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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române conduse 

de tovarășul Nicolae Ceausescu
7 7

in Republica Populară Chineză
O obligație stabilită prin lege

LA EFORTUL DE MATERIALIZARE
A INVESTIȚIEI

LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA, PLANIFICAREA ȘI 
EXECUTAREA INVESTIȚIILOR prevede : Art. 8. — Consiliile 
de administrație, comitetele de direcție sau colectivele de con
ducere ale centralelor industriale, combinatelor, grupurilor indus
triale, Întreprinderilor și altor unități beneficiare de investiții au 
in sarcina lor Întreaga activitate de realizare a investițiilor de 
la motivarea economică a necesității acestora, proiectare, execu
tare, recepție și punere în funcțiune inclusiv realizarea integrală 
a indicatorilor tehnico-economici aprobați.

O lună de zile cîștigată la con
strucția instalației Melana III din ca
drul Uzinei de fibre sintetice Săvi- 
nești a înlesnit producerea peste plan 
a unei cantități de 2 000 tone fibre 
tip melană. în mod similar s-au pe
trecut lucrurile și la Combinatul si
derurgic Galați, unde durata de exe
cuție a furnalului nr. 2 de 1 700 mc 
a fost scurtată cu 45 de zile ; avansul 
de timp față de termenul de intrare 
In funcțiune și-a găsit valorificarea 
In activitatea de producție, prin su
plimentarea cantității de fontă ela
borată cu 80 000 tone. Consecințele 
pozitive nu se reduc numai la canti
tățile de produse aduse mai devreme 
în circuitul economic, la acumulările 
bănești suplimentare de care bene
ficiază economia, ci decurg și din 
faptul că se reduce timpul în care 
stau „imobilizate" fondurile ce se 
cheltuiesc pentru construcția unor ca
pacități de producție.

Exemplele citate verifică, deci, cît 
se poate de pregnant dictonul „timpul 
înseamnă bani", deoarece micșorarea 
perioadelor de realizare a acestor 
investiții a generat multiple avanta
je economice. Fără a subestima cîtuși 
de puțin meritele organizațiilor de 
construcții care au realizat aceste noi 
capacități de producție, trebuie subli
niat că eforturile constructorilor și 
montorilor nu ar fi fost pe deplin 
încununate de succes, dacă beneficia
rii și titularii de investiții ai celor 
două lucrări nu și-ar fi exercitat cu 
competență obligațiile conferite prin

lege. Acest stil de muncă, in care 
beneficiarii iși asumă un rol activ in 
ordonarea execuției, în asigurarea 
elementelor absolut necesare — pro
iecte și utilaje tehnologice — pentru 
desfășurarea el intr-un ritm viu, este 
normal și necesar în același timp. în 
fond, beneficiarul este primul intere
sat să obțină cit mai repede efectele 
economico-financiare scontate și, ca 
atare, el trebuie să se ocupe de crea
rea tuturor condițiilor prin care să 
se grăbească ziua intrării în producție 
a noului obiectiv.

Ce fenomene generează abaterile 
de la aceste îndatoriri precise, pre
văzute de reglementările legale în 
vigoare ? Să apelăm la un exemplu 
tipic pentru o anumită categorie de 
beneficiari : lucrătorii din serviciul 
de investiții al întreprinderii „Elec
trotehnica" din Capitală au intîrziat 
cu predarea fișelor tehnice pentru un 
volum însemnat de utilaje, declanșînd 
o adevărată criză de timp în relațiile 
cu factorii cu care colaborează. Efor
turile ulterioare n-au mai putut re
media consecințele lipsei de prompti
tudine : Ia scadență, lucrările des
fășurate aici au fost doar parțial puse 
în funcțiune. Cum este de înțeles, 
procesul de producție a fost serios 
afectat. O serie de operații sînt făcu
te în colaborare în afara uzinei — 
necesitind, bineînțeles, cheltuieli 
nejustificate — sau în ateliere ce ur
mau să capete altă destinație, o dată 
cu construirea noilor capacități. 
Chiar și în asemenea condiții, pro

„Amatorul de
chilipiruri...

• DE LA „NU ȘTIU, NU-MI PASA" LA COMPLICITATE
• CE SE AFLĂ ÎNDĂRĂTUL UNEI PSEUDO-CORECTI- 
TUDINI • „LA INTERESUL PROPRIU V-AȚI GÎNDIT;

DAR LA CEL AL SOCIETĂȚII ?"

a-

de caracterul ilegal 
și antisocial al fap
tei sale, dar mizea
ză de fiecare dată pe 
șansa de a nu fi des
coperit, pe cînd celă
lalt, dimpotrivă, se 
consideră „om cinstit", 
își atribuie o aparență 
de onestitate. Deși, în 
realitate, este compli
cele infractorului, este, 
într-un fel, ajutorul 
lui, tăinuitorul faptei 
sale antisociale și 
beneficiarul interesat 
al acesteia. In climatul 
general de muncă și 
corectitudine propriu

Faptele se petrec, 
de obicei, cam așa (fi
rește, ne îngăduim să 
schematizăm un pic 
pentru nevoile demon
strației) : un infractor 
pătrunde într-o locu
ință, adună la repe
zeală ce 1 se pare a fi 
mai de preț și pleacă. 
La un oolț de stradă, 
el se întîlnește cu un 
ins oarecare, pe care 
îl oprește și-1 întreabă 
dacă nu l-ar interesa 
cumva o „ocazie rară". 
„Am ceva de vînzare, 
un chilipir, și-l dau 
ieftin !...“ îi spune,
rătîndu-i vreunul din 
obiectele luate cu 
puțin timp mai îna
inte (despre care în
săilează, de obicei, 
o poveste tristă, cu o 
soție sau un copil a- 
flat în spital, ceea ce, 
firește, îl 
înstrăinarea 
„moșteniri" 
lie !). Insul 
obiectul și, 
cerută inițial e foarte 
convenabilă, simulea
ză nehotărîrea. Si a- 
tunci. prețul este scă
zut pînă la o limită 
incredibilă. Acum, ori- 
cît de naiv ar fi, cum
părătorul nu mai poa
te avea nici o îndo
ială asupra provenien- 

“ l e 
un 
căi 

fi 
preț

anchetă 
socială

obligă la 
acestei 

de fami- 
cercetează 
deși suma

ței obiectului, căci 
limpede : numai 
lucru obținut pe 
necinstite poate 
vîndut la un i 
de nimic ! Ar trebui 
să anunțe miliția pen
tru că, evident, cineva 
a fost păgubit, dar n-o 
face. Nu-i pasă lui de 
paguba altuia ! Plă
tește prețul derizo
riu, ia obiectul și iși 
vede de drum.

Obiectiv vorbind, 
distincția între infrac
torul propriu-zis și 
amatorul de chilipiruri 
nu este atît de pronun
țată. E drept că 
primul • conștient

societății noastre, cei 
doi trăiesc, undeva, la 
periferia vieții sociale, 
într-o simbioză per
fectă. Logic, existența 
nici unuia, ca atare, 
nu e posibilă fără a 
celuilalt : dacă n-ar fi 
elemente neeinstite de 
la care să poa
tă procura la prețuri 
de nimic lucruri de 
valoare, amatorul de 
chilipiruri ar înceta să 
mai existe. Și invers : 
dacă n-ar fi amatori 
de chilipiruri...

...Cînd a revenit din 
vacanța de iarnă a a- 
nului trecut, studenta 
Sanda F., de la Facul
tatea de drept din 
București, purta un 
medalion din aur ma
siv, foarte frumos exe
cutat, care a stîrnit ad
mirația (și nedumeri
rea !) colegilor. La în
trebările acestora, ea 
a răspuns că medalio
nul era un „chilipir" 
și fusese cumpărat de 
către soțul ei, Ion F., 
student la aceeași fa
cultate, plătind cîteva

sute de lei (cam a ze
cea parte din valoarea 
bijuteriei în comerțul 
de stat !), de la un alt 
ooleg al lor, cu care 
S-au întîlnit în Tg. 
Ocna. Intrigat de va
loarea mare a meda
lionului, pe care stu
denta îl purta cu de
zinvoltură, cineva a 
avut buna inițiativă de 
a anunța miliția...

Așa s-a ajuns la 
prima verigă din lan
țul — cum se va ve
dea, destul de lung — 
al celor implicați în 
procesul privind fur
tul de bijuterii in va
loare de peste 350 000 
lei, săvirșit în decem
brie 1969 la magazinul 
„București". După o 
primă expertiză, care 
a confirmat că meda
lionul face parte, în- 
tr-adevăr, dintre biju
teriile furate de la 
magazin, lucrătorii din 
miliția Capitalei care 
se ocupau de acest caz 
au trecut la interoga
rea soților F., acum 
uimiți și speriați, tot
odată, de întorsătura 
lucrurilor. Ei au de
clarat că bijuteria le 
fusese oferită la un 
preț mai mult decît 
„convenabil" de către 
colegul Paul Gabriel 
Solomon, care a pre
tins că o are din fa
milie. De unde să știe 
ei că e de furat ? Cine 
și-ar fi închipuit că...

— Nu v-ați dat sea
ma că, dacă ar fi pro
curat-o pe cale cinsti
tă. putea să valorifice 
bijuteria la un 
mai bun ? — au 
întrebați.

— Nu ne-am 
seama. Noi ne-am 
curat de ocazie...

ducția globală a întreprinderii se 
menține la un nivel scăzut față de 
cel planificat.

Nu e greu să desprindem că, în 
spatele acestui caz, se ascunde men
talitatea în virtutea căreia o serie 
de beneficiari se comportă de parcă 
singura lor menire este numai aceea 
de a lua obiectivul „la cheie". O atare 
mentalitate păgubitoare este alimen
tată fie de neînțelegerea, fie de 
escamotarea rolului important pe care 
beneficiarul îl are de la fundamen
tarea, pregătirea, începerea și desfă
șurarea în condiții optime a execu
ției lucrărilor, pînă la punerea in 
funcțiune a obiectivului planificat. 
Există vreun argument în stare să 
justifice poziția de expectativă a unor 
beneficiari, plasată în afara oricăror 
termene și grafice de lucrări ? Indis
cutabil, nu există nici un argument 
plauzibil astăzi cînd, mai mult decît 
în trecut, unul din criteriile de apre
ciere a muncii ce se depune de bene
ficiarii de investiții — ca și de pro- 
iectanți și organizațiile de construc
ții — este realizarea la termen a 
noilor obiective și capacități de pro
ducție.

— Eficiența dialogului cu unii be
neficiari este diminuată de lipsa de 
seriozitate cu care aceștia iși privesc 
obligațiile — ne-a precizat ing. Con
stantin Gancea, director general al 
Trustului de lucrări construcții-mon- 
taj din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. în locul unor 
intervenții operative în soluționarea 
aspectelor neclarificate, și-a făcut loc 
o adevărată „metodă" a promisiuni
lor, fără a fi insă și onorate in timp 
util. Din această cauză, nu ne putem 
organiza activitatea în mod cores
punzător ; nu sînt puține zilele cînd 
lucrăm sub capacitatea de care dis
punem, datorită lipsei unor proiecte 
sau utilaje tehnologice.

Dacă ținem seama că aceste remarci 
critice sînt făcute la mai bine de un 
an de la intrarea în vigoare a Legii 
organizării, planificării și executării 
investițiilor, pasivitatea dublată de 
insuficienta răspundere — pe care le 
contrapun o serie de beneficiari ro
lului major și sarcinilor directe, pre
cise care le revin pe tot timpul lucră
rilor, pînă la darea în funcțiune a 
obiectivelor respective — apar într-o 
lumină surprinzătoare. Dacă unii be
neficiari arată o înțelegere atît de 
superficială sensului profund al aces
tor atribuții, de ce nu se face sim
țită prezența titularului de investiții, 
în speță forul de resort din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, care, la rîndul său. are obliga
ția să controleze și să intervină 
prin măsuri energice ori de cîte ori 
constată că un beneficiar sau 
nu-și îndeplinește cum trebuie 
cinile ce ii revin ?

— Numărul specialiștilor din . 
râtul nostru este prea restrîns ca să 
poată ține în mină toate ramificațiile 
unor probleme atît de complexe, cite 
ridică planul de investiții — ne-a apu» 
ing. Sandu Segal, director tehnic al 
Direcției de dezvoltare și investiții 
din minister.

Chiar dacă așa ar sta lucrurile, asta 
nu absolvă forul de resort al titula
rului de investiții de îndatorirea de 
a-și exercita controlul și a lua măsuri 
pentru respectarea termenului de 
punere în funcțiune a fiecărui obiec
tiv — îndatorire care-i revine prin 
lege. Am insistat, totuși, să aflăm ce 
fac specialiștii ministerului, desem
nați să urmărească activitatea benefi
ciarilor ? Răspunsul, paradoxal la 
prima vedere, pe care l-am aflat de 
la alți interlocutori, exprimă de fapt 
realitatea : se ocupă, de cele mai 
multe ori, de soluționarea probleme-

altul
sar-

apa-

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

dat 
bu-

Ion VLAICU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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IN CONSTRUCȚIE
• LA TITU

Fabrica
de nutrețuri 
combinate

TIRGOVIȘTE (corespondentul 
„Scinteii", Constantin Soci). La 
Titu a Început construcția unei 
fabrici de nutrețuri combinate 
destinate complexelor avicole 
Titu, Găești, Băicoi și comple
xului zootehnic de vaci cu lapte 
din localitate. în prima etapă 
— 1972 — fabrica de nutrețuri 
combinate va produce anual 
120 000 tone, urmind ca pînă in 
1975 producția sa să sporească 
cu incă 30 000 tone. Diferența 
față de capacitatea inițial pro
iectată va fi repartizată asocia
țiilor intercooperatiste și coopera
tivelor agricole de producție din 
județ. în noua unitate de la Titu 
procesele de producție vor fi 
complet mecanizate și automati
zate.

• LA CERNAVODĂ

Baza de reparații
navale

CERNAVODA (coresponden
tul „Scinteii", Radu Apostol). — 
La Cernavodă, vechi port dună
rean, au început lucrările de 
construcție a unei baze de repa
rații a navelor fluviale cu un 
deplasament de 5—600 tone și a 
altor utilaje navale. în prima 
etapă a lucrărilor, vechiul ba
zin portuar a fost dragat, asi- 
gurîndu-i-L9e o adîncime de 11 
metri. Baza de reparații este 
prevăzută cu o cală în lungime 
de 200 metri, instalații de ridi
cat, precum și cu trei ateliere 
specializate. în proiectul de e- 
xecuție s-a prevăzut crearea in 
viitor și a altor capacități de 
producție, aici putîndu-se efec
tua reparații la toate tipurile de 
nave fluviale.
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IN ZIARUL DE AZI:

• In dezbatere publi

că : PROIECTUL DE LE
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ȚIEI MATERIALE

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

DJAKARTA
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței 

Voastre, vă adresez cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
pentru progresul poporului indonezian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Vă sînt foarte recunoscător pentru felicitările și bunele urări trans
mise de Excelența Voastră.

Adresez la rîndul meu urări de fericire și prosperitate pentru gu
vernul și poporul dumneavoastră.

ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE
Președintele Națiunii Argentinene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la mitingul de la Șantierul naval „Kiengrtan* din Șanhai

Luni seara, odată cu întoarcerea 
la Pekin, s-a încheiat călătoria în 
provincie, a delegației de partid și 
guvernamentale române conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vizită întreprinsă, timp de trei 
zile, pe un traseu de peste 2 500 
kilometri, într-una din cele mai 
frumoase și mai importante regi
uni ale Republicii Populare Chi
neze.

Prezența delegației române In 
orașele Nankin și Șanhai a îmbo
gățit cadrul de desfășurare a vizi
tei cu noi și impresionante mani
festări ale prieteniei dintre cela 
două partide, țări și popoare, a în
tregit cunoașterea nemijlocită a 
marilor prefaceri înnoitoare din 
China populară.

Solii poporului român — 
salutați cu căldură și bucurie 

la comuna populară Ma Lu
Dimineața zilei de luni a fost 

consacrată în întregime vizitării 
comunei populare Ma Lu, din a- 
propierea Șanhaiului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți membri 
ai delegației române au fost înso- 
•țiți de Cian Ciun-ciao, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, prim-secretar al Comitetului 
de partid municipal Șanhai, și de 
alte persoane oficiale chineze.

Drumul trece prin cîmpia mă
noasă a fluviului Huan Po, unde 
țăranii se află în plină campanie 
agricolă : de recoltare a griului, de 
întreținere a culturilor de porumb, 
orez și bumbac. Prin satele care se 
înșiră de-a lungul șoselei, locui
torii, adunați în grupuri compacte, 
fac semne prietenești, aplaudă. La 
hotarul comunei — un prim popas 
într-un lan de grîu. Secreta
rul comitetului de partid și 
președintele comitetului revolu
ționar al comunei, Uan Ti-kan, 
după ce urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți oaspeți ro
mâni un călduros bun venit, îi 
invită în mijlocul secerătorilor care, 
bucuroși de oaspeți, înconjoară 
membrii delegației române cu mul
tă căldură și simpatie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează ce 
recolte se obțin de pe aceste tere
nuri cu culturi duble. Gazdele in
formează că datorită condițiilor 
climaterice care permit obținerea 
mai multor recolte de pe aceleași 
suprafețe în decursul unui an, pro
ducția de cereale a ajuns, în 1970, 
la 10 882 kilograme la hectar, ceea 
ce reprezintă o creștere de 85 la 
sută față de anul 1957 și de două 
ori și jumătate față de 1949, anul 
eliberării.

Comuna populară Ma Lu a fost 
creată în septembrie 1958. Cei 
27 532 locuitori care și-au unit pă-

mînturile posedă o suprafață cul
tivată de 2 261 hectare, cerealele și 
bumbacul fiind principalele culturi. 
Nervurile canalelor pe care plutesc 
numeroase jonci, cunoscutele bărci 
chinezești cu pînze, sînt folosite 
atît pentru irigarea culturilor cît 
și pentru piscicultură.

Se vizitează sectorul avicol. Aici 
sînt prezentate incubatoarele, con
struite chiar de meșteșugarii comu
nei, „șarja de pui", modul cum 
sînt îngrijiți. La întrebările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, gazdele 
informează că în comună sînt cres
cute anual 110 000 păsări, dintre 
care 72 000 sînt livrate pieței ; pro
centul de pui vii este de 80 la suta 
de ouă puse în incubator, iar du
rata pentru livrarea unui pui în 
greutate de 1—1,5 kg este de două 
luni. Un nou popas — la sectorul 
zootehnic. în anul agricol prece
dent, numărul porcilor s-a ridicat 
la 33 000, realizîndu-se prevederile 
stabilite ca pentru fiecare mu (15 
mu este egal cu 1 ha) să fie crescut 
un porc.

Îmbinîndu-se experiența valoroa
să a țăranilor vîrstnici cu aplicarea 
regulilor moderne agro-zootehnice, 
membrii comunei au reușit să spo
rească producția zootehnică de 
peste 8 ori față de perioada 
dinainte de eliberare și de peste 
7 ori față de 1957. La obține
rea unor asemenea rezultate, o 
importantă contribuție a adus-o 
crearea unui sistem original de fu
rajare, bazat pe amestecuri obți
nute din producția proprie.

Stația de mașini a comunei are 
54 de tractoare de diferite tipuri. 
Atelierele stațiunii sînt folosite 
atît pentru întreținerea mașinilor 
agricole, cît și pentru experimenta
rea, prin mijloace proprii, a unor 
noi tipuri de mașini, cum ar fi cea

destinată scoaterii și plantării ră
sadului de orez. Alături de atelie
rul stațiunii se află o clădire des
tinată confecționării de unelte a- 
gricole ușoare.

Grupul-de clădiri care adăposteș
te diferitele ateliere se impune a- 
tenției prin spiritul chibzuit, gos
podăresc în care a fost conceput șl 
realizat; sînt construcții simple, 
de mici dimensiuni, care pot fi 
înălțate într-un timp scurt și reali
zate din materiale locale. Peste tot 
sclipește curățenia.

Dialogul între oaspeți șl gazde 
devine tot mai amănunțit, pe mă
sură ce este vizitat amplul sector 
al ramurilor anexă, format din 45 
de ateliere de prelucrare mecani
că, tîmplărie, de valorificare a pro
duselor agricole, de artizanat.

Răspunzînd unei întrebări a to
varășului Nicolae Ceaușescu, gaz
dele arată că în aceste sectoare lu
crează 1 200 de țărani, care parti
cipă și la lucrările agricole, obliga
ție prioritară, mai ales în perioada 
de vîrf a campaniilor. In secția 
de prelucrare mecanică se află a- 
proape două duzini de mașini- 
unelte, realizate în cea mai mare 
parte prin mijloacele comunei. 
Oaspeții urmăresc cu atenție în- 
demînarea cu care țăranii și-au în
sușit noi deprinderi, cunoștințe teh
nice, profesiuni a căror existență 
nici nu o bănuiau în trecut. Apre
ciind buna organizare a atelierului, 
tovarășul Ceaușescu îl felicită pe 
responsabilul atelierului, Ku Uen- 
ciu, pentru rezultatele obținute.

La sectorul de prelucrare com
plexă a produselor agricole se rea
lizează o gamă largă de produse 
alimentare, ambalate conform tu
turor normelor igienice și estetice 
și, în același timp, prin mijloace 
simple, foarte puțin costisitoare. De 
la tăițeii obținuți din brînza de soia 
și pînă la sosul extras din aceeași 
plantă și care este un condiment 
nelipsit de Ia masa fiecărui chi
nez, toate produsele au o înfăți
șare atrăgătoare, la care-și aduc 
contribuția ambalajele și etiche
tele multicolore. Dacă In toate ate
lierele am întîlnit în proporție a- 
proape egală bărbați și femei, la 
atelierul de artizanat predomină 
țărăncile, din ale căror mîini har
nice, mlădioasa papură și fibra de 
bambus capătă o a doua viață în 
minunate împletituri artistice.

Discuțiile dintre oaspeți și gazde 
continuă Ia sediul comunei popu
lare din Ma Lu.

Secretarul comitetului de partid 
și președintele comitetului revolu
ționar al comunei informează des-

(Continuare in pag. a IU-a)

La comuna populară Ma Lu, oaspeții sînt informați asupra rezultatelor obținute în diferite sectoare
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ftv DEZBA TERE PUBLICĂ:

REGLEMENTARI MENITE
SA CONTRIBUIE

LA PERFECȚIONAREA
VIEȚII SOCIALE

Institufionalizarea controlului obștesc, propusă prin pro
iectul de lege supus recent dezbaterii publice, a trezit un in
teres deosebit. La redacție continuă să sosească numeroase 
scrisori din partea cititorilor care doresc să contribuie cu su
gestiile și propunerile lor la perfecționarea viitoarei legi, 
o cît mai eficientă aplicare a acesteia.

la

Apreciez ca iiind deosebit de utilă 
adoptarea unei legi care să asigure 
exercitarea la un nivel superior a 
controlului obștesc. în dorința de a 
contribui la definitivarea acestui act 
normativ, supus dezbaterii publice, 
fac următoarele propuneri :

Art. 6 din proiect stabilește acti
vitățile supuse controlului obștesc. 
Față de desele semnale critice apă
rute în presă, de experiența cetățea
nului, este necesar să se introducă 
și controlul asupra repartizării locu
ințelor din fondul locativ de stat, mai 
ales in legătură cu respectarea con
dițiilor prevăzute (art. 8 din Legea 
nr. 10/1968) : condiții de locuit, situa
ție familială, vechimea și aportul în 
producție, dar și a criteriilor de prio
ritate (muncitori calificați, specia
liști, familii cu mulți copii). De a- 
ceea, propun ca art. 6 lit. k să aibă 
următoarea redactare : ,,k) reparti
zarea și întreținerea 
de stat, cît și modul 
fondurilor bănești și 
nate unor lucrări de 
cestui fond".

în prezent, cînd automatizarea, fo
losirea unor utilaje complexe și a 
unor tehnologii speciale pătrund în 
cele mai diverse domenii, controlul 
nu poate fi făcut, în condiții calitati
ve, decît de persoane care cunosc 
perfect procesul tehnologic din unita
tea controlată. Deci, controlul nu se 
poate concepe fără prezența specia
listului. De aceea consider că art. 7, 
alin. 1 ar trebui să aibă următoarea 
redactare : „Art. 7 — Echipele de 
control obștesc se compun din 3—5 
membri, dintre care cel puțin un spe
cialist in raport cu profilul unități
lor controlate, și își desfășoară acti
vitatea în prezența majorității mem
brilor, fără a se putea lipsi de apor
tul specialistului". Al. 3 din art. 8 
urmează a fi radiat.

Controlul obștesc este conceput ca 
o activitate operativă, de natură să 
înlăture la timp lipsurile. Deci nu 
trebuie lăsată conducătorului unității 
controlate posibilitatea să tărăgăneze 
luarea măsurilor, chiar dacă in maxi
mum 30 zile (la noul control) s-ar 
descoperi omisiunea sa. Pentru ca 
cetățenii să beneficieze grabnic de 
efectele controlului, apreciez că ter
menul de 3 zile, pentru ca un con
ducător de unitate (mai precis, sub
unitate față de organizația socialistă) 
să analizeze deficiențele și să poată 
lua de îndată măsuri este suficient și 
apare prea mare termenul de 5 zile 
prevăzut in proiect. în acest sens se 
impune modificarea art. 16 (alineat 1).

fondului locativ 
de utilizare a 

materiale desti- 
întreținere a a-

încă un alineat care să precizeze 
într-un termen scurt (1—2 luni) 
la alegere, fiecare membru al echipei 
de control trebuie instruit sub as
pectul unor probleme de speoialitate, 
ridicate de activitatea unităților pe 
care urmează să le controleze — re
guli de comerț^ norme sanitare, 
nanciare 
darea de 
la art. 21 
vărat un 
orientare 
trolat, dacă echipele vor primi de la 
specialiști, cu ocazia instructajului 
inițial, scurte îndrumări care să 
puncteze principalele probleme ce 
trebuie urmărite în unități. în felul 
acesta se va crea posibilitatea unei 
prelucrări statistice a bogatului ma
terial informativ cules de aceste e- 
chipe și o valorificare corespunză
toare a acestuia în sensul fundamen
tării judicioase a diferitelor măsuri.

că 
de

fi- 
etc Cred, de asemenea, că 
seamă anuală — prevăzută 
— ar putea deveni cu ade- 
instrument de apreciere și 
a activității sectorului con-

Dr. Barbu STANCESCU 
de la Inspectoratul sanitar de stat 
al municipiului București

Proiectul de lege privind organiza
rea și funcționarea controlului obștesc 
se înscrie ca o importantă contribuție 
pe linia perfecționării vieții noastre 
sociale. Socotim ca deosebit de im
portant faptul că proiectul fixează și 
obligațiile organelor de stat cu atri
buții de control față de activul 
obștesc, garantînd eficiența sporită a 
muncii acestuia. Astfel, potrivit pre
vederilor art. 17 din proiect, inspec
toratul comercial va trebui să acțio
neze ori de cite ori echipele de con
trol obștesc constată încălcări ale 
normelor sancționate contravențional. 
Aprecierea faptelor consemnate de 
către echipele de control obștesc ur
mează a se face, potrivit dispoziții
lor în vigoare, de către inspectorii 
comerciali, care vor analiza și dispune 
încadrarea lor în conformitate cu 
prevederile legii.

în proiectul de lege se prevede că 
în toate unitățile supuse controlului 
va exista un registru unic de con
trol. Este o prevedere bună și por
nind de la experiența acumulată în 
comerț propun să se înscrie în lege 
ca toate organele de stat care concu
ră la îndreptarea deficiențelor, în
tr-un sector sau altul, deci nu nu
mai conducerile unităților, ci și in
specțiile specializate de stat sau fo
rurile tutelare să fie obligate să 
măsuri pe baza consemnărilor din 
cest registru făcute de echipele 
control obștesc.

ia 
a- 
de

PROIECTUL DE LEGE
Dimitrie IACOVIȚA
inspector-șef,
Inspectoratul comercial de stat 
al municipiului București

PRIVIND ORGANIZAREA
Șl FUNCTIONAREA

CONTROLULUI OBȘTESC

...consider necesar să se asigure 
specializarea celor chemați să des
fășoare această activitate și perma
nentizarea activității echipelor de 
control obștesc ; de aceea ar fi bine 
să se 
anual

renunțe la sistemul de a alege 
pe membrii acestor echipe.

Emil BOLBOSE 
vicepreședinte al Tribunalului 
județean Dîmbovița

Controlul este unul din principa
lele mijloace care asigură transpune
rea in practică a dispozițiilor legale 
corespunzător cu finalitățile lor. La 
Înfăptuirea controlului care se exer
cită asupra unor importante sectoare 
ale activității social-economice și de 
deservire a populației participă pe 
lingă organele startului și controlul 
obștesc. R;ferindu-mă la proiectul 
de lega supus dezbaterii, subliniez 
importanța deosebită a dispoziției 
din art. 26 al proiectului care preci
zează că : membrii echipelor de con
trol obștesc, în îndeplinirea hotărî- 
rilor lor, se bucură de protecția le
gii. Aceasta înseamnă că cei care ii 
vor împiedica în îndeplinirea atribu
țiilor încredințate pot fi trași la răs
pundere penală pentru infracțiunea 
de ultraj (potrivit art. 239 Cod pe
nal).

Binevenită este și prevederea din 
proiect care obligă organele de mili
ție să sprijine activitatea echipelor 
de control obștesc, la cererea aces
tora. Pentru realizarea acestei pre
vederi din proiectul de lege, cît si 
pentru îndeplinirea în bune condi
ții a atribuțiilor ce revin miliției, 
se impune ca ofițerii și subofițerii de 
miliție, organele de miliție să cu
noască modul de funcționare a uni
tăților supuse controlului, actele nor
mative care le reglementează acti
vitatea, cît și activitățile supuse con
trolului. De aceea, socotesc necesar 
ca la ședințele de instruire și ana
liză a activității echipelor de con
trol obștesc să participe și cadre ale 
miliției, pe de o parte pentru a con
tribui la clarificarea unor chestiuni 
aflate în discuție și, pe de alta, pen
tru a lua cunoștință de situațiile 
care implică intervenția noastră con
form legilor.

Am remarcat cu satisfacție preve
derile care stipulează dreptul de a 
se exercita controlul asupra unități
lor de prestări de servicii din cadrul 
cooperației meșteșugărești, asupra 
transportului in comun, întreprinde
rilor de administrație locativă și re
parații de locuințe, unităților de gos
podărie comunală, hotelurilor și can- 
tinelor-restaurant, precum și asupra 
calității produselor în unitățile pro
ducătoare de bunuri de consum.

Pentru ridicarea eficienței și cali
tății controlului propun ca în lege să 
se prevadă că instruirea echipelor de 
control obștesc se va face cu consul
tarea unui colectiv numit de Consi
liul Frontului Unității Socialiste, de 
pe raza de activitate a localității sau 
sectorului. Referitor la instructajul 
însuși, la cunoașterea precisă a ceea 
ce au de controlat pe teren, propun 
ca fiecare membru al echipei de con
trol obștesc să dispună și de 
nimum de prevederi scrise, 
toare la domeniul direct pe 
controlează. în felul acesta 
putea de fiecare dată să-și
fice cunoștințele, să facă comparații, 
sâ-și sporească competența.

Emest
director 
produse

se extindă

GRA4B,
al O.C.L 
alimentare, Arad

controlul obștesc...să
nu numai asupra unităților socialiste 
de deservire, dar și asupra producă
torilor 
aspecte

individuali în piețe, pentru 
de preț, calitate, igienă etc.

N. MARCOCI
București

se dea U.T.C.-ului sub 
căminele de tineret din între-

...să 
control 
prinderi ; motivez propunerea prin 
faptul că s-au înmulțit cazurile cînd 
aceste clădiri cu toate dotările 
(este cazul căminului rafinăriei 
Pitești, cît și de cel al fabricii 
stofe „Argeșeana") nu au fost și
sint folosite la întreaga lor capacita
te sau sint necorespunzător gospodă
rite.

lor 
din 
de 
nu

Lt. col. C. MOROȘAN
șeful Miliției orașului 
tg. Neamț

scon- 
con- 
răs-

un mi- 
referi- 
care îl 
ei vor 
reveri-

Ing. Alexiu CATALIN
Comitetul județean U.T.C. Argeș

loan DIȚU 
membru al 
județean al 
Satu-Mare

(Urmare din

biroului Cpnsiliului 
sindicatelor
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...propun ca membrii comitetului 
de cetățeni din circumscripțiile elec
torale să facă parte de drept din echi
pele de control obștesc pe toată du
rata unei legislaturi (4 ani) fără a 
mai fi aleși in alte adunări cu ce
tățenii’.

Dumitru NICULESCU
lași

Pentru a avea eficiența 
tată, cred că echipele de 
trol obștesc ar trebui să 
pundă la două cerințe principale : 
o bună cuprindere a obiecti
velor din sfera lor de activitate și 
un anumit nivel de competență teh
nică, absolut necesar oricărui factor 
care își propune să desfășoare o 
muncă de educație oivică. Problema 
cuprinderii se va 
printr-o judicioasă proporționare a 
echipelor de control în raport cu nu
mărul și complexitatea activităților 
din unitățile existente în teritoriu. 
Cît privește competența, ea urmea
ză să fie realizată în conformitate 
cu prevederile art. 24 și 26. care 
cuprind indicații referitoare 
gațiile organelor cu atribuții 
trol tehnic, de a instrui și 
echipele de control obștesc 
sens, referindu-mă la art. 
necesar ca ia acesta să se

rezolva, desigur,

la obli- 
de con- 
spri.jrtni 

în acest
8, cred 
includă

în fața avantajului ma
terial, a tentației egoiste, 
raționamentul lucid, simțul . 
onestității, au fost brusc 
anulate. Ceva mai mult 
chiar : au devenit inco
mode și au fost repudiate 
din conștiință. Altfel — ar 
fi însemnat renunțarea 
la... chilipir, pe cind așa 
medalionul era al lor ! Fur
tul fusese făcut cu mîinile 
altuia ! De unde se nasc 
aceste subite mutații și 
„amnezii", ce sol le ali
mentează ? Fără îndoială 
că răspunsul nu poate fi 
decît unul singur : ele nu 
sint apariții întâmplătoare, 
ci manifestări ale acelei 
zone întunecate a conștiin
ței care se numește indivi
dualism exacerbat, cu co
rolarul său : indiferența față 
de interesele generale.

Dar să revenim la poves
tirea noastră, ale cărei a- 
vataruri cu inevitabilele 
irosiri de energie s-ar fi 
scurtat substanțial dacă 
conștiința soților F. s-ar fi 
trezit la timp din ciudata 
ei „letargie".

S-a dispus arestarea lui 
Paul Gabriel Solomon, bă
nuit a fi autorul furtului. 
Asupra respectivului au 
fost găsite bijuterii în va
loare de circa 60 000 lei 
(aproximativ a șasea par
te din totalul 
furate), 
autorul. Solomon a decla
rat că, 
restaurant din Tg.

' cunoscuse întâmplător 
bărbat tînăr (al cărui nume 
nu și-l mai amintea), care 
i-a arătat mai multe biju
terii din aur. despre care 
pretindea că le-ar fi primit 
moștenire. în schimbul 
unor recompense bănești, 
Solomon i-a promis să-1 a-

bijuteriilor 
Totuși, nu era el
aflindu-se într-un 

Ocna, 
un

jute să vîndă bijuteriile. 
Chiar în aceeași zi el a 
oferit mai multor cunos- 
cuți spre cumpărare o bră
țară din aur masiv, fără să 
găsească însă amatori.

Ascultăm târzia căință a 
fastului student în drept.

— M-am vîrit în murdă
ria asta fără să-mi dau 
seama...

— Vrei să spui că nu 
ți-ai dat seama că nu e lu
cru curat nici după ce ai 
văzut că respectivul e dis
pus să vîndă bijuteriile ori
cum, numai să scape de 
ele !?

în adunările generale de l,a începu
tul acestui an, membrii cooperative
lor agricole au aprobat ca retribuirea 
muncii să se facă în acord global, 
ceea ce leagă direct venitul fiecărui 
cooperator de efortul depus, de pro
ducția obținută. Sîntem în plină des
fășurare a lucrărilor de întreținere a 
culturilor, cînd se verifică cel mai 
bine modul cum acționează princi
piile retribuirii muncii in acord glo
bal. Se poate spune că peste tot unde 
s-a înțeles modul de aplicare a acor
dului global, unde cooperatorii știu 
ee producție trebuie să obțină și cît 
li se euvine ca plată a muncii în 
bani și in natură, lucrările se exe
cută la timp și la un nivel calitativ 
superior.

Faptul că In cooperativele agricole 
din j ' : ’ “ ’ ‘
spre deaseL..„ „„ 
o masivă partici
pare Ia munca 
cîmpului. că la 
ora actuală prima 
prașilă la sfecla 
de zahăr și car
tofi s-a încheiat, 
iar la porumb s-a 
făcut în propor
ție de 88 la sută 
se datorește în 
mare măsură mo
dului temeinic, 
stimulativ în care 
se aplică acordul 
global. în gene
ral, oamenii 
nosc unde 
muncească, 
producție să ob
țină și cît li se 
cuvine ca plată a 
muncii. La sediul 
cooperativei din 
Cîmpia Turzii e- 
rau afișate 
prafețele 
tizate pe 
țiuni de 
producțiile 
văzute a se obți
ne și valoarea a- 
cordului global. 
Sute de oameni 
se aflau la prăși
tul culturilor. Fa
milia cooperato
rului Pompiiiu 
Pahonțu era în 
întregime pe tar-

Cum se expli- 
atîta tragere 
inimă în mun- 
pe care o 

„Acum știm

județul Cluj, de exemplu, 
leosebire de ceilalți ani, există

hăr și floarea-soarelui am făcut cite 
două prașile manuale pe întreaga 
suprafață, iar la porumb prima pra- 
șilâ a fost terminată in întregime, iar 
acum se desfășoară din plin prașila 
a doua. Culturile se prezintă într-o 
stare de vegetație excepțională". Și 
la cooperativele agricole „23 August" 
Maglavit. Rast, Calopăr și altele, ca 
urmare1 a bunei organizări a muncii, 
a aplicării corecte a principiilor re
tribuirii muncii in acord global, cul
turile sini bine întreținute.

în județul Iași, ploile au căzut 
pînă mai zilele trecute. Cu toate a- 
cestea, lucrările de întreținere a cul
turilor s-au desfășurat intens, incit 
la 6 iunie se încheiase prima prașilă 
pe întreaga suprafață cultivată cu 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și pe 
80 la sută din suprafața cu porumb 
etc. în multe cooperative este avan-

In campania de întreținere
a culturilor

cu-
să
ce

su- 
repar- 
forma- 
lucru, 

pr»-

CUNOSC BINE
COOPERATORII
AVANTAJELE

la. 
că 
de 
ca 
fac ?
— spune capul familiei — ce produc
ție trebuie să obținem la hectar și cît 
ni se cuvine pentru fiecare tonă de 
porumb sau mie lei venit încasat de 
cooperativă din valorificarea sfeclei 
de zahăr. Și cind știi cit ți se cuvi
ne pentru munca depusă și că de
pășind producția stabilită ești cîști- 
gat, muncești de cind se crapă zorile. 
Vom face atâtea prașile cîte va fi 
nevoie ca să obținem cea mai mare 
recoltă". In anii trecuți, la coopera
tiva din Fizeșul Gherlei se semnala 
lipsa brațelor de muncă, ceea ce fă
cea ca lucrările de întreținere a cul
turilor să nu se poată executa la 
timp și de calitate. Ca urmare, recol
tele erau mici. Acum cîmpul este îm- 
pinzit de oameni. „Vedeți — ne spu
ne inginerul agronom Simon Aloisiu
— pe coastele acelea abrupte, unde 
nu se poate lucra mecanizat, am 
semănat porumb și oamenii îl pră
șesc acum cu grijă. Avînd în vedere 
că aceste terenuri deveniseră aproa
pe neproductive, s-a stabilit ca acor
dul global să reprezinte pînă la 50 la 
sută din producția totală. Știind 
acest lucru, cooperatorii au făcut să 
redevină productive terenuri care 
altădată nu rodeau aproape deloc".

Și în județul Dolj, comparind sta
diul actual al lucrărilor de întreți
nere a culturilor, față de aceeași pe
rioadă a anilor trecuți, se observă un 
serios avans. Toți cei cu care am 
discutat sînt de părere că aceasta se 
datorește, in mare măsură, generali
zării retribuirii muncii în acord glo
bal. în cele mai multe locuri, con
siliile dc conducere și specialiștii au 
diferențiat producțiile care urmează 
să se obțină de la o fermă Ia alta, 
de la o echipă la alta și chiar de 
la o tarla la alta. Măsura este foar
te bună, intrucit ea condiționează, 
aplicarea corectă, stimulativă a plății 
în acord global. La ferma 1 a coope
rativei agricole din Cerăt, de exem
plu, pe 80 ha cultivate cu porumb 
s-a stabilit o producție de 3 500 kg 
la ha, in timp ce pe o altă tarla pro
ducția fixată este de 3 000 kg. Preșe
dintele, șeful contabil, fermierii au 
făcut calcule^ amănunțite pe fiecare 
echipă în parte, arătând fiecărui ță
ran cooperator ce producții trebuie 
să realizeze, ce venituri obțin în con
dițiile îndeplinirii sarcinilor de plan, 
cit și al depășirii acestora, „N-a fost 
deloc o muncă ușoară — ne spune ing. 
Ion Florea, președintele cooperativei 
din Cerăt. Mulți nu înțelegeau și 
trebuia să le explici de cîte două-trei 
ori. Dar explicarea temeinică a fiecă
rui amănunt, făcută la început, 
prinde bine acum. La

indicii. Mai întîi,ci leva
pe baza descrierii făcute 
de Solomon și de alte per
soane care îl mai văzuseră 
pe infractor, a fost alcătuit 
portretul ipotetic al aces
tuia ; de asemenea, se știa 
că infractorul urma să se 
întâlnească cu Solomon, în 
luna următoare, la Bucu
rești, spre a-și primi banii 
obținuți din vinzarea biju
teriilor date acestuia „în 
consignație" ; în sfîrșit la 
hotelul din Tg. Ocna a fost 
găsit înregistrat (in baza 
buletinului de identitate) 
numele presupusului in-

ACORDULUI GLOBAL?
sată și prașila a doua. Comentînd a- 
ceste rezultate, ing. Teodor Baloș, di
rectorul adjunct al direcției generale 
agricole județene, apreciază că avan
sul obținut față de alți ani se dato- 
rește faptului că membrii cooperatori 
participă’ de astă dată in număr m,ai 
mare la muncă, fac lucrări de cali
tate. în județ, în toate coope
rativele s-a trecut la aplicarea a- 
cordului global. Aceasta a produs un 
puternic reviriment în participarea 
la muncă. Intr-adevăr, cele spuse de 
directorul adjunct s-au adeverit pe 
teren. La Scobinți, unde rne-am oprit 
mai mult, am găsit prășind, în urma 
tractoarelor care lucrau cu cultiva
toarele, peste 2 300 de cooperatori. 
Mulți dintre ei au venit pregătiți să 
stea și noaptea, pină termină prășitul, 
pentru că terenurile pe care lucrează 
sînt departe de casă. Aici s-a stabilit 
ca pentru fiecare tonă de porumb 
realizată cooperatorii să primească 
170 lei în numerar și 100 kg porumb 
dacă lucrările se fac 
300 de lei în numerar 
porumb dacă terenurile 
nizabile.

Cercețînd situația in 
cooperative agricole se 
că modul cum se aplică acordul glo
bal este nesatisfâcător. După cum se 
știe, la adunările generale din iarnă 
6-a hotărît să se adopte măsuri orga
nizatorice care să permită aplicarea 
corectă a acordului global. în acest 
scop se impunea ca. in fiecare coope
rativă ' agricolă, consiliile de condu
cere. cu ajutorul specialiștilor, să de
finitiveze formațiunile de lucru, să 
stabilească în mod diferențiat pro
ducțiile care urmează să se obțină 
pe fiecare porțiune de teren atribuit 
formațiunilor respective, să stabi
lească nivelul retribuirii la tona de

mecanizat, și 
și 200 kg de 
sint nemeca-

mai multe 
constată însă

produs sau la mia de lei producție 
marfă. Or, fenomenul cel mai des 
întâlnit în unele cooperative agricole 
este că prevederile acordului global 
au rămas noțiuni abstracte. Conse
cința acestei situații este că se mun
cește dezorganizat, în devălmășie, 
că nu se pot executa lucrări la 
timp și de calitate superioară. Sînt 
numeroase exemple care vin să sus
țină această afirmație. La coopera
tiva din Izvorul Crișului, juidețul 
Cluj, am stat de vorbă cu mai mulți 
cooperatori, printre care Gh. Kropos 
și V. Pentik. Aceștia nu știau nici 
producțiile planifvsate la porumb și 
nici retribuția ce li se cuvine ; de 
aceea, nu surprinde rămînerea în 
urmă la prima prașilă a porumbului 
și cartofilor. Aceeași situație o con
statăm și la cooperativa agricolă 
Vîlcele. Faptul că la cooperativa 

agricolă Apele Vii 
și la altele din 
județul Dolj lu
crările 
ținere 
șoară 
plare, 
lent, nu este 
tîmplător. Aci te
renul nici n-a 
fost repartizat pe 
echipe. Cazuri a- 
semănătoare sînt 
și în județul Iași, 
cum este coope
rativa agricolă din 
Brădulești, unde 
doar cîțiva oameni 
lucrau la prășit 
pentru faptul că 
n-au înțeles bi
ne cum se a- 
plică acordul glo
bal.

în aceste coo
perative agricole 
și în altele, de 
altfel, lucrările 
agricole nu se 
fac la timp și, 
ca urmare, cul
turile sint îmbu- 
ruienite. Explica
țiile date de pre
ședinți și de spe
cialiștii din uni
tățile agricole 
respective, de ca
dre de răspun
dere de la direc
țiile generale a- 
gricole sînt pue
rile, de parcă nu 
ei, în primul rînd, 
ar fi trebuit să 

organizeze aplicarea corectă a acordu
lui global. Tov. ing. Anatol Mălai, de 
la Direcția generală agricolă a jude
țului Cluj, arăta că sînt într-a
devăr unități unde cooperatorii nu 
știu precis modul de retribu
ție, iar conducerile unităților nu 
au urmărit cunoașterea de către oa
meni a avantajelor acordului global. 
De asemenea, tov. ing. Constantin 
Glâvan, directorul general al Direc
ției generale agricole a județului 
Dolj, ne-a relatat că, în cooperativele 
unde s-a mers cu introducerea acor
dului global numai pînă la nivelul 
brigăzii sau echipei, nu se reușește o 
mobilizare activă a țăranilor coope
ratori la lucru și un interes deosebit 
pentru calitatea lucrărilor. Or. con
ducerile de unități și organele jude
țene agricole trebuiau să se ocupe 
de aplicarea corectă a acordului 
global, incit el să fie stimulativ și să 
intereseze pe țăranii cooperatori în 
efectuarea unor lucrări de bună ca
litate și la timp. Modul în care se 
acționează în această direcție dove
dește că atît cadrele de conducere 
din cooperativele agricole, cit și or
ganele agricole județene nu acționea
ză hotărît pentru aplicarea corectă a 
acordului global : repartizarea lotu
rilor. stabilirea răspunderilor și cu
noașterea venitului ce se cuvine în 
cazul îndeplinirii și depășirii pro
ducției planificate. Vom reveni asu
pra acestor lucruri și vom analiza 
ce măsuri au fost luate, deoarece de 
modul cum acestea se aplică acum 
la întreținerea culturilor depinde în 
cea mai mare măsură nivelul pro
ducției.

A'ex. MURESAN 
Nlstor ȚUICU 
Manole CORCACI 
corespondenții „Scînteii*
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mașina prin satul

Stelian Gavrilescu,
Trecînd cu 

Românești, 
șofer în cadrul cooperativei a- 
gricole de producție din Pu- 
chenii—Moșneni (Prahova), a ob
servat pe o bancă de pe șosea o 
poșetă. Nu a dat prea multă a- 
tenție acestui fapt. Dar cînd, in- 
toreîndu-se pe același traseu, a 
văzut poșeta în același loc, s-a 
oprit. S-a uitat în ea din cu
riozitate și a văzut că conținea 
o sumă mare de bani. Să fi 
pierdut-o vreo persoană din ca
sele aflate în apropiere ? La a- 
pelurile sale, nu a răspuns ni
meni. A luat poșeta cu bani și a 
depus-o la postul de miliție 
Puchenii Mari. Nu peste mult 
timp a fost găsită și păgubașa 
— o asistentă universitară din 
Cluj. Un fapt mărunt și, totuși, 
de o autentică valoare.

| Atențiune, 
| copii!
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I
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Avertismentul are multe sen
suri. Unul, asupra căruia ne 
oprim in rindurile de față, do- 
bindește un accent grav. Do
vadă — dacă mai e nevoie de 
asemenea dovezi — 4 accidente 
(dintr-o statistică incompletă) 
înregistrate pe drumurile pu
blice in perioada 31 mai — 3 
iunie a.c. Unul dintre ele s-a 
petrecut in satul Ciula Mare 
(Hunedoara). Daniela Mindroni, o 
fetiță în virstă de 4 ani, a ieșit 
din curtea unei case și traversînd 
drumul în fugă, a fost lovită de 
un autocamion care trecea prin 
sat. In urma acestui fapt, a tre
buit să fie internată in stare 
gravă la spital. Celelalte trei 
accidente, petrecute la Făgăraș, 
Foltești (Galați) și Girbovi (Il
fov) s-au soldat cu pierderea vie
ții a trei copii intre 3 și 8 ani. Toți 
trei surprinși, de asemenea, pe 
șosea de diverse autovehicule. 
Toți trei, nesupravegheați de 
părinți. De unde rezultă că a- 
vertismentul „Atențiune, copii 1“ 
se adresează, in primul rind, 
celor mari.

Avena din
Stîna Tomii

La fabrica „Dunărea" din Tulcea

TULCEA (corespon
dentul „Seini ell", T. 
Oancea). — De pe li
niile tehnologice de 
conservare a legume
lor și fructelor de la 
fabrica „Dunărea" din 
Tulcea au ieșit în a- 
cesrte zile primele can
tități de conserve din 
producția acestui an.

Au fost fabricate peste 
25 tone conserve 
mazăre și peste 
kg. dulceață de 
verzi.

După cum am 
Informați de inginerul 
șef al fabricii. Virgil 
lacob, de pe poarta fa
bricii „Dunărea" din

de 
1 000 
nuci

fast

Tulcea vor ieși in a- 
cest an peste 18 000 to
ne diferite conserve, 
dintre care 9 500 tone 
conserve de fructe ste
rilizare, 2 900 tone pas
te de tomate, 1 200 to
ne .suc de roșii, peste 
2 500 
gem

tone de dulceață, 
și compot.

ția sa, în urma pierderii 
vechiului buletin, pe care 
însă, în fapt, îl lăsase „în 
gaj" unui oarecare „Nicu 
Pușcărie" (nu-i cunoștea 
numele real), în schimbul 
unor bilete de cinemato
graf pe care acesta i le dă
duse să le vîndă cu supra- 
preț. Vă dați seama, nu
mai din această succintă 
relatare, din ce mlaștină 
de decădere morală se re
crutau toți participanții a- 
cestui „lanț al complicită
ților" !

Nu vom mai lungi po
vestea. Din om în om s-a

bărbătească, 
ca „dar de

sint de fu-

tul o brățară 
toate din aur, 
nuntă".

— Știați că 
rat ?

— Nu, nu știam.
— Și nu v-ați întrebat, 

totuși, cum e posibil ca 
un om fără ocupație sta
bilă. deci lipsit de venituri, 
să poată face asemenea 
.cadouri" costisitoare ? La 
interesul propriu v-ați gîn- 
dit ; dar la cel al societății ?

— Am discutat cu soțul 
și ne-am zis și noi că nu 
poate fi lucru curat, dar 
soțul a fost de părere că,

„Amatorul de chilipiruri • ••

pe căi

— Mi-a spus că Ie are 
din contrabandă și eu l-am 
crezut...

— Erai student la drept. 
Nu știai că vinzarea biju
teriilor din contrabandă e 
și ea o infracțiune ?!...

— N-am putut rezista 
tentației...

Tentația ! Iată deci calea 
prin care amatorul de chi
lipiruri poate deveni el în
suși infractor.

Pentru echipa miliției lu
crurile ajunseseră în im
pas. La cea de-a doua ve
rigă lanțul se rupsese. Se 
presupunea că individul 
care ii predase lui Solomon 
bijuteriile spre vînzare era 
una și aceeași persoană cu 
autorul furtului. Dar cine 
era acesta ? Existau totuși

fractor : Gheorghe Perși- 
naru, din comuna Fundu- 
lea — Ilfov. Respectivul a 
fost pus imediat in urmă
rire pe țară și în mai puțin 
de 20 de ore a fost arestat.

în timpul cercetărilor, 
Perșinaru a negat însă 
orice participare la furtul 
de bijuterii și a justificat 
întreaga perioadă, de la 
data comiterii furtului, de- 
monstrind că nu se putea 
afla in orașul Tg. Ocna. De 
altfel, confruntat cu Solo
mon. acesta din urmă a 
arătat că nu Perșinaru este 
cel care îi dăduse bijute
riile. Ce se întâmplase ? 
Anchetatorii au constatat 
că Perșinaru are un buletin 
de identitate de dată re
centă, scos, după declara

ajuns, prin investigații la
borioase, ce au necesitat 
multă energie, la adevăratul 
făptaș, un anume Ochean 
Marian din Sascut. Dar pe 
parcurs s-a mai dat de 
cițiva „amatori de chilipi
ruri", printre care, la 
Tecuci, niște „prieteni" ai 
lui Ochean, familia Georgel 
și Lenuța Patrichi.

Am găsit-o pe 
Patrichi intr-un 
ciar. Nu are nici douăzeci 
de ani și a fost 
împreună cu soțul ei. pen
tru tăinuire de furt, la 
numai o lună de la oficie
rea căsătoriei.

— Ce ai primit de la 
Ochean ?

— O broșa, o pereche de 
cercei și o brățară, iar so-

Lenuța 
peniten-
arestată,

dacă o fi „ceva“, o să fie 
doar Marian 
pundere, că 
fi învînuiți 
primit de la

tras la răs- 
noi nu putem 
pentru un dar 
un prieten... 

De aceea nici n-am . 
bijuteriile și le-am purtat 
in văzul lumii...

Raționamentul — dintot- 
deauna 
torului 
stea e 
stractă. 
arborat 
lumii", dar gata să abdice 
de la comandamentele ei 
elementare imediat ce se 
ivește „ocazia" ! „Ce vină 
pot avea eu că am primit 
un lucru despre care nu 
aveam dovezi — mai bine- 
zis, despre care nu voiam 
să văd ! — că e procurat

ascuns

șubred — al profi- 
pentru care cin- 

o formulă ab- 
bună cel mult de 

la fațadă, „de ochii

necinstite ?“ Din 
fericire însă legea nu e 
croită după interesele a- 
cestor profitori. Ea îți cere, 
te obligă chiar, să veghezi 
la integritatea avutului ob
ștesc, 
imediat 
ori de 
le vin 
vingerea că cel din fața ta 
e certat cu legea. Altfel te 
înscrii ca părtaș la faptele 
lui și ești pasibil, alături 
de el, de pedeapsa legală.

Făcînd „bilanțul" acestei 
acțiuni judiciare, lucrătorii 
miliției s-au aflat, în urma 
unor eforturi considerabile 
depuse pentru depistarea 
tuturor vinovaților și par- 
ticipanților, în fața unor 
cifre impresionante : biju
terii în valoare de 354 000 
lei recuperate (față de 
356 000 lei valoarea celor 
furate), zeci de persoane 
implicate, între care șapte 
au fost condamnate la pe
depse privative de liber
tate, un număr mare de 
persoane (dintre cele care 
au cumpărat bijuterii) pă
gubite o dată cu confiscarea 
acestora. Căci aceasta este, 
pină la urmă, morala : 
„chilipirgiul" iese, în final, 
păgubit și el, ispășindu-și 
lăcomia !

Am încercat, prin inter
mediul unui caz soluționat 
de lucrătorii miliției, șă 
demonstrăm cine sint și cît 
rău pot aduce societății 
amatorii de chilipiruri, 
care creează un mediu fertil 
pentru infractori. Este vor
ba însă 
decît un 
piu : e 
mentalitate pernicioasă 
cărei combatere și dezrădă
cinare trebuie să se afle în 
atenția tuturor factorilor 
educativi ai societății noas
tre.

să incunoștințezi 
organele legale 
cite ori fapte- 

să-ți creeze con-

de mai mult 
simplu exem- 
vorba de o

a
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| Telefonul
| mut

Cu ocazia unei expediții efec
tuate in masivul Retezat, colec
tivul de speologi amatori „Focul 
viu", format din studenți de la 
Facultatea de geologie-geogrdfie 
a Universității București, a reu
șit să descopere o avenă (un puț 
natural, săpat de ape in tere
nuri calcaroase) deosebit de im
presionantă. Situată pe versantul 
sting al Scorotei Seci, la o alti
tudine de 1750 m, la locul numit 
Stina Tomii, avena — care are 
un diametru măsurînd întte 6 și 
3 m — coboară vertical pînă la 
adincimea de... 114 m, fiind cea 
mai adincă formațiune carstică 
de acest gen din țară. Coborind 
pe pereții ei cu ajutorul frin- 
ghiei, studenții au efectuat cer
cetări asupra rocilor intîlnite și, 
totodată, au schițat profilul 
avenei. O coborire care, fără 
îndoială, ii situează la... înăl
țime !

Cu vitei
9

și purcel...
Intrucit existau indicii că în 

unele cooperative și întreprin
deri agricole de pe raza jude
țului Teleorman nu s-ar înre
gistra toți purceii și vițeii re
zultați din fătări, lucrători ai 
serviciului economic al inspec
toratului județean de miliție au 
întreprins un control in unită
țile respective. Rezultatele au 
confirmat bănuielile. In fermele 
zootehnice se aflau 2 055 purcei 
și 205 viței care nu figurau in 
scriptele contabile. „Record- 
mene" — cooperativele agricole 
din Smîrdioasa. Conțești și Boto- 
roaga cu 100. 99 și, respectiv. 96 
de purcel neînregistrați. In fața 
acestei situații (cum se știe, ge
neratoare de alte neregularități), 
organele de resort au dispus tre
cerea tuturor purceilor și viței
lor In... legalitate. Ce se întim- 
plă insă cu cei care au provocat 
această situație ? Abaterile lor 
nu le „înregistrează" nimeni 7

în cartea de telefoane a orașu
lui Zalău (Sălaj) figurează și 
postul telefonic 1524, înscris în 
dreptul spitalului de copii. Este 
un telefon ca toate celelalte. Șl 
totuși deosebit. Pentru că. de 
mai bine de o lună și jumătate, 
tace. Părinții micilor pacienți 
(chiar și autoritățile locale) au 
făcut nenumărate intervenții 
pentru... demutizarea lui. S-a 
bătut la o ușă, s-a bătut la alta, 
chiar și la aceea a directorului 
adjunct al Direcției județene de 
poștă și telecomunicații. Degeaba. 
Telefonul de la pediatrie n-a 
putut fi făcut să vorbească. 
N-are, probabil, vîrsta nece
sară !...

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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ROMÂNE IN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ investiției
(Urmare din pag. I)

(Urinare din pag. I)

pre rezultatele activității și modul 
ei de organizare, despre greutățile 
care au fost învinse și preocupările 
în vederea creșterii producției în 
toate sectoarele. El arată, de ase
menea, că, pe baza rezultatelor ob
ținute, venitul mediu al unei fa
milii a sporit anul trecut în com
parație cu 1957 mai mult de o dată 
și jumătate. în toate gospodăriile 
din comună a fost introdusă lu
mina electrică. Toți copiii de vîrstă 
școlară participă la procesul de în- 

ițămînt, comuna dispunînd de 33 
școli elementare și medii ; comuna 
are un mic spital, iar fiecare bri
gadă de producție — un serviciu 
sanitar.

Gazdele au subliniat preocupa
rea constantă de a lichida diferen
țele existente încă intre rezulta
tele diferitelor brigăzi de produc
ție ; ele au vorbit despre mișcarea 
ce se desfășoară pentru a atinge 
nivelul unor comune populare 
fruntașe, care au obținut producții 
și venituri superioare.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Doresc, în primul rînd, să salut 
tn mod călduros pe toți membrii 
comunei populare Ma Lu.

Am rămas cu o impresie foarte 
plăcută despre ceea ce am văzut 
In comuna dumneavoastră, atit in

ce privește culturile agricole, creș
terea animalelor, dar mai cu sea
mă activitatea din atelierele care 
sînt organizate aici. Firește, nu do
resc să vin în contradicție cu pri
mul secretar, care a adus critici 
comunei, dar mie mi se pare că 
rezultatele obținute în activitatea 
dv. sînt bune. Desigur, mai sînt 
multe de făcut — și vor mai fi în
totdeauna lucruri de făcut pentru 
a merge spre mai bine — dar cred 
că rezultatele pe care le are pină 
acum comuna arată că ea merge pe 
un drum bun. Eu doresc să felicit 
conducerea comunei și pe toți 
membrii el pentru rezultatele pe 
care le-au obținut în activitatea 
lor.

Cred că ar fi bine să stabilim le
gături între una din cooperativele 
românești și comuna dv„ să orga
nizăm un schimb de experiență în
tre ele. Aceasta va contribui atit 
la o cunoaștere și împărtășire 
reciprocă a experienței în produc
ția agricolă și animală, ca și la în
tărirea relațiilor de prietenie între 
membrii comunelor din R. P. Chi
neză și cooperatorii din România.

In Încheiere, vă urez să obțineți 
rezultate și mai bune șl să ajungeți 
comunele care sînt mai înain
tea dv.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în repe
tate rînduri cu vii și puternice 
aplauze.

Entuziasta primire a delegației

române la șantierul naval

„Kiang Nanti din Șanhai

Constructorii de la șantierul naval „Kiang Nan* fac o câlduroasâ primire delegajiei române

Ultimul obiectiv înscris în pro
gramul vizitei la Șanhai a fost 
șantierul naval „Kiang Nan", între
prindere de primă mărime nu nu
mai în constelația industrială a o- 
rașului, ci a întregii țări. Cronica 
șantierului, veche de peste o sută 
de ani, oglindește de fapt însăși 
istoria proletariatului din Șanhai, 
a bătăliilor sale de clasă împotriva 
imperialismului, a ocupanților mi- 
litariști japonezi și a trădătorilor 
gomindaniști. Paginile ei cuprind 
marile lupte inițiate și conduse de 
Partidul Comunist Chinez pentru 
victoria revoluției și, apoi, pentru 
edificarea societății socialiste.

Pe șantier sosesc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației ro
mâne, precum și premierul Ciu 
En-lai și celelalte personalități 
chineze care însoțesc delegația. Mii 
de muncitori constructori fac oas
peților o primire de neuitat.

Oamenii, înșirați de-a lungul a- 
leilor, cățărați pe schelele ce în
conjoară corpurile viitoarelor nave, 
aplaudă, aclamă cu însuflețire și 
căldură. Numeroși muncitori con
structori vin cît mai aproape de 
conducătorul partidului și statului 
nostru 
adresa 
tie.

Solii 
eu viu interes, pe fluxul tehnologic, 
fazele de construcție a navelor des
tinate transportului de mărfuri, 
precum și apărării naționale. De la 
cargourile de 10 000 tone, care erau 
lansate la apă în tirmă cu 10 ani, 
în prezent se află într-un stadiu a- 
vansat de construcție primul cargou 
de 20 000 tone. Cei 13 000 con
structori se mîndresc cu realizările 
pe care le-au obținut în diversifi
carea producției de nave, în ridica
rea calității. Dar, cu modestia și 
seriozitatea care-i caracterizează, 
socotesc că mai au încă multe de 
făcut, de înlăturat unele lipsuri și 
neajunsuri.

Pe un vast platou dintre două 
docurl s-au adunat mii și mii de 
muncitori. Ei scandează lozinci cu 
urări de bun venit în cinstea de
legației române, aclamă pentru 
prietenia dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Apariția la tribună a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai, a 
celorlalte persoane oficiale române

pentru a-i strînge mina, a-i 
un gest de stimă și simpa-

poporului român urmăresc

și chineze stîrnește entuziasmul 
mulțimii. Pe puntea cargoului de 
20 000 tone aflat în construcție, 
muncitorii s-au înșirat, formînd o 
adevărată gardă de onoare. Echipe 
artistice dansează în ritmul tambu
rinelor și al tobelor. Pe uriașe lo
zinci suspendate sînt înscrise, în 
limba chineză, cuvintele : „Un salut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu", 
„Trăiască prietenia dintre poporul 
chinez și poporul român".

Ia cuvîntul tovarășul Cian Cen- 
tun, secretarul comitetului de 
partid și președintele comitetului 
revoluționar al șantierului.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

înalți oaspeți, membri ai delega
ției române.

Cu o jumătate de lună înainte 
— cînd presa și radioul au anunțat 
vizita de prietenie a unei delegații 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — muncitorii șantierului 
nostru s-au bucurat foarte mult 
așteptînd cu simțăminte calde să 
ne onoreze cu prezența sa. Speran
țele noastre s-au îndeplinit.

Tovarășul Ceaușescu, ceilalți 
înalți oaspeți ai delegației de partid 
și guvernamentale române, însoțiți 
de tovarășul Ciu En-lai, au venit 
la șantierul nostru, ceea ce con
stituie o cinste deosebită pentru 
cei 13 000 de muncitori și funcțio
nari ai șantierului. Exprimăm cu 
toții stimatului tovarăș Ceaușescu, 
celorlalți membri ai delegației, cele 
mai calde urări de bun venit, sa
lutul nostru cordial.

Călăuzindu-se după indicațiile 
președintelui Mao de a ține în 
mîini inițiativa și a se bizui pe 
forțele proprii, muncitorii șantie
rului nostru își aduc contribuția la 
dezvoltarea industriei navale.

Vizita înalților oaspeți constituie 
un mare sprijin pentru întregul 
nostru colectiv, în vederea îmbu
nătățirii și pe mai departe a acti
vității sale.

Vă asigurăm, stimați tovarăși, 
că ne vom mobiliza eforturile pen
tru a răspunde cinstei care ni s-a 
făcut. (Vii aplauze).

întîmpinat cu puternice aplauze, 
cu ovații care nu contenesc minu
te în șir, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dv., muncitorilor de la Șantierul 
naval, tuturor muncitorilor din 
Șanhai, un salut călduros din 
partea mea. La acest salut adaug 
salutul tovarășei mele, al delega
ției noastre, precum și al munci
torilor navali, al clasei muncitoare 
din România. (Vii aplauze).

Sînt deosebit de bucuros că, în 
cadrul vizitei oficiale de prietenie 
în Republica Populară Chineză, 
am putut să vizitez Șanhaiul și 
Șantierul naval. (Aplauze puterni
ce). Am văzut unele realizări ale 
muncii dv. — construcția de car
gouri și de submarine — și am 
impresii deosebit de bune. Pentru 
aceste realizări vă felicit din toată 
inima. (Aplauze).

Știm că clasa muncitoare din 
Șanhai și din șantierele navale are 
un trecut glorios de luptă revolu
ționară. Intr-adevăr, atît în victo
ria revoluției, cît și în construcția 
socialistă, clasa muncitoare este a- 
ceea care trebuie să aibă rolul 
conducător.

Am vizitat azi dimineață și o 
comună populară — Ma Lu — și 
am constatat că și in agricultură 
sînt rezultate bune. îndeosebi am 
putut să-mi dau seama de alianța 
dintre muncitori și țărani — și am 
certitudinea că tocmai această 
alianță garantează construcția cu 
succes a socialismului în China. 
(Aplauze).

Știm că rezultatele pe care le-ați 
obținut și în dezvoltarea industriei 
și în ridicarea nivelului ei tehnic, 
în progresul agriculturii, în dezvol
tarea bunăstării întregului popor 
se datoresc conducerii de către 
partid, in frunte cu tovarășul 
Mao Tzedun. (Aplauze puternice).

Și în România clasa muncitoare, 
unită cu țărănimea, cu toți oame-

In timpul vizitei la comuna populară Ma Lu

nii muncii, obține succese însem
nate în construcția societății socia
liste. Și noi facem totul pentru a 
asigura ca poporul nostru, sub con
ducerea partidului său comunist, 
să înfăptuiască societatea nouă, 
socialistă, să asigure bunăstarea și 
fericirea tuturor celor ce muncesc, 
dezvoltarea liberă și independentă 
a patriei. (Vii aplauze).

Ne bucură rezultatele dv., pe 
care le considerăm ca și ale noas
tre, așa cum și rezultatele Româ
niei sînt și ale dv. (Aplauze). Cu cît 
fiecare dintre noi, atit poporul chi
nez, cît și poporul român, va ob
ține succese mai mari în construc
ția socialistă, cu atit mai mult va 
triumfa socialismul în lume. (A- 
plauze îndelungi, puternice).

Intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, între 
popoarele noastre există relații de 
colaborare frățească. Noi sîntem 
convinși că această colaborare se 
va întări și mai mult in urma a- 
cestei vizite, că clasa muncitoare 
din țările noastre va ține sus stea
gul colaborării și unității dintre 
partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze).

Doresc, in încheiere, să vă urez 
din toată inima, dv., constructori
lor navali, succese tot mai mari 
în activitatea ce o desfășurați, să 
creați nave și mai puternice, care 
să străbată mările și oceanele, să 
contribuiți cu toate forțele la vic
toria socialismului. (Aplauze).

Și, deoarece in curind urmează 
să plecăm din Șanhai, doresc încă 
o dată să exprim mulțumirile mele 
cele mai sincere primului secretar 
și președintelui Comitetului revo
luționar din Șanhai, întregii popu
lații din orașul dv., pentru mani
festările călduroase cu care ne-ați 
înconjurat în tot timpul șederii 
aici. Urez tuturor locuitorilor Șan
haiului multă sănătate și fericire. 
(Aplauze).

Să se întărească unitatea clasei 
muncitoare de pretutindeni ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).

La revedere, dragi tovarăși 1 
(Urale, ovații).

în încheierea mitingului ia cu
vîntul tovarășul Van Hun-ven, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
secretar al Comitetului de partid 
municipal și vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar municipal 
Șanhai.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați oaspeți din delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România.

Tovarăși din colectivul șantieru
lui naval „Kiang Nan".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit înainte o cuvintare caldă, 
prietenească, animată de cordiali
tate pentru noi și prin care a 
transmis sentimentele de prietenie 
frățească din partea clasei munci
toare și a poporului român.

Aceasta constituie un imbold nu 
numai pentru membrii colectivului 
șantierului naval „Kiang Nan", ci și 
pentru toți muncitorii și locuitorii 
din municipiul Șanhai. Permite- 
ți-mi ca, în numele maselor largi 
de oameni ai muncii revoluționari 
din Șanhai, să exprim sincere mul
țumiri delegației de partid și gu
vernamentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Deși între fluviul Huan Po și 
Marea Neagră există mii și mii de 
rîuri și munți care ne despart, în 
lupta îndelungată revoluționară 
s-a cimentat, între noi și clasa 
muncitoare din România și poporul 
român, o profundă prietenie re
voluționară. Constatăm că, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, harnica și curajoasa clasă 
muncitoare din România, poporul 
român au instaurat puterea po
porului în urma insurecției armate 
și, persistînd în orientarea revolu
ționară de a se bizui pe forțele 
proprii și de a lupta cu abnegație, 
au obținut mari succese în apăra
rea patriei și în opera de construc
ție. Dumneavoastră nu vă temeți 
nici de încercările de control, in
tervenție și amenințarea cu agre
siunea forțelor din afară, nici de 
loviturile calamităților natura
le. Unit ca un singur om, 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare au luptat curajos și 
au obținut victorii. Așa cum spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu ; 
„Atunci cînd un popor este ho- 
tărît să-și apere independența și 
libertatea, nu există forțe în lume 
în stare să-I îngenuncheze, să-1 
supună". Această poziție exprimă 
voința fermă și încrederea în vic
torie a poporului român.

Municipiul Șanhai este un oraș 
care a cunoscut timp îndelungat 
dominația imperialismului din di
ferite țări și a reacțiunii interne 
și, de aceea, noi, populația din 
Șanhai, înțelegem foarte bine ex
periența luptei poporului român. 
Președintele Mao Tzedun ne în
vață întotdeauna : „Trebuie 
știm să învățăm de Ia diferite 
tide frățești, trebuie să știm 
învățăm de la popoarele din 
ferite țări ale lumii". Noi, i 
muncitoare, 
nară din Șanhai trebuie să învă
țăm de la poporul frate român și 
clasa muncitoare din România,

să 
par- 

să 
di- 

clasa 
populația revoluție-

trebuie să învățăm din spiritul 
dumneavoastră revoluționar. Urăm 
clasei muncitoare din România și 
poporului român noi succese și 
mai mari în lupta pentru înfăptui
rea cu succes a noului plan cin
cinal. îi rugăm pe înalții oaspeți 
să transmită clasei muncitoare și 
poporului frate român sentimen
tele de sinceră prietenie și un căl
duros salut din partea clasei mun
citoare și a locuitorilor Șanhaiu- 
lui.

Salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu !

Salut poporului frate român !
Trăiască prietenia dintre poporul 

chinez și poporul român !
Trăiască măreața învățătură 

marxist-leninistă !
Cuvîntarea a fost subliniată de 

puternice aplauze.
★

De Ia șantierul naval și pînă la 
cealaltă extremitate a Șanhaiului, 
o mulțime imensă a condus pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și cele
lalte persoane oficiale române care 
au întreprins călătoria în provin
cie, urîndu-le drum bun printr-o 
manifestație de masă a prieteniei.

★
La înapoierea la Pekin, pe aero

port se aflau tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, precum și to
varășii Huan Iun-șen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Iao Ven-iuan, membru 
al Biroului Politic, Ciu Ui-tso, 
membru al Biroului Politic, adjunct 
al șefului Marelui Stat Major, Ci 
Pîn-fei, ministru ad-interim al afa
cerilor externe, Li Cian, ministru 
adjunct al comerțului exterior.

Ion MARGINEANU 
Eugen PREDA 
Ion GALAȚEANU
Foto : Anghel PASAT

Presa chineză despre vizita
delegației romane

lor specifice beneficiarilor, substituin- 
du-se, pur și simplu, acestora. Pier- 
zîndu-se în amănunte, de care adesea 
sint copleșiți, fără însă ca volumului 
uriaș de muncă depus să-i corespun
dă o eficiență pe măsură. Exemplul 
lucrărilor de dezvoltare de la Fabrica 
de cabluri și materiale electroizo- 
lante din București este concludent 
în acest sens. Aportul insuficient 
adus de beneficiar la pregătirea a- 
cestei investiții a creat un handicap 
de nerecuperat, în pofida mobilizării 
forțelor la care a recurs ulterior mi
nisterul. Privind retrospectiv evolu
ția ultimei părți a acestei lucrări, se 
poate afirma că la execuția ei s-a 
făcut o mare și nejustificată risipă 
de energie, în intenția de a se aco
peri întreaga arie de probleme ră
mase în suspensie. La termenul fixat, 
însă, a intrat în funcțiune numai o 
stație... pilot — și aceea montată pro
vizoriu într-una dintre halele exis
tente — stație a cărei capacitate re
prezintă doar a zecea parte din ca
pacitatea de producție prevăzută să 
fie dată în exploatare.

Alteori, fărîmițarea răspunderilor, 
generată de presiunea timpului, fa
vorizează tratarea cu îngăduință a 
unor anomalii dintre cele mai grave. 
De pildă, în procesul verbal de pu
nere în funcțiune a lucrărilor de la 
Uzina de pompe din București, spe
cialiștii ministerului au precizat că 
sînt îndeplinite toate condițiile sta
bilite în documentația tehnică. Faptul 
că rămăseseră nemontate utilaje în 
valoare de 7,5 milioane de lei, că 
erau neefectuate lucrări de construc
ții valorînd alte 2 milioane lei n-a 
avut nici o greutate în balanța aces
tei aprecieri. Argumentul comisiei de 
recepție a fost că se obține produc
ție. Dar cu ce preț — nu se preci
zează. Fluxul tehnologic nu este res
pectat și, de aceea, creșterea rapidă 
a volumului producției este frînată, 
condițiile de muncă nu sînt corespun
zătoare în toate sectoarele, transpor
turile interne sînt mai numeroase și, 
bineînțeles, neeconomice.

Ignorarea acestor aspecte, care sînt 
departe de a constitui niște banale 
amănunte, pune în evidență un fapt 
și mai grav : unghiul de vedere în
gust sub care sînt privite interesele 
economiei naționale, tocmai de cel 
care are o mare răspundere pentru 
intrarea în funcțiune la termen a 
unui obiectiv industrial și desfășura
rea în bune condiții a activității pro
ductive ulterioare. Nu este deloc difi
cil ca, In cazurile de acest gen, să 
se desprindă efectele nefavorabile pe 
care le declanșează. Orice întîrziere 
sau intrare incompletă în funcțiune a 
unui obiectiv împiedică să se reali
zeze, conform planului, producția și 
veniturile bănești aferente, creează 
dificultăți altor întreprinderi ce ur
mau să primească într-un anumit ter
men produsele respective. Un e- 
xemplu în această privință ; pro
ducția de locomotive diminuată prin 
intrarea în funcțiune doar parțială a 
unei importante capacități de produc
ție la uzina „23 August" din Capi
tală.

Statul nostru nu poate admite să 
nu obțină la timp, în toate cazurile, 
rezultatele scontate de pe urma efor
turilor neîntrerupte, materiale și fi
nanciare, făcute în domeniul investi
țiilor. Investigațiile noastre au rele
vat că, într-o măsură, întîrzierea în 
darea în funcțiune a unor obiective 
și capacități din industria construc
țiilor de mașini este determinată de 
interesul scăzut al unor beneficiari 
față de lucrările de care răspund, de 
minimalizarea sarcinilor pe care le 
au în această privință. Cu toate că 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini are in mîinile sale toate 
pîrghiile prin care să poată determina 
un reviriment în activitatea unor a- 
semenea beneficiari, să le impună o 
participare nemijlocită la desfășu
rarea lucrărilor, el ezită încă să dea 
curs cu autoritate acestui imperativ. 
Măsurile de „ultimă oră", la care se 
apelează ulterior, demonstrează însă 
cît de puțină eficiență are o aseme
nea practică.

In momentul de față, cînd reali
zarea noilor obiective și capacități în 
termene cît mai scurte și cu cheltu
ieli cît mai reduse constituie condiții 
esențiale pentru realizarea cu succes 
a planului de investiții, beneficiarii 
au datoria să acționeze în spiritul 
sarcinilor și răspunderilor conferite 
de lege. în acest context, al întăririi 
răspunderii beneficiarului, ar fi de 
adăugat și următorul aspect : dacă 
în ce-i privește pe constructori și pro- 
iectanți, reglementările actuale asi
gură o legătură strînsă între acor
darea integrală a salariilor și respec
tarea termenelor de predare și de pu
nere în funcțiune, nu același lucru 
este stabilit și pentru beneficiarii de 
investiții. După părerea noastră, mă
suri în acest sens ar cointeresa bene
ficiarii să-și îndeplinească cu mal 
mult simț de răspundere rolul im
portant și multiplele sarcini ce le re
vin în realizarea investițiilor.

PEKIN 7 (Agerpres). — Ocu- 
pîndu-se în continuare pe larg 
de vizita în provincie a delegației de 
partid și guvernamentale 
conduse de tovarășul 
Ceaușescu, ziarele centrale 
publică ample relatări despre pri
mirea făcută oaspeților români la 
Șanhai, primire apreciată de „Jen- 
minjibao" ca „o expresie plină de 
entuziasm a unității și frăției dintre 
popoarele Chinei și României". Sînt 
evocate atmosfera sărbătorească, ma
nifestările de bucurie și entuziasm 
cu care au fost întîmpinati oaspeții 
români de către locuitorii Șanhaiului. 
Ziarele chineze arată că sute de mii 
de persoane aclamau și dansau pe 
străzi, balcoanele clădirilor de pe ar
terele străbătute de coloana oficială 
erau înțesate de oameni care ovațio
nau cu căldură. ..Vizita la Șanhai a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți oaspeți români, subliniază 
„Guanminjibao", a constituit o mare 
încurajare pentru clasa muncitoare, 
pentru toți locuitorii orașului".

Ziarele din Pekin, precum și „Cie- 
fanjibao", organul Comitetului de 
partid orășenesc din Șanhai. relatea
ză pe larg despre recepția oferită în 
cinstea solilor poporului român, re
produc ample extrase din cuvîntările 
rostite cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Cian 
Ciun-ciao.

„Jenminjibao" oonsacră, totodată.

române 
Nioolae 
chineze

aproape o pagină unui fotoreportaj 
oglindind momente semnificative ale 
vizitei delegației noastre la Șanhai și 
Nankin.

Cu prilejul vizitei delegației ro
mâne în China, presa din Pekin con
tinuă să publice materiale despre 
succesele poporului român în con
strucția socialistă, despre relațiile de 
prietenie și colaborare chino-române. 
Astfel, organul central al P.C. Chi
nez inserează o relatare din Bucu
rești a corespondentului agenției 
China Nouă despre dezvoltarea în
treprinderilor agricole de stat din 
România în cursul ultimului plan 
cincinal. în corespondență se arată 
că I.A.S.-urile au obținut rezultate 
bune în ce privește producția de ce
reale, care a înregistrat sporuri de 
19 la sută în comparație cu cincina
lul precedent. Subliniindu-se că 
I.A.S.-urile au depășit într-un timp 
scurt pagubele pricinuite de inunda
țiile de anul trecut, sînt citate spre 
exemplificare recoltele bogate obți
nute de întreprinderea de pe Insula 
Mare a Brăilei. Sînt reproduse, de a- 
semenea, cifre ce ilustrează ponderea 
însemnată ce revine I.A.S.-urilor în 
domeniul zootehniei. în prezent, re
levă corespondentul, muncitorii, cei
lalți salariați ai întreprinderilor a- 
gricole de stat din România depun 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de noul plan cin
cinal.
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în județul Teleorman

ALEXANDRIA (Coresponden
tul „Scînteii", Al. Brad). — La 
complexele intercooperatiste de 
la Salcia, Scrioaștea, Smărdioa- 
sa și Vitănești, care se află în 
faza finală de construcție șl a 
căror capacitate totală va per
mite creșterea și îngrășarea a 
120 000 porci anual, a început 
popularea primelor hale cu scro- 
fițe și vieri. Colaborarea strîn
să dintre cele 4 asociații coope
ratiste teleormănene și coopera
tivele agricole Birda și Berec- 
său, județul Timiș, și Băilești 
județul Dolj, care furnizează o 
bună parte din animalele de 
prăsilă, va permite ca încă din 
viitorul an fiecare complex să 
livreze, la fondul pieței, aproxi
mativ 10 000 porci.

De asemenea, au fost introdu
se primele 30 000 puicuțe în ha
lele complexului construit de 
cooperatorii din Drăgănești Vlaș- 
ca, complex a cărui capacitate 
anuală va fi de 72 000 găini ouă- 
toare.
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GENETICA
f

în fața solicitărilor
producției materiale
Fără îndoială că geneticii — cea 

mai modernă și mai de perspectivă 
disciplină biologică — îi revine un 
rol important în ansamblul științe
lor moderne. O demonstrează și 
faptul că, numai în ultimii 10 ani, 
au fost acordate 12 Premii Nobel 
unor cercetători care s-au distins pe 
acest tărîm. Explicația ?

— In primul rînd, genetica este în 
măsură să rezolve unele din marile 
probleme ale omenirii, ne spune 
prof. dr. doc. Petre Raicu, șeful cate
drei de genetică de la Facultatea de 
biologie din București. Este suficient 
să amintim rolul important pe care 
îl joacă ea in creșterea și diversi
ficarea resurselor alimentare, prin 
elaborarea bazelor științifice ale 
creării de soiuri, rase si hibrizi de 
mare productivitate. Ameliorarea 
plantelor și animalelor, care consti
tuie latura aplicativă a geneticii, are 
scopul de a modifica ereditar orga
nismele, pentru ca ele să satisfacă 
în măsură tot mai mare nevoile în 
creștere ale societății.

Să dăm un singur exemplu. Recent, 
s-a descoperit că două mutante ale 
porumbului — opaque 2 și flowery 
2 — determină o mărire substanțială 
a cantității de lizină și triptofan din 
boabele de porumb. Dacă se ține 
seama că porumbul contribuie cu 
circa 20 milioane tone de proteine 
anual la hrana oamenilor și anima
lelor de pe glob, folosirea în pro
ducție a celor două mutante va în
semna o ameliorare substanțială a 
valorii nutritive a porumbului co
respunzătoare unei producții supli
mentare de proteine de cel puțin 5 
milioane tone anual. Se va putea 
micșora astfel considerabil deficitul 
mondial anual de proteine apreciat 
la 5—10 milioane tone.

Un alt domeniu în care genetica 
este chemată să-și dea aportul este 
medicina umană. Studii numeroase, 
efectuate în ultimii ani, au demon
strat că numărul maladiilor eredi
tare se menține încă foarte mare, la 
peste 1 000, și că nu se pot realiza 
profilaxia și tratamentul multor boli 
fără a ține seama de condiționarea 
lor genetică.

în prezent, orientarea geneticii Ia 
noi concordă cu cea existentă pe 
plan mondial, iar cercetările se dez
voltă continuu. Faptul că în genetică 
am avut ani de zile o concepție stati
că ne-a făcut să pierdem un timp 
Prețios. Acum căutăm să recuperăm j . ........... J supe-
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PROGRAMUL I
10,00 — 11,00 Teleșcoală. Pregătirea 

pentru examenele de admite
re • Matematică : Probleme 
de geometrie analitică. Pre
zintă conf. dr. Marius Stoka. 
s Biologie : Despre ritmurile 
biologice. Prezintă acad. Eu
gen Pora.

18,00 Deschiderea emisiunii. Anto
logie lirică. Versuri de : Ion 
Minulescu, Mihu Dragomlr, 
A. E. Baconsky, Constanța 
Buzea, Aurel Rău, Emil Bru- 
maru. Recită actorii : Jeanine 
Stavarache, Marina Maican, 
Șerban Cantacuzino, Mihal 
Velcescu, Traian Stănescu.

18.10 Brățara de aur — emlsiune- 
coneur». Participă tineri 
strungari, zidari, electroteh- 
nicieni șl mecanizatori din 
Județele : Tulcea, Vaslui, Vîl- 
cea, Vrancea șl Municipiul 
București. Prezintă Cătălin 
Dodu. Se încheie prima etapă 
a concursului.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară • Sport.
20.10 România ’75. Ritmurile actua

lului cincinal și reducerea 
decalajului față de țările dez
voltate. Participă : Mircea 
Georgescu, vicepreședinte al
C. S.P., șl prof. dr. N. N. Con- 
stantlnescu. Prezintă Sorin 
Pamfll.

20.30 Seară de teatru : „Trei schi
țe dramatice" de Aldo Nico
lai : „Bărbatul”, „Stupina", 
„Digul”. Interpretează : Irlna 
Răchițeanu-Șlrlanu, Ileana 
Stana Ionescu, Iarlna De- 
mian, Candid Stoica. Adapta
re șl regie : Letiția Popa.

21,35 Melodii cu... prioritate. Inter
pretează : Anca 
Cristian Popescu, 
Dumbravă. formația 
Ghențer. Dansează : 
Slmion, Ion Tugearu 
ansamblu din baletul ___
Române din București. Emi
siune de Eugenia Păcuraru și 
Tatiana Slreteanu.

22,00 Teleglob. Hanoi. Reportaj 
' filmat de Ilie Clurescu și 

Mihal Crîșmaru.
22.20 Artele decorative în expozi

ția aniversară. Participă : 
Mircea Deac și Patriciu Ma- 
teescu.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I.
PROGRAMUL TI
20,10 Tineri lnterprețl : baritonul 

Dlonlsle Konya.
20.30 Bucureștiul necunoscut. Un 

nou ciclu de emisiuni care-și 
propun să evoce monumente 
și locuri legate de Istoria mai 
veche șl mai nouă a Bucu
reștilor. Prima emisiune pre
zintă documente, imagini fil
mate șl dezbateri ale specia
liștilor in legătură cu perioa
da de început, încercînd să 
pună în lumină aspecte mai 
puțin cunoscute din viața 
multiseculară a Capitalei. 
Participă : prof. C. C. Glu- 
rescu, prof. Ion Ionașcu șl 
arheologul Panait Panait. Fil
mările s-au făcut la vestigii
le de la Radu Vodă, Biserica 
Bucur, Curtea Veche (Piața 
de flori), precum șl la Mu
zeul de istorie a orașului 
București. Realizator : Toma 
Popescu.

21,00 „Răzbunătorul” — film de 
desen animat, realizat de stu
diourile iugoslave. Regla :
D. VucotiC.

21.15 Universltarla. „Examen... des
pre examene”. Emlsiune-an- 
chetă realizată la Institutul 
politehnic din București.

21.30 Blocnotes — de Eugen 
Mândrie.

21,45 Buletin de știri.
21.50 Film serial : „Inima Iul Bo

ni vur” (III) — producție a 
studiourilor sovietice.

22,25 Festivalul de jaz de la New
port (II).

28,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

Agemolu, 
Mihai 
Paul 

Rodlca 
șl un 

Operei

ciplină de bază. Comisia superioară 
de biologie, înființată recent de Mi
nisterul Invățămîntului, a propus ca, 
în special în licee, spațiul acordat 
geneticii să aibă o pondere mai 
mare, considerînd că nu este posi
bilă modernizarea predării biologiei 
fără cunoștințe solide despre ere
ditate.

O dificultate importantă o consti
tuie însă faptul că numeroși profe
sori de biologie, care au absolvit de 
mai multă vreme facultatea, nu au 
suficiente cunoștințe de genetică, sau 
cele pe care le au sînt depășite. 
Pornindu-se de la această situație, 
se fac eforturi pentru ca în cadrul 
învățămîntului post-universitar și al 
cursurilor de reciclare, organizate 
pe lingă universități sau în cadrul 
Institutului central de perfecționare 
a cadrelor didactice, cursanții să do- 
bîndească cunoștințele de genetică 
moderne, necesare procesului de în- 
vățămînt. In acest context, catedrei

demie des Sciences" din Paris. De 
altfel, sintem pe cale să organizăm 
o colaborare româno-franceză pen
tru studiul citogenetic al stufului în 
întreaga Europă.

In cadrul catedrei de genetică, au 
fost abordate probleme similare pri
vind și alte plante cultivate și di
ferite specii de animale. De pildă, 
pe baza unui contract încheiat cu 
Stațiunea experimentală a plopului 
și a sălciei de la Cornetu (jud. 
Ilfov), am început studii citogenetice 
la plop și salcie — primele cerce
tări de acest fel din țara noastră — 
și sperăm ca rezultatele pe care le 
vom obține să fie de un real folos 
în procesul de ameliorare a lor. Stu
dii citogenetice 
la diferite alte 
tivate (secara, 
lună, pepenele 
mentale etc.).

— Știam că la catedră se efec
tuează lucrări și în genetica ani
mală. Care sint direcțiile cerce
tării și ce rezultate s-au obți-

au fost efectuate și 
specii de plante cul- 
orzul, ridichiile de 
verde, plante orna-

Convorbire
cu prof. univ. dr. doc. 

Petre RAICU

de genetică de la Facultatea de bio
logie a Universității din București 
i-au revenit sarcini importante în 
procesul de pregătire a profesorilor 
din licee și din școlile generale. 
Menționăm că, pe lingă noțiunile de 
genetică teoretice strict necesare, 
colectivul nostru a făcut eforturi 
pentru a face cunoscute cursanților 
și metode de laborator moderne și 
accesibile pentru elevi.

Pentru dezvoltarea continuă a cer
cetărilor de genetică, colectivul ca
tedrei noastre s-a ocupat cu organi
zarea la Universitatea din București 
a primelor două simpozioane națio
nale de genetică (1964 și 1967), al 
treilea urmînd să aibă loc în 1972. 
Aceste manifestări științifice au con
tribuit la realizarea unui valoros 
schimb de idei și informații științi
fice între specialiștii din toată țara, 
iar volumele cu lucrările respective 
s-au bucurat de o bună apreciere și 
peste hotare.

— In ce măsură poate fi va
lorificat la un nivel superior po
tențialul de cercetare de la ca
tedră ?

— Se înțelege că la catedră pri
mează sarcinile didactice — ceea ce 
nu înseamnă că nu ne preocupă și 
activitatea de cercetare. Eforturile 
noastre s-au îndreptat în ultimii 
ani spre citogenetica vegetală și a- 
nimală, domeniu în care avem ca
dre competente și o înzestrare teh
nică corespunzătoare.

O direcție importantă o constituie 
studiul comparativ al cariotipului la 
diverse specii din flora și fauna ță
rii noastre sau în special a celor de in
teres economic. Astfel, studiile pe care 
le-am efectuat asupra unor specii de 
ierburi perene cu valoare furajeră 
au permis elaborarea cariotipului și 
a idiogramei la două populații ro
mânești (de Banat și de Brașov), 
demonstrînd că, din punct de vedere 
genetic, ele constituie eredități dis
tincte și valoroase.

împreună cu un colectiv de la In
stitutul de biologie al Ministerului 
învățămîntului și de la Stațiunea 
Maliuc, am abordat studiul citoge- 
netic al stufului din Delta Dunării, 
plantă cu mare importanță econo
mică. Totodată, am reușit. pentru 
prima oară pe plan mondial, să ela
borăm cariotipul acestei specii. Stu
diul varietății gigantisima, la care 
plantele ating 4—5 m înălțime, a de
monstrat că această varietate provine 
din dublarea numărului de cromo
zomi al unei varietăți (flavescens) in 
condițiile favorabile ale Deltei Du
nării. Ea prezintă o deosebită im
portanță economică, fiind exploatată 
pentru fabricarea celulozei.

Aceste prime rezultate au stîrnit 
Interes, în rindul specialiștilor. La 
propunerea profesorului francez R. 
Gorenflot, de la Universitatea din 
Paris, rezultatele cercetărilor noas
tre efectuate în Delta Dunării și ale 
cercetării sale, efectuate în Delta 
Ronului, vor fi comunicate și publi
cate în „Compte

tării și 
nut ?

— Studiile 
reușit să 
controversă ; 
originală, am 
minăm numărul exact de cromozomi 
și să elaborăm cariotipul crapului. 
Revista „Cytology", care apare la 
Tokio, va publica aceste rezultate, 
care aduc o contribuție importantă 
la studiul genetic al unei specii de 
mare valoare economică.

în prezent, am început cercetări în 
cadrul unui contract cu Institutul de 
cercetări silvice, pentru realizarea 
unui studiu de citogenetica compa
rată la speciile de păstrăv existente 
în țara noastră. în colaborare cu ca
tedra de zoologia vertebratelor de la 
Facultatea de biologie a Universității 
din București și cu laboratorul pen
tru studiul rozătoarelor din Institu
tul de cercetări pentru protecția plan
telor, colectivul nostru a efectuat o 
seamă de studii privind cariotipul 
la diferite specii de animale autoh
tone. în special rozătoare. Subliniez 
că acestea sînt primele studii de ci- 
togenetică animală efectuate in țara 
noastră și că ele s-au bucurat de o 
unanimă apreciere în țară și străină
tate.

— Față de aceste rezultate 
considerați că cercetarea la cate
dră se desfășoară la nivelul ca
pacităților ei reale ?

— Evident, nu. Voi menționa în 
special două dintre cauze. Cerce
tările efectuate în cadrul catedrei 
noastre se desfășoară, în bună .mă
sură, pe bază de contracte, 
încheiat pină acum trei : 
cu Institutul de cercetări 
tru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, avind ca obiect studiul 
ierburilor furajere, și altele două (pe 
care le aminteam) cu Institutul de 
proiectări și cercetări silvice.

Ar mai exista și alte posi
bilități. Din păcate, nu ne pu
tem angaja, datorită sarcinilor noas
tre didactice. Situația ar putea fi 
remediată prin înființarea pe lingă 
catedră a unui laborator de cerce
tare, prevăzut cu cadrele necesare și 
cu baza materială aferentă. Ar fi 
posibilă astfel dezvoltarea rapidă a 
cercetărilor, atît a celor cu caracter 
fundamental, cît și a celor aplica
tive, pe bază contractuală, cu de
partamentele interesate.

Există și un alt aspect, la fel de 
important. în timp ce aproape 
în toată lumea se organizează 
institute puternice de cercetare 
genetică, noi avem laboratoare mici, 
dispersate în numeroase instituții 
de învățămînt și cercetare. în 
București, la Facultatea de biologie 
și la Institutul de biologie, aflate la 
500 m distanță, există laboratoare de 
genetică cu același profil ; toate în
cercările de a le unifica au fost pînă 
acum zadarnice. Se știe doar că re
zultatele cele mai bune se obțin în 
cadrul unor echipe complexe de cer
cetare, colective bine sudate, în care 
se poate realiza schimbul de idei și 
de experiență. Consider că este mo
mentul ca și la noi să se treacă la 
concentrarea activității de cercetare 
în domeniul geneticii, pentru ca a- 
ceastă știință să se poată dezvolta 
și să obțină rezultatele așteptate.

noastre citogenetice au 
lămurească o veche 

folosind o tehnică 
reușit să deter-

r 
î

j

i

j ț
J 
t

f

î
*
*

I
î
j

i i 
i

iI j
*

i

j
ț

ț

i
ț

*

cinema
n

• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 109 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21.30, SALA PALATULUI — 17 (se
ria de bilete — 3683); 20,15 (seria 
de bilete — 3707), FESTIVAL — 
7,45; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30, la 
grădină — 20,15, STADIONUL DI
NAMO — 20,15.
• Șl caii se împușcă, nu-1 așa ? : 
CAPITOL — 9,15; 11,45, FERO
VIAR — 9; 11,45; 15; 18; 20,30, MO
DERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 20,30.
• Regele Lear : CAPITOL — 14,15.
• Gala filmelor din Republica 
Vietnamului de sud : CAPITOL
— 20,30.
• Apa ca un bivol negru : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, AURO
RA — 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină
— 20, FLAMURA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Facerea lumii : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18,15; 20,30.
• Vulpile și șoriceii : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 în continuare.
• Printre colinele verzi : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, TO
MIS — 9; 12,30; 16, la grădină — 20, 
GRADINA DOINA — 20.
• Dă-i înainte, cowboy : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 
20,45, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
GRĂDINA CAPITOL — 20,15,
ARENELE ROMANE — 20.
• Conflict conjugal — 9, Omul din
Rio — 10,30; 12,30; 14,30, Liga
gentlemenilor — 16,30; 18,45, Sabo
taj — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Z : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30,
• Elefantul Slowly : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,15.
• Clanul sicilienilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20,30,
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
DACIA — 8,45—20 în continuare.
• Prețul puterii : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15. 
O Serata : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii Iul Șaptecat ; Zestrea 
domniței Ralu : MUNCA — 15; 19.
• Mihai Viteazul : COSMOS — 
15; 19.
• Cazul C.L. : FLACĂRA — 15,30; 
13: 20,15.
• 100 de carabine : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Eu, Franclsc Skorina : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sunetul muzicii : GIULEȘTI — 
15,30; 19, VOLGA — 9,30; 12,45; 
16,15; 19.45. GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,15.
• Pe cometă : PACEA — 16; 18; 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : CRÎNGAȘI — 15.30; 18; 20,15.
• Vagabondul: POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Los Tarantos : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• De șapte ori șapte : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cronometrul : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• B. D. intră In acțiune : DOINA
— 11,30; 13,45: 16; 18?15; 20.30.

***

*** I!

****

Manifestări cu prilejul
centenarului nașterii

lui Nicolae lorga
împlinirea a 100 de ani de la naș

terea lui Nicolae lorga a fost mar
cată luni, în Capitală ,prmtr-o sesi
une științifică, organizată sub 
auspiciile Universității din București.

Manifestarea, care . înscrie pe ordi
nea de zi comunicări privind viața și 
opera cunoscutului savant român, a 
fost deschisă de prof. dr. docent Du
mitru Berciu, membru al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, decanul 
Facultății de istorie din. cadrul uni
versității. In continuare, prof. dr. do
cent Jean Livescu, membru cores
pondent al Academiei, rectorul uni
versității bucureștene, a susținut co
municarea 
si ta tea".

Timp de 
sesiune — 
domeniile 
științe umanistice din centrele uni
versitare București, Iași, Cluj, Cra
iova — vor dezbate comunicări și re
ferate, ce vor releva personalitatea 
lui Nicolae lorga, slujitor devotat al 
patriei sale, precum si contribuția a- 
cestui mare erudit la fondarea și

dezvoltarea școlii istorice românești, 
la popularizarea științei.

Cu același prilej, la Palatul cultu
rii din Ploiești a fost deschisă o ex
poziție comemorativă intitulată 
„lorga — omul și opera". Numeroase 
documente, scrisori, cărți, fotografii 
inedite, manuscrise și alte exponate 
înfățișează sugestiv activitatea știin
țifică, viața și personalitatea multi
laterală a savantului român.

„Nicolae lorga și univer-

două zile, participanții la 
profesori și cercetători în 
istoriei, filozofiei și altor

In aula liceului „August Treboniu 
Laurian" din Botoșani, liceu la care 
a învățat Nicolae lorga, a avut loc o 
sesiune de referate închinată perso
nalității marelui savant de renume 
mondial. Tot cu acest prilej s-a des
chis o expoziție documentară de fo
tografii și lucrări 
Nicolae lorga.

aparținînd lui

La Piatra Neamț a 
expoziție cu lucrări 
inedite despre Nicolae 
perite în biblioteca G. 
din localitate.

fost deschisă o 
și documente 

lorga. desco- 
T. Kirileanu

(Agerpres)

A doua ediție a Festivalului
spectacolelor de teatru
pentru tineret și copii

Luni s-a deschis la Piatra Neamț 
cea de-a doua ediție a Festivalului 
spectacolelor de teatru pentru tine
ret și copii, prestigioasă manifestare 
intrată In tradiția vieții spirituale a 
orașului de pe Bistrița. La festival 
participă 11 teatre din întreaga țară, 
printre care Teatrul Mic, „Lucia 
Sturdzg Bulandra" și „Ion Creangă" 
din București, Teatrul Național „Va- 
sile Alecsandri" din Iași și altele, cu 
spectacole din dramaturgia contem
porană națională și universală.

Și-au anunțat participarea mari 
personalități ale vieții artistice și 
culturale din străinătate și din tară, 
cadre universitare, artiști, critici da 
artă, sociologi, cercetători în psiholo-

gie și teatrologie, care vor susține pe 
parcursul a trei zile un simpozion 
ale cărui lucrări se vor desfășura pe 
trei secții, avînd ca temă „Teatrul 
contemporan — tineret — școală". Cu 
acest prilej, a fost vernisată o expo
ziție jubiliară a Teatrului tineretu
lui din Piatra Neamț, infățișînd acti
vitatea din cei 10 ani de existență ai 
acestei prestigioase instituții.

Prima zi a festivalului a debutat 
cu spectacolul „Leonce și Lena" 
Georg Buchner, 
grafia lui Liviu 
Teatrul „Lucia 
din București.

de 
în regia și sceno- 

Ciulei, prezentat de 
Sturdza Bulandna“

(Agerpres)

LA HOLOD

0 PLACA MEMORIALS
IOSIF VULCAN

ORADEA (Corespondentul „Sein- 
teii". Aurel Pop). — Holodul — satul 
natal al lui Iosif Vulcan — a sărbă
torit duminică cea de-a 130-a aniver
sare a nașterii acestui remarcabil om 
de cultură.

Cu prilejui acestei festivități s-a 
dezvelit o placă memorials pe care 
au fost încrustate cuvintele : „Pe a- 
cest loc a fost casa în care s-a năs
cut Iosif Vulcan (1841—1907) — emi
nent animator al culturii românești"

A urmat apoi un spectacol artistic 
la care și-au'dat contribuția corul 
„Cîntarea Bihorulm" din Oradea, 
formațiile artistice ale căminului 
cultural din Holod, care au pus în 
scenă un montaj literar-muzical in
spirat din viața și activitatea Iul 
Iosif Vulcan, precum și formații din 
alte sate învecinate.

Manifestarea de la Holod s-a adău
gat acțiunilor organizate de Comite
tul județean pentru cultură și artă 
Bihor închinate aniversării a 130 de 
ani de la nașterea lui Iosif Vulg?" .

Știri culturale
Luni seara a avut loc Casa de cul

tură a studenților din Cluj deschi
derea expoziției de artă din R.S.F. 
Iugoslavia. Cu acest prilej, a vorbit 
scriitorul Dumitru Mircea, președin
tele comitetului județean pentru 
cultură și artă, care a arătat că lu
crările expuse la Cluj s-au bucurat 
de un deosebit succes la 
York, Stockholm și alte 
ale lumii.

Paris, New 
mari orașe

★
După ce a concertat 

Deva, Hunedoara, Lugoj și în alte 
localități, formația vocal-instrumen- 
tală de muzică ușoară „Moderniștii" 
din Cuba a încheiat turneul în țara 
noastră cu un concert prezentat luni 
seara in sala din Calea Victoriei a 
Teatrului „C. Tănase" din Capitală.

★
La Constanța a avut loc luni seara 

primul spectacol al Ansamblului co
ral de copii din Suedia, membri al 
asociației muzicale „Stockholm Go6- 
skor". Ansamblul întreprinde un tur
neu în Dobrogea, ca răspuns la vi
zita făcută în primăvara acestui an 
in Suedia de corul „Mamaia" al Ca
sei pionierilor din Constanta cu un 
bogat program de muzică clasică, 
Ansamblul suedez de oopii prezintă 
spectacole în stațiunile de pe litoral, 
la Cernavodă. Tulcea și în alte lo
calități.

la Arad,

(Agerpres)

Bu-

l’Aca-Rendu de

Am 
unul 
pen-

•r

*

*

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

teatre

(Foto : S. Cristian)

14 ani, la

Mihnea GHEORGHIU

70 Dl A TAURULUI
Ibiografie 

personaj 
aproape 
ipostază

complicat, 
supusă o- 
sentimen- 
al jert- 
unei idei

pe scena Teatrului Național din Craiova

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de pian susținut de Aurora 
lenei — 20.
• Teatrul de operetă : Rose Marie
— 19,30.
« Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Regele Lear
— 20; (șala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie , cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Gluga pe ochi — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu“ : Mini-Jaz cu 
maxi haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Micul Infern
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• Circul „Globus* : Arena primă
verii — 19,30.

Noua Casâ de culturâ din Turnu Mâgurele

*

*

3

Revenind, după
una din temele sale favo
rite, personalitatea și epo
ca lui Tudor Vladimirescu, 
preocupat să descifreze, 
dincolo de investigațiile is- 
torico-sociale ale căror re
zultate sint azi binecunos
cute, destinul unic al erpu- 
lui intrat în legendă încă 
din viață, Mihnea Gheor
ghiu ne propune în așa-zi- 
sul „reportaj" „Zodia Tau
rului" o dramă politică de 
o incontestabilă originali
tate și valoare.

Refuzînd retorismul, dra
maturgul ne invită, indi
rect, la redescoperirea au
tenticității teatrului prin 
raportarea acestuia la infor
mația științifică semnifica
tivă.

Așadar, nu o 
romantică a unui 
văzut pînă acum 
exclusiv într-o 
folclorică, ci anatomia lu
cidă a unei revoluții și a 

.unei drame umane indivi
duale cu valoare exem
plară, determinată de o- 
biectivitatea faptului is
toric.

Intenția a condus firesc 
la ideea de „reportaj", în 
sensul dramatic, evident, și 
s-a materializat într-o lu
crare inedită pentru peisa
jul nostru scenic, oferin- 
du-ni-se prilejul consem
nării uneia din tentativele 
fructuoase de a aborda 
teatrul politic in literatura 
noastră nouă.

„Vreau să spun — decla
ra autorul intr-un interviu 
publicat în „Scînteia" — 
că, dacă pe planul cercetă
rii și raportării evenimen
telor de la 1821, cărțile 
noastre de istorie vor fi dat 
generațiilor de școlari In
formații generale foarte u- 
tile, în raportarea la istoria

contemporană și universală 
mai este încă Ioc pentru 
necesare contribuții". Și 
mai departe, referindu-se 
la același context european 
și universal în care consi
deră necesar să fixeze mo
mentul 1821 : „...ca scrikor 
îmi permit să cred că la 
varietatea ipotezelor asu
pra istoriei acelui admira
bil și surprinzător an 1821 
românesc, intrat în balada 
eroică populară, se pot a- 
duce noi interpretări, în 
scopul constituirii unei VE
DERI DE ANSAMBLU u- 
mane și filozofice in care 
chipul lui Tudor Vladimi- 
rescu să fie înscris in în
treaga sa dimensiune ; în 
sensul realizării contras
telor de lumină prin care 
statura revoluționarului 
popular din țara româneas
că s-a reliefat pe plan eu
ropean, într-o atitudine 
semnificativă și vizibilă 
pentru a justifica interesul 
lui Karl Marx față de el 
și de soarta lui tragică în 
contextul istoriei revoluțio
nare".

Primul tablou al acestui 
reportaj se și petrece ast
fel la Viena, la Curtea Im
perială, proiectind de la 
început starea de fapt a ță
rilor române și personali
tatea lui Tudor Vladimires- 
cu pe fundalul frămintări- 
lor politico-sociale euro
pene.

Eroul este văzut, cum 
spuneam, nu în ipostaza 
lui folclorică, ci obiectiv 
istorică, interferat în co
mentariile diplomației eu
ropene care-și dispută în- 
tîietatea influenței în pro
vinciile române. Acest prim 
tablou este revelatoriu 
pentru concepția care gu
vernează actul teatral pro
pus de Mihnea Gheorghiu,

după cum este revelatoriu 
pentru interpretarea pe 
care autorul o impune eve
nimentelor pe care le de
scrie. Replica aparține, .ca 
modalitate, limbajului di
plomatic, spectatorul fiind 
din primele clipe avizat că 
va asista nu la o reconsti
tuire romanțioasă, ci ner- 

1

varea psihologiei unui per
sonaj complicat și complex, 
a cărui trăsătură funda
mentală se află, de aseme
nea, în raportul,
dintre natura lui 
menește erorii și 
tul damnării, 
firii în numele 
sfinte : „am îmbrăcat că-

mocratică, organizarea mi
litară a revoluției, semnind 
proclamații de o emoțio
nantă și nestinsă vibrație 
patriotică și umanitară. 
Dramaturgul aduce în prim 
plan, în secvențe elocvente 
prin coloratura lor teatra
lă, acele elemente azi cla
sice pentru pregnanța vir

largi, înconjurat de ele, e- 
lectrizîndu-le în numele 
ideii, necruțător In hotă- 
rîri, nu o dată gata să sa
crifice sentimentul cel mai 
uman, conștient că nici un 
sacrificiu nu poate fi prea 
mare pentru triumful revo
luției. Aici, autorul apelea
ză discret la sursa folclori-

seacă, 
capti-

vas politică, aparent 
dar nu mai puțin 
vantă.

Scriitorul evită de ... 
tot timpul metafora ro
manțioasă, în favoarea la- 
pidarității expresiei evo- 
cînd densitatea faptului 
istoric autentic. Confrun
tările sînt nete, deși nuan
țate, dar în afara literatu
rizării, sentimentul creat 
fiind acela al participării 
la evenimente, nu la po
veste. Tudor apare preg
nant ca un personaj com
plex. de o superioară inte
lectualitate, nu haiduc, uni- 
dimensionat, Câ de obicei, 
pentru a putea fi exclusiv 
fix-it în legendă.

Umanizarea eroului 
această dramă ține de rele-

altfel

în

cronica teatrală
mașa morții din clipa cind 
am purces din Vladimiri".

Păstrîndu-se în limitele 
stricte ale cercetării istori
ce, dar nesubjugîndu-se 
lor, scriitorul caligrafiază 
cu o linie fină și sigură 
portretul eroului, raportîn- 
du-1 permanent la împre
jurarea autentică, aceea 
care l-a definit atât în jocu
rile de lumină, cît și în 
cele de umbră și eroare, 
înconjurat, înțelept, de cei 
mai inaintați cărturari ai 
țării, Vladimirescu se do
vedește receptiv la ideile 
revoluției franceze, conce- 
pînd savant o orânduire de-

tuților eroului, dar 
prejurările care au 
tuit limitele lui și 
pocii.

Structura desfășurării ac
țiunii. este eliptică, drama 
consumîndu-se cinemato
grafic, în secvențe care se 
succed rapid, încărcate, 
toate, de o anume violență 
expresivă, scriitorul dove- 
dindu-se atent la fiecare 
replică pentru a închide in 
e.a semnificația limpede a 
gestului și momentului. In
teresantă ni s-a părut re
zolvarea acelor situații în 
care eroul apare ca expo
nent al maselor celor mai

și îm- 
consti- 
ale e-

că, compunînd metaforice 
tablouri de rezonanță ba- 
ladescă, Intr-o apoteoză 
care face ca întreaga des
fășurare de fapte reci — 
lucid traduse în situații și 
replici — să se topească, 
in final, în aburul legendei.

Repet, formula reporta
jului dramatic servește ex
celent ideea dramei politi
ce, polemică in substrat, o- 
ferind scenei motivul unui 
spectacol de anvergură mo
dernă. Dramaturgul nu se 
lasă niciodată furat de a- 
necdotică, nu-1 interesează 
reconstituirea poveștii, ci 
a unei acțiuni implicînd 
continuu dialogul cu sala, 
solicitată să participe la in
terpretarea dintr-o perspec
tivă contemporană a eve-

nimentelor, surprinsă la în
ceput de aparenta răceală 
a descrierii, dar cîștigată 
de fluxul patriotic care di
mensionează permanent 
prezența eroului și a mase
lor conduse de el în revo
luție.

Este ceea ce a Înțeles 
excelent regizorul Vlad 
Mugur în spectacolul reali
zat pe scena Naționalului 
din Craiova, spectacol care 
a fost distins cu unul din 
cele patru premii care au 
aureolat arta noastră spec
taculară in această primă
vară.

Rare sînt momentele de 
perfectă fuziune între text 
și arta scenică, iar specta

colul naționalului craio
vean constituie, din acest 
punct de vedere, un exem
plu. întregul spectacol a 
fost gindit ca un perma
nent dialog între momente
le de lumină și penumbrele 
hățișurilor istorice, apelîn- 
du-se la un hieratism de o 
rafinată linie și culoare, 
trecerile cinematografice 
fiind realizate cu finețe și 
discreție savantă, într-un 
decupaj cu virtuți aproape 
muzicale. Personajele se 
desprind parcă din file de 
istorie, pentru a reintra în 
memoria ei, cu o culoare 
atît de aparte îneît tot 
timpul ai sentimentul unei 
proiecții picturale, raportu
rile dintre nuanțe colabo- 
rînd la definirea portrete
lor, la sublinierea valorilor 
și sensurilor polemice ale 
replicii. Am vorbit mereu 
de culoare, pentru că ea și 
constituie una din datele 
principale ale acestui spec
tacol pictural, slujit de sce
nografia surprinzătoare a 
Floricăi Mălureanu, și ea 
distinsă cu premiul I, sce
nografie care etajează ac-

țiunea, decupind 
fundal auster, de 
re închisă, acele 
prin care ochiul 
noastre privește în 
istoric. Mereu ] 
pe acel fundal 
lie negru, imaginea 
tuară a lui Tudor 
dimirescu se impune 
prezență emoționantă 
perfecta asemănare cu 
bloul care ni s-a păstrat 
pînă azi In conștiință.

Colaborarea dintre regie, 
scenografie și lumini mi 
s-a părut, de asemenea, su
pusă ideii textului dramatic, 
tradus cu o expresivitate 
scenică remarcabilă.

Varietatea distribuției • 
fost, la rîndul ei, armoni
zată cu discreție, într-un 
joc secund al petelor de 
culoare, spre a reliefa per
manent figura eroului cu 
înfățișarea de efigie, inter
pretat auster de tînărul 
Valeriu Dogarii. Și nu tre
buie uitată dăruirea între
gului colectiv actoricesc al 
teatrului 
Nicolae 
Gheorghe, 
ghiu.
cagda Olteanu, Constantin 
Sasu, Iancu Goanță, Lucian 
Albanezu), meri tind stima 
noastră pentru slujirea de
votată a unui text pe care 
a ținut să-1 onoreze cu *- 
tita sinceritate scenică.

Montarea craioveană s-a 
impus ca un spectacol de 
mare expresivitate scenică, 
ca una din cele mai fru
moase reprezentații pe care 
ni le-a oferit naționalul 
craiovean in ultimii ani.

pe un 
culoa- 

ferestre 
minții 

trecutul 
proiectată 

simbo- 
sta- 

Vla- 
ca o 
prin 
ta-

(Ion Pavlescu, 
Radu, Tudor 
Petre Gheor- 

Dan Verner, Sma-

Dinu SARARU
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fatîlnirea ministruiui afacerilor 
externe al României, Cornelia Mănescu, 

cu ministrul afacerilor externe

Cu prilejul celei de-a doua aniversări 
a creării Guvernului Revoluționar 

Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud
viața internațională

Relațiile româno — nord-coreene:
al Bulgariei,

Luni a început, la Giurgiu, potrivit 
unei înțelegeri stabilite anterior, în- 
tilnirea dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, și minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Ivan Bașev.

In cadrul primelor convorbiri, care 
au avut loc în cursul dimineții la 
Giurgiu, se examinează modul de 
realizare a hotărîrilor adoptate cu 
prilejul întilnirilor la nivel înalt, din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, precum și noi măsuri 
de extindere și diversificare a colabo
rării reciproce. De asemenea, se efec
tuează un schimb de păreri cu privire 
la unele probleme internaționale ac
tuale.

La convorbiri, care se desfășoară 
într-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, , participă Nicolae Ecobescu, ad- 

»ct al ministrului afacerilor exter-

Constituirea grupului 
parlamentarilor români pentru 

prietenie și cooperare in Europa
Luni, 7 iunie, a avut loc la Palatul 

Marii Adunări Naționale constituirea 
grupului parlamentarilor români pen
tru prietenie și cooperare în Europa.

Acționînd în spiritul poziției con
stante a Republicii Socialiste Româ
nia, de statornicire a unui climat de 
încredere și colaborare in Europa, 
grupul va da expresie dorinței parla
mentarilor români privind dezvolta
rea pe multiple planuri a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre po
poarele și țările europene, pregătirea 
și convocarea conferinței'general-eu- 
ropene și în acest scop va promova 
largi contacte cu personalități parla
mentare și grupuri similare din alte 
țări

Ședința de constituire a grupului 
s-a desfășurat sub președinția tova
rășului Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale. Au fost 
prezenți Ilie Murgulescu și Maria

Vizita delegației de specialiști 
din R. D. Vietnam

Delegația de specialiști în con
strucții din Republica Democrată 
Vietnam, condusă de Bui Qang Tao, 
ministrul construcțiilor, a făcut luni 
dimineața o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, unde 
a avut o întrevedere cu Dumitru 
Joița. prim-vicepreședinte al Consi
liului. Cu acest prilej, oaspeții s-au 
interesat de unele probleme privind 
administrarea, gestionarea și organi
zarea activității de construcții de lo
cuințe în Capitală.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost călduroa

să, dar instabilă în Banat, Oltenia și 
în zona de deal și de munte. Cerul 
mai mult senin dimineața a devenit 
variabil în cursul zilei, cînd s-au sem
nalat frecvente descărcări electrice și 
averse de ploaie în zona de deal și de 
munte în nordul Banatului și al Mol
dovei și în sudul și estul Munteniei. în 
Crișana și Transilvania, ploile au fost 
Izolate. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 12 grade la Miercurea 
Cluc și 29 grade la Botoșani. In Bucu

Ivan Basev
ne, Nicolae Blejan, ambasadorul Ro
mâniei la Sofia, și George Marin, di
rector în Ministerul Afacerilor Exter
ne, din partea română, și Kiril Nesto- 
rov, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Spas Gospodov, ambasadorul 
Bulgariei la București, Gheorghi Bog
danov și Nicolai Mincev, directori în 
Ministerul Afacerilor Externe, din 
partea bulgară.

La amiază, ministrul afacerilor ex
terne al României a oferit un dejun 
în onoarea omologului său bulgar. în 
timpul dejunului, cei doi miniștri de 
externe au rostit toasturi.

în cursul după-am iezii s-a făcut o 
scurtă călătorie pe Dunăre, la bordul 
unei nave fluviale, și s-a vizitat Șan
tierul naval din Oltenița.

întîlnirea dintre cei doi miniștri de 
externe continuă în cursul zilei de 
marți în localitatea bulgară Russe.

(Agerpres)

Groza, vicepreședinți ai M.A.N., Mi
hai Dalea, președintele Comisiei pen
tru politică externă a M.A.N., Mihai 
Levente, președintele Grupului român 
din Uniunea interparlamentară, și alți 
deputați.

Președinte al Grupului parlamenta
rilor români pentru prietenie și 
cooperare în Europa a fost ales acad. 
Athanase Joja, membru al Consiliu
lui de Stat, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste România.

în calitate de vicepreședinți au fost 
aleși deputății Eugen Jebeleanu, 
scriitor, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Constantin Cîrțî- 
nă, președintele Consiliului popular 
al municipiului Brașov, iar prof. ing. 
George Bărănescu, rectorul Institutu
lui politehnic București, a fost de
semnat secretar al grupului.

(Agerpres)

Delegația vietnameză a făcut apoi 
o vizită la Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu“.

După-amiază, oaspeții au vizitat 
întreprinderea de elemente prefa
bricate din beton „București-Mili- 
tari“, cartiere noi de locuințe și șan
tiere de construcții din Capitală, 
precum și Expoziția permanentă de 
materiale de construcții a Ministe
rului Industriei Materialelor de Con
strucții.

(Agerpres)

rești : vremea a fost călduroasă, dar 
ușor instabilă în cursul după-amiezii, 
cînd cerul s-a acoperit și a plouat 
slab. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 iunie. In țară : vremea va fi 
instabilă, în cea mai mare parte a țării 
și se va răci, mai ales, în jumătatea 
de nord. Vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice 
și izolat de căderi de grindină. Vîntul 
va sufla potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, izo
lat mai ridicate la începutul interva
lului, iar maximele între 16 și 26 gra
de. In București : vreme în general 
instabilă. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.

Cu prilejul celei de-a doua ani
versări a creării Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al țării sale, amba
sadorul Republicii Vietnamului de 
Sud la București, Lam Van Luu, a 
oferit luni seara o recepție la restau
rantul „Pescăruș".

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Emil Drăgănescu. 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie Murgu
lescu. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Vasile Vlad și Andrei

DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ COLUMBIANA 
IN JUDEȚUL PRAHOVA

Delegația parlamentară columbia- 
nă, condusă de Ciro Rios Nieto, pre
ședintele Comisiei de relații externe 
a Senatului Republicii Columbia, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale face o vizită în țara noastră, 
a fost luni oaspete al județului Pra
hova.

Membrii delegației au vizitat 
Grupul industrial de petrochimie 
Brazi și Uzina constructoare de uti
laj petrolier „1 Mai" din Ploiești, 
unde s-au interesat despre procesul

Cronica zilei
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Argentina a trimis ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mănes
cu, o telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările adresate cu prilejul 
Zilei naționale a Argentinei.

★
Ministrul industriei lemnului, Mi

hai Suder, a plecat luni la amiază la 
Moscova, unde va participa la deschi
derea Expoziției de mobilă româ
nească.

La invitația ministrului industriei 
forestiere și de prelucrare a lemnu
lui al U.R.S.S., N. V. Timofeev, mi
nistrul român al industriei lemnului 
va face și o vizită in Uniunea So
vietică.

★
Delegația Ministerului învățămîn- 

tului, condusă de ministrul Mircea 
Malița, care, la invitația ministrului 
învățămintului al Uniunii Sovietice, 
M. A. Prokofiev, a făcut o vizită în 
această țară, s-a întors luni în Capi
tală.

Delegația a vizitat instituții de în- 
vățămint mediu și superior, institute 
de cercetare, s-a întîlnit cu reprezen
tanți ai vieții culturale și științifice 
din U.R.S.S.

Printre persoanele oficiale prezen
te la sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau adjuncții ministrului învăță
mintului, funcționari superiori din 
Ministerul învățămintului.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

La plecarea de la Moscova, tovară
șul Mircea Malița a fost condus de 
M. A. Prokofiev, ministrul învăță
mintului al U.R.S.S., M. I. Juravliova, 
adjunct al ministrului, funcționari su
periori din minister.

Au fost prezenți ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu, precum și membri al am
basadei române.

★
Luni dimineața, a părăsit Capitala, 

plecind in Republica Federală a Ger
maniei, ing. Gheorghe Cioară, preșe
dintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, care, la invita
ția ministrului vest-german pentru 
educație și știință, va face o vizită 
în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți Dinu Buznea și Nieo- 
lae Bărbulescu, vicepreședinți ai 
C.N.S.T., consilieri și experți.

A fost de față Erich Strătling. 
ambasadorul Republicii Federale a 
Germaniei la București.

Vela șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și Comi
tetului Național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții științifi
ce și culturale, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tehnologic al acestor unități indus
triale prahovene, despre condițiile de 
viață și de muncă ale salariaților de 
aici.

Cu acest prilej, primarul munici
piului Ploiești, Gheorghe Alecu, de
putat în M.A.N., a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților.

Delegația a fost însoțită de Stanciu 
Stoian, deputat în M.A.N.

Seara, delegația a plecat spre Bra
șov.

(Agerpres)

Luni seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația condusă de Marțian 
Dan, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tinerelului Co
munist, ministru pentru problemele 
tineretului, care, la invitația minis
trului educației din Finlanda, Meeri 
Kalavainen, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară.

★
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Finlandei, luni, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la Bucu
rești, locotenent-colonel Alpo Anselm 
Kantola, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat general-colonel Ste- 
rian Țîrcă, adjunct al ministrului for
țelor armate, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți Kaarlo Veikko 
Mâkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București, atașați 
militari.

★
Luni la amiază a părăsit definitiv 

Republica Socialistă România Jesus 
Barreiro, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Cuba 
la București.

★
Luni au sosit în Capitală vicepre

ședintele Băncii Internaționale de 
Investiții, Danov Hristo, și Nosko 
Piotr, director în această bancă. Pe 
aeroportul Otopeni, oaspeții au fost 
întimpinați de Mihai Diamandopol, 
președintele Băncii de investiții din 
Republica Socialistă România.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, luni dimineața 
a sosit în Capitală rectorul Univer
sității din Leningrad, prof. dr. do
cent Gleb Ivanovici Makarov. Oas
petele va vizita centrele universitare 
București și Cluj.

★
La Galeriile de artă din Constanța 

a avut loc luni după-amiază verni
sajul expoziției de grafică și pictură 
„Baku — R.S.S. Azerbaidjană", orga
nizată de Filiala Constanța a Uniunii 
artiștilor plastici din Republica So
cialistă România. Sînt expuse peste 
70 de lucrări — peisaje, portrete, 
compoziții — realizate de plasticieni 
din Baku.

(Agerpres)

u

Interviu cu ZÂNG ZUN THEK,
membru supleant al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii 

din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene

Tovarășul Zăng Zun Thek, membru supleant al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, este și președinte din partea tării sale al Comisiei intergu- 
vernamentale consultative in problemele relațiilor economice și tehnico- 
științifice dintre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Democrată Coreeană. A fost conducătorul delegației guvernamentale 
coreene care, in august anul trecut, a vizitat țara noastră și a purtat 
tratative privind dezvoltarea relațiilor bilaterale economice și tehnico- 
științifice. In interviul pe care a avut amabilitatea să ni-l acorde la 
Phenian, tovarășul Zăng Zun Thek a făcut o largă trecere in revistă 
a relațiilor multiple româno-coreene și a perspectivelor dezvoltării lor, 
in preajma evenimentului de seamă : apropiata vizită a delegației de 
partid și guvernamentale române conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Republica Populară Democrată Coreeană.

Relațiile de colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre țările noastre 
— a relevat interlocutorul — au cu
noscut în ultimul timp o dezvoltare 
considerabilă, întîlnirile din cadrul 
Comisiei interguvernamentale consul
tative oferind un cadru propice de 
examinare in comun a problemelor de 
interes reciproc. Această activitate și-a 
găsit, de altfel, o primă finalitate în 
Acordul privind schimbul de mărfuri 
pe perioada 1971—1975. Volumul de 
importuri și exporturi, de un nivel 
înalt, prevăzut în acest document, a 
fost sporit substanțial prin încheierea 
unui Protocol adițional privind livră
rile reciproce suplimentare de mărfuri, 
protocol semnat recent la Phenian, 
în funcție de necesitățile economiei 
sale, România va importa diverse 
mașini și unelte, importante cantități 
de antracit, minereuri nemetalifere, 
oțeluri aliate, aliaje dure și alte pro
duse. La rindul său, R.P.D Coreeană 
va beneficia de diverse mărfuri ro
mânești, între care amintesc, în pri
mul rînd, instalații industriale, ma
șini, produse chimice etc. în domeniul 
cooperării economice și al schimburi
lor tehnico-științifice s-au creat, de 
asemenea, condiții pentru desfășura
rea unor acțiuni, dintre care unele 
au și fost conturate.

Exprimindu-și convingerea că e- 
xistă premise pentru ca realizările de 
pină acum și măsurile concrete pre
conizate in domeniul schimburilor și 
colaborării economice să atingă in 
scurtă vreme un nivel superior din 
punct de vedere cantitativ și calitativ, 
tovarășul Zăng Zun Thek subliniază 
că la baza acestor posibilități cres- 
cinde stă dezvoltarea remarcabilă a 
industriei și agriculturii din cele două 
țări.

— Cu ocazia vizitei făcute anul tre
cut în țara dumneavoastră — a spus 
vicepreședintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene — am putut 
să cunosc la fața locului succesele 
strălucite obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român. Sînt succese de care poporul 
coreean se bucură din toată inima, 
ca de propriile sale realizări.

Și țara noastră a înregistrat pro
grese tot mai mari în procesul de in
dustrializare și în modernizarea a- 
griculturii. Se știe ce moștenire grea 
am primit de la trecutul de exploa
tare colonială. La eliberare, R.P.D 
Coreeană nu avea o bază industrială, 
agricultura ei a foarte înapoiată. A- 
ceastă economie precară, ce cunos
cuse unele ameliorări în primii ani 
de putere populară, a fost complet 
distrusă ca urmare a agresiunii im
perialiste americane. Tactica pămîn- 
tuluî pîrjolit folosită de trupele in
vadatoare a avut urmări foarte grele. 
La încheierea în mod victorios a a- 
cestui război, totul se găsea ruinat, 
sate, orașe, uzine erau în cenușă. Au 
urmat anii reconstrucției, care au de

monstrat — așa cum sublinia tova
rășul Kim Ir Sen — că, oricit de 
mari ar fi distrugerile șl oricît ar 
fi de grea situația creată, atîta timp 
cît există poporul, patria, partidul 
și puterea populară este posibil să 
se reclădească o viață noua. Am re
făcut țara din temelii și apoi i-am 
sporit puterea, făurind o industrie 
înaintată, o agricultură modernă. 
Toate acestea sînt rodul politicii în
țelepte a Partidului Muncii din Co
reea, în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, al eforturilor pline de abnega-

CORESPONDENȚA 
DIN PHENIAN

ție ale poporului nostru, care, unit, 
ca un singur om, înfăptuiește politica 
clarvăzătoare a partiaului.

în timpul războiului și în perioada 
reconstrucției am primit din partea 
popoarelor din țările socialiste un a- 
jutor prietenesc pe care'nu-1 vom ui
ta niciodată. Manifestindu-se ca un 
apropiat tovarăș de luptă, poporul ro
mân ne-a acordat un prețios ajutor 
moral și material atît în timpul răz
boiului, cît și după victorie. Doresc 
ca, prin intermediul presei române, 
să exprim și cu aoeastă ocazie În
treaga recunoștință a poporului co
reean față de poporul român pentru 
acest sprijin tovărășesc.

în prezent — a subliniat Interlo
cutorul — relațiile de prietenie și de 
solidaritate militantă româno-coreene 
servesc dezvoltării economiei socia
liste a fiecăreia dintre țările noas
tre, prosperității celor două popoare 
frățești.

Astăzi putem să ne oferim mai 
mult decît pînă acum unul altuia. 
R.P.D. Coreeană este o țară a mine
reurilor — ur.ele dintre ele extrem 
de rare pe plan mondial și deosebit 
de prețioase pentru tehnologiile mo
derne — o țară cu materii prime va
loroase ; avem totodată o industrie 
a oțelurilor speciale și a mașinilor- 
unelte de un înalt nivel ; vrem să 
dezvoltăm o Industrie chimică și pe
trochimică, precum și alte ramuri ale 
economiei noastre ; este, de aseme
nea, cunoscută industria noastră u- 
șoară. ca și cea de fibre textile arti
ficiale. La rindul ei, România dis
pune de o economie cu un înalt, nivel 
de dezvoltare, bazată pe industria 
grea, cu pivotul ei — construcțiile de 
mașini. Ați dobîndit multă experien
ță în producerea instalațiilor indu
striale. in special a celor necesare 
pentru industria petrolieră și chimi
că. Pentru noi prezintă interes posi
bilitățile pe care le are România In 
domeniul exportului de diverse com

plexe Industriale. în legătură cu a- 
cestea, țin să remarc că sîntem ex
trem de mulțumiți, între altele, de 
uzina de țevi de oțel fără sudură, pe 
care am importat-o din Republica 
Socialistă România. Și în domeniul 
agriculturii, unde aveți realizări re
marcabile, există domenii de colabo
rare de o deosebită utilitate pentru 
ambele părți. Am în vedere, de pil
dă, schimburile de semințe de cali
tate superioară, cum sînt cele prove
nind din România, de la Institutul 
de la Fundulea, al cărui nivel de cer
cetări m-a impresionat profund. A- 
semenea semințe sînt deja în curs de 
experimentare și aclimatizare in ța
ra noastră. Perspective favorabile e- 
xistă și în ce privește industria u- 
șoară. Cît despre planul științei și 
tehnicii, vreau să subliniez că spe
cialiștii din cele două țări au multe 
domenii de interes comun unde pot 
colabora cu succes.

In calitate de președinte, din par
tea țării mele, al Comisiei intergu
vernamentale consultative româno- 
coreene — a declarat tovarășul Zăng 
Zun Thek — îmi exprim convinge
rea că relațiile economice și tehnico- 
științifice, colaborarea în aceste do
menii se vor dezvolta șl mai mult în 
interesul reciproc.

De altfel aceste raporturi economi
ce se înscriu in cadrul larg al re
lațiilor pe multiple planuri, statorni
cite între partidele și guvernele ță
rilor noastre, contribuind totodată la 
adî.ncirea și dezvoltarea acestor re
lații. Ele sînt relații de prietenie fră
țească, ce unesc popoarele și parti
dele noastre în activitatea lor de 
construire a socialismului, in lupta 
lor pentru victoria noii orînduiri. A- 
nul trecut, cînd am avut cinstea să 
fiu primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am putut să constat încă 
o dată cită atenție se acordă dezvol
tării continue a legăturilor româno- 
coreene. De esemenea, conducerea 
partidului și statului nostru, perso
nal tovarășul Kim Ir Sen, se preocu
pă în mod constant de dezvoltarea și 
întărirea relațiilor frățești cu Parti
dul Comunist Român, cu poporul ro
mân, cu Republica Socialistă Româ
nia. în spiritul acestor relații, po
porul nostru de 40 milioane, condus 
de tovarășul Kim Ir Sen, partidul și 
statul nostru nutresc o deplină înțe
legere față de politica și întreaga ac
tivitate a Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în jurul căruia este strîns 
unit întregul popor român.

Noi sîntem siguri — a declarat în 
încheiere tovarășul Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al P.M.C., vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri — că vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va aduce o mare contri
buție Ia Întărirea și dezvoltarea in 
continuare a relațiilor frățești sta
tornicite între partidele și țările noa
stre. Salutind cu toată căldura vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, a celorlalți înalți oaspeți ro
mâni, poporul nostru vede în aceasta 
un eveniment remarcabil al priete
niei și solidarității româno-coreene. 
Pretutindeni, inalții oaspeți români 
vor fi înconjurați cu sentimente de 
profundă dragoste de către oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeană.

Adrian IONESCU
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întreceri pasionante 
pe poligonul de la Tunari

Performanța realizată în prima zi 
a campionatelor internaționale ale 
României de tir de Melania Petrescu 
(593 puncte la proba de armă stan
dard — culcat, 60 focuri) a reținut 
și ieri atenția specialiștilor, a juriu
lui de concurs. Rezultatul acesta 
este superior cu un punct recordului 
mondial aparținînd iugoslavei De- 
sanka Perovici, aflată și ea pe stan
dul întrecerilor, dar clasată pe locul 
al doilea cu 592 puncte (record mon
dial egalat). Recordul lumii l-a ega
lat și concurenta noastră Edda Baia, 
a cărei comportare merită, de ase
menea, să fie subliniată. Antrenorul 
emerit Petre Cișmigiu, coordonator al 
pregătirii loturilor reprezentative, ne 
declara ieri dimineață că rezultatul 
Melaniei Petrescu este omologabil ca 
record mondial (formele de omolo
gare urmează a fi întocmite de forul 
nostru de tir și trimise la U.I.T.), 
fapt ce presupune nu numai apari
ția pe tabela recordurilor supreme 
a numelui unei românce, ci conferă 
tirului românesc un plus de presti
giu pe plan mondial.

Dintre probele desfășurate ieri la 
poligonul Tunari, o atracție specială 
au oferit-o manșele decisive de la 
pistol viteză (in cadrul campionate
lor internaționale) și de la talere a- 
runcate din șanț (pentru „Marele 
Premiu Carpați"). Sovieticul Igor 
Bakalov a cucerit titlul la pistol 
viteză cu 594 p, urmat fiind — la 
numai un punct — de tinărul nostru 
compatriot Dan Iuga și de polonezul 
Hamerlinski. între aceștia doi — pen
tru departajare — a avut loc un 
meci de baraj, la capătul căruia Iuga 
a totalizat 147 puncte (din 150 po
sibile), iar Hamerlinski — 144. Me- 
daliații olimpiadei mexicanei Za- 
pedski, Roșea și Suleimanov) nu a- 
par în primele cinci locuri. De alt
fel, cu excepția lui Iuga, ceilalți 
pistolari români au ocupat locuri 
modeste, greu de explicat : Rosca-14 
(cu 589 p). Atanasiau-16 (cu 589 p), 
Tripșa-24 (584 p). La armă liberă ca
libru redus (trei poziții), s-a impus 

sovieticul V. Aghișcv, cu 1 167 puncte.
„Marele Premiu Carpați" — tro

feu ce revine ciștigătorilor probelor 
specifice de vînătoare — a revenit 
la trap (talere aruncate din șanț) lui 
Gheorghe Florescu (195 t.). Succesul 
românesc la această probă a fost de 
altfel destul de net, ciștigătorul fiind 
urmat în ordine de A. Marinescu 
(191 t), Gh. Popovici (190 t). 1. Du
mitrescu (190 t.). Departajarea aces
tora doi din urmă a prilejuit un 
spectaculos și tensional meci de 
baraj. în prima manșă ambii au 
doborît maximum posibil (25 de ta
lere). Și în manșa secundă egali
tatea a persistat mult timp. La 
talerul 21, Dumitrescu ratează însă, 
ochirea. în proba de sheet (talere 
aruncate din turn), primul loc l-a 
ocupat cehoslovacul Vladimir Libo- 
vițky (190 t).

Astăzi, la Tunari, de la ora 8 se 
dispută două noi probe : armă stan
dard — 3 poziții, 60 focuri (femei și 
juniori) și pistol liber (bărbați). De 
reținut că pe standul de pistol va 
concura și campionul mondial al 
probei — Harald Vollmar (R. D. 
Germană).

I. D.

A

IN
CAIAC-CANOE. — în cadrul con

cursului internațional de caiac-canoe 
de la Budapesta, sportivul român 
Lipat Varabiev a cîștigat proba de 
canoe simplu 10 000 m cu timpul de 
46’ 31" 2 10. urmat de maghiarul Pe- 
trikovics — 46' 35”. Iată cîștigătorii 
celorlalte probe : canoe 2—10 000 m : 
Hingle—Cserha (Ungaria) — 41’ 52" 
3/10 (echipajul român Maxim—Simi- 
onov a ocupat locul trei în 42’ 44”) ; 
caiac 1—500 m : Svidro (Ungaria) — 
1' 55” 2/10 ; caiac 2—500 m : Deme— 
Ratkai (Ungaria) — 1’ 43" 1/10 ; ca
iac 1—10 000 m : Volgy (Ungaria) — 
41' 55” 6/10.

Actualitatea la tenis
• COMENTARII DUPĂ FINALA 

LAND GARROS
Pe marginea finalei probei de sim

plu de la Roland Garros, în care 
s-au intilnit tenismanii Jan Kodes și 
Ilie Năstase, comentatorul agenției 
„France Presse" scrie, printre altele : 
„Pentru a doua oară consecutiv, 
cehoslovacul Jan Kodes a fost vedeta 
internaționalelor ..open" ale Franței, 
repurtind victoria in fața jucătorului 
român Ilie Năstase. Disputată în fața 
a peste 10 000 de spectatori, finala a 
fost de un nivel excelent, în care 
stilul clasic și precis al lui Kodes a 
fost deseori contracarat de talentul 
și fantezia campionului român".
• UN MECI DE MARE ATRACȚIE: ROMANIA—IUGOSLAVIA, 

IN „CUPA DAVIS”
Capitala noastră găzduiește la sfir- 

șitul săptămînii acesteia meciul de 
tenis dintre reprezentativele Iugosla
viei și României, semifinală a zonei 
europene (grupa B) a „Cupei Davis". 
Din echipa noastră tac parte Ion Ți- 
riac, Ilie Năstase. Sever Dron, Petre 
Mărmureanu.

Lotul Iugoslaviei este alcătuit din 
următorii : Franulovici, Iovanovici, 
Spear și Ivancici. Ultimii doi au 
sosit ieri în București. Oas-

RÎNDURICÎTEVA
ATLETISM. — în ziua a doua a 

concursului internațional _ atletic de 
la Zagreb, sprintera româncă Mari
ana Got a obținut două victorii : ea 
a ciștigat proba de 100 m plat in 12” 
și pe cea de 200 m în 24” 2/10. Alte 
rezultate : 3000 m obstacole — Voj- 
voici (Iugoslavia) — >" 57” 2/10 ; 400 
m plat bărbați — Kocuvan (Iugosla
via) — 46” 9/10 (românul Puiu a o- 
cupat locul trei cu 47” 4/10) : 5000 m 
— Korica (Iugoslavia) — 14’ 10” 6/10 
(englezul Taylor a ocupat locul doi 
cu 14’ 12” 8'10) : 200 m bărbați — 
Suek (Austria) — 22” : 100 m gar
duri femei : Lurdes (Cuba) — 14” 
6/10.

KODES—NĂSTASE DE LA RO-

După partida finală, Kodes, foarte 
fericit, a declarat : „A fost cea mai 
frumoasă victorie din cariera mea 
sportivă. în setul al patrulea, cînd 
Năstase a condus cu 3—1, am trecut 
printr-un moment greu,..". La rindul 
său, Ilie Năstase a declarat reporte
rilor : „Am pierdut meciul in primul 
set și in cel de-al patrulea, cînd 
Kodes a luat avantajul la 4—3, la o 
minge discutabilă. Kodes este un ju
cător foarte bun și în compania lui 
trebuie să joci într-un ritm susținut 
pentru a nu fi învins. Or, eu nu am 
fost în cea mai bună formă".

peții vor face antrenamente pe 
terenurile de la „Progresul", sub 
conducerea tenismanului american 
Cliff Richey, angajat special pentru 
a dirija pregătirile sportivilor iugo
slavi în vederea acestui meci

Conform uzanțelor protocolare ale 
competiției, in prima zi (vineri) se 
vor disputa două partide de simplu, 
a doua zi (simbătă) proba de dublu, 
iar a treia zi (duminică) celelalte 
două partide de simplu.

CICLISM. — Etapa a 5-a a Turu
lui ciclist al Serbiei, disputa
tă în circuit la Prokuplie (111 km), 
a fost ciștigată de iugoslavul Plessko 
în 2h35’. Ciclistul român N. Gavrilă 
a ocupat locul 7, la 35 secunde de 
invingător. Ultima etapă se desfășoară 
pe traseul Prokuplie-Krușevaț. Cu o 
etapă înainte de terminarea Turului 
ciclist al Serbiei, in clasament con
duce iugoslavul Bilici cu I6h49’, ur
mat de polonezul Maczecsin — a- 
celași timp, Kuvalia (Iugoslavia) — 
la 1’. Andrei Suciu (România) — la 
1’25”, Gazdici (Iugoslavia) — la 1’30”, 
Taliente (Italia) — la 1’45”, Șt. Su
ciu (România) — la 2*.

Convorbiri Kim Ir Sen 
- Carlos Altamirano
PHENIAN 7 (Agerpres). — La 

Phenian au avut loc convorbiri între 
delegația Partidului Muncii din Co
reea, condusă de Kim Ir Sen. secre
tar general al Comitetului Central al 
partidului, și delegația Partidului So
cialist din Chile, condusă de Carlos 
Altamirano, secretar general al Co
mitetului Central al acestui partid, 
aflată în vizită în R. P. D. Coreeană. 
Cu acest prilej, relatează agenția 
A.C.T.C., au fost discutate, într-o at
mosferă prietenească și tovărășească, 
probleme de interas reciproc pentru 
cele două partide.

Kim Ir Sen, secretar genera! al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, a oferit un banchet in cinstea 
delegației Partidului Socialist din 
Chile.

Luînd cuvîntul, Kim Ir Sen a ară
tat că partea coreeană dă o înaltă 
apreciere politicii progresiste pe plan 
intern și extern promovată de 
Partidul Socialist din Chile și de gu
vernul chilian. Popoarele latino- 
americane s-au ridicat cu tărie la 
luptă pentru libertate și independen
ță, împotriva politicii imperialiștilor 
din S.U.A. de agresiune și subjugare. 
Ne exprimăm ferm solidaritatea cu 
această luptă dreaptă, a spus Kim Ir 
Sen.

Răspunzind, Carlos Altamirano a 
relevat că vizita întreprinsă de socia
liștii chilieni in R. P. D. Coreeană 
le prilejuiește cunoașterea nemijlo
cită a situației din această țară și 
contribuie la întărirea relațiilor din
tre cele două partide. în continuare, 
vorbitorul a exprimat sprijinul so
cialiștilor chilieni față de lupta 
dreaptă a Partidului Muncii din Co
reea și a poporului coreean pentru 
retragerea trupelor S.U.A. din Co
reea de sud și unificarea pașnică a 
patriei pe principii democratice, fără 
amestec din afară.

JOURNAL D’EGYPTE":

„România a manifestat întotdeauna sentimente 
de sinceră prietenie față de popoarele arabe"
CAIRO 7— Corespondentul Ager

pres, C. Oprică, transmite : Sub ti
tlul „Dezvoltarea relațiilor noastre 
comerciale cu România", cotidianul 
„Journal d’Egypte" scrie : „România 
a manifestat întotdeauna sentimente 
de sinceră prietenie față de popoare
le arabe. Ea are o profundă înțelegere 
față de aspirațiile lor de libertate și 
progres. Aceste sentimente se mate
rializează in contribuția crescindă pe 
care România o aduce la dezvoltarea 
colaborării multilaterale cu statele a- 
rabe și in schimburile comerciale și 
culturale cu aceste țări, in interesul 
comun". Valoarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice și 
tehnico-științifice cu țările arabe o- 
cupă un loc din ce în ce mai impor
tant în ansamblul relațiilor econo
mice ale României cu țările în curs 
de dezvoltare, scrie „Journal d’E
gypte". Cotidianul egiptean scoate in 
evidență că acordurile încheiate de 
România cu țările arabe în general 
și cu R.A.U. în specia] „contribuie 
la dezvoltarea substanțială și conti
nuă a relațiilor noastre economice".

In cinstea Congresului P. S. U. G.

Expoziție de artă plastici la Berlin
BERLIN 7. — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite : în 
cinstea celui de-al VIII-lea Congres 
al P.S.U.G., la 7 iunie s-a deschis la 
Berlin expoziția de artă plastică in
titulată „Chipul clasei muncitoare". 
La vernisajul expoziției, organizată 
sub auspiciile Ministerului Culturii al 
R.D.G. și Uniunii artiștilor plastici, 
au participat Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Walter 
Ulbricht, președintele P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți condu

„în comparație cu anul 1969, se a- 
rată în continuare, în 1970 s-a înre
gistrat o creștere considerabilă a 
schimburilor comerciale ale Româ
niei cu toate țările arabe, în special 
cu R.A.U.“.

Datorită eforturilor comune și cu 
asistența tehnică română, scrie 
ziarul, la Alexandria a fost constru
ită o fabrică de produse sodice cu o 
capacitate de 100 000 de tone pe an, 
iar la Hamrawein — un complex mi
nier pentru extragerea și îmbogăți
rea fosfaților. Un adevărat simbol al 
prieteniei dintre popoarele arabe șl 
român il constituie prezența celor 
peste 500 de specialiști români care 
lucrează alături de specialiștii țărilor 
arabe.

„Journal d’Egypte" reamintește, în 
încheierea comentariului său, că 
„România se pronunță în favoarea 
soluționării pașnice, pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate, a cri
zei din Orientul Apropiat, pentru so
luționarea problemei populației pa- 
lestinene, în conformitate cu aspi
rațiile sale naționale".

cători de partid și de stat, personali
tăți ale vieții cultural-artistice, re
prezentanți ai corpului diplomatic 
acreditați în R.D.G.

Prof. Gerhard Bondzin, președin
tele Uniunii artiștilor plastici, a 
subliniat in cuvintul rostit la deschi
dere că această expoziție constituie 
darul adus de oamenii de artă din 
R.D.G. celui de-al VIII-lea Congres 
al P.S.U.G., că majoritatea lucrărilor 
au fost create în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a P.S.U.G. și a con
gresului partidului.



viața internațională______
LA ULAN BATOR S-AU DESCHIS

LUCRĂRILE CONGRESULUI
AL XVI-LEA AL PARTIDULUI

POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL
ULAN BATOR 7. — Trimisul spe

cial Agerpres, Gheorghe Ciobanu, 
transmite : Luni au început, în clă
direa Palatului Marelui Hural Popu
lar din Ulan Bator, lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. La lu
crări iau parte 785 delegați. Participă, 
ca invitate, și delegații ale unor par
tide comuniste și muncitorești, ale 
ttnw mișcări de eliberare națională. 
Alături de conducătorii altor dele
gații invitate, în Prezidiul congresu
lui a luat loc conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Lucrările Congresului au fost des
chise de Jamsaranghiin Sambu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hunal Popular, care a rele
vat sarcinile congresului, convocat 
la numai trei luni după ce partidul 
și-a sărbătorit semicentenarul și în 
ajunul împlinirii unei jumătăți de

veac de la revoluția populară mon
golă. Congresul al XVI-lea, a spus 
el, va face bilanțul uriașei munci 
constructive a poporului mongol in 
anii celui de-al patrulea cincinal și 
va jalona principalele probleme care 
se află în fața partidului și sarcinile 
dezvoltării continue a economiei și 
culturii țării în viitorul cincinal.

Apoi, delegațiile străine la congres 
au fost salutate de D. Molomjanț, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M.

în continuare, delegații au ales or
ganele de lucru ale congresului și 
au' adoptat ordinea de zi, oare cu
prinde : raportul C.C. al P.P.R.M., 
raportul Comisiei centrale de revizie, 
examinarea și aprobarea Proiectului 
de directive cu privire la cel de-al 
5-lea plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale și a culturii Re
publicii Populare Mongole pe anii 
1971—1975, alegerea organelor cen
trale ale partidului.

La primul punct al ordinii de zi, 
a luat cuvintul Jumjaaghiin Țeden-

bal, prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol.

A fost prezentat apoi raportul Co
misiei centrale de revizie.

Lucrările congresului continuă.

Partidului Comunist Român

/n legătură cu apropiata vizită 
în R. P. Chineză a ministrului

de externe iugoslav
Un comentariu al agenției Taniug

ULAN BATOR 7 (Agerpres). — La 
6 iunie, a sosit la Ulan Bator dele
gația Partidului Comunist Român, 
r'mdusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care participă la lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol. Din dele
gație lac parte tovarășii Gheorghe 
Blaj, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Ma
ramureș al P.C.R., Și Sandu Ion, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în R. P. Mongolă.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Țagandamin Dughersu- 
ren, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.P.R.M., Damdin- 
javin Maidar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, Dam- 
dîni Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Lodonghiin 
Rincin, ministrul afacerilor externe, 
Mjatavin Peldje, membru al C.C. al 
P.P.R.M., ministrul industriei ener
getice, combustibilului și geologiei, și 
de alte persoane oficiale.

BELGRAD 7 (Agerpres). — Agen
ția Taniug a transmis un comentariu 
în legătură cu apropiata vizită in 
R. P. Chineză a ministrului de exter
ne iugoslav, Mirko Tepavaț.

Aceasta va fi prima vizită pe care 
o întreprinde în R. P. Chineză o 
înaltă personalitate iugoslavă după 
anul 1957, menționează agenția. 
Fără Îndoială, ea constituie inaugu
rarea unei noi etape în relațiile iu- 
goslavo-chineze și un prilej de a se 
proceda la un schimb de păreri asu
pra unor probleme de importanță 
internațională, precum și de a se 
examina necesitățile și posibilitățile 
colaborării reciproce, într-o atmosfe
ră de sinceritate. în ceea ce privește 
colaborarea economică, agenția men
ționează că există motive de opti
mism, deoarece valoarea schimburi
lor reciproce a crescut mult în ulti
ma perioadă și au fost încheiate une
le acorduri. La dezvoltarea colaboră
rii economice — se relevă în comen
tariu — vor contribui expoziția in
dustrială iugoslavă care va fi organi
zată la Pekin între 25 noiembrie și 
10 decembrie anul acesta, precum și 
participarea Chinei la Tîrgul interna
țional de toamnă de la Zagreb. Anul 
trecut, în cadrul Camerei economice 
federale, a luat ființă o secție pentru 
promovarea colaborării economice cu 
China, iar reprezentanții firmelor iu
goslave au vizitat toamna trecută și 
primăvara aceasta Tîrgul de la Can
ton. La sfîrșitul anului trecut, re
prezentanți chinezi au vizitat iugo
slavia și au avut convorbiri cu con
ducătorii diverselor organizații eco-

nomice iugoslave. în comentariu se 
subliniază, însă, că, pe 
nomic, există încă multe 
nefolosite.

în continuare, se arată 
meniul politic, indiferent 
birile care există și vor continua să 
existe, Iugoslavia și China au poziții 
apropiate într-o serie de probleme 
internaționale. Astfel, pozițiile ambe
lor țări în problema Indochinei sînt 
aproape identice. Iugoslavia, subli
niază agenția Taniug, sprijină drep
turile Chinei la O.N.U. și se opune 
formulelor privind „cele două Chine". 
Iugoslavia consideră că o serie de 
probleme internaționale dintre cele 
mai importante nu pot fi soluționate 
fără participarea Chinei.

Principiile coexistenței pașnice 
slnt o importantă deviză comună în 
domeniul politicii, cu punerea unui 
accent deosebit pe respectul reciproc, 
neamestecul în treburile interne și 
dreptul la dezvoltarea independentă.

în lumina acestor fapte, se poate 
constata că apropiata vizită a secre
tarului de stat Mirko Tepavaț în 
R. P. Chineză va fi un dialog sincer 
pe baza egalității în drepturi, res
pectului mutual și folosului reciproc 
al partenerilor, care au ce să spună 
unul altuia. Aceasta nu este o vizită 
de rutină și nu se poate încadra în 
categoria unor simple „schimburi de 
păreri asupra problemelor de interes 
comun". Ea va fi, fără îndoială, o 
vizită constructivă, în interesul co
laborării iugoslavo-chineze și al pă
cii în lume.

plan eco- 
posibilități

că în do- 
de deose-

PARIS

REUNIUNEA O.E.C.D
PARIS 7 

început la 
Consiliului 
ției pentru 
dezvoltare 
cidental din care fac 
țări.

Ministrul francez al ________
finanțelor, ValCry Giscard d’Estaing, 
a subliniat, printre altele, că persis
tența inflației, permanentizarea sus
piciunii monetare interoccidentale și 
insuficiența sprijinului acordat ță
rilor în curs de dezvoltare sint pro
blemele principale asupra cărora 
participanții la reuniune trebuie 
să-și concentreze atenția.

★
Secretarul de stat american, Wil

liam Rogers, care se află la Paris 
unde participă la lucrările Consiliului 
ministerial al O.E.C.D., a avut luni o 
întrevedere cu președintele Franței, 
Georges Pompidou. La sfîrșitul în
trevederii, Rogers a declarat presei 
că în centrul convorbirilor s-au aflat 
probleme referitoare la Orientul A- 
propiat, între care și perspectivele 
redeschiderii Canalului de Suez, pre
cum și chestiuni economice.

(Agerpres). — Luni, 
Paris 
ministerial
cooperare 

(O.E.C.D.),

au 
lucrările sesiunii 

al Organiza- 
economică 
organism 
parte 22

și 
oc- 
de

economiei

al U. G. S. R. în

A- 
mă-

— Corespondentul
Ionescu, transmite : 

orașul iugoslav
BELGRAD 7. 

Agerpres, G. 
Luni a sosit în 
Vrșeț o delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia, va face o vizită în 
această țară.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Dușan Petrovici, pre
ședintele Consiliului Central al Uni
unii Sindicatelor din R.S.F. Iugosla
via, precum și de alte cadre de con-

ducere ale U.S.I. A fost, de aseme
nea, prezent ambasadorul român la 
Belgrad, Vasile Șandru.

în cursul zilei, între delegația ro
mână, condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, și delegația Uniunii Sindica
telor din Iugoslavia, condusă de to
varășul Dușan Petrovici, au avut 
loc convorbiri cu privire la colabo
rarea dintre organizațiile sindicale 
din cele două țări. A fost făcut, de 
asemenea, un schimb de păreri refe
ritor la mișcarea sindicală interna
țională și, în mod deosebit, în legă
tură cu colaborarea sindicală euro
peană.

La convorbiri a fost de față am
basadorul Vasile Șandru.

A ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII SOVIETICE

Prima stație

pilotată
• S-A REALIZAT JONCȚIUNEA ÎNTRE NAVA „SOIUZ—11" Șl STA
ȚIA ORBITALA „SALIUT" • PENTRU PRIMA OARĂ, UN ECHIPAJ 
ESTE ADUS DE CĂTRE O NAVA DE TRANSPORT LA BORDUL UNUI 
SATELIT ARTIFICIAL AL PĂMÎNTULUI • DUPĂ ÎNDELUNGATUL ZBOR, 
MEMBRII ECHIPAJULUI SE SIMT BINE, IAR APARATURA ȘTIINȚIFICA 
A STATIEI ORBITALE FUNCȚIONEAZĂ NORMAL • S-A TRECUT LA 

' ÎNDEPLINIREA AMPLULUI PROGRAM DE CERCETĂRI

științifică orbitală

O NOUA ȘI REMARCABILA REALIZARE

Zilele trecute s-a desfășurat la 
Lisabona obișnuita sesiune de primă
vară a Consiliului ministerial al 
Pactului nord-atlantic. Ea a avut loc 
într-un moment tind creșterea forțe
lor sociale favorabile întăririi secu
rității europene, intensificarea con
tactelor, a relațiilor economice, poli
tice, culturale între țările continen
tului, fără deosebire de orînduire so
cială, cererile tot mai evidente de de
pășire a divizării Europei în blocuri 
militare ostile și de lărgire a colabo
rării intereuropene, care se manifes
tă inclusiv în unele cercuri condu
cătoare din statele membre ale 
N.A.T.O., se afirmă ca factori de
terminant! al vieții politice din Eu
ropa. Aceștia sînt factori pe care 
nici cercurile N.A.T.O. nu îi mai pot 
ignora.

Așa se și explică de ce pe agenda 
sesiunii de la Lisabona și în comu
nicații final problema relațiilor în
tre țările din Apusul și Răsăritul 
Europei a ocupat un loc central. Au 
fost remarcate de comentatori anu
mite note pozitive cuprinse în de
clarațiile unora dintre miniștrii de 
afaceri externe participanți la sesi
une. Astfel, șeful diplomației fran
ceze, Maurice Schumann, a afirmat 
că „delegația franceză dorește acce
lerarea ritmului destinderii" și s-a 
pronunțat împotriva „studierii inutil 
de îndelungate" a problemei privind 
convocarea conferinței general-euro
pene pentru securitate și cooperare. 
Aldo Moro, ministrul de externe al 
Italiei, referindu-se la relațiile cu ță
rile socialiste, a declarat că „există 
zone unde este de pe acum posibil 
să se desfășoare o competiție paș
nică, un schimb rodnic de idei, ex
periențe și metode". Asemenea note 
au răzbătut și în comunicatul final, 
unde se apreciază „intensificarea 
contactelor, explorărilor și negocieri
lor".

Acest lucru îl cere cu insistență 
opinia publică din țările europene, in
clusiv din România. Este bine cunos
cut că țara noastră subliniază în per
manență însemnătatea capitală a nor
malizării și dezvoltării relațiilor 
multilaterale, de la stat la stat, ca 
bază a înfăptuirii securității euro
pene ; ea a desfășurat o intensă ac
tivitate de întâlniri, contacte la toate 
nivelurile, inclusiv la cel mai înalt 
nivel, cu reprezentanți ai aproape tu
turor țărilor europene. în vederea 
promovării cauzei destinderii și 
securității europene.

Din păcate, la sesiunea N.A.T.O. — 
care s-a desfășurat pe fundalul po
zițiilor contradictorii existente în ca
drul N.A.T.O. — s-au făcut au-

zite și note contrare acestui 
curs pozitiv. Secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Ro
gers, plasîndu-se într-o postură de 
tutelare a altor parteneri, le-a reco
mandat acestora să nu dea dovadă de 
„un activism prea febril" în ce pri
vește relațiile cu țările socialiste ; iar 
primul ministru al Portugaliei, Cae- 
tano, a afirmat, contrar rațiunii poli
tice, că întărirea N.A.T.O. este „con
diția absolut necesară a dialogului 
Est-Vest".

Este, de asemenea, de observat că 
In această problemă, ca și în alte pro
bleme de care s-a ocupat sesiu
nea, s-au manifestat din nou u- 
nele tendințe de a prezenta N.A.T.O. 
ca un organism care să ducă nego
cieri de la bloc Ia bloc. Dar, așa

care viața Însăși le-a dovedit nefruc- 
tuoase. Astfel, nu numai convocarea 
conferinței, dar șii „întreprinderea de 
contacte multilaterale care să ducă la 
o conferință asupra securității și co
operării în Europa" au fost din nou 
subordonate unei clauze de condiți
onare — respectiv de o „încheiere 
fericită" a negocierilor în problema 
Berlinului. Or, așa cum a arătat nu 
o dată tara noastră, o asemenea a- 
bordare este nefirească și contrară 
cursului pozitiv în Europa ; conferin
ța nu trebuie condiționată de solu
ționarea problemelor rămase în sus
pensie sau acumulate după cel de-al 
doilea război mondial întrucît însusi 
țelul ei este de a deschide calea re
glementării problemelor nerezolvate 
și a netezi drumul spre instaurarea

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII
CONSILIULUI N.A.T.O.

cum a scris, pe drept cuvînt, în 
legătură cu sesiunea, oficiosul fran
cez „La Nation", „nu trebuie ca ci
neva să-și facă iluzii asupra posibi
lității unor rezultate adecvate de pe 
urma unor negocieri de Ia bloc la 
bloc". O asemenea abordare nu poate 
contribui decît la consfințirea actu
alei divizări și nu la conturarea per
spectivei lichidării blocurilor militare 
— așa cum o cer interesele majore 
ale securității europene. întreaga evo
luție a vieții politice europene arată 
că progresul destinderii, realizarea 
de pași reali în direcția securității 
europene presupun și reclamă impe
rios participarea directă, pe piaior de 
egalitate, a tuturor statelor europene, 
eforturi perseverente din partea fie
căruia in direcția slăbirii încordării, 
lichidării reziduurilor „războiului re
ce". inclusiv a blocurilor militare, 
dezvoltării înțelegerii și cooperării 
largi între statele continentului.

Comunicatul arată că au fost 
examinate „perspectivele unor con
tacte multilaterale" cu privire la pro
blemele esențiale ale securității șl 
cooperării în Europa. în fapt, hotărâ
rile actualei sesiuni reafirmă în a- 
ceastă problemă poziții vechi, pa

unui climat de largă colaborare și 
securitate pe continent. în prezent, 
s-au creat premise noi, favorabile 
pentru pregătirea și ținerea conferin
ței general-europene ; tocmai de a- 
ceea interesele tuturor popoarelor 
continentului cer să se ia în consi
derație cu realism și luciditate a- 
ceste condiții, să se renunțe la pu
nerea de condiții prealabile, la ori
ce ar putea să ducă la tergiversarea 
conferinței, să se treacă în cel mai 
scurt timp la organizarea unor întîl- 
niri pregătitoare, cu participarea tu
turor statelor interesate, în vederea 
ținerii conferinței — răspunzînd ast
fel dorinței popoarelor care aspiră în 
modul cel mai arzător spre realiza
rea securității pe continentul nostru, 

îmbunătățirea climatului general 
european reclamă în mod imperios 
înfăptuirea unor măsuri efective în 
direcția stăvilirii cursei înarmării, pe 
calea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare. După cum se 
știe, România s-a pronunțat in repe
tate rînduri și a prezentat Comisiei 
de dezarmare de la Geneva propu
neri concrete privind reducerea înar
mărilor în Europa, lichidarea bazelor 
militare, retragerea tuturor trupelor 
în granițele naționale, crearea de

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la Kato
wice a avut loc consfătuirea activu
lui de partid al organizației voievo
dale de pe teritoriul Silezia-Dom- 
browski. Cu aceasta s-a încheiat 
ciclul consfătuirilor voievodale ale 
activului P.M.U.P., oonsacrate, pe de 
o parte, problematicii interne de 
partid, iar pe de altă parte celor 
mai importante probleme curente și 
de perspectivă ce se pun atît la ni
velul întregii țări, cit și al regiuni
lor. Principalul scop al acestor con
sfătuiri, menționează agenția P.A.P., 
l-au constituit întărirea rolului parti
dului, o intensificare a activității la 
toate nivelurile și folosirea deplină a 
rezervelor sociale și economice pen
tru dezvoltarea dinamică a țării.

La încheierea consfătuirii de la 
Katowice, a luat cuvîntul Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C, al 
P.M.U.P., care s-a referit la hotări- 
rile Plenarei a IX-a a Comitetului 
Central al P.M.U.P., în vederea con
vocării Congresului al VI-lea al 
partidului.

Vorbitorul a relevat că, în perioa
da premergătoare congresului, tre
buie să fie desfășurată o intensă 
activitate pentru stabilirea sarcinilor 
și perspectivelor dezvoltării sociale 
și economice a Poloniei în următo
rii ani. Partidul este forța conducă
toare în statul socialist, a relevat 
E. Gierek. De starea, activitatea și 
capacitatea acestuia de a conduce 
masele depinde construirea cu suc
ces a socialismului.

E. Gierek, relevă în continuare 
agenția PAP, a consacrat o mare 
parte a cuvintării sale stadiului lu
crărilor în domeniul formulării prin
cipiilor de bază ale dezvoltării so- 
cial-economice în actualul cincinal și 
ale perspectivelor perioadei de după 
anul 1975. După adoptarea hotărîrilor 
privind creșterea veniturilor popu
lației este necesară accelerarea dez
voltării producției, a spus vorbitorul. 
Principalul scop al dezvoltării eco
nomice din anii următori trebuie să 
devină satisfacerea rapidă și cit mai 
deplină a nevoilor materiale și spiri
tuale ale societății. Totul arată, a 
spus E. Gierek, că in cincinalul 
1976—1980 vom putea înfăptui în 
structura și nivelul producției moder
ne schimbări mai profunde decît este 
posibil în următorii patru ani. 
ceasta se referă, într-o oarecare 
sură, și la programul social.

Sarcina principală a planului cin
cinal pe anii 1971—1975, a spus vor
bitorul, constă în creșterea, mai ra
pidă decît în deceniul trecut, a sala
riului mediu real al celor ce lucrează 
în economia socialistă. în anii 1961—

zone denuclearizate. Un larg ecou a 
avut recenta propunere sovietică cu 
privire la reducerea de forțe armate 
și armamente în regiunea centrală a 
Europei. Față de ecoul unor aseme
nea propuneri, comunicatul N.A.T.O. 
recunoaște că „atenuarea înfruntării 
militare din Europa este indispensa
bilă întăririi securității și stabilită
ții". Miniștrii au hotărît ca adjuncții 
lor să examineze la Bruxelles „unele 
probleme ale reducerii cursei înar
mărilor în Europa" ; reține atenția 
că s-a afirmat dorința de a desem
na reprezentanți „in vederea înce
perii unor convorbiri exploratorii eu 
U.R.S.S. și celelalte guverne intere
sate pentru a hotărî in cele din ur
mă data și ordinea de zi a negocie
rilor cu privire la reducerea mutua
lă și echilibrată a forțelor armate". 
Formularea vagă exprimă însă ten
dința de a se temporiza cît mai mult 
lucrurile și în această privință.

în comunicat se arată că partici- 
panții la sesiune „au primit favora
bil continuarea negocierilor dintre 
S.U.A. și U R.S.S. vizînd limitarea 
armamentelor strategice ofensive și 
defensive" și și-au exprimat satis
facția pentru acordul realizat privind 
cadrul în care vor continua nego
cierile.

La 
făcut 
blice 
liticii 
care 
tre
N.A.T.O. îl , 
reflectare a 
existente și în acest domeniu, în ca
drul sesiunii, ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei, Andreas Cappe- 
len, arătînd că acționează în baza 
unei rezoluții adoptate de parlamen
tul său, a subliniat că politica colo
nială portugheză este în contradicție 
cu principiile Cartei O.N.U. Cu toate 
acestea — a spus Cappelen — 
„N.A.T.O. se identifică din ce in ce 
mai mult cu politica colonială a Por
tugaliei".

întreaga sesiune a Consiliului 
N.A.T.O. n-a făcut decît să confirme 
încă o dată anacronismul aoestui 
bloc militar. în aceste condiții, opi
nia publică internațională își mani
festă hotărîrea de a milita și mai 
ferm pentru progresul destinderii, 
pentru crearea unei ambianțe 
politice de încredere. înțelegere și 
colaborare, pentru înaintarea conti
nuă pe calea întăririi securității și 
păcii în Europa și în lume.

1970, creșterea medie anuală a sala
riului real a fost de 1,7 la sută. în 
actualul cincinal, a spus E. Gierek, 
noi am vrea să dublăm acest ritm 
de creștere a salariului real.

Un al doilea obiectiv cardinal al 
activității noastre de concepere a 
planului cincinal îl constituie 
plasarea deplină în producție a în
tregului tineret ajuns la virsta acti
vă, a relevat apoi vorbitorul. Noi a- 
preciem folosirea deplină a brațelor 
de muncă ca o prevedere programa
tică comparabilă cu cea privind ac
celerarea creșterii salariului real.

O problemă foarte importantă o 
constituie, de asemenea, aceea ca di
namica mai rapidă a producției să 
fie însoțită de o schimbare a struc
turii acesteia, fapt ce decurge din 
cerințele revoluției tehnico-științifice 
și noile nevoi ale populației, la care 
trebuie adaptată producția. Noi ținem 
seama de aceste nevoi, a spus
vorbitorul în continuare, dar
cîmpul de acțiune ne este limitat în 
anii următori de investirea unor mari 
fonduri pentru construirea unor o- 
biective capitale a căror construcție 
trebuie terminată rapid. Totodată, 
trebuie să înfăptuim schimbări 
proporțiile economice, ceea ce 
necesita noi investiții, în special 
industria ușoară și agroalimentară. 
Nevoile sociale sînt uriașe, iar pe
rioada de timp și volumul mijloace
lor sînt mici. Noi vrem să accelerăm 
dezvoltarea economică, a spus E. 
Gierek, intrucît fără aceasta nu vom 
putea îmbunătăți pe viitor condițiile 
de trai și nu vom putea asigura 
locuri de muncă pentru tineret.

Trecînd la unele probleme legate 
de agricultură, primul secretar al 
C.C. al P.M U.P. a relevat că par
tidul și guvernul polonez se călău
zesc in politica lor după principiul 
Îmbinării creșterii rapide a produc
ției agricole cu transformările socia
liste de la sate și din agricultură.

începînd din ianuarie 1972, a spus 
E. Gierek, vor fi desființate, după 
cum s-a mai anunțat, cotele obliga
torii de vite pentru tăiere, de ce
reale și de cartofi, ceea ce va crea 
posibilități suplimentare pentru gos
podăriile agricole. Aceasta se referă 
îndeosebi la speoializarea gospodă
riilor potrivit condițiilor naturale. 
Vom căuta să creăm numeroase gru
puri de gospodării care se speciali
zează pe baza unor contractări pe 
mai mulți ani în producția de lapte, 
de vite pentru tăiat, de nutrețuri, 
gospodării care dau o producție ex
trem de valoroasă, neinfluențată de 
oscilațiile periodice.

Organizațiile noastre de partid, a 
spus in încheiere E. Gierek, își vor 
Îndeplini bine sarcinile dacă vor 
crea asemenea condiții în care ini
țiativa obștească va fi folosită pe de
plin, iar înțelepciunea și experiența 
muncitorilor, agricultorilor, tehnicie
nilor, inginerilor și economiștilor vor 
fi puse în slujba lor, cit și a nevoilor 
întregii țări.

MOSCOVA

sesiunea de la Lisabona s-au 
simțite și cerințele opiniei pu- 
de 

de
îȘi

altele,

a ■ se pune capăt po- 
dominație colonială, 

găsește expresie, în- 
în sprijinul pe care 

acordă Portugaliei Ca o 
pozițiilor divergente

Ion F1NT1NARU

Posturile de radio sovietice anunță că ieri, la orele 10,45 (ora Mos
covei), a avut loc joncțiunea între nava „Soiuz—11“ și stația orbitală 
„Saliut", plasată pe orbită la 19 aprilie. Echipajul navei „Soiuz—11" a 
trecut pe „Saliut", care a devenit prima stație orbitală pilotată. Pînă 
luni la ora 16,00 (ora Bucureștiului), stația „Saliut" efectuase 800 de 
rotații în jurul Pămîntului.

A fost creată astfel prima stație 
științifică orbitală pilotată, realizîn- 
du-se pentru prima oară complexa 
sarcină inginerească-tehnică a a- 
ducerii unui echipaj de către o na
vă de transport la bordul unei sta
ții orbitale — satelit al Pămîntu- 
lui.

Gheorghi Dobrovolski, comandan
tul stației „Saliut", a comunicat că 
membrii echipajului se simt bine 
și că au trecut la îndeplinirea pro
gramului planificat al zborului.

Procesul de cuplare a aparatelor 
cosmice s-a realizat în două etape. 
Întîi a fost efectuată apropierea 
navei „Soiuz—11“ de stația „Sa
liut" pînă la distanța de 100 metri 
cu ajutorul aparatelor automate. în 
continuare, apropierea s-a realizat 
prin mijloace de dirijare manuală. 
După ce cosmonava a abordat sta
ția „Saliut", a fost efectuată prin
derea mecanică rigidă a celor două 
aparate și cuplarea cu ajutorul u- 
nor mijloace electrice și hidraulice.

Apoi cosmonauții au verificat 
dacă sînt ermetic închise comparti
mentele și dacă funcționează nor
mal sistemele de bord ale stației, 
parametrii microclimatului în com
partimentele aparatelor cuplate, au 
deschis capacele tunelului ermetic 
care le unește și au trecut in in
teriorul stației științifice.

Conform datelor informației tele- 
metrice și rapoartelor cosmonauți- 
lor, sistemele de bord, agregatele 
și aparatura științifică 
„Saliut" funcționează normal 
îndelungatul zbor în regim 
mat.

Stația orbitală „Saliut" se 
pune din compartimente dotate cu 
aparatură și cu sisteme necesare 
pentru efectuarea de experimente 
tehnico-științifice și cercetări, pen
tru conducerea zborului stației șl 
reglarea poziției ei în spațiu și, de 
asemenea, cu sisteme care asigură 
condiții normale pentru lucru și 
pentru odihna echipajului. în afară 
de aceasta, cosmonauții folosesc pen
tru lucru și odihnă compartimen
tele navei „Soiuz", în care a fost 
amplasată, de asemenea, o parte a 
aparaturii de cercetare științifică-

Greutatea totală a sistemului cos
mic „Saliut" — „Soiuz" depășește 
25 de tone. în cursul zborului sta
ției orbitale „Saliut" echipajul va 
întreprinde cercetări științifice si

a stației 
după 
auto-

com-

experimente dintre care cele mai 
importante sint următoarele :

— verificarea și încercarea între
gii construcții, a agregatelor, siste
melor de bord șl aparaturii stației 
orbitale pilotate.

— punerea la punct a metodelor 
și mijloacelor automate de orien
tare și de navigație a sistemelor de 
dirijare a complexului în timpul 
manevrării pe orbită.

— studierea geologico-geografică 
a unor obiective de pe suprafața 
Pămîntului, a unor formațiuni at
mosferice, a învelișului de zăpadă 
și gheață al Pămîntului.

— cercetarea caracteristicilor fi
zice, a proceselor și fenomenelor 
din atmosferă și din spațiul cos
mic în diferitele benzi ale spectru
lui radiației electromagnetice.

— cercetări medico-biologice me
nite să determine posibilitățile de 
îndeplinire a diferitelor lucrări de 
către cosmonauți în stație, precum 
și studierea influentei factorilor 
zborului cosmic asupra organismu
lui uman.

Continulndu-șl evoluția pe orbita 
calculată, stația pilotată „Saliut* a 
ieșit la ora 14.00 (ora Bucureștiu- 
lui) din zona de radiovizibilitate de 
pe teritoriul Uniunii Sovietice, pre
cizează agenția TASS. Luni, ultima 
ședință de legătură prin radio cu 
stația orbitală a început la ora 15.24 
și s-a realizat, prin intermediul na
vei de cercetări științifice „Akade- 
mik Serghei Koroliov", aflată în 
Oceanul Atlantic, și al satelitului 
de telecomunicații „Molnia—1". 
După aceea cosmonauții intră în
tr-o perioadă de odihnă.

Așadar, în spațiul cincumterestru 
a fost creată și a început să func
ționeze prima stație științifică or
bitală pilotată. Numele ei se va în
scrie, fără îndoială, ca unimportant 
jalon în istoria cuceririi spațiului 
cosmic. A fost făcut un nou și im
portant pas înainte în dezvoltarea 
tehnicii cosmice, a zborurilor orbi
tale și a navelor de transport care 
să le deservească, care deschide 
perspective largi de cercetare în 
continuare si de folosire a spațiului 
cosmic în interesul dezvoltării știin
ței și economiei.

Moscova, 7.
S. PODINA
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru construcții
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru construc
ții. La lucrări au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Româaia, 
Ungaria și U.R.S.S.

Comisia a analizat probleme care 
rezultă din hotărîrile unor ședințe 
ale Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
Acordind o atenție deosebită con
strucțiilor de locuințe din țările mem
bre, comisia consideră necesară lăr- 
firea colaborării în acest domeniu, 
n cadrul ședinței s-au efectuat con

sultări în privința elaborării unor 
recomandări în vederea creșterii pro
ductivității muncii în construcții în 
țările membre.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de lucru.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 4 iu
nie a încetat din viață, in vîrstă de 
86 de ani, după o boală grea și în
delungată, Lukacs Gyorgy. Omagiind 
memoria 
Central al
Socialist Ungar și Academia de 
Științe a R. P. Ungare subliniază în- 
tr-un necrolog publicat de ziarul 
„Nepszabadsag“ că Lukacs Gyorgy, 
academician, de două ori laureat al 
Premiului Kossuth, a fost o perso
nalitate marcantă a - 
torești revoluționare 
naționale. Eminentul 
marxist, se arată în 
membru al P.M.S.U.
a deținut funcția de comisar al po

defunctului, Comitetul 
Partidului Muncitoresc 

Academia

mișcării munci- 
ungare și inter- 

filozof și estet 
necrolog, a fost 
din anul 1918 și

La sediul înaltei comisii 
de control din Berlinul occi
dental a avut loc ° nou^ ședință 
din cadrul convorbirilor dintre am
basadorii U.R.S.S., S.U.A., Angliei și 
Franței. Un comunicat dat publici
tății relevă că ambasadorii au con
tinuat examinarea problemelor care 
constituie obiectul convorbirilor. S-a 
căzut de acord ca următoarea reu
niune să aibă loc la 25 iunie. Ea va 
fi precedată de consultări la nivelul 
experților.

Sesiunea Consiliului 
F.A.O., care are ca scop pregătirea 
Conferinței generale a organizației, 
și-a început lucrările la sediul F.A.O. 
din Roma. Consiliul a ascultat o in
formare a directorului general al 
F.A.O.. H. A. Boerma, asupra activi
tății din ultimii doi ani a organiza
ției, apoi a ales, in unanimitate, pe 
conducătorul delegației române, Filip 
Tomulescu, ca 
pentru actuala

Partidul Comunist din 
Danemarca pr°nunta pentru 
dezvoltarea unor relații comerciale 
reciproc avantajoase între Danemar
ca și toate țările lumii, a declarat 
președintele partidului, Knud Jes- 
persen, într-un interviu acordat zia-

prim vicepreședinte 
sesiune.

rului „Land of Folk". Totodată, el a 
apreciat că amplificarea schimburilor 
comerciale daneze cu toate țările lu
mii, indiferent de orinduirea loc so
cială sau gradul de dezvoltare eco
nomică, poate constitui o alternativă 
la o eventuală aderare a țării la 
Piața comună, aderare respinsă da 
opinia publică daneză.

Convorbire M. Riad - M.
Tepavaț. g®11® ® avut loc 
o convorbire între vioepremlerul șt 
ministrul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, și secretarul de stat 
pentru afacerile externe al R. S. F. 
Iugoslavia, Mirko Tepavaț, relatează 
agenția M.E.N. Au fost abordate pro
bleme legate de evoluția situației din 
Orientul Apropiat și relațiile dintre 
cele două țări.

Ministrul de externe ai 
Turciei, Osman Olcay, a declarat 
că în cursul schimbului de păreri pe 
care l-a avut la Lisabona cu Chris
tos Xanthopoulos-Palamas, secretar 
de stat la Ministerul de Externe al 
Greciei, a constatat „identitatea 
punctelor de vedere asupra necesi
tății de a accelera convorbirile care 
se desfășoară de aproape trei ani in
tre reprezentanții comunităților grea
că și turcă din Cipru pentru ca ele 
să se încheie într-un termen rezona
bil".

porului al Republicii Sovietice Un
gare.

Organul C.C. al P.M.S.U. a publi
cat, de asemenea, un editorial care 
cuprinde o biografie largă a defunc
tului și relevă însemnătatea activită
ții politice și a operei filozofico-este- 
tice a lui Lukacs Gyorgy.

Funeraliile tovarășului
Gyorgy vor avea loc joi la 
pesta, la Panteonul Mișcării 
torești.

Lukacs
Buda- 

Munci-

★
Academia de Științe Sociale și Po

litice a Republicii Socialiste Româ
nia a trimis Academiei de Științe a 
R. P. Ungare o telegramă în care 
omagiază memoria marelui filozof și 
estetician marxist maghiar.

Descoperirea unui 
nou masacru comis 

de trupele americane
SAIGON. — Un masacru similar 

celui de la Song My a fO3t comis de 
către trupele americane în cătunul 
Truong Khanh, in aceeași provincie, 
Quang Ngai, relatează cotidianul sai- 
gonez „Cong Luan". Această știre, 
menționează ziarul, a fost comunica
tă de martori oculari, locuitori aii că
tunului respectiv. Ei au afirmat că 
65 de civili, ih special copii și fe
mei, au fost doborîți la Truong 
Khanh de tirul soldaților americani, 
cadavrele lor fiind apoi arse cu na
palm.

Ziarul afirmă că o delegație ame
ricană a plecat spre localitatea res
pectivă. (Agerpres)
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