de 
altfel, că este în orice caz bine a- 
tunci cind Ia nivelul politic cel mai 
înalt sînt inițiați pași, că atunci 
cind vreau să stabilesc un contact 
trebuie să vorbesc. Rezultatul aces
tor întîlniri este că oameni de răs
pundere din ambele țări se cunosc 
personal, își împărtășesc nemijlocit 
părerile, își expun modul cum pri
vesc interesele lor și ce anume con
cluzii se pot trage din toate aces
tea. Ați auzit, tocmai de la domnul 
președinte Ceaușescu, că drumul 
spre o Europă bună va fi încă un 
drum lung ; apreciem că prin a- 
ceastă vizită a noastră au fost 
realizați cîțiva pași buni in această 
direcție.

Domnule 
dumnea- 

fost 
so-

ÎNTREBARE: - 
președinte, vizita 
voastră în România a 
prima vizită într-o țară 
cialistă. Acesta a fost un în
ceput. Cum apreciați atitudi
nea germanilor față de vecinii 
lor din Răsărit, în legătură cu 
greșelile tragice din trecutul 
apropiat ?

La sfîrșitul celui 
război

1 »n
un drum

mondial, 
fața sarcinii 

nou, o

RĂSPUNS: 
de-al doilea 
noi ne aflam 
de a căuta i 
cale a înțelegerii cu toți vecinii 
noștri. Această posibilitate a fost 
folosită față de partea occidentală 
și a dus la rezultate bune. Față 
de vecinii răsăriteni sîntem ră
mași in urmă. Abia în ultimii ani 
am început să ne orientăm și spre 
vecinii răsăriteni. Nici față de a- 
ceștla nu putem și nici nu vrem 
să cocoloșim cele lntimplate ; tre
buie, insă, să ne străduim în co
mun să depășim trecutul și, în 
ciuda tuturor celor întîmplate, să 
găsim o cale comună spre viitor. 
Aceasta trebuie să fie stimulată și 
de Vizita noastră in România.

ÎNTREBARE : — Domnule 
președinte federal, finind sea
ma de deosebirea de sisteme 
sociale, considerați că într-o 
bună zi am putea coexista cu 
vecinii noștri din Răsărit la fel 
de armonios și normal ca și cu 
vecinii noștri occidentali, în 
prezent ?

RĂSPUNS : — în Răsărit, cît și 
in Apus, pretutindeni trăiesc oa
meni. Ei au grijile lor, nutresc spe- 

. ranțele lor. Aceasta poate lega și 
uni peste tot. Bineînțeles că între 
Est și Vest există marea deosebi
re a orînduirii de stat și sociale. 
Este o deosebire foarte importan
tă. Ce se poate face 7 Eu cred că 
între aceste orînduiri atît de deo
sebite nu poate exista altă alter
nativă decit o întrecere pașnică, în
trecere care va arăta care dintre 
ele oferă soluții mai bune în pers
pectivă. Așadar, să depunem efor
turi.

Se vlziteazfl secțiile cunoscutei uzine de autocamioane „Steagul ro>u

ÎNTREBARE ; — Domnule 
președinte, ce v-a impresionat 
cel mai mult în România ?

RĂSPUNS : — Cel mai mult m-a 
Impresionat, Intr-adevăr, amabili
tatea voioasă, comunicativitatea 
degajată a oamenilor cu noi, ger
manii, care sîntem In acest mo
ment oaspeți aici.

★
în cursul după-amiezli, președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Guștav Hei
nemann, și Celelalte. oficialități ro
mâne și vest-germane care i-au 
însoțit In vizita în municipiul 
Brașov s-au înapoiat cu un elicop
ter special la București.

★
în cursul zilei de joi, soția pre

ședintelui Republicii Federale a 
Germaniei, Hilda Heinemann, îm
preună cu soția președintelui Con
siliului de Stat, Elena Ceaușescu, 
au vizitat Muzeul istoric din Șcheii 
Brașovului, al cărui fond reprezin
tă un valoros tezaur al tradițiilor 
culturale românești străvechi. Di
rectorul complexului muzeal, prof, 
dr. Erhil Micu, a prezentat expo
natele muzeului : tipărituri, obiec
te de artă, documente care atestă 
strînsele relații politice, comerciale 
și culturale care au existat între 
Transilvania, Moldova și Țara 
Românească de-a lungul veacu
rilor.

''A (A ger preș)

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica
Socialistă România a președintelui
Republicii Federale a Germaniei,

Gustav W. Heinemann
(Urmare din pag. I)

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă. Ele au pfilejuit 
un larg schimb de vederi asupra 
stadiului și perspectivelor relații
lor bilaterale, precum și asupra u- 
nor probleme internaționale de in
teres comun.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că, după stabilirea în a- 
nul 1967 a relațiilor diplomatice, 
raporturile dintre Republica Socia
listă România și Republica Fede
rală a Germaniei s-au dezvoltat 
favorabil, avînd, totodată, o înrîu- 

rire pozitivă pentru procesul de 
destindere în Europa și de norma
lizare a relațiilor între statele eu
ropene.

Părțile au evidențiat creșterea în 
ultimii ani a volumului schimbu
rilor comerciale, intensificarea co
operării economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre cele două țări și au 
reliefat dorința de a promova în 
continuare cooperarea economică 
și tehnico-științifică pe baze re
ciproc avantajoase.

Ambele părți au subliniat intere
sul reciproc și dorința de a încu
raja creșterea în continuare, cît 
mai echilibrată a importurilor și 
exporturilor. în acest sens, părțile 
au convenit ca la întîlnirea din 
toamna acestui an a comisiei mixte 
de cooperare să se analizeze posi
bilitățile concrete pentru lărgirea 
cooperării economice și tehnico- 
industriale, precum și colaborarea 
pe terțe piețe.

Apreciind progresele realizate în 
ultimii ani în colaborarea tehnico- 
științifică și culturală, părțile au 
exprimat, de asemenea, dorința de 
a dezvolta schimburile în aceste 
domenii. în legătură cu aceasta, ur
mează să aibă loc în curînd con
vorbiri între reprezentanții lor. în 
acest context, ele au preconizat în
ființarea, pe bază de reciprocitate, 
a unor biblioteci în cele două țări.

Apreciind Importanța contacte
lor directe pentru o mai bună cu
noaștere și înțelegere reciprocă, 
cele două părți au exprimat vo
ința lor de a promova în continuare 
întîlnirile dintre membri ai guver
nelor și alți reprezentanți ai celor 
două state, contactele pe linia or
ganizațiilor obștești.

Ele au subliniat importanța pe 
care o acordă schimburilor pe li
nie de tineret și au exprimat do
rința de a dezvolta aceste schim
buri și în viitor.

De asemenea, părțile vor încu
raja dezvoltarea în continuare a 
turismului și vor sprijini acțiuni de 
cooperare în acest domeniu.

Cele două părți au făcut un 
schimb larg șl util de vederi asu
pra problemelor internaționale ac
tuale și îndeosebi asupra acelora 
care privesc pacea și securitatea 
Europei.

Ele au reafirmat convingerea că, 
în relațiile dintre toate statele, res
pectarea principiilor independenței 
șl suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc reprezintă premisa esențială 
pentru instaurarea unei atmosfere 
de încredere șl cooperare în lume.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru excluderea folosirii forței și 
a amenințării cu forța din viața in
ternațională, pentru rezolvarea pe 

cale pașnică a tuturor problemelor 
internaționale.

Părțile au subliniat importanța 
pe care o acordă securității și coo
perării în Europa, la care să-și a- 
ducă nemijlocit contribuția toate 
statele interesate, indiferent de 
mărimea și sistemul lor social-eco
nomic. Ele au hotărît să continue 
contactele reciproce, precum și cu 
celelalte state interesate, pentru 
pregătirea unei conferințe de secu
ritate și să sprijine acțiunile de 
natură să servească acestui țel.

Ambele părți au constatat cu 
satisfacție rezultatele realizate pînă 
acum pentru destindere în Europa 
și și-au exprimat convingerea că 
semnarea tratatelor dintre U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei și R. P. Po
lonă și R. F. a Germaniei repre
zintă o contribuție însemnată pen
tru întărirea păcii și securității în 
Europa.

Ele și-au exprimat speranța că 
în tratativele care au loc în pre
zent în Europa vor putea fi găsite 
soluții deopotrivă acceptabile tu
turor părților, în interesul păcii șl 
al securității continentului.

Pornind de la ideea că în lumea 
de astăzi pacea este indivizibilă, 
părțile și-au manifestat îngrijora
rea în legătură cu perpetuarea în 
diferite părți ale lumii a unor fo
care de tensiune și război, car» 
periclitează pacea și securitatea.

Cele două părți și-au exprimat 
dorința de a se pune capăt cît mal 
curînd posibil tuturor acțiunilor ba
zate pe forță și ca problemele exis
tente în lume să fie soluționate 
numai pe căi pașnice, cu 
tarea dreptului popoarelor 
hotărî singure destinele.

Apreciind importanța pe 
avea-o pentru progresul umanită
ții și instaurarea unei păci dura
bile în lume lichidarea subdezvol
tării și înlăturarea marilor deca
laje dintre țările avansate și cele 
rămase în urmă, părțile au afirmat 
simpatia și sprijinul lor față de 
eforturile tinerelor state pe calea 
dezvoltării lor în multiple do
menii.

Cei doi președinți s-au declarat 
satisfăcuți de rezultatele vizitei șl 
și-au exprimat convingerea că dis
cuțiile amicale și sincere care au 
avut loc cu acest prilej au contri
buit la adîncirea relațiilor dintre 
cele două țări, precum și la înțele
gerea și colaborarea internațio
nală.

Președintele Republicii Federale 
a Germaniei, Gustav W. Heine
mann, și soția sa, au invitat pe 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu soția sa, să facă o vizită 
în R. F. a Germaniei. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vi
zitei urmînd a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

respec- 
de a-șl

care ar



PAGINA 4 SClNTEIA - vineri 21 mai 1971

Or. Gh. I. lonițâ

ECONOMICĂ

ISTORICĂ ,

Pentru Front

antifascist

DEZVOLTAREA ECONOMIEI INDUSTRIA ROMÂNIEI in România"

ROMÂNEȘTI (1966-1970)

(1966-1970)
Deși am trecut, cu pași hotăriți, 

la realizarea cincinalului 1971-—1975, 
continuăm să reflectăm și la reali
zările cincinalului trecut, nu numai 
pentru că bilanțul lui il fixează ca 
cea mai rodnică etapă a edificării 
socialismului în patria noastră, dar 
și pentru că analiza transformărilor 
care au avut loc ne întărește con
vingerea asupra justeței căilor alese 
în dezvoltarea economiei, pune în 
lumină concluzii valoroase pentru 
activitatea de viitor.

Iată de ce consider că orice eco
nomist se va apropia cu mult in
teres de lucrarea „Dezvoltarea eco
nomiei românești — 1966—1970“ a- 
părută recent în Editura politică, 
elaborată de un colectiv din care 
au făcut parte economiști de presti
giu, activiști cu munci de răspun
dere în diferite sectoare ale fron
tului economic, cadre didactice și 
de cercetare științifică.

După un studiu introductiv, sem
nat de prof. univ. Manea Mănescu, 
în care se reliefează coordonatele 
fundamentale ale politicii 
dului Comunist Român, ca 
conducătoare a dezvoltării 
mico-sociale a României socialiste, 
lucrarea face o analiză multilate
rală a dezvoltării economice a tă
rii în anii cincinalului trecut, a mu
tațiilor care au avut loc în struc
tura economiei naționale sub im
pulsul industrializării și al progre
sului tehnic.

Este meritoriu faptul că, pe lingă 
sublinierea realizărilor și a semni
ficațiilor acestora, autorii aduc în 
prim plan modificările de profun
zime — care tin în esență de pro
cesul amplu și oontinuu de mo
dernizare a economiei noastre na
ționale și care ies la iveală prin 
adîncirea investigației științifice, 
printr-un efort de abstractizare și 
teoretizare, prin punerea în va
loare a unor corelații și raporturi 
între diferiți indicatori ai activită
ții eoonomice.

Lucrarea pune în evidentă, în
tr-o formă larg accesibilă dar la 
un nivel științific ridicat, dinamis
mul și amploarea dezvoltării în
tregii economii românești în peri
oada 1966—1970. Creșterea mai ra
pidă a venitului național și a nu
mărului de salariati față de mări
rea populației., a producției indu
striale și a exportului în compara-

o
I parte, și cu populația ocupată în 

de

în condițiile unei rate înalte a acu
mulării ; astfel, dacă în anii 1951 — 
1955 ritmul mediu anual al creș
terii a fost de 9 la sută la venitul 
național și 5.7 la sută la fondul de 
consum, în 1966—1970 ritmurile res
pective au fost de 7,7 la sută și, 

. respectiv 6,2 la sută. Această acce
lerare a creșterii fondurilor de con
sum confirmă faptul că rata ridi
cată a acumulării nu numai că nu 
afectează creșterea nivelului de 
trai, ci dimpotrivă, constituie su
portul material sigur al ridicării 

. continue a bunăstării întregului 
popor.

Valoarea lucrării este sporită 
prin numărul mare de tabele și 
grafice, bine alcătuite și selectate 
care pot constitui material de re
flecții și de continuare a cercetă
rilor pentru cei ce studiază dezvol
tarea economiei românești.

Parti- 
forță 

econo-

Prof. univ. dr. Gh. CREȚOIU

Este cunoscută consecvența cu 
care P.C.R. a urmat și urmează 
politica de industrializare socialis
tă a țării. Analiza aprofundată a 
marilor realizări obținute pe tărî- 
mul industrializării în cursul ulti
mului plan cincinal constituie obiec
tul lucrării „Industria României 
1966—1970, apărută recent în Edi
tura politică, elaborată de un co
lectiv sub coordonarea prof. univ. 
dr. Constantin Ionescu.

Pe baza unui bogat material do
cumentar, lucrarea scoate în evi
dență că și în acest domeniu, pe
rioada ultimului cincinal repre
zintă cea mai dinamică etapă a edi
ficării socialismului în țara noastră.

Cartea subliniază faptul că pe 
baza ritmului înalt de creștere a 
producției industriale — trăsătură 
definitorie a acestei 
s-a putut realiza în 
singur plan 
industrială 
obținută în 
precedente.- 
au stat însă mai ales elemente ca
litative noi intervenite în politica 
de industrializare socialistă, potrivit 
orientărilor date de Congresul al

cincinal 
aproape 
cele trei 

Tn atenția

perioade — 
cursul unul 

o producție 
egală cu cea 

cincinaluri 
autorilor

ți* cu produsul social, pe de

efera producției materiale, pe 
altă parte, sporirea fondurilor fixe 
fată de numărul de salariati, apro
pierea ritmului de creștere a pro
ducției mijloacelor de producție 
fată de producția bunurilor de con- 
lum — lată citeva dintre corela
țiile fundamentale care atestă pro
gresele realizate in modernizarea 
economiei și în ridicarea eficientei 
muncii sociale, participarea mai 
largă a României la circuitul eco
nomic international. Rodnicia efor
turilor societății în domeniul acu
mulării își găsește o concretizare 
elocventă în afirmarea cu deosebită 
vigoare a rolului conducător al in
dustriei — a cărei pondere în crea
rea venitului national a trecut de 
la 41,8 la sută în anii 1951—1955, 
42,1 la sută în 1955—1960 și 47,7 la 
sută In 1961—1965, la 54,9 la sută in 
anii 1966—1970. Demnă de relevat 
ni se pare corelația evidențiată în 
lucrare Intre creșterea venitului 
national și a fondului de consum

SOCIOLOGICA

Sociologia și practica socială
Nimeni nu se mai îndoiește că 

sociologia este azi prin excelență 
o știință inductivă generalizatoare 
și nu deductiv-speculativă a vieții 
sociale, (ceea ce nu-i anulează cî- 
tuși de puțin vocația teoretică). Nu 
tot atît de răspîndită este însă în
țelegerea faptului că practica în
săși, la un anumit nivel de dezvol
tare și complexitate, resimte o 
acută nevoie de teorie, de a se au- 
tocunoaște prin intermediul unor 
investigații sociologice. Lucrarea 
Sociologia și practica socială, apă
rută in Editura politică, are, mai 
presus de toate, meritul de a oferi 
o demonstrație concretă despre con
fluența posibilă și necesară a celor 
doi factori. Deși lucrarea are o se
rie de minusuri sub raportul gene
ralizării teoretice a faptelor inves
tigate (în unele studii) sau în ceea 
ce privește fundamentarea metodo
logică și orizontul sociologic al 
unor cercetări, este neîndoielnic că 
însăși elaborarea sa demonstrează 
creșterea preocupărilor manifes
tate de unele organisme de ac
ționare pentru preluarea și aplica
rea rezultatelor specifice ale cer
cetărilor sociologice în practica so
cială. De fapt volumul menționat 
probează că practica socială nu se 
limitează la preluare și aplicare, ci 
generează, impune asemenea cer
cetări. De pildă, studiul consacrat 
abordării sociologice a problemelor 
propagandei de partid, semnat 
Dan Marțian și Ion Perianu, 
conturează liniamentele unei 
sociologii de ramură, derivată 
sociologia culturii de masă 
logia propagandei. Prin diversifica
rea și complexitatea structurilor și 

^sarcinilor sale, învățămîntul de 
partid a devenit obiect de cercetare 
sociologică, iar o asemenea cerce
tare. inițiată de Biroul Comitetului 
municipal de partid București și 
efectuată de un colectiv de socio
logi,- evidențiază bogate concluzii 
pentru sporirea eficienței învăță- 
mintului ideologic. •

Studiile „Experimentul in acti-

de 
ne 

noi 
din 

socio-

vitatea ideologică-educativă", de 
Alexandru Golianu și „Premise so
ciologice ale activității culturale de 
masă" de Emil Iordăchescu, vin sâ 
întregească, prin analiza unor noi 
aspecte, imaginea sociologică a ac
tivității culturale de masă, militind 
pentru forme și metode variate de 
organizare a activității culturale, 
elaborate pe baza investigării so
ciologice a fenomenelor culturii de 
masă și ținînd seama , 'de criterii 
calitative, de conținut și nu pur 
statistice.

Un alt grup de studii reprezintă 
rodul unor cercetări științifice în 
scopul îmbunătățirii muncii de 
partid în rîndurile tineretului, evi
dențiind concluzii deosebit de inte
resante și utile.

Un studiu semnat de Richard 
Winter și Ioan Matei relevă contri
buția utilă a sociologiei la acțiunea 
de reconstrucție în zonele calami
tate. Importanța . ajutorului con
cret dat de către sociologie organe
lor locale de partid în diferite ac
țiuni inițiate de acestea, formează 
obiectul studiului semnat de Ștefan 
Antoniu și Dumitru Cristea.

în concluzie, volumul de care 
ne-am ocupat se caracterizează 
prin efortul de a surprinde, într-o 
optică sociologică, prin prisma 
unor investigații științifice bine 
concepute și orientate, un evantai 
ramificat de fapte și procese so
ciale ale sferei practice, pe primul 
plan aflîndu-se în toate aceste 
cercetări și analize, implicit sau 
explicit, un model uman dinamic, 
care ne configurează în diverse 
ipostaze o dimensiune fundamen
tală a societății noastre.

Prof. univ. dr. Al. TANASE

IX-lea al P.C.R., de Conferința 
Națională și de plenarele C.C. al 
partidului. Astfel, cartea scoate 
în evidență accentuarea proce
sului de făurire a unei structuri 
moderne a industriei, prin crește
rea sensibilă a ponderii ramurilor 
care condiționează extinderea pro
gresului tehnic în întreaga econo
mie — energia electrică și termică, 
metalurgia, construcțiile de mașini, 
chimia, iar în cadrul acestora a 
subramurilor de „vîrf" ca electro
nica, electrotehnica, optica, meca
nica fină etc — prin dezvoltarea 
mai rapidă a ramurilor prelucră
toare decit a industriei extractive, 
prin valorificarea superioară a bo
gățiilor naturale și a resurselor de 
forță de muncă etc.

Analiza înfăptuirilor pe ansam
blul industriei în perioada 1966— 
1970 este întregită prin înfățișarea 
potențialului economic și a realiză
rilor fiecărei ramuri în parte, des- 
prinzîndu-se concluzia că dezvolta
rea industrială a țării în această 
perioadă a avut loc pe o cale pre
ponderent intensivă, ceea ce a per
mis satisfacerea în mai bună mă
sură a necesităților interne cit și a 
cerințelor circuitului economic 
mondial.

La loc de frunte se situează în 
lucrare prezentarea principalelor 
realizări în domeniul modernizării 
producției și creșterii calității pro
duselor, preocupări care comple
tează în mod unitar profundele 
transformări produse în industria 
noastră în decursul ultimului plan 
cincinal. Sînt relevate, de aseme
nea, ca elemente esențiale ale poli
ticii de industrializare în răstimpul 
acestor ultimi ani, preocuparea 
pentru creșterea permanentă a efi
cienței economice, efortul intens, 
susținut, pentru dezvoltarea cerce
tării științifice în strînsă legătură 
cu nevoile industriei și pentru in
corporarea rezultatelor ei în pro
ducția materială.

în indisolubilă legătură cu as
pectele amintite lucrarea se ocupă 
în mod special de rolul pe care-1 
joacă factorul uman în realizarea 
politicii de industrializare socialistă 
a țării, prezentind acțiunile între
prinse și sarcinile ce stau în fața 
învățămîntului de toate gradele în 
privința adaptării nivelului cunoș
tințelor profesionale la cerințele - 
progresului tehnic contemporan.

Ampla prezentare a remarcabi
lelor realizări obținute de industria 
românească intre 1966—1970 se în
cheie prin evidențierea contribuției 
aduse de ea la progresul economic 
și social al țării, la creșterea pro
dusului social și a venitului națio
nal, îmbunătățirea dotării tehnice 
a tuturor ramurilor economiei, ri
dicarea bunăstării generale a popu
lației, îmbunătățirea repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, 
dezvoltarea comerțului nostru ex
terior etc.

întregul conținut al cărții repre
zintă o elocventă ilustrare a ‘juste
ții politicii P.C.R. de continuare 
neabătută a industrializării socialis te 
a țării. Prezentind interes pentru 
un cerc larg de cititori, ea poate fi 
de o deosebită utilitate în învăță
mîntul superior economic și tehnic, 
în învățămîntulj de partid, în acti
vitatea de cercetare, ca material 
de informație și analiză.

Lucrarea „Pentru Front 
popular antifascist in România" 
de dr. Gh. I. Ioniță, apăruta in 
aceste zile în Editura politică, 
rezultat al unor ample cerce
tări de arhivă și altor mate
riale istorice, ne oferă o ana
liză complexă și nuanțată a e- 
tapelor celor mai semnificati
ve ale activității unor organi
zații de masă legale inițiate, 
conduse sau influențate într-o 
măsură mai mică ori mai mare 
de partid, in anii 1935—1938.

Miezul lucrării îl constituie 
lupta P.C.R. pentru realizarea 
Frontului popular antifascist 
în România. Autorul demon
strează convingător că obiec
tivele sub care s-a desfășurat 
această activitate răspundeau 
intereselor vitale ale po
porului, ceea ce a și deter
minat ralierea, alături de ma
sele largi, conduse de partid, 
a unor intelectuali de frunte, 
a unor oameni politici demo- 
crați, a păturilor de meseriași, 
mici întreprinzători, în gene
ral a păturilor mijlocii, ca și a 
unei părți a burgheziei, alar
mată de acțiunile agresive ale 
Germaniei naziste.

Mișcarea pentru făurirea 
unei largi unități antifasciste 
în România — remarcă 
autorul — reprezintă un 
moment deosebit de important 
în istoria contemporană a pa
triei și constituie, în același 
timp, o contribuție de seamă 
a P.C.R. la cauza comună a 
luptei forțelor revoluționare 
din întreaga lume împotriva 
fascismului și războiului.

Scrisă într-un stil viu, atră
gător, cartea prilejuiește o 
lectură plăcută și instructivă, 
dezvăluind file pline de semni
ficație din bogatele tradiții pa- • 
triotice, revoluționare ale 
Partidului Comunist Român.

Conf. univ. dr.
Ion BABICI

Olimpiu Matichescu

„Apărarea 
patriotică"

Dan CUCU

Apărută de curind in Edi
tura științifică, lucrarea „A- 
părarea patriotică" de Olim
piu Matichescu, reprezintă o 
interesantă monografie consa
crată acestei organizații de 
masă, creată de Partidul Co
munist Român în anii ilegali-, 
tații, ca un instrument de 
luptă împotriva terorii anti
populare, instituite de regimul 
burghezo-moșieresc, pentru a- 
jutorarea materială, morală și 
juridică a militanților revolu
ționari. a tuturor antifasciști
lor victime ale prigoanei. 
Cartea înfățișează activitatea 
organizației atit în condițiile 
ilegalității, cit și în perioada 
primilor ani după eliberarea 
patriei, cind, reorganizată pe 
baze legale, a adus o impor
tantă contribuție la acțiunea 
„Totul pentru front, totul pen
tru victorie !“, la opera de re
construcție a țării, la lupta 
pentru instaurarea și consoli
darea regimului democrat- 
popular. Lucrarea se impune 
ca o contribuție la cunoașterea 
istoriei mișcării muncitorești 
din țara noastră.

LITERARA

PEDAGOGICĂ Pavel BOJAN

Stefan BÂRSÂNESCU „Vremurile mele //

Consecvent țelului 
propus —• expus sin
tetic în prefață — cu
noscutul pedagog Ște
fan Bârsănescu își 
propune, și reușește 
în bună măsură, să în
treprindă în cartea sa 
(publicată de Edi
tura Academiei Re
publicii Socialiste Ro
mânia), o cercetare 
obiectivă, critică a u- 
nor date, fapte și rea
lizări istorice care pri
vesc cultura și insti
tuțiile pedagogice ro
mânești. Pe o bază 
documentară amplă — 
expunerea include nu
meroase citate, analize 
de texte, comparații 
între fenomene ins- 
tructiv-educative de la 
noi și din alte părți — 
este abordată o serie 
relativ largă de pro
bleme din istoria dez
voltării culturii româ
nești, a gîndirli filozo
fice, pedagogice și ar
tistice românești, in- 
eepînd din epoca stră- 
română și pînă în cea

a feudalismului dez
voltat.

Urmînd cronologic 
firul vremii, volumul 
are trei părți. Prima 
— referitoare la isto
ria culturii și a insti
tuțiilor instructiv-e- 
ducative românești din 
secolul X pînă la a- 
nul 1350 — aduce u- 
nele noi contribuții cu 
privire la numele po
porului român, cel din
ții învățămînt de du
rată la români, primele 
idei pedagogice pentru 
educația poporului etc. 
O privire generală a- 
supra culturii româ
nești între anii 1350— 
1488 deschide partea a 
doua a lucrării, in care 
sînt analizate elemente 
de cultură filozofică, 
matematică, folclorică 
ale timpului, cit și u- 
nele elemente de edu
cație și pedagogie, u- 
nele instituții de în
vățămînt. Partea a tre
ia a lucrării este con
sacrată analizei unor 
teorii sau doctrine

despre cultura și ins
tituțiile instructiv-e- 
ducative din țările ro
mâne între anii 1488— 
1561, relevîndu-se lec
ția de patriotism din 
„învățăturile lui Nea- 
goe-Vodă Basarab că
tre fiul său Teodosie", 
învătămîntul și educa
ția tinerilor pentru 
meșteșuguri, educația 
fizico-militară în se
colul al XVI-lea, cele 
dinții școli de bază și 
metodici, școala de la 
Mănăstirea Putna și 
colegiul din Hîrlău 
etc.

Cartea se citește cu 
interes, oferă nenumă
rate fapte și docu
mente mai puțin cu
noscute sau chiar ine
dite din perioade de 
început ale formării și 
dezvoltării culturii 
noastre, aducînd con
tribuții reale la îmbo
gățirea paginilor isto
riei culturii și învăță- 
mîntului românesc.
Florida DINULESCU

mele“, 
memorialis- 
inaugurea- 

serie „Măr- 
Edi-

„Vremurile 
volumul 
tic care 
ză noua 
turii" (tipărit la 
tura Eminescu) sem
nat de un vechi mi
litant al mișcării 
muncitorești din țara 
noastră — Pavel Bo- 
jan — apare pe un te
ren fertilizat în ulti
mele două decenii de 
experiențele anteceso
rilor. Prin tehnica na
rațiunii ca și prin uni
versul configurat, me
moriile autorului au 
afinități cu „Zilele 
vieții tale", „Lanțuri" 
de Ion Pas, „Drum 
spre oameni" de sculp
torul Ion Vlasiu, și 
„Cum am învățat car
te" de Dumitru Corbea. 
Ele sînt scrise într-o 
modalitate particulară 
ale cărei principale ca
lități sînt sobrietatea, 
lipsa de literaturizare, 
primatul faptului trăit. 
Desfășurată pe un in
terval temporal de 
peste trei decenii, dar 
reconstituind cu pre
dilecție perioada anilor 
1929—1944, această car- \ 
te a devenirii și anga
jării plenare aminteș
te — prin naturalețea 
narației, prin intuirea 
spontană a mecanis
melor și legităților ce. 
caracterizau societatea 
și mișcarea muncito
rească românească in
terbelică — de „Jurna-

lul“ lucidului N. D. Co
cea. Priii „Vremurile 
mele“, aura impersona
lă a evenimentului con
semnat de istorie și 
manuale este înlocuită 
cu freamătul faptului 
autentic, surprins la
pidar și pe viu, intr-un 
stil obiectiv.

Narațiunea începe cu 
descrierea intr-o bună 
pagină de literatură a 
luminilor Clujului con
templat de pe dealul 
Feleacului. Apoi ima
ginile sînt derulate 
rapid, citeva secvențe 
conturind universul 
copilăriei, anii de școa
lă, sosirea trupelor ro
mâne victorioase în 
Ardeal. După reîn
toarcerea eroului în 
Clujul anilor 1929, flu
xul narativ este mai 
lent, episoadele rela
tate cu încetinitorul, 
autorul descriind cu 
minuție apropierea lui 
de mișcarea muncito
rească și de lupta co
muniștilor pentru or
ganizare șl împotrivi
re în fața curbelor de 
sacrificiu și a terorii 
dezlănțuite de guver
nele burgheze. O dată 
cu greva din 13—14 fe
bruarie a feroviarilor 
clujeni se declanșează 
lungul șir de privațiuni 
de libertate la care a 
fost supus ilegalistul. 
Pagint de un drama
tism reținut sînt închi-

nate luptei comuniști
lor din închisorile Dof- 
tana. Văcărești, Craio
va,‘Cluj, Oradea con
tra regimului de tortu
ră morală și exter
minare fizică. Anii 
1933—1939 sînt ani de 
formare marxistă, de 
călire Ideologică la 
școala luptei ilegale. 
După activitatea an
tifascistă în calita
te de conducător al 
Comitetului Național- 
revolutionar al româ
nilor din Nordul Ar
dealului cedat fascis
mului horthyst, avata
rurile autorului devin 
tot mai dramatice. Ră
gazurile petrecute în 
vestita temniță „To- 
lonchăz" din Budapes
ta sau în companiile 
de lucru, procesul pro
vocator intentat celor 
66 de comuniști români 
sint amintite în tona
lități grave. Povestito
rul își încheie nara
țiunea evocînd luptele 
grele contra armate
lor horthysto-germane 
pentru eliberarea Tur
dei și a Clujului și in
trarea în oraș a tru
pelor eliberatoare ale 
Armatei Române, cot 
la cot cu ostașii sovie
tici.

„Vremurile mele" « 
o carte densă și ade
vărată.

loan ADAM

Mișcarea muncitorească 
din România (1916-1921)

Crearea Partidului
Comunist Român

Una dintre cercetă
rile de amploare con
sacrate etapei istorice 
aflate nemijlocit sub 
semnul luptei pentru 
înființarea Partidului 
Comunist Român este 
lucrarea „Mișcarea 
muncitorească din 
România. 1916—1921. 
Crearea Partidului Co
munist Român", de 
Clara Mihailovici Cuș- 
nir, l'lorea Dragne și 
Gh. Unc, apărută în 
Editura politică, cu 
prilejul aniversării se
micentenarului P.C.R. 
Concepută ca un stu
diu istoric ce urmă
rește evoluția perioa
dei premergătoare con
gresului de constituire 
a P.C.R. în succesiu
nea sa temporală, lu
crarea înfățișează, pe 
baza unei mari bogății 
de surse documentare, 
tabloul activității miș
cării muncitorești din 
anii 1916—1921. Este o 
epocă de adinei mutații 
sociale și politice, 
marcată de evenimente 
istorice importante. în 
același timp, este o 
epocă de viguroasă a- 
firmare a maselor pe 
arena istoriei. Mișca
rea muncitorească do- 
bîndește dimensiuni 
noi, intră într-o fază 
de avînt fără prece
dent. Caracteristicile 
acestui avînt, elemen
tele sale constitutive 
capătă în paginile lu
crării relief și culoare. 
Sînt analizate în mod 
deosebit procesul de 
organizare politică și 
profesională a prole

tariatului în anii, de 
după război, activita
tea sa ideologică și 
mai ales mișcarea de 
masă a clasei munci
toare, acțiunile sale

greviste. Un capitol 
substanțial al lucrării 
este consacrat grevei 
generale din 1920. Pla
sarea grevei general* 
în perspectiva dezvol
tării mișcării muncito
rești din întreaga pe
rioadă de după război, 
considerarea ei ca mo
mentul central al unei 
continuități permit în
țelegerea deplină a ro
lului și importanței 
sale.

Aprofundarea cu
noașterii situației com
plexe în care a avut 
loc procesul transfor
mării partidului socia
list în partid comunist 
contribuie în mod 
nemijlocit la înțelege
rea procesului de radi
calizare a maselor 
muncitoare, a schim
bărilor calitative sur
venite în modul de a 
gîndi al proletariatu
lui, pe baza însușirii 
ideologiei marxist-le- 
niniste.

Lupta revoluționară 
* proletariatului, care 
viza transformarea a 
însăși structurii regi
mului, și-a pus am
prenta asupra întregii 
vieți sociale și politice 
a țării.

Reconstituind condi
țiile istorice interne ale 
creării P.C.R., lucrarea 
ține seama, în același 
timp, de contextul in
ternațional în care s-a 
încadrat dezvoltarea 
mișcării muncitorești 
din România, de etapa 
istorică nouă pe care 
a inaugurat-o pe plan 
mondial Marea Revo
luție Socialistă din Oc
tombrie.

O preocupare mereu 
prezentă o constituie 
studierea curentelor 
existente in mișcarea.

muncitorească. 
listă, în 
vîntului 
Accentul 
pectele 
rice 
dezvoltarea organiza
torică a curentului re
voluționar și mai pu
țin pe analiza conți
nutului teoretic și 
ideologic al procesului 
clarificării marxist-le- 
niniste, a cărei esență 
consta în elaborarea 
unei strategii revolu
ționare. Totuși para
grafele dedicate prin 
excelență analizei cu
rentelor existente în 
mișcare — inclusiv a 
grupurilor comuniste 
— rămîn cele mai in
teresante și mai izbu
tite părți ale lucrării.

Un spațiu larg este 
consacrat pregătirii 
nemijlocite și desfășu
rării congresului de 
constituire a P.C.R. 
sublinierii saltului ca
litativ înregistrat de 
mișcarea muncitoreas
că prin crearea noului 
partid. Evidenție
rea continuității miș
cării muncitorești și a 
saltului calitativ, a 
restructurării profun
de reclamată de în
seși necesitățile dez
voltării ei, în condiții 
noi, constituie de alt
fel axul orientativ al 
cercetării.

Privită în ansamblu, 
lucrarea se înscrie ca 
o contribuție temeini
că la studierea perioa
dei care a culminat cu 
crearea P.C.R., mo
ment de însemnătate 
crucială în dezvoltarea 
mișcării muncitorești 
în țara noastră.

socia- 
perioada a- 

revoluționar. 
cade pe as- 
concret isto- 

care învederează

Damian HUREZEANU

1933 Luptele revoluționare 
ale muncitorilor ceferiști

și petroliști

„întrecerea florilor '
Cu „întrecerea flori

lor", Editura Minerva 
oferă cititorilor o cu
prinzătoare antologie 
din creația folclorică a 
naționalităților conlo
cuitoare. creație care 
atestă încă o dată mul
titudinea izvoarelor și 
trăsăturilor comune cu 
rodirile folclorului ro
mânesc. Adinei ră
dăcini istorice confir
mă și consolidează 
ideea nobilă a comu
nității de aspirații și 
țeluri la care, deopo
trivă, locuitorii patriei 
au aderat prin truda 
și lupta lor de veacuri, 
luptă care a dus la 
realizarea idealului de 
dreptate națională și li
bertate socială. Indife
rent de limba în care a 
fost materializat, senti
mentul de revoltă îm
potriva oprimării so
ciale, de mînie sau de 
durere, cit și sentimen
tul iubirii, al dragos
tei față de natură, față 
de frumusețile țării, 
revelează un impresio
nant mesaj social și 
etic, de o incontesta
bilă valoare.

Tgme și izvoare co
mune? de largă răsfrân
gere, determină și mo
dalități comune de ex
presie, dar nuanțate 
potrivit naturii sufle
tești și limbii fiecărei 
naționalități. Iată, de 
pildă, gestul de sacri
ficiu întreprins derneș- 
terul care zidește. în 
cele trei variante ma
ghiare ale baladei ..Zi
darul Kelemen", ca și

la noi în legenda Meș
terului Manole, creația 
are ca punct 
nire puterea 
de dăruire, 
presupunînd 
necesar jertfa 
viduală. Tot astfel, in 
balada sîrbească „Zidi
rea Skadarului", regă
sim transpus, în rit
muri adecvate, ca și in 
balada despre „Mînăs- 
tirea Argeșului", ace
lași sentiment al sacri
ficiului 
animă 
anonim, 
pera pe 
va dăinui peste timp.

Eroii baladelor ma
ghiare, germane sau 
sirbești, martori sau 
partlcipanți la eveni
mente deosebite din 
istoria acestor melea
guri, nu ezită în a-și 
exprima deschis sen
timente și atitudini, 
dezvăluind cu fiecare 
prilej adevărul etern 
că binele învinge în
totdeauna răul, că oa- 

\nenii trebuie să se 
simtă solidari “ 
balada „Bun 
lui Szăbo Păi1 
in aceea germană inti
tulată „Credincioși pi- 
nă la moarte". Ritualuri 
străvechi, năzuințe și 
trăiri puternice a- 
daugă înțelesuri ine
dite unor îndepărtate 
in timp metafore. Ast
fel. povestea celor două 
tulpini — una roșie și 
una albă — care se vor 
ridica în văzduh, ine
vitabil. îmbrățișîndu-

de por- 
nesecată 
aceasta 

în mod 
indi-

nobil care-1 
pe meșterul 
convins că o- 
care o ridică

ca in 
rămas 

sau

se, tratează un motiv 
frecvent și in lirica 
populară românească, 
conferindu-i valorile 
unui simbol ce do- 
bindește rind pe rind 
alte întruchipări. Tema 
dragostei apare și în 
unele cîntece și balade 
germane, tonul liric fi
ind însă mai pronunțat, 
sau in cintecul și ba
lada ucraineană, unde 
erotica presupune un 
cadru pastoral de des
fășurare. Iubirea, în
țeleasă ca intensă ar
dere lăuntrică, face de 
asemenea, obiectul u- 
nor poeme populare 
sirbești, ale căror to
nuri grave își găsesc 
în acest volum fidele 
corespondențe melodi
ce românești.

într-un competent 
studiu introductiv, O- 
vidiu Papadima de
monstrează cu perti
nență valoarea etică și 
estetică a creațiilor 
țuprinse în acest vo
lum, înmănunchind un 
atit de bogat material 
și într-o atît de rigu
roasă selecție. Se cu
vine, totodată, să re
marcăm talentul și os
teneala poetului H, 
Grămescu. alcătuitorul 
și traducătorul acestei 
frumoase cărți ce pri
lejuiește cititorului un 
semnificativ contact cu 
cele mai alese „flori" 
din creația folclorică a 
naționalităților conlo
cuitoare din , patria 
noastră.

George CHIRILA

Apărută în Editura politică sub 
egida Institutului de studii istoric* 
și .social-politico de pe lîngă C.U. 
al P.C.R., în redactarea lui Ion Po- 
pescu-Puțurl (redactor responsa
bil). Augustin Deac, Titu Georges
cu, Nicolae Goldberger, Gheorgh» 
Matei, monografia cu titlul de mai 
sus este consacrată unui moment 
distinct, de o deosebită însemnă
tate in istoria mișcării muncitorești 
din România : luptele revoluționar* 
ale muncitorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie — februarie 1933
— punct culminant al luptelor 
muncitorești din anii crizei econo
mice mondiale și totodată cea mai 
puternică bătălie proletară desfă
șurată sub conducerea P.C.R. în 
perioada premergătoare celui de-al 
doilea război mondial.

Lucrarea înfățișează cadrul isto
ric general în care se situează eve
nimentele ce fac obiectul propriu- 
zis al tratării. Sînt evidențiate aici, 
cu date concludente, atît formele 
de manifestare și consecințele pe 
multiple planuri ale crizei econo
mice din 1929—-1933 în România, 
cit și lupta maselor muncitoare in 
primii ani ai acestei perioade.

Un larg spațiu este consacrat 
pregătirii de către P.C.R. a luptelor 
muncitorilor ceferiști și petroliști, 
pe parcursul anului 1932. Autorii 
analizează, în contextul adincirii 
procesului general revoluționar, 
formele și metodele variate, in bu
nă parte novatoare, folosite de că
tre P.C.R., al căror rezultat a fo t 
asigurarea unei ample și eficiente 
structuri politico-organizatorice a 
frontului unic muncitoresc de jos.
— premisă de bază a forței și am- 
plorii acțiunilor revoluționare d* 
la începutul anului 1933.

Reprezentind partea cea mai con
sistentă și miezul monografiei. <a- 
pitolul consacrat luptelor eroice ala 
muncitorilor ceferiști și petroliști 
din ianuarie-februarie 1933 redă fil
mul emoționant al evenimentelor, 
in succesiunea lor cronologică, co
relația și interdependenta lor. Ma
rile greve și demonstrații munci
torești, mișcarea largă dc so
lidaritate a clasei muncitoare 
și a celor mai diferite pături și ca
tegorii sociale cu eroicii luptători 
ceferiști și petroliști sint descris* 
detaliat și viu, fiind însoțite de ana
lize și concluzii științifice. Sint rele
vate totodată profundele consecințe 
pe care le-au avut aceste acerbe 
confruntări de clasă atît pe planul 
general al vieții politice, cit și pen
tru întărirea Partidului Comunist 
Român, pentru îmbogățirea expe
rienței lui politice și organizatorice, 
încadrarea organică a luptelor mun
citorești din ianuarie-februarie 1933 
în ansamblul frămîntăriîor și lup
telor sociale din perioada istorică 
dată, pe plan național și interna
țional. înfățișarea veridică a acti
vității rodnice desfășurate de Par
tidul Comunist Român, de organi
zațiile și numeroșii săi militant!, 
constituie merite remarcabile ai* 
lucrării.

Sprijinindu-se pe o documentar* 
bogată, efectuată în arhivele din 
tară, precum și în arhive străine și 
beneficiind de sprijinul. în calitate 
de referenți și consultanți, a o serie 
de valoroși oameni de știință, vechi 
militanti ai partidului, instituții de 
cercetări și comitete locale de par
tid. monografia aduce in circuitul 
științific o multitudine de date și 
fapte, în bună măsură inedite, care 
pun în evidență întreaga importanță 
și semnificația istorică a marilor 
bătălii de clasă din 1933.

I. RADULESCU



SCÎNTEIA - vineri 21 mai 1971 PAGINA 5

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A MINISTRULUI
RELAȚIILOR EXTERNE AL REPUBLICII 

CHILE, CLODOMIRO ALMEYDA

Primire 
ia C. O. al Pa Ca Ra

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, joi 
după-amiază a sosit în Capitală, 
într-o vizită oficială, ministrul rela
țiilor externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda.

Oaspetele este însoțit de Hugo 
Cubillos, ambasador, director gene
ral-adjunct în Ministerul Relațiilor 
Externe, Kurt Dreckman, amba
sador, prim-vicepreședinte al Cor
porației pentru dezvoltarea economică 
(CORFO), Fernando Belloni, amba
sador, director de cabinet al minis
trului, Rubens Cespedes, ministru 
consilier, vicepreședinte al Oficiului 
de planificare (ODEPLAN), Mario 
Silbermann, ministru consilier, vice
președinte al Corporației (CORFO), 
șeful Direcției pentru finanțarea pro
iectelor.

Ședința Consiliului Național 

al Radioteleviziunii Române
Joi a avut loc ședința Consiliului 

Național al Radioteleviziunii Ro
mâne. în cadrul ședinței au fost 
examinate : Planul de perspectivă 
al emisiunilor de televiziune pe pe
rioada iunie-septembrie 1971, Pro
gramul emisiunilor de televiziune 
între 20 mai — 3 iulie a. c. și Re
pertoriul Teatrului de televiziune pe 
anul 1971.

Președintele Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune, Mihail Sion 
Bujor, a făcut o dare de seamă asu
pra realizării programului de emi
siuni dezbătut de Consiliul Național 
în ședința precedentă, prezentînd 
totodată noile programe. Consiliul 'a 
dezbătut materiale la ordinea de zi 
și a făcut numeroase propuneri și 
recomandări pentru îmbunătățirea 
programelor și emisiunilor de radio 
și televiziune.

Consiliul Național al Radiotelevi
ziunii a adoptat o hotărîre privind 
constituirea, din componența sa, a 
următoarelor comisii permanente : 
Comisia pentru probleme politice, 
ideologice și sociale, Comisia eco
nomică, Comisia pentru tineret-învă- 
tămînt, Comisia culturală. Comisia 
de știință și tehnică, Comisia pentru 
problemele naționalităților conlocui
toare. A fost, de asemenea, aprobat 
planul de activitate al Consiliului 
Național pînă la sfîrșitul anului 1971

Intîlnirea „Rolul tineretului 

în procesul dezvoltării sociale"
în continuarea lucrărilor reuniunii 

europene de studiu „Rolul tineretu
lui in procesul dezvoltării sociale", 
organizată de Divizia pentru proble
mele sociale a Oficiului Națiunilor 
Unite de la Geneva, în colaborare cu 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Centrul de cerce
tări pentru problemele tineretului din 
țara noastră — manifestare științifică 
internațională ce se desfășoară la 
București — participanții au dezbă
tut temele „Educația", „Acțiunea 
socială" și „Timpul liber". <

Pe marginea referatelor expuse 
au luat cuvîntul experții O.N.U. 
Wladyslaw Adamski, conducătorul 
Centrului de cercetări pentru pro
blemele tineretului de la Școala su

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă. Cerul a fost mai mult 
senin în jumătatea de sud-est a țării, 
în rest a prezentat unele înnorări, 
iar în zona muntoasă, in Crișana, in 
Maramureș, Transilvania și în . nor
dul Moldovei s-au semnalat averse 
locale de ploaie și frecvente descăr
cări electrice. Vin tul a suflat slab, 
pină la potrivit. Temperatura aeru
lui la’ora 14 oscila intre 19 grade la 
Rădăuți, Sulina și Mangalia și 29 
grade la Timișoara și Sînnicolau

ÎNTRE 26 Șl 30 MAI

Concursul și festivalul 
național de muzică populară 

„Maria Tănase"
între 26 și 30 mai se vor desfă

șura la Craiova Concursul și festi
valul național de muzică populară 
românească „Maria Tănase", organi
zate de Comitetul de cultură și artă 
al județului Dolj, cu sprijinul Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă și al Uniunii Compozitorilor. 
Această prestigioasă manifestare, a- 
flată la cea de-a doua ediție, va 
reuni pe cei maii' talentați soliști a- 
matori de muzică populară din în
treaga tară, care vor interpreta cite 
doțlă lucrări, pe cit posibi1 inedite, 
din folclorul județului ca îl vor re
prezenta. De altfel, juriul concursu
lui și festivalului, al cărui președinte 
de onoare este Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor, va 
avea drept criterii pentru aprecierea 
concurenților valoarea și caracterul 
inedit al repertoriului, interpretarea 
și ținuta lor scenică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul chilian a fost salutat de 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului, de funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au fost prezențl Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Tn după-amiaza aceleiași zile, mi

nistrul relațiilor externe al Republi
cii Chile, Clodomiro Almeyda, a fă
cut o vizită protocolară ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor

neliu Mănescu, a oferit joi un dineu

La discuții au participat tovarășii: 
Ovidiu Maitec. sculptor, vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor Plastici; 
Mariana Mazilu, învățătoare la 
Școala generală nr. 5 din București; 
Galfalvi Zsolt, redactor șef adjunct 
al revistei „A het" ; Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie ; Ecate- 
rina Oproiu, redactor șef al revistei 
.,Cinema" ; Al. Ivasiuc, secretar al 
Uniunii Scriitorilor ; Paul Schuster, 
scriitor, vicepreședinte al Consiliului 
Oamenilor Muncii de Naționalitate 
Germană ; Nicolae Gavrilescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România ; Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor ; Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, profesor la 
Universitatea din București, vicepre
ședintă a Consiliului Național al Fe
meilor ; Domokos Geza, directorul 
Editurii „Kriterion", Mirco Jivco- 
vici, conferențiar la Universitatea 
din București.

în încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului Național al Radioteleviziunii 
Române.

(Agerpres)

perioară de științe sociale din Var
șovia, Alec Dickson, expert in pro
bleme de tineret, și Nicole Samuel, 
de la Centrul național de .cercetări 
științifice din Franța.

Au avut loc, de asemenea, dezba
teri pe grupe de lucru.

★
în timpul șederii în Capitală, par

ticipanții la reuniune au vizitat 
obiective industriale, instituții de în- 
vățămint superior și social-culturale, 
grupuri sociale studențești, școli 
profesionale. Totodată, ei s-au întil- 
nit cu tineri bucureșteni la Ateneul 
tineretului și la Student-Club, prilej 
cu care au cunoscut aspecte din 
munca și preocupările' lor.

(Agerpres)

Mare. în București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cerul 
mai mult senin. Temperatura maxi
mă a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 mai. în țară : Vremea 
va fi in general călduroasă, dar va 
deveni treptat ușor instabilă. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea averse 
izolate de ploaie, Însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în zona 
de deal și de munte. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 6 și 16 grade, iar 
maximele intre 20 și 30 grade. In 
București : Vremea va fi în general 
călduroasă, cu cerul schimbător, fa
vorabil aversei de ploaie, însoțită de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
se menține ridicată.

în afara premiilor I, II și III, vor 
fi atribuite premii ale Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii 
Compozitorilor, municipalității Cră- 
iova. Consiliului județean al sindica
telor, Comitetului județean al U.T.C.. 
Studioului de radio Craiova, revistei 
de cultură „Ramuri" și Casei jude
țene a creației populare Dolj.

Simultan cu concuțsul interpreți- 
lor amatori, în cadrul Festivalului 
„Maria Tănase" se vor organiza la 
Craiova și in alte localități urbane 
și rurale din județul Dolj recitaluri 
ale unor valoroși interpreți profesio
niști reprezentînd principalele zone 
folclorice ale țării. Programul acestei 
manifestări va fi completat de o se
siune de comunicări științifice și o 
expoziție de costume și instrumente 
populare din toate zonele etnografice 
ale țării.

(Agerpres) 

în onoarea ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda.

Au participat Cornel Burtică și 
Mircea Malița, miniștri, George Ma
covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Valter Roman, directorul 
Editurii politice, Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., și 
alte persoane oficiale.

Au luat parte Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, și per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul chilian in vizita pe care 
o face in țara noastră.

în timpul dineului, Corneliu Mă
nescu și Clodomiro Almeyda au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

«

Cronica zilei
Joi la amiază s-a înapoiat de la 

Roma delegația economică, condusă 
de loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care a făcut 
o vizită la invitația senatorului Silvio 
Gava, ministrul industriei, comerțu
lui și artizanatului al Republicii- Ita
liene.

în timpul vizitei în această țară, 
ministrul român a avut convorbiri cu 
persoane oficiale italiene cu privire 
la posibilitățile de dezvoltare a coo
perării industriale și la lărgirea li
vrărilor reciproce de mașini, utilaje 
și instalații industriale. De aseme
nea, au fost purtate tratative cu con
ducerile unor mari societăți de stat și 
întreprinderi industriale.

★
Ambasadorul R. D. Vietnam la 

București, Nguyen Dang Hanh, a or
ganizat joi după-amiază o gală de 
filme documentare vietnameze, la 
sediul ambasadei.

Au participat prof. Tudor Ionescu, 
președinte al Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, membri ai conducerii 
unor organizații obștești, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai presei cen
trale, corespondenți ai presei străine 
și atașați de presă ai unor amba
sade.

★
Joi dimineața a sosit in Capitală 

Lam Van-Luu, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Vietnamului de Sud in Repu
blica Socialistă România.

★
în cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii și UNESCO pentru 
anul 1971, joi după-amiază a avut loc 
in București, la sediul Uniunii Artiș
tilor Plastici, o manifestare consa
crată împlinirii a 500 de ani de la 
nașterea lui Albrecht Diirrer — pic
tor, desenator, gravor, reprezentant 
de seamă al Renașterii germane.

★
în cadrul celei de-a 3-a ediții a fes

tivalului „Primăvara arădeană", la 
Siria, comuna natală a scriitorului 
Ion Slavici, a fost semnat actul de 
constituire a Asociației culturale să
tești „Ion Slavici!*. Reunind sute de 
țărani cooperatori și intelectuali ai 
comunei, Asociația culturală își pro
pune să continue tradiționala viață 
spirituală a acestei străvechi așezări 
românești, oglindită cu măiestrie în 
scrierile lui Slavici și să contribuie 
activ la dezvoltarea activității cultu
rale și artistice pusă în slujba înflo
ririi comunei. în cadrul festivității 
care a avut loc cu acest prilej a ur
mat un medalion literar cu tema „Ion 
Slavici — scriitor al plaiului natal".

în cadrul aceleiași manifestări, tea
trul „Jokai" din Bekescsaba, R. P. 
Ungară, a prezentat, in sala Teatru
lui de stat din Arad, piesa „Făclie 
vie" de îlles Gyula.

*
Agenda manifestărilor artistice din 

cadrul Festivalului „Timișoara mu
zicală" a- consemnat joi seara pre
miera operei „Măiastră", a compo
zitorului timișorean Ovidiu Manole, 
prezentată de Opera de stat din lo
calitate.

'★
în organizarea Comitetului jude

țean Mureș pentru cultură și artă 
și a Consiliului județean al oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, în sala „Studio" a Institutului de 
teatru „Szentgyorgy Istvan" din Tg. 
Mureș a avut loc joi o seară come
morativă prilejuită de împlinirea a 
140 de. ani de la moartea filozofului 
transilvănean Kbteles Samuel. Des
pre viața și bogata sa activitate au 
conferențiat cercetătorii științifici 
Vasile Dobrescu și dr. Kocziany 
Laszlo.

(Agerpres)

de limnologie
Intre 17 și 20 mai s-au desfășurat 

la București lucrările celei de-a II-a 
Consfătuiri naționale de limnologie, 
organizată de Academirf Republicii 
Socialiste România.

în cadrul lucrărilor, la care au 
participat alături de cercetători ro
mâni și specialiști de peste hotare, 
au fost prezentate 72 de comunicări 
și referate pe teme privind - cerce
tarea apelor. Printre altele, au fost 
dezbătute aspecte ale potențialului 
biologic și piscicol al apelor salmas- 
tre, ale calității și metodelor de con
servare a apelor, ecologiei diferitelor 
tipuri de bazine acvatice, valorificării 
surselor de ape etc. în același timp, 
reuniunea a prilejuit o trecere in re
vistă a principalelor rezultate obți- 
mlte de specialiștii români în urma 
observațiilor și investigațiilor expe
rimentale efectuate în hidrologie, 
hidrobiologie, morfohidrografie, hi- 
drogeologie, igiena apelor etc!

Dezbaterile au fost urmate de apli
cații practice pe Dunăre și în Delta 
Dunării.

(Agerpres)

Joi dimineața, tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., l-a 
primit pe N. N. Rodionov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., care, la invitația Ministe
rului Afacerilor Externe al Repu-

★

Joi după-amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, N. 
Rodionov, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., care. Ia 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită de prietenie în 
tara noastră, în zilele de 17—20 mai 
a.c.

în timpul vizitei, oaspetele sovie
tic a fost primit de Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
și a avut convorbiri cu Nicolae Eco-

Plecarea dr. Bruno Pittermann
Joi dimineața a părăsit Capitala 

dr. Bruno Pittermann, deputat, fost 
vicecancelar federal al Austriei, care, 
la invitația Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie România- 
Austria, a făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, oaspetele a fost sa
lutat de acad. Iii» Murgulescu, vice

Vizita delegației parlamentare 

austriece
Membrii delegației Grupului' par

lamentar de prietenie Austria — 
România au fost joi oașpeți ai lito
ralului românesc.

La sediul Consiliului popular al 
municipiului Constanța, parlamen
tarii austrieci au avut o întrevedere 
cu Petre Nicolae, deputat în Marea 
Adunare Națională, primarul. muni
cipiului, care Ie-a prezentat istoricul 
acestor meleaguri, activitatea econo
mică, social-culturală și gospodă- 
resc-edilitară, precum și activitatea

Noi reglementări privind cumulul pensiei 
cu salariul pentru anumite 

categorii de pensionari
Recent au apărut noi reglemen

tări privind cumulul pensiei cu sa
lariul pentru anumite categorii de 
pensionari.

Potrivit prevederilor unui Decret al 
Consiliului de Stat, toți pensionarii 
care exercită în prezent o profesie 
sau meserie pe cont propriu, cit și 
cei- care vor solicita și vor obține 
astfel de autorizații în viitor, vor 
primi pensia în întregime pe peri
oada respectivă.

în același timp, printr-o Hotărîre 
a Consiliului de Miniștri s-a stabilit 
că cei pensionați pentru limită de 
vîrstă, care lucrează ca angajați în 
unități de producție, de prestări de 
servicii de interes local sau ale coo
perației și în ferme de producție ale 
întreprinderilor agricole de stat și 
stațiuni ale întreprinderilor pentru 
mecanizarea agriculturii, primesc, 
pe lîngă salariu, și pensia în între
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Campionatele republicane universitare ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionatele universitare au pro

gramat ieri finalele de „simplu" ale 
turneului de tenis. La feminin, victo
ria a revenit jucătoarei Agneta Kun, 
care a întrecut-o cu 6—2, 6—2 pe 
Valeria Balaș. în finala probei mascu
line, Viorel Marcu l-a întrecut în

„CURSA PÂCI1“ I
Desfășurată pe un traseu muntos 

(cu patru puncte de cățărare), în 
jurul localității Liberec, cea de-a 13-a 
etapă a competiției cicliste „Cursa 
păcii" s-a încheiat cu victoria rutie
rului belgian Van Sweewelt, crono
metrat pe distanța de 108 kilometri 
cu timpul de 2h56’17“. In același timp 
cu învingătorul au sosit polonezul 
Ryszard Szurkowski și De Meyer 
(Belgia). Ciclistul român Tudor Va
sile. care s-a comportat bine și în a- 
ceastă etapă extrem de dură, a ocu
pat locul 9, la 10 secunde față de 
ciștigător. Pe locul 12, in același 
timp cu T. Vasile. a sosit Constantin 
Grigore.

înaintea ultimei etape, care se des
fășoară astăzi pe ruta Liberec-Praga, 
tricoul galben continuă să fie purtat 
de Ryszard Szurkowski. Tudor Vasile 
se menține printre primi; 10 din cla
samentul general individual.

Aseară, la baschet

Polonia — România 83 - 81
început miercuri seara la Kațowice. 

turneul preliminar al campionatului 
european de baschet masculin a 
continuat aseară cu cel de-al. doilea 
cuplaj. După partida Ungaria—Țara 
Galilor, care a revenit primei forma
ții cu scorul de 133 la 40, s-a dispu
tat meciul diritre echipele României 

blicii Socialiste România, a făcut o 
vizită in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, a par
ticipat Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

★

bescu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, asupra unor aspecte ale 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
bilaterale româno-sovietice, precum 
și în legătură cu unele probleme in
ternaționale actuale de interes co
mun.

De asemenea, oaspetele sovietic a 
vizitat obiective economice și .so
cial-culturale din București și Bra
șov.

(Agerpres)

președinte al Marii Adunări Națio
nale, prof. dr. Jean Livescu, vice
președintele Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Romania- 
Austria, și Anton Breitenhofer, 
membru în Comitetul de conducere 
al grupului.

A fost de față dr. Eduard Tschop, 
ambasadorul Austriei la București.

(Agerpres)

turistică desfășurată pe litoralul ro
mânesc.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
stațiunile balneoclimaterice ale li
toralului românesc, monumente isto
rice și întreprinderea agricolă de 
stat Murfatlar.

în onoarea oaspeților austrieci, 
primarul municipiului Constanța a 
oferit un dejun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

gime, pe timpul activității lor în 
mediul rural.

Hotărîrea prevede că de aceleași 
drepturi pot beneficia și. pensionarii 
pentru limită de vîrstă angajați în 
unitățile de producție sau de 
prestări de servicii ale industriei 
locale și ale cooperației meșteșugă
rești din unele localități urbane.

De prevederile hotărîrii se pot 
bucura acei pensionari care au îm
plinit virsta de la care unitățile pot 
cere pensionarea lor.

Noile acte normative constituie un 
sprijin efectiv pentru pensionarii 
calificați în diferite meserii de a-și 
continua activitatea fie pe cont pro
priu, fie ca angajați în unități, fără 
ca pensia să le fie afectată, contri
buind în acest fel la dezvoltarea și 
îmbunătățirea serviciilor către popu
lație.

(Agerpres)

trei seturi : 6—3, 4—8'. 6—2 pe Con
stantin Popovici.

în concursul de gimnastică moder
nă, la categoria maestre, pe primul 
loc s-a clasat Doina Constantinescu 
(București), iar la echipe a ciștigat 
formația Universității din Timișoara.

TENIS

Turneul de la Bruxelles

Tenismenii români Ilie Năsțase și 
Ion Tiriac s-au calificat in semifina
lele probei de dublu bărbați din ca
drul turneului internațional de la 
Bruxelles. In „sferturi", cuplul ro
mân a eliminat cu 7—5, 7—5 pere
chea Ismail el Shafei (Republica 
Arabă Unită) — Brian Fairlie (Noua 
Zeeiandă). Alte rezultate : Dent 
(Australia). Drysdale (Republica 
Sud-Africană) — Gorman, Smith 
(S.U.A.) 8—6, 6—4 ; Carmichael,
Ruffels (Australia) — Drossart, Hom- 
bergen (Belgia) 7—5. 3—6. 6—4.

Rezultate din turul II al probei de 
simplu bărbați : Drysdale — Gorman 
(S.U.A.) 7—5, 6—1. 7—5 ; Carmi
chael — Moore (Republica Sud-Afri
cană) 6—8. 3—6, 8—6, 6—1, 6—2 ; 
Richey (S.U.A.) — Barclay (Franța) 
6—3, 6—3. 6—3 ; lovanovici (Iugosla
via) — Riessen (S.U.A.) 6—1, 6—0,
6—1 ; Smith (S.U.A.) — Ruffels 
(Australia) 6—4, 3—6, 9—7, 6—4.

și Poloniei. Cu toate că au condus 
toată repriza întîia (la pauză — 
39—28) și în cea mai mare parte din 
a doua repriză, baschetbaliștii noștri 
au fost egalați, scorul după 40 mi
nute fiind 72—72. în prelungiri, echi
pa Poloniei și-a asigurat victoria cu 
scorul de 83—81.

Repere ale peisajului 

industrial

al Chinei populare
O călătorie in Republica Populară 

Chineză îți dezvăluie frumusețile na
turale de nebănuit ale unei vaste 
zone în care și-au dat iniîlnire cele 
mai variate forme de relief — de 
la crestele semețe ale munților cu 
cușma veșnic albă a zăpezilor și 
pină la nesfîrșitele cîmpii îmbrăcate 
în mătasea verde a lanurilor de orez.

Un popas pe aceste meleaguri îți 
oferă însă, în primul rînd, bucuria 
de a admira un peisaj economic — 
industrial și agrar — în plină înnoire 
și diversificare. Fie că te afli la 
Pekin sau Shanhai, la Nankin sau 
Uhan — cepere fundamentale ale 
itinerarelor industriale în marea 
țară prietenă — fie că vizitezi o lo
calitate mai mică, te întîmpină ace
lași entuziasm creator, manifestat pe 
întregul front al construcției socia
liste, aceeași dorință nestrămutată a 
oamenilor muncii care, însuflețiți și 
conduși de Partidul Comunist Chinez 
și urmînd politica partidului, îndem
nurile președintelui Mao Tzedun, 
luptă spre a conferi noi valențe de 
frumusețe și bogăție patriei lor.

O plimbare ma
tinală pe străzile 
Pekinului îți dez
văluie un oraș în 
haine de lucru. 
Un fluviu ne- 
sfîrșit de oameni, 
care se îndreaptă 
grăbiți spre în
treprinderi și u- 
zine, spre șantiere și instituții, cir
culația intensă a vehiculelor prefi
gurează dinamica activității cotidie
ne. Dacă înainte de eliberare la 
Pekin existau doar cîteva întreprin
deri mici, slab utilate, și îndeosebi 
o puzderie de mici ateliere meș
teșugărești și de artizanat, in 
anii puterii populare au apărut si. 
s-au dezvoltat un șir de ramuri in
dustriale noi, importante, ca meta
lurgia, construcțiile de mașini, elec
trotehnica. Uzinele din Pekin rea
lizează în prezent o mare varietate 
de produse, de la mașini-unelte de 
înaltă precizie, utilaje pentru indus
tria metalurgică, chimică și minieră, 
motoare electrice și mijloace de 
transport și pină la cele mai diverse 
produse ale industriei textile, de în
călțăminte etc.

Trăsătura comună esențială a tutu
ror centrelor industriale de pe har
ta Chinei socialiste o constituie talen
tul și hărnicia creatoare ale colective
lor marilor întreprinderi, preocuparea 
lor neslăbită pentru promovarea in 
procesul de producție a tot ce e nou, 
pentru introducerea tehnicii avan
sate și sporirea pe toate căile a pro
ducției și productivității muncii. De 
pildă, datorită inovațiilor introduse în 
cadrul Uzinei nr. 1 din Șenian, în anul 
1969 producția de mașini-unelte a u- 
zinei a fost de peste trei ori mai mare 
în raport cu capacitatea ei proiec
tată. în 1970, muncitorii au rea
lizat alte inovații la mașini-unelte, 
asigurând un nou spor al producției. 
La strungul remodelat C 620-1, de 
exemplu, ca urmare a reducerii nu
mărului pieselor componente cu 23 
la sută, iar a greutății mașinii cu 15 
la sută în oomparație cu vechiul mo
del, calitatea muncii a fost simțitor 
îmbunătățită, iar eficienta a sporit 
considerabil.

La Uzina de motoare electrice grele 
din Pekin, specializată in producția 
de turbine pentru termocentrale, to
varășul Cio Hi-lean, vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar al uni
tății, ne-a relatat pe larg despre suc
cesele obținute de cei aproape 5 000 
de membri ai colectivului. „Munci
torii noștri — ne-a spus el — au 
creat cu forțe proprii o serie de 
dispozitive și mașini de un înalt 
randament, ea strungul de găurit cu 
un diametru de. 200 mm, o mașină 
de filetat șuruburi și altele. care 
au permis o mai bună desfășurare

NOTE DE CĂLĂTORIE

în cadrul campionatelor universi
tare de atletism ale R.F. a Germa
niei (întrecerile se desfășoară la 
Mainz), Thomas Zacharias a ciștigat 
proba de săritură în înălțime cu re
zultatul de 2.15 m.

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Bonn, cunoscuta cam
pioană vest-germană Heide Rosen- 
dahl a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului .in proba 
de săritură în lungime cu 6,57 m. 
Celelalte trei sărituri reușite ale în
vingătoarei au măsurat : 6.48 m.
6,53 m și 6.45 m.

ÎN MECI RETUR pentru prelimi
nariile turneului olimpic de fotbal, 
la Ankara, echipa Spaniei a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0) selecționata 
Turciei. Jocul a fost condus de ar
bitrul roman Gheorghe Limona.

ÎNOTATOAREA AUSTRALIANA 
SHANE GOULD își continuă seria 
victoriilor în cadrul turneului său 
european. Luînd startul in concursul 
internațional de la Padova, Shane 
Gould a ciștigat proba de 100 m li
ber cu un timp excelent: 59”5/10. 
Pe locul secund s-a clasat sportiva 
iugoslavă Miriana Segrt cu l’00”8T0. 
în proba similară masculină victoria 
a revenit australianului Greg Rogers 
cronometrat în 53”8/10, iar compa
triotul său Paul Jarvie a terminat 
învingător în cursa de 100 mjoras cu 
performanța de l’08”5/10. în proba 
de 200 m spate masculin, primul loc 
a fost ocupat de australianul Brad 
Cooper cu 2’10”8/10.

Alte rezultate : masculin : 100 m 
fluture ; Neil Rogers (Australia) — 
58’’9/10 ; feminin : 100 m bras : Be
verly Whitfield (Australia) — 1’19’’ 
2/10 ; 400 m liber ; Karen Moras
(Australia) — 4’24’’4/10.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
LA CAT. GREA, JOE FRAZIER, a 
sosit în R. F. a Germaniei împreună 
cu orchestra sa de jaz ..The Knoc- 
kauts"'.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
LA CAT. SEMIMIJLOCIE (clasa ju

a tehnologiei de fabricare a produse
lor noastre, realizindu-se totodată 
însemnate economii de fonduri". La 
o altă unitate din capitală, specia
lizată în utilaje poligrafice, am pu
tut constata că numai în decursul 
unui an fuseseră valorificate în 
producție peste 180 de inovații Im
portante, cu efecte economice și 
tehnice importante pe ansamblul 
producției.

Ameliorarea utilajului importat, 
ca și renovarea utilajelor învechite, 
crearea de noi tehnici de fabricație 
constituie o altă sursă de sporire a 
producției. De pildă, muncitorii ter
mocentralei Șîdziad-juan, după cer
cetări îndelungi și experiențe repe
tate, au renovat utilajul străin de 
care dispuneau, mărind capacitatea 
generatoarelor cu peste 50 la sută. 
Experiența lor a fost popularizată 
in întreaga țară, economiștii apre
ciind că generalizarea ei la majori
tatea termocentralelor va spori con
siderabil producția de energie elec
trică pe ansamblu.

Realizări de seamă sînt obținut» 
ca urmare a miș
cării de masă 
pentru -diversifi
carea producției 
și folosirea com
plexă a materia
lelor, In condiții
le specializării in
tr-un anumit do
meniu. în mo

mentul de față, atit întreprinderii» 
mari, cit și cele mijlocii și mici, atit 
cele subordonate ministerelor centra
le, cit și unitățile industriale locale 
desfășoară o largă campanie pentru 
folosirea complexă a materiilor pri
me. O atenție deosebită se acordă, în 
acest oontext, utilizării integrale a 
reziduurilor rezultate din procesul de 
producție — gazele, apa, deșeurile, 
acizii, energia termică etc. în acest 
fel, au fost create numeroase noi 
resurse pentru sporirea avuției na
ționale. Combinatul siderurgic din 
Uhan se preocupă intens de prelu
crarea, complexă a materialelor, 
reușind pină în prezent să realizeze 
din materiale reziduale peste 100 
de noi produse. S-a calculat că la 
acest combinat, prin folosirea com
plexă a materialelor, valoarea unei 
tone de zgură a devenit aproximativ 
egală cu... a unei tone de oțel. Dzilin 
este uina din bazele industriei chi
mice. în fiecare zi, aici se irosea în 
atmosferă sau în rîuri o mare can
titate de gaze, apă, deșeuri rezidua
le. Acum toate acestea, în loc să po
lueze mediul înconjurător, au devenit 
materii prime pentru peste 100 de 
ateliere din împrejurimi, care pro
duc peste 200 tipuri de produse, din
tre care unele deosebit de necesare 
economiei.

„Progresele pe care le înregistrăm 
azi — a arătat tovarășul U Cin 
Ciuan, membru al Comitetului revo
luționar al Uzinei de mașini-unelt» 
din Shanhai — au fost posibile da
torită grijii noastre de a ne forma 
cadre proprii cît mai competente și 
utile procesului de producție. I-am 
trimis pe lucrătorii noștri la școli 
tehnice, am organizat în uzină cursuri 
tehnice pentru muncitori, am înfiin
țat școli serale pentru ridicarea ca
lificării". Aceasta constituie, de alt
fel, o metodă generalizată în pre
zent la scara întregii țări.

Pentru vizitatorul sosit dinte-o 
țară prietenă, realizările deose
bite obținute de oamenii muncii chi
nezi constituie un prilej de satis
facție și bucurie. Mai presus de ori
ce, încerci un puternic simțămînt de 
admirație și simpatie față de crea
torii tuturor valorilor materiale și 
spirituale care asigură propășirea 
continuă a R.P. Chineze, mersul ei 
înainte pe calea socialismului.

Viorel POPESCU

niori). italianul Bruno Arcuri, l-a 
întîlnit la Ancona pe francezul Dessi. 
Net superior, Arcari a obținut vic
toria prin abandon în repriza a 4-a.

PROBA DE NATAȚIE DIN CA
DRUL CONCURSULUI INTERNA
TIONAL DE PENTATLON MODERN 
DE LA BUDAPESTA a fost ciștigată 
de A. Covaci (România) cronometrat 
pe distanța de 300 m cu timpul de 
3’29’’5/10. în clasamentul general 
conduce sportivul maghiar Kelemen 
cu 4 238 puncte, urmat de compatrio
tul său Bako — 4 008 puncte și Sva- 
tenko U.R.S.S. — 3 985 puncte.

LA MOSCOVA se desfășoară un 
concurs internațional de tir la care 
participă sportivi din mai multe 
țări, printre care și România.

Proba de armă liberă calibru mar» 
— 3X40 tocuri a fost ciștigată de 
Valentin Kornev (U.R.S.S.) cu 1141 
puncte. Țintașul român Petre Șan- 
dor a ocupat locul 4 cu 1130 puncte.

După disputarea primei manșe, în 
prooa de pistol viteză conduc Ion 
Tripșa (România) și Gerhard Dom- 
rieh (R. D. Germană) cu cite 295 
puncte.

ÎN CAMPIONATUL INTERBRI- 
TANIC DE FOTBAL, pe stadionul 
„Wembley" din Londra, selecționata 
Angliei nu a putut . învinge echipa 
Țării Galilor cu care a terminat la 
egalitate : 0—0. Jocul a fost urmărit 
de peste 70 000 de spectatori.

PESTE 12000 DE SPECTATORI 
au urmărit la Sao Paulo meciurile 
din prima zi a turneului final al 
campionatului mondial feminin de 
baschet.

în partida derbi, reprezentativa 
Cehoslovaciei a învins cu scorul de 
55—53 (27—32) formația Japoniei. 
Avînd în pivotul Semionova o exce
lentă realizatoare (36 de puncte), 
selecționata U.R.S.S. a întrecut la 
capătul unui joc spectaculos echipa 
Coreei de Sud cu scorul de 89—67. 
(44—26).



viața internaționala
ACJIUNI OFENSIVE ALE FORJELOR

PATRIOTICE DIN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 20 (Agerpres). — Unități 

ale forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud au bombardat instalațiile mi
litare americane amplasate in apro
pierea localității Con Thien, din Del
ta Mekongului. Agențiile de presă 
relatează, de asemenea, că la numai 
35 kilometri de Saigon, in provincia 
Hau Nghia, au avut loc ciocniri vio
lente între grupuri ale patrioților și 
efectivele inamice. Aviația america
nă a intervenit in cursul luptelor —

0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL R.D. VIETNAM
HANOI 20 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care con
damnă bombardamentele întreprinse 
de aviația americană în ultimul timp 
asupra teritoriului nord-vietnamez. 
Declarația menționează că, la 17 mai,, 
avioane americane, printre care și 
avioane de tipul „B-52“, au bombar
dat localitatea Huong Lap. Totodată, 
baterii de artilerie americane, ampla

Miting închinat victoriilor 
patrioților laoțieni

XIENG-QUANG 20 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Frontului Pa
triotic din Laos s-a întrunit în ca
drul unui miting care a avut loc la 
Sam Neua pentru a celebra victo
riile dobîndite de forțele patriotice 
laoțiene în ultimii șapte ani — eerie 
agenția V.N.A.

Cu acest prilej a luat cuvîntul Si- 
sana Sisane, membru al C.C. al 
F.P.L., care a relevat că, în perioada 
respectivă, forțele americane au in
tensificat continuu bombardamentele 
asupra Laosului, ajungind la o medie

0 cuvintare a președintelui R.A.V. 
in fața Adunării Naționale

CAIRO 20 (Agerpres). La Cairo a 
avut loc joi o reuniune a Adunării 
Naționale egiptene, în cadrul căreia 
președintele Anwar Sadat a rostit un 
discurs în legătură cu unele aspecte 
ale politicii interne și externe a 
Republicii Arabe Unite — relatează 
agenția MEN.

Vorbind despre situația din Orien
tul Apropiat, președintele a amintit 
inițiativa egipteană menită să contri
buie la realizarea păcii în regiune 
prin redeschiderea Canalului de 
Suez, cu condiția ca trupele israe- 
liene să se retragă parțial, în cadrul 
unui program total de retragere, con
form rezoluției Consiliului de Secu
ritate. El a reafirmat poziția R.A U. 
de a nu ceda nici o palmă de teri
toriu și de a nu face nici o concesie 
in privința drepturilor poporului pa- 
lestinean. Președintele a anunțat că 
a dat instrucțiuni să se răspundă 
Statelor Unite că R.A.U. nu consideră 
redeschiderea canalului o soluție se
parată a crizei, nu acceptă să fie

Consultările Iul G. Jarring
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Reprezentantul special al Secretaru
lui General al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring, a avut la* 
New York o întrevedere cu repre
zentantul Israelului la Organizația 
Națiunilor Unite, Joseph Tekoah, 
consacrată situației din Orientul A- 
propiat, anunță agenția France 
Presse. în zilele precedente, diplo
matul suedez a avut, de asemenea, 
contacte cu reprezentantul R.A.U., 
Mohammed El Zayat, cu ambasado
rii celor patru mari puteri la 
O.N.U., precum și cu secretarul de 
stat american, William Rogers. Agen
ția menționată apreciază că aceste 
întrevederi ale lui Gunnar Jarring 
nu au constituit de fapt reluarea 
misiunii sale de mediere.

Joi seara Gunnar Jarring a părăsit 
New York-ul indreptîndu-se spre 
Moscova, unde deține funcția de am
basador al Suediei.

E. Heath la Paris
PARIS 20 (Agerpres). — Joi au 

început la Paris convorbirile oficiale 
dintre președintele Franței, Georges 
Pompidou, și premierul britanic, 
Edward Heath. în centrul discuțiilor 
se află principalele aspecte ridicate 
de cererea Angliei de a adera la 
Piața comună.

Deși prima rundă a convorbirilor 
Pompidou — Heath s-a desfășurat 
în cel mai strict secret, agenția 
France Presse relevă că interlocu
torii au examinat, între altele, rolul 
pe care ar urma să-1 joace preconi
zata Piață comună lărgită pe planu
rile economic, comercial și al poli
ticii externe.

în ajunul vizitei in capitala Fran
ței a premierului Heath, ziarele bri
tanice au publicat rezultatele unor 
sondaje de opinie in legătură cu 
problema aderării Angliei la C.E.E. 
„Daily Express'" relevă că 62 la sută 
dintre persoanele chestionate s-au 
pronunțat împotriva aderării. Ziarul 
subliniază că „toate încercările de a 
afla opinia poporului englez arată 
că el este categoric împotriva ade
rării*.

a anunțat un purtător de cuvînt al 
comandamentului forțelor S.U.A. 
Lupte grele între forțele F.N.E. și 
unități americano—saigoneze au fost 
semnalate, totodată, în regiunea U 
Minh, precum și în valea A Shau.

în ultimele 24 de ore, bombardie
rele americane „B-52“ au efectuat noi 
raiduri în zona septentrională a Viet
namului de sud — informează agen
ția Associated Press.

sate in partea de sud a zonei demili
tarizate, au bombardat localitatea 
Vinh Son. Bombardamentele, reluate 
la 18 mai și asupra altor localități 
din provincia Ha Tinh, au provocat 
pierderi de vieți omenești și bunuri 
materiale.

Ministerul Afacerilor Externe, se 
subliniază în declarație, cere ca 
S.U.A. să pună capăt definitiv tuturor 
actelor de încălcare a suveranității și 
securității R. D. Vietnam.

zilnică de 1 000 misiuni de bombar
dament și 3 000 tone de bombe lan
sate asupra regiunilor populate din 
tară.

Vorbitorul a relevat, în același 
timp, că forțele patriotice din Laos, 
incluzînd trupe regulate și unități de 
guerilă, au dobîndit succese însem
nate în lupta împotriva agresorilor. 
Numai în acest an, a spus el, au fost 
doborîte 600 de avioane americane, 
numărul total al avioanelor inamice 
distruse sau avariate în .Laos ridi- 
cîndu-se, astfel, la 2169.

pusă in discuție traversarea canalu
lui de către trupele egiptene și res
pinge prelungirea la infinit a înce
tării focului, atît timp cît chiar si 
un soldat străin se va afla pe pămint 
egiptean. R.A.U. cere Statelor Unite 
să-și definească poziția într-o ma
nieră deschisă în fața întregii lumi.

Referindu-se la problemele interne, 
Anwar Sadat a afirmat că. în cursul 
săptămînii trecute, R.A.U. a trăit 
pericolul devierii de la linia 
trasată de fostul președinte Gamal 
Abdel Nasser. El a menționat 
că a cerut procurorului general să 
expună în fața membrilor Adunării 
Naționale rezultatele investigațiilor 
întreprinse în legătură cu evenimen
tele recente din țară. De asemenea, 
a cerut Adunării Naționale să elabo
reze un proiect de constituție. Tot
odată. șeful statului egiptean a sub
liniat că Uniunea Socialistă Arabă 
trebuie să fie reconstruită de la bază 
la vîrf și a anunțat că, la 23 iulie, 
se va întruni Congresul poporului iar 
pînă la această dată Adunarea Na
țională își va asuma funcțiunile Co
mitetului Central al Uniunii Socia1- 
liste Arabe — relevă agenția egip
teană de presă.

B B B B B B B
Președintele Vecei Exe

cutive Federale, Mitia Ribi- 
Cici, a Primit Pe ministrul afaceri
lor externe al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Nguyen Thi Binh, care 
se află intr-o vizită oficială de prie
tenie în Iugoslavia. în timpul con
vorbirii au fost abordate unele as
pecte ale colaborării bilaterale, pre
cum și probleme internaționale, în
deosebi situația din Asia de sud-est 
și războiul din Indochina.

Luigi Longo,secretar *eneral 
al Partidului Comunist Italian, l-a 
primit joi pe directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R. 
Intilnirea, la care a participat Fi
lippo Frassatti, director adjunct al 
Institutului „Antonio Gramsci", ș-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

Edward Gierek, prim-secre- 
tac al C.C. al P.M.U.P., I-a primit joi 
pe Wolfgang Mischnick, președintele 
fracțiunii parlamentare a Partidului 
•Liber-Democrat din Bundestagul 
vest-german, aflat în vizită la Var
șovia. Convorbirile, precizează agen
ția P.A.P., s-au referit la relațiile 
dintre Polonia și R. F. a Germaniei.

La invitația ministrului 
afacerilor externe al R. P.
Ungare, Janos Peter, joi a sosit
la Budapesta într-o vizită oficială de 
prietenie ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone, Stefan Jedrychowski. 
în aceeași zi au început convorbirile 
oficiale dintre miniștrii de externe ai 
celor două țări.

Relațiile comerciale so- 
vieto-tailandeze. Un schimb
de păreri jn probleme ale relațiilor 
comerciale sovieto—tailandeze a avut 
loc joi la Moscova între Nikolai Pa- 
tolicev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., și Bunchana Atthakor, 
ministrul economiei al Tailandei. 
Atthakor se află în capitala sovietică 
în fruntea unei delegații oomercial- 
economice tailandeze.

Consiliul de Securitate 
al O.N.U. se va reuni la 28 mai 
pentru a prelungi cu șase luni man
datul forțelor O.N.U. în Cipru. Ac
tualul mandat expiră la 15 iunie.

Vizita in Cuba a delegației 
guvernamentale române

HAVANA 20. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației guvernamen
tale române la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-cubaneze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, împreună 
cu membri ai delegației, a vizitat 
miercuri zona minier-industrială 
Santa Lucia, din provincia Pinar del 
Rio. în timpul vizitei, oaspetele ro
mân a fost însoțit de Carlos Rafael 
Rodriguez, președintele Comisiei 
naționale cubaneze de colaborare 
economică și tehnico-științifică, mi
nistru de stat, Pedro Miret. minis
trul industriei minelor, combustibilu
lui și metalurgiei, Augustin Nava- 
rete, ministru adjunct, șeful Depar
tamentului Minelor, precum și de 
Vasile Mușat, ambasadorul Româ
niei la Havana.

Pe aeroportul din Pinar del Rio, 
șeful delegației române a fost întîm- 
pinat de comandantul Julio Camacho, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-secretar al Comitetului provin
cial de partid. Oaspeții s-au îndrep
tat apoi spre Santa Lucia, important

N. Podgornîi l-a primit
pe premierul canadian 

P. E. Trudeau
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Ni

kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
l-a primit joi pe Pierre Elliott Tru
deau, primul-ministru al Canadei, a- 
flat intr-o vizită oficială in U.R.S.S. 
Cu acest prilej, relatează agenția 
TASS, au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării dintre cele 
două țări pentru întărirea păcii și 
securității internaționale, precum și 
probleme legate de dezvoltarea în 
continuare a relațiilor economice și 
culturale sovieto-canadiene. La con
vorbirea dintre Nikolai Podgornîi și 
Pierre Elliott Trudeau a luat parte 
Andrei Gromîko, ministrul de ex
terne al U.R.S.S.

★

într-o conferință de presă organi
zată la Moscova, premierul Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, a declarat că 
în cunsul convorbirilor sale cu con
ducătorii sovietici au fost discutate 
în amănunțime propunerile făcute de 
Leonid Brejnev cu privire la redu
cerea forțelor armate și a înarmări
lor în Europa centrală. în ceea ce ne 
privește, a subliniat el, vom chibzui 
ce se poate face pentru realizarea a- 
cestor propuneri.

Premierul canadian a anunțat, de 
asemenea, că l-a invitat pe Alexei 
Kosîghin să viziteze Canada, invita
ția fiind. în principiu, acceptată.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri economice al- 

bano-iugoslave. Ki0° Ngiela- 
ministrul comerțului al Albaniei, a 
primit pe Boris Șnuderl, adjunct al 
secretarului federal pentru comerțul 
exterior al Iugoslaviei, care se află 
la Tirana pentru a purta tratative în 
vederea încheierii acordului comer
cial pe cinci ani iugoslavo—albanez, 
în timpul convorbirii purtate cu 
acest prilej au fost abordate proble
me privind dezvoltarea colaborării 
economice dintre cele două țări, re
latează agenția Taniug.

Libia și Chile au hotărît 
să stabilească relații diplo
matice și consulare - anunt* 
un comunicat al Ministerului libian 
al Afacerilor Externe. Comunicatul, 
reluat de agenția France Presse, pre
cizează că cele două țări au hotărît 
să facă schimb de ambasadori.

Plenara Asociației Națio
nale a Micilor Agricultori 
(ANAP), organizată cu prilejul îm
plinirii a 10 ani de la adoptarea în 
Cuba a legii cu privire la reforma 
agrară, a avut loc la Havana. La în
cheierea lucrărilor plenarei a parti
cipat Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cuba, președintele 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii Cuba. '

Remaniere guvernamen
tală în Sierra Leone. Pre-
ședintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, a procedat la o rema
niere a guvernului. Conducerea Mi
nisterului de Externe a fost preluată 
de Solomon Pratt, care îl înlocuiește 
pe Cyril Patrie Fory, numit ministru 
al sănătății Ministru al finanțelor a 
devenit Christian Kamara-Taylor. 
iar Sembu Forna a fost desemnat 
ministru al agriculturii și resurselor 
naturale.

Guvernele R. P. Mongole
Iranului au c^zu* acord să

stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadori, informează zia
rul mongol „Unen". 

centru de exploatare și de prelu
crare a minereurilor neferoase, unde 
au vizitat instalațiile moderne ale 
fabricii „Patrice Lumumba". Direc
torul fabricii. Râul Arronte, și spe
cialiști din întreprindere au explicat 
amănunțit procesul de producție și 
au vorbit despre perspectivele de 
dezvoltare, în cooperare cu România, 
a acestui centru industrial. în conti
nuare a fost vizitat centrul turistic 
Viniale.

Comandantul Julio Camacho a 
oferit un dejun în cinstea tovarășu
lui Gheorghe Rădulescu și a per
soanelor care l-au însoțit în vizita sa. 
Seara oaspeții români s-au întors 
la Havana.

Agenția TASS despre

CONVURBIRILE SOVIETO AMERICANE CU PRIVIRE 
LA LIMITAREA ÎNARMĂRILOR STRATEGICE

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Gu
vernul Uniunii Sovietice și guvernai 
Statelor Unite ale Americii, analizînd 
desfășurarea convorbirilor sovieto- 
americane cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice, au convenit 
să-și concentreze eforturile în anul 
în curs în vederea pregătirii unui 
acord privind limitarea desfășurării 
sistemului de apărare antirachetă — 
anunță agenția TASS. De asemenea,

Recepție la Pekin in cinstea delegației 
economice guvernamentale italiene

PEKIN 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la recepția în cinstea dele
gației economice guvernamentale ita
liene, condusă de Mario Zagari, mi
nistrul comerțului exterior, care se 
află într-o vizită la Pekin, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Chineze, 
Pai Sian-kuo, a relevat că, în ultimii 
ani, schimburile comerciale și cultu
rale dintre R. P. Chineză și Italia s-au 
dezvoltat. Stabilirea de relații diplo
matice in noiembrie 1970, între cele 
două țări — a spus el — este sem
nificativă în istoria Chinei și Ita
liei și este in concordanță nu numai 
cu aspirațiile celor două popoare și 
cu interesele celor două țări, ci și 
cu evoluția situației internaționale. 
Guvernul chinez sprijină consecvent 
stabilirea și dezvoltarea de relații cu 
țările care au sisteme sociale dife
rite, pe baza principiilor respectului 
mutual al suveranității și integrității

ÎNTREVEDERI AIE PREMIERULUI CIU EN-IAI
PEKIN 20 (Agerpres). — Ciu-En- 

lai, Li Sien-nien și Go Mo-jo au 
primit pe prințesele Nepalului Sha- 
rada Rajya Lakshmi Devi Shah și 
Kumar Khadga Bikram Shah, cu 
care au avut o convorbire priete
nească — informează agenția China 
Nouă.

La un dineu oferit în cinstea 
oaspetelor, premierul Ciu En-lai a 
relevat prietenia tradițională dintre 
popoarele chinez și nepalez, subli
niind că, în ultimii ani, relațiile de 
colaborare dintre R. P. Chineză și 
Nepal se dezvoltă continuu. La rîn
dul său, prințesa Sharada a arătat că 
este purtătoarea unui mesaj din

Ministrul dezvoltării in
dustriale și cercetării știin
țifice 01 Franței, Fran5°is Xa
vier Ortoli, l-a primit pe cosmonautul 
sovietic colonel Pavel Popovici. Cu 
acest prilej, relatează agenția 
T.A.S.S., ministrul francez și-a ex
primat satisfacția față de dezvoltarea 
colaborării tehnico-științifice franco— 
sovietice, inclusiv în domeniul stu
dierii spațiului cosmic.

0 delegație guvernamen
tală a R. P. D. Coreene, °°n- 
dusă de Pak Sen Cer, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, al doilea vice
președinte al Cabinetului de Miniș
tri, a sosit la Khartum, la invitația 
guvernului sudanez.

La chemarea Consiliului General al Uniunii Sindicatelor din Japonia (Sohyo), mai multe uniuni muncitorești au 
pornit în primul marș al Ofensivei de Primăvară. Muncitorii au declarat întîi o grevă, cerînd majorarea salariilor, 
îmbunătățirea asistenței medicale, măsuri antipoluante. în fotografie : Muncitori metalurgiști din Tokio în timpul 

demonstrației pe străzile orașului

praga Expoziția 
„50 de ani ai Partidului 

Comunist Român"
PRAGA 20 — Corespondentul Ager

pres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Praga s-a deschis joi expoziția de 
fotografii „50 de ani ai Partidului 
Comunist Român", organizată de Co
mitetul Central al Partidului Comu-, 
nist din Cehoslovacia și Ambasada 
romană în R.S.C.

La vernisaj au luat cuvîntul am
basadorul României la Praga, Ion 
Obradovici, și Josef Valența, membru 
al comisiei centrale de revizie și con
trol a P.C. din Cehoslovacia, redac
torul șef al revistei „Viața de par
tid".

s-a convenit ca, la încheierea acor
dului privind sistemul de apărare 
antirachetă, să fie stabilite și unele 
măsuri în domeniul limitării înarmă
rilor strategice ofensive. Părțile por
nesc de la înțelegerea faptului că 
toate acestea vor crea condiții mai 
favorabile convorbirilor ce vor urma 
privind limitarea înarmărilor strate
gice în ansamblu, convorbiri care vor 
fi continuate în mod activ.

teritoriale, neamestecului în treburile 
interne, egalității și avantajului re
ciproc.

La rîndul său, Mario Zagari a 
apreciat ca fiind un eveniment de 
mare însemnătate faptul că o dele
gație economică guvernamentală din 
Italia se află în vizită în R. P. Chi
neză. Considerăm schimburile co
merciale ca puncte de legătură între 
cele două țări, care se află la o dis
tanță așa de mare și au structuri 
politice și economice diferite, ca o 
contribuție la pacea și înțelegerea 
între popoarele lumii, pe baza 
neamestecului în treburile interne și 
respectului reciproc, a spus ministrul 
italian. El a apreciat, de asemenea, 
că stabilirea de relații diplomatice 
între Italia și R. P. Chineză va im
pulsiona schimburile economice și în 
alte domenii dintre cele două țări.

partea regelui Nepalului pentru pre
ședintele Mao Tzedun și premierul 
Ciu En-lai și a exprimat sentimen
tele de prietenie ale poporului nepa
lez față de poporul chinez.

★
Ciu En-lai, premierul Consi

liului de Stat, și Go Mo-jo, președin
tele Academiei chineze de științe, 
vicepreședinte al Comitetului perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, au avut 
o întrevedere cu profesorii americani 
Arthur W. Galston și Ethan R. Sig
ner, cu care au avut o convorbire 
prietenească — informează agenția 
China Nouă.

0 nouă amînare a lansă
rii sondei interplanetare 
americane „Mariner-9" pinâ 
la o dată ce urmează să fie stabilită 
ulterior în funcție de rezultatele tes
telor efectuate asupra sistemului de 
control al pilotului automat a fost 
anunțată de N.A.S.A. Perioada actua
lă favorabilă unei lansări în di
recția planetei Marte expiră la 16 
iunie.

Reprezentantul personal 
al ministrului de externe 
britanic Luce, a sosit
miercuri seară în Kuweit, în conti
nuarea turneului in unele țări din 
regiunea Golfului Persic. După cum 
se știe, scopul acestui turneu, al trei-

In Uniunea Sovietică 
a fost lansată stația 

interplanetară „Marș-2“
MOSCOVA 20 (A- 

gerpres). — In confor
mitate cu programul de 
studiere a spațiului 
cosmic și a plane
telor sistemului solar, 
U.R S.S. a procedat, 
miercuri, la ora 16,23 
G.M.T., la lansarea u- 
nei stații interplane
tare automate „Mars- 
2“, anunță agenția 
T A.S.S. Scopul prin
cipal al lansării il 
constituie realizarea 
unei serii de expe
riențe științifice pri
vind planeta Marte și 
spațiul din apropierea 
acesteia. In plus, in 
cursul zborului stației

intre Pămint și Marte 
se vor studia și pro
prietățile plasmei so
lare, ale razelor cos
mice și radiației.

Potrivit agenției 
T.A.S.S., stația inter
planetară „Mars-2“,
care are o greutate de 
4 650 kg, a fost pla
sată pe o orbită te
restră de „parcare" 
înainte de a fi înscrisă 
pe traiectoria spre 
Marte. „Mars-2“ a pă
răsit această orbită in
termediară la ora 17,53 
G.M.T. Datele teleme- 
trice arată că parame
trii traiectoriei sînt a- 
propiați celor stabiliți

LUCRĂRILE SEIMULUI R. P. POLONE
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — In 

prezența lui Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a altor conducători de 
stat polonezi, joi au început la Var
șovia lucrările celei de-a 14-a sesiuni 
a Seimului R. P. Polone. Pe ordinea 
de zi a lucrărilor, menționează agen
ția P A.P., figurează raportul guver
nului cu privire la proiectele de lege 
despre contravenții și prevederi su
plimentare la lege, codul de proce
dură privind contravențiile și pre

Sesiunea organizației 
„Intermetal“

BUDAPESTA 20. — Corespondentul 
Agerpres. Al. Pintea, transmite : La 
Salgotarjan (R. P. Ungară) s-au des
fășurat lucrările celei de-a 25-a se
siuni a organizației „Intermetal", 
din care fac pacte întreprinderi din 
Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Germa
nă, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. în 
afara delegațiilor țărilor membre ale 
organizației, la lucrări au fost pre- 
zenți, în calitate de observatori, re
prezentanți ai întreprinderii de co
merț exterior „Metalimport" din 
România și ai Uniunii uzinelor side
rurgice din Iugoslavia. în cadrul se
siunii au fost dezbătute probleme ale 
schimbului reciproc de produse side
rurgice între țările membre ale „Ih- 
termetal".

PLENARA C. C. AL 

P. C. DIN BOLIVIA
LA PAZ 20 (Agerpres). — în capi

tala boliviană și-a încheiat lucrările 
plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Bolivia, care a 
hotărît ca lucrările Congresului na
țional al partidului să aibă loc la 11 
și 12 iunie a.c.

lea pe care diplomatul englez îl în
treprinde în aceeași zonă din sep
tembrie 1970, are ca scop examina
rea, împreună cu autoritățile țărilor 
vizitate, a problemelor referitoare la 
viitorul politic al regiunii.

Un misterios obiect celest, 
care nu poate fi încadrat în nici 
o categorie cunoscută, a fost 
descoperit de către astronomii 
japonezi șl americani în conste
lația Lebedei, a anunțat profe
sorul Minoru Oda, de la Insti
tutul de cercetări astronomice al 
Universității din Tokio. Obiectul, 
denumit „Lebăda-XI“, a fost 
reperat pe baza datelor furni
zate de satelitul astronomic ame
rican „SAS-A". Prelucrarea da
telor, începută în luna decem
brie a anului trecut, a dus la 
descoperirea unei surse de ra
diații X a cărei perioadă, de 
aproximativ o treime de secun
dă, este complet diferită de cea 
a razelor X provenind de la ste
lele obișnuite. 

prin calcul. In cursul 
zborului, care va dura 
peste 6 luni, sînt pre
văzute manevre de 
corectare a traiecto
riei. Stația va ajunge 
in apropierea planetei 
Marte în noiembrie 
a.c., după ce va fi 
parcurs o distanță de 
470 milioane km. Le
găturile radio și recep- 
ționarea datelor tele- 
metrice se efectuează 
pe frecvența de 
928,4 MGH, precizează 
T A.S.S., adăugind că 
aparatajul și instru
mentele de la bordul 
stației funcționează 
normal.

vederi suplimentare și legea privind 
structura Colegiului pentru rezolva
rea cazurilor de contravenție.

Seimul a satisfăcut cererea adre
sată de Wladyslaw Gomulka de a fi 
eliberat din funcția de membru al 
Consiliului de Stat al R. P. Polone.

După cum transmite agenția P.A.P., 
printre invitații care au participat la 
dezbaterile de joi ale Seimului s-a 
numărat și Wolfgang Mischnick, pre
ședintele fracțiunii parlamentare a 
Partidului Liber-Democrat din Bun
destagul vest-german, aflat în vizită 
la Varșovia.

încheierea plenarei 
C.C. al P.S.I.U.Pi

ROMA 20. — Corespondentul
Agerpres, N. Puicea, transmite : La 
Roma au luat sfîrșit lucrările plena
rei Comitetului Central al Partidului 
Socialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P). Dezbătînd raportul pre
zentat de Tullio Vecchietti, secreta
rul general al P.S.I.U.P., asupra si
tuației politice actuale din Italia, 
plenara a relevat necesitatea desfă
șurării unor acțiuni mai ferme pen
tru reforme economice și sociale de 
structură, pentru apărarea interese
lor fundamentale ale maselor mun
citoare, a democrației, de atacurile 
forțelor conservatoare și neofasciste.

într-un document, adoptat în una
nimitate, se menționează că în 
Italia este pe cale de a fi creată o 
„grupare a forțelor de stingă care 
are ca punct central unitatea între 
P.C.I. și P.S.I.U.P., extinzîndu-se 
pină la forțele catolice de stingă".

Plenara C. C. al Partidului 
Avangarda Pnpulară 

din Costa Pica
SAN JOSE 20 (Agerpres). — La 

San Jose a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica, de
semnat la recentul congres al parti
dului. Plenara a reales în funcția de 
secretar general al C.C. pe Manuel 
Mora Valverde.

CHILE

MĂSURI PENTRU 
ACCELERAREA 

REFORMEI AGRARE
«

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — Vorbind cu ocazia deschi
derii unei expoziții, ministrul chi
lian al agriculturii, Jacques Chon- 
chol, a declarat că sistemul proprie
tății agrare va fi modificat in mod 
fundamental. Guvernul Unității 
populare accelerează exproprierea 
proprietăților funciare care depă
șesc suprafața de 80 de hectare, ast
fel îneît acest proces să se încheie 
în cel tîrziu doi ani și jumătate. în 
cursul acestui an vor fi expropriate 
și terenuri mai mici de 80 de hec
tare care nu sînt exploatate cores
punzător. Se vor înființa, totodată, 
întreprinderi agricole de stat. Gu
vernul, a declarat Jacques Chonchol, 
și-a propus naționalizarea integrală 
a sistemului bancar, Înființarea da 
bănci agricole și crearea unor con
diții corespunzătoare de comercia
lizare a produselor agricole.

Pe de altă parte, Congresului chi
lian i-a fost prezentat un proiect de 
modificare a așa-numitei legi a in
dienilor — act oficial care 'legaliza 
exproprierea arbitrară a pămînturi- 
lor acestora. înainte de a fi prezen
tat Congresului, proiectul a fost sem
nat de președintele Salvador Allende 
și ministrul agriculturii. Jacques 
Chonchol. Actualul guvern a Înapo
iat în decursul ultimelor trei luni 
mii de hectare indienilor.
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