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CONDUSE DE TOVARĂȘUL

VIZITA IN R.P.D. COREEANĂ LA BRAZI

Începerea convorbirilor oficiale

Moment istoric in dezvoltarea relațiilor 
frătesti romăno-chineze, în interesul 

ambelor popoare, al socialismului, 
al luptei antiimperialiste și al păcii

-- -----------------
IN ZIARUL DE AZI: I 
-------------------------------------- ț 
• RĂSPUNZÎND CHE- ! 

MĂRII CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE - i 
COLECTIVE DE MUNCĂ 
DIN ÎNTREAGA ȚARĂ ÎȘI 
SPORESC ANGAJAMEN- 
TELE ÎN ÎNTRECEREA ț 
SOCIALISTĂ • GARAN- | 
TAȚI PRELUAREA RIT- t 
MICA, ÎN BUNE CONDI- t 
ȚII, A NOII RECOLTE?

• SPORT

în funcțiune 
o nouă fabrică

realizează 
industriei 

maselor

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scânteii”, C. Căpraru). — în 
cadrul grupului industrial de 
petrochimie din Ploiești a 
avut loc o nouă și importantă 
premieră : a intrat în funcțiune 
fabrica de anhidridă maleică cu 
o capacitate de 6 000 tone anual. 
Noua unitate, care 
un produs necesar 
medicamentelor și a 
plastice, reprezintă un succes de 
seamă al petrochimiștilor de la 
Brazi, al constructorilor de la 
I.S.C.M. Noul obiectiv a fost 
înălțat într-un timp relativ 
scurt, deși execuțiile de montaj 
al complicatelor instalații au 
fost destul de dificile.

La toate instalațiile noilor u- 
nități, ne spune ing. Dumitru 
Cioc, care a urmărit și recep
ționat toate lucrările din partea 
beneficiarului — s-au efectuat 
probe mecanice și tehnologice 
care au decurs în bune condiții. 
Intrate în producție, insta
lațiile funcționează la parametrii 
tehnologici prevăzuți. întregul 
proces de fabricație este auto
mat, cerînd operatorilor si mai
ștrilor o calificare superioară, 
în timpul construcției instalații
lor au fost pregătiți temeinic o- 
peratori și cadre medii, care au 
participat și la montajul utila
jelor pentru a le cunoaște, pen
tru a se familiariza cu noile teh
nologii. Cadrele inginerești si-au 
aprofundat și ele cunoștințele în 
fabricarea anhidridei maleice. 
produs care se realizează pen
tru prima dată în țară.
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la convorbirile 

oficiale româno-cambodgiene
La 2 iunie 1971, excelența sa 

domnul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, și excelența sa domnul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, s-au întîlnit la Pekin cu Sam- 
dech Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, și Samdech Penn Nouth, 
președintele Biroului Politic al 
Comitetului Central al F.U.N.K. si 
prim-ministru al Guvernului Re
gal de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire oficială, la care au parti
cipat :

— din partea română : excelen
țele lor domnii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid 
București, primarul general al Ca
pitalei, George Macovescu, mem
bru al C.C. al PC.R., prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Aurel Duma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România în R. P. Chineză.

— din partea cambodgiană : ex
celențele lor domnii Keat Chon, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al F.U.N.K. și ministru 
delegat la Președinția Consiliului 
de Miniștri, Thiounn Prasith, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al F.U.N.K. și ministru 
însărcinat cu coordonarea efortu
rilor luptei pentru eliberarea na
țională, alteța sa Sisowath Methavi, 
directorul Cabinetului șefului sta
tului, și Ker Meas, ambasadorul 
Cambodgiei în R. P. Chineză.

în cadrul convorbirilor, partea 
română a informat despre munca 
și activitatea desfășurată de po
porul român, sub conducerea par
tidului comunist, pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de Congre
sul al X-lea al Partidului Comu
nist Român în vederea construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

La rîndul său, partea cambod

giană a informat despre situația 
din Cambodgia înainte și după lo
vitura de stat reacționară din 18 
martie 1970, despre lupta unită a 
poporului cambodgian împotriva 
agresiunii imperialismului S.U.A. 
și a lacheilor săi de la Saigon, îm
potriva clicii Lon Noi — Sirik Ma- 
tak — Son Ngok Thanh, pentru 
redobîndirea suveranității și inte
grității teritoriale a țării, pentru 
construirea Unei Cambodgil inde
pendente, pașnice, neutre, demo
cratice și prospere.

Partea română a condamnat a- 
ceastă agresiune imperialistă, a dat 
o înaltă apreciere luptei juste duse 
de forțele populare din Cambod
gia sub conducerea F.U.N.K. Ea a 
reafirmat simpatia și solidaritatea 
poporului român cu poporul cam
bodgian, care, alături de popoarele 
vietnamez și laoțian, își apără 
dreptul sacru la libertatea și in
dependența națională.

Partea cambrdgiană a exprimat 
recunoștință poporului român și 
guvernului Republicii Socialiste 
România, care au recunoscut de la 
început Guvernul Regal de Uni
tate Națională ca fiind singurul 
guvern legal și legitim al Cambod
giei. precum și pentru sprijinul a- 
cordat luptei poporului cambod
gian. Ea a exprimat cele mai căl
duroase felicitări pentru străluci
tele succese obținute în toate do
meniile de către poporul român sl 
Republica Socialistă România, sub 
conducerea partidului comunist, 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Ea sprijină 
politica Republicii Socialiste 
România, întemeiată pe coexisten
ța pașnică, de dezvoltare a coope
rării între state pe baza principii
lor independentei și suveranității, 
neamestecului în treburile interne 
și egalității în drepturi.

Partea română sprijină propune
rile făcute de Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, 
în declarația sa în 5 puncte din 23 
martie 1970.

Cele două părți cer ca Statele 
Unite ale Americii să respecte 
drepturile naționale fundamentale 
ale poporului cambodgian, garan
tate prin acordurile de la Geneva 
din 1954 și ca, în acest scop, Sta
tele Unite să înceteze toate bom
bardamentele și celelalte acte de 
agresiune împotriva Cambodgiei șl 
a poporului cambodgian, să fie re- 

(Continuare tn pag. a ni-a)

Joi, 10 iunie, au început convor
birile oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri.

La convorbiri au participat mem
brii delegației române : Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Manea Mă- 

nescu, membru al comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Du
mitru Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul României în 
R.P.D. Coreeană, precum și Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Emilian Do- 
brescu și Constantin Mitea, membri 

supleanți ai C.C. al P.C.R., consi
lieri la C.C. al P.C.R.

Din partea coreeană au partici
pat : Țoi En Ghen, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C., președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme, Kim 
Ir, membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C., prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, general de 
armată O Jin U, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C., șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei populare coreene, 
Zăng Zun Thek, membru supleant 
al Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al Cabinetu

lui de Miniștri, Yang Hyang Sop, 
membru supleant al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
Hă Dam, membru al C.C. al P.M.C., 
ministrul afacerilor externe, Kim 
Iang Nam, membru al C.C. al 
P.M.C., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.M.C., Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene în Ro
mânia.

în cadrul convorbirilor, a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
dezvoltării pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, precum și 
asupra unor probleme de interes 
comun.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie fră
țească.

La capătul a 9 zile, pe durata că
rora am fost martorii unui bogat și 
divers evantai de manifestări de vi
brantă prietenie și căldură, se poate 
afirma cu deplin temei că vizita în 
R.P. Chineză a delegației de partid 
și guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
înscrie ca o pagină strălucită în ana
lele legăturilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre cele două țări și 
popoare ziditoare ale noii orînduiri, 
ca un eveniment internațional de 
largă rezonanță in cronica solidari
tății forțelor antiimperialiste, a lup
tei popoarelor pentru socialism, pro
gres și pace.

Un moment de cea mai mare în
semnătate al acestei vizite l-a prile
juit întrevederea avută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al României, și soția sa, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum și 
toți tovarășii din delegația de partid 
și guvernamentală română, cu tova
rășul Mao Tzedun, președintele C.C 
al P.C. Chinez, cu tovarășul său 
apropiat de luptă, Lin Biao. vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, și 
alți conducători chinezi. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, in spiritul 
solidarității militante dintre cele două 
partide, țări și popoare ale Româ
niei și Chinei. între tovarășii Mao 
Tzedun și Lin Biao, Ciu En-lai. Kan 
Sen și alți conducători chinezi, și 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a României, au avut 
loc convorbiri prietenești.

In timpul vizitei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
ceilalți membri ai delegației s-au 
întîlnit și au purtat convorbiri cu 
tovarășul Ciu En-lai și alți membri 
ai conducerii de partid și de stat ai 
Republicii Populare Chineze.

în cursul călătoriei, delegația ro
mână s-a întilnit cu reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat locale, 
ai comitetelor revoluționare, ai mi
liției populare și gărzilor roșii, cu 
largi mase de oameni ai muncii din 
China Populară.

Sute și sute de mii de locuitori 
din capitala țării, Pekin, din marile 
orașe Nankin și Șanhai, din împre
jurimile acestora au făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, soției sale, 
tovarășa Elena Ceaușescu. membri
lor delegației române o primire săr
bătorească, de neuitat. în ovațiile 
și uralele lor. in lozincile de salut 
scandate neîntrerupt de mulțime, in 
pavoazarea festivă a străzilor și clă
dirilor principale. în revărsarea de 
sunet și culoare de o infinită varie
tate, întîlnită pretutindeni pe unde a 
trecut delegația. în articolele și re
portajele presei chineze care a con
sacrat spatii ample vizitei — si-au 
găsit expresie în modul cel mai e- 
locvent sentimentele de afecțiune si 

prețuire pe care poporul chinez le 
nutrește față de poporul nostru, față 
de România socialistă, stima și con
siderația față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de ceilalți conducă
tori români. La rîndul ei, delegația 
de partid și guvernamentală româ
nă a adus cu ea și a exprimat în tot 
cursul vizitei mesajul sentimente
lor de statornică prietenie, de 
respect și prețuire pe care poporul ro
mân le manifestă față de poporul chi
nez, de marea Chină populară, față de 
Partidul Comunist Chinez, față de 
președintele Mao Tzedun și ceilalți 
conducători chinezi. întreaga desfășu
rare a vizitei a reflectat solidaritatea 
activă, internaționailistă dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, do
rința reciprocă de a face ca priete
nia și colaborarea româno-chineză să 
se dezvolte și să Înflorească necon
tenit.

Obiectivele de interes economic, 
cultural și științific vizitate au ofe
rit oaspeților români mărturii 
concludente ale succeselor remar
cabile obținute de poporul chi
nez în edificarea unui stat so
cialist, puternic și prosper. Prin 
munca sa eroică și plină de abnega
ție, harnicul și talentatul popor chi
nez a înfăptuit în patria sa profunde 
transformări revoluționare în toate 
domeniile vieții sociale, a obținut vic
torii strălucite în sporirea continuă a 
potențialului economic, în știință și 
tehnică, în ridicarea bunăstării 
materiale și culturale a maselor. Toa
te aceste succese, marile victorii în 
edificarea orînduirii socialiste din 
China populară constituie o contri
buție de seamă la creșterea puterii 
și prestigiului socialismului în lume, 
la consolidarea forțelor care lupta 
împotriva politicii agresive a impe
rialismului, pentru libertate și inde

CONGRESULUI AL lll-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BOLIVIA

LA PAZ
Cu prilejul celui de-al III-lea Congres al Partidului Comunist din 

Bolivia, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează par- 
ticipanților la lucrări, comuniștilor și oamenilor muncii bolivieni un 
cald salut tovărășesc din partea comuniștilor și oamenilor muncii români.

Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, precum și în activitatea partidului dumneavoastră consa
crată unirii tuturor forțelor revoluționare, progresiste și patriotice care 
militează împotriva uneltirilor cercurilor imperialiste, pentru apărarea 
și consolidarea independenței naționale, înfăptuirea aspirațiilor de pros
peritate și progres social ale întregului popor muncitor bolivian, pentru 
pace și cooperare internațională.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

pendență, pentru «alvgardarea păcii. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
glas sentimentelor de înaltă apreciere 
pe care le nutrește poporul român 
față de glorioasele tradiții revoluțio
nare ale poporului chinez, față de 
realizările obținute de el, sub con
ducerea partidului său comunist, in 
opera de construcție socialistă.

Vizita a oglindit, totodată, că tn 
R. P. Chineză sînt binecunoscute 
realizările poporului român în edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Cu satisfacție s-au putut 
înregistra cuvintele de caldă prețui
re ale conducătorilor de partid și de 
stat, ale oamenilor muncii chinezi 
față de lupta revoluționară a po
porului român, față de succesele do- 
bîndite de poporul nostru, strîns unit 
în jurul Partidului Comunist Român, 
în economie, în agricultură, în cul
tură, în întreaga operă de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Convorbirile dintre cele două părți, 
purtate în spiritul prieteniei cordiale 
și înțelegerii reciproce, au analizat 
stadiul actual și perspectivele rela
țiilor româno-chineze, au prilejuit un 
larg schimb de păreri asupra proble
melor de interes comun.

Puternic ancorate în trecutul de 
luptă revoluționară a celor două po
poare, relațiile de profundă priete
nie dintre cele două partide, țări și 
popoare ale României și Chinei au 
dobîndit în anii socialismului un 
conținut nou, tot mai bogat, trăinicia 
lor fundamentîndu-se pe marxism-le
ninism și internaționalism proletar, 
pe respectarea cu strictețe a prlnci-

Ion F1NTINARU 
Romulus CĂPLESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL Garantați
DIVERS
Explozie... 
constructivă

— Ardee ! — a dat semnalul 
artificierul Ion Secreanu și, la 
cîteva secunde, s-a dezlănțuit un 
spectacol tectonic, pînă de cu- 
rînd unic în Țara Oașului. „Sce
na" spre care își ațintiseră privi
rile sute de oșeni prezenți pe 
dealurile din împrejurimi — ca
riera de piatră Turț. Pregătită 
timp de trei zile și trei nopți de 
către cei mai buni mineri și ar
tificieri în frunte cu Vasile Ugă- 
ceanul, inginer-șef al întreprin
derii „Oșana“ Negrești, masiva 
pușcare (la care s-au folosit a- 
proape 8 000 kg exploziv, ampla
sat în pîntecele carierei de pia
tră) s-a soldat cu o producție 
record de andezit. Peste 100 000 
tone de materiale de construcții, 
aproape in întregime fasonate. 
Dintr-o singură bubuitură — 
materiale pentru fundația a 
circa 1 500 de case. Front de 
lucru pentru aproape doi ani de 
zile ! Argumente arhisuficiente 
pentru... explozia de bucurie și 
felicitările reciproce — la care 
se cuvine să adăugăm și pe cele 
ale noastre — ale minerilor care 
au săvîrșit o asemenea ispravă !

preluarea ritmică, 
in bune condiții, 
a noii recolte?

puține zile de momen-

Proiectul de lege cu privire la
ORGANIZAREA Șl CONDUCEREA

Lecție9

tragică
Ștefan Eftene, Aurel Costache, 

Nicolae Porumb și Ștefan Baltat 
din Brăila se aflau pe faleza 
Dunării în autoturismul 1—Bll— 
1941, proprietatea asociației ju
dețene de vinătoare și pescuit 
sportiv. Veniseră să invețe con
ducerea automobilului. In timpul 
executării unei întoarceri, in 
urma unei manevre greșite, 
autoturismul a intrat in gardul 
metalic al ștrandului de pe ma
lul Dunării, provocînd moartea 
șoferului Ștefan Baltat și răni
rea gravă a lui Nicolae Porumb. 
In afara tuturor celorlalte as
pecte pe care le îmbracă fapta, 
se naște totuși o întrebare ; cind 
va avea orașul Brăila un teren 
amenajat pentru exerciții de 
conducere auto fără asemenea 
pericole I

„Ghipsul" 
viitorului

Se știe că vindecarea fracturii 
oaselor lungi se face îndeobște 
prin aplicarea unui pansament 
de ghips. Nu este simplu nici 
pentru medic, nici pentru pa
cient. De aceea, medicul 
Corneliu Zaharia, de la spi
talul „Colentina“ din Capita
lă, a imaginat un dispozitiv fi- 
xator-impactor care inlocuiește 
ghipsul. Aparatul construit de el 
este alcătuit dintr-un cadru me
talic extern, prevăzut cu niște 
orificii, prin care se introduc un 
număr de tije care se înșurubea
ză în fragmentele osului fractu
rat. Aceste tije sînt apoi strinse 
progresiv și elastic, pînă ce 
realizează o compresie optimă 
permanentă în focarul de frac
tură. Odată încheiată „operația", 
pacientul se poate mișca nestin
gherit pînă la deplina vindecare, 
cînd aparatul este scos. Pe 
lîngă faptul că înlocuiește clasi
cul ghips, noul aparat prezintă 
încă o serie de avantaje : țesu
turile musculare nu suferă nici 
o atrofiere, iar aplicarea altor 
tratamente locale se poate face 
concomitent cu vindecarea frac
turii. Aplicat cu succes în ca
drul spitalului, unde toate cele 
40 de fracturi (unele conside
rate incurabile) s-au vindecat, 
noul aparat se anunță de pe 
acum drept „ghipsul" viitorului.

Furnizori
de ocazie

La magazinul de încălțăminte 
din strada Emil Zola nr. 1 din 
Cluj a venit intr-una din zile 
un client cu o pretenție, la în
ceput, cel puțin bizară. El a pro
pus vînzătorului, nici mai mult 
nici mai puțin, decit ...să-i vîn- 
dă zece perechi de pantofi noi- 
nouți, ca scoși din-fabrică. Cum 
magazinul respectiv avea me
nirea de a vinde și nu de a 
cumpăra, a fost chemat la fața 
locului un lucrător de miliție. 
Așa s-a constatat că Ion Baciu, 
manipulant de magazie la „Clu
jeana", împreună cu Nicolae 
Neciu, pînă de curind angaja
tul aceleiași întreprinderi, sus- 
trăseseră încălțămintea pentru 
a o valorifica pe cont propriu. 
In consecință, amîndoi au fost... 
încălțați pentru a fi trimiși în 
fața instanței de judecată.

Compresorul 
si... astenia »

Locatarii blocului R 31, din 
strada Mașina de Pline nr. 6 
din Capitală au toate motivele 
să se îmbolnăvească de astenie. 
De trei săptămîni — are, n-are 
treabă — între orele 7 și 10, sub 
ferestrele lor duduie (de zgu
duie ferestrele) un compresor. 
Lucrările care trebuie execu
tate, în mod firesc puteau fi 
terminate în două-trei zile, 
dar ele trenează din lipsă de spe
cialiști. Bine-bine, dar în cazul 
acesta de ce duduie în gol com
presorul respectiv ? Iată expli
cația : mecanicul său este plătit 
după orele de funcționare : stă 
compresorul, nu primește sala
riu ! Și cum situația nu-1 con
vine, își face zilnic programul 
de zgomote, spre disperarea lo
catarilor, ale căror apeluri nu 
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Ne despart . __ . ________
tul cînd se va trece din plin la sece
riș. Campania de recoltare din acest 
an se desfășoară în condiții mai deo
sebite față de anii precedenți. în pri
mul rînd, producția, după cum apre
ciază specialiștii din agricultură, este 
bună. Datorită ploilor abundente, cît 
și timpului care, după cum afirmă 
meteorologii, se va menține umed, la 
recoltare va fi nevoie de un efort 
mai mare din partea mecanizatorilor. 
Totodată, va trebui să se asigure con
diții optime de înmagazinare a ce
realelor, ținînd seama că acestea vor 
avea un grad mai ridicat de umidi
tate. De aceea, magaziile și utilajele 
de condiționare vor trebui pregătite 
ireproșabil. In cursul unui raid-an- 
chetă am constatat că, în general, 
magaziile bazelor de recepționare sînt 
pregătite : reparate, curățite și dezin
fectate. în județul Brăila spațiile 
sînt suficiente pentru a prelua în
treaga producție de cereale. La unele 
baze — Făurei, Urleasca, Brăila, 
și altele — au fost pregătite spații 
cu o capacitate suplimentară de 33 620 
tone, față de cea planificată. S-au re
parat 36 de magazii și 6 silozuri. Peste 
tot au fost făcute lucrările de văruire 
interioară și exterioară, s-au înlocuit 
și reparat pode
lele și acoperișu
rile deteriorate. 
Acum se execută 
lucrări de dezin
fectare, se înlă
tură orice posibi
litate de apariție 
a unor eventuale 
focare 
tație.

„Am 
atenție 
lucrărilor de me
canizare a preluării și condițio
nării produselor — ne declara 
tov. ing. Teodor Iurieț, directorul 
întreprinderii. La bazele Bărăga
nul, Urleasca și altele, am dez
voltat mecanizarea așa incit acum 
putem spune că sîntem pregătiți să 
preluăm, mecanic, întreaga producție 
pe care o vom depozita în silozuri și 
magazii. Măsurile pe care le-am luat 
ne dau posibilitatea să preluăm 
zilnic pînă la 12 000 tone de cereale 
cu o umiditate de 17 la sută. Dacă 
se depășește acest procent de umidi
tate sîntem nevoiți să apelăm la us- 
cătoare. Am avut în vedere și acest 
lucru. Pe lîngă cele 21 de instalații 
de uscare, anul acesta am mai con
struit încă 3 uscătoare din fonduri de 
mică mecanizare. Această dotare ne 
dă posibilitatea să uscam pînă la 
3 020 de tone zilnic".

Și în județul Teleorman, întreprin
derea pentru valorificarea cerealelor 
a luat din vreme măsuri de pregătire 
a silozurilor și magaziilor. Concomi
tent, au fost reparate și revizuite teh
nic instalațiile tehnologice, utilajele, 
coloanele pentru uscarea produselor, 
transportoarele, trioarele, selectoa
rele, benzile, șnecurile, electrovenii- 
latoarele, au fost constituite puncte 
mecanizate pentru recepționarea ra
pidă a produselor. Datorită acestui 
lucru există posibilitatea ca zil
nic să se preia mecanizat 22 700 
tone de cereale, din care se pot precu- 
răți, concomitent cu recepționarea, 
11 400 de tone. Aceasta face posibil 
ca în numai 12 zile bazele de recep
ții și silozurile să poată recepționa 
întreaga cantitate de produse contrac
tate. Pentru produsele ce vor fi re
coltate și aduse zilnic în silozuri și 
baze, cu umiditate peste limitele unei 
conservări corespunzătoare, in județ 
se dispune de 9 instalații pentru us
carea acestora, cu o capacitate zilnică 
de 152 tone la o extracție de 3.5 pro
cente, ceea ce face posibilă uscarea 
a circa 45 000 tone de cereale pe lună.

In județul Tulcea, 
celor 84 de 
dispune I.V.C. 
zul de mare capacitate sînt 
pe gata. A început, de asemenea, 
dezinfectarea spațiilor de depozitare. 
Bazele de recepție de la Casimcea, 
Pecineaga, Piatra Frecăței și Mah- 
mudia sînt gata cu pregătirile necesa
re în vederea noii campanii de pre
luare și conservare a recoltei din 
acest an.

Cele arătate mai sus demonstrează 
preocuparea organelor locale de partid 
și de stat, a lucrătorilor de la între
prinderile județene de valorificare a 
cerealelor pentru primirea și păstra
rea în bune condiții a cerealelor. 
Analiza a scos la iveală însă și unele 
probleme care trebuie rezolvate pînă 
la începerea secerișului și pe care 
vrem să le reliefăm în rîndurile ce 
urmează. Există garanția unei pre
luări ritmice a recoltei ? întrebarea 
am adresat-o tov. Vasile Sima, șeful 
bazei de recepție Măcin, județul Tul
cea, unde an de an au existht greu
tăți în preluarea recoltei.

— Da și nu. Cele două magazii cu 
o capacitate de 6 000 tone sînt gata. 
Dar nu avem în port decit o singură 
basculă. Acest lucru ne împiedică să 
preluăm cu operativitate recolta.

Cele aflate le-am adus la cunoștin
ța tov. ing. Maria Cîrjan, director ad
junct la I.V.C. Tulcea.

— Intr-adevăr, la Măcin avem cele 
mai mari greutăți. Lipsa spațiu
lui, a utilajului chiar, ne va crea

de infes-
acordat o 
deosebită

magazii 
Tulcea,

și în acest an anumite greutăți, ni 
s-a spus. Am apelat la centrala noas
tră, solicitînd prin împrumut, din 
portul Constanța, în momentul cînd 
vor deveni disponibile, trei pompe 
vacuvator. în acest fel vom putea 
rezolva preluarea cerealelor.

Asigurări că preluarea recoltei din 
acest an va decurge normal ne-au fost 
date, nu însă fără a lăsa loc și pen
tru eventuale scuze în timpul cam
paniei. Sub paravanul scuzelor obiec
tive însă, două bascule aflate la Baia 
și Piatra Frecăței au fost date dis
ponibile sub motiv că au o capaci
tate mică de cîntărire. Nejustificat 
ni se pare și argumentul neputinței 
de a organiza schimbul doi la pre
luare numai pe presupunerea că 
transporturile de recoltă nu se vor 
efectua decît în limitele zilei-lumină. 
Dacă organul în drept, ce se ocupă 
acum de asigurarea tuturor măsu
rilor pentru preluarea în ritm susți
nut a recoltei din acest an, afirmă că 
totul va merge totuși bine nu ne ră- 
mîne decît să ne convingem de aceșt 
lucru în zilele campaniei.

La Brăila se pune 
bită stringență problema 
magaziei de cereale de la 
anul trecut s-a

UNITĂȚILOR ECONOMICE DE STAT
Recentul proiect de lege cu privire la organizarea și conducerea unită

ților economice de stat se înscrie ca parte integrantă a vastei acțiuni inițiate 
și conduse de partid în vederea perfecționării organizării, conducerii și pla
nificării economiei naționale. Prin prevederile sale se delimitează mai rigu
ros rolul ce revine întreprinderilor și centralelor în mecanismul economic al 
țării, atribuțiilor și modului de organizare și funcționare a unităților econo
mice de stat ; totodată, se precizează competențele și răspunderile ce revin 
organelor de conducere colectivă — comitetele de direcție, consiliile de admi
nistrație — rolul și atribuțiile adunărilor generale ale salariaților, ca for su
prem de conducere a unităților economice de stat. Noua reglementare asigură 
ridicarea la un nivel superior a muncii de conducere, în concordanță cu exi-

gențele actuale ale progresului economic, contribuie Ia adîncirea democrației 
socialiste, creează un cadru corespunzător pentru participarea directă a tutu
ror oamenilor muncii la conducerea vieții economice.

Potrivit practicii democratice profund încetățenite în societatea noastră, 
proiectul de lege cu privire la organizarea și conducerea unităților economice 
de stat este supus discuției publice pentru a da posibilitate cadrelor de con
ducere, specialiștilor, tuturor oamenilor muncii din întreprinderi și instituții 
să-și spună părerea și să contribuie la îmbunătățirea și definitivarea lui. Zia
rul „Scînteia" pune la dispoziția cititorilor coloanele sale pentru a-și expune 
punctele de vedere, observațiile, propunerile.

RAIDUL NOSTRU 
LA BAZELE 

DE RECEPȚIE

majoritatea 
de care 

cît și silo- 
aproa-

cu deose- 
terminării 

Triaj : 
făcut recepția pro

vizorie a lucrării, 
constatîndu-se o 
serie de neajun
suri. Atunci s-a 
întocmit pe trei 
pagini lista re
medierilor pe care 
constructorul — 
întreprinderea 7 
const rucții-montaj 
Galați — trebuia 
să le termine in
tr-un timp stabi
lit. Remedierile 

efectuate nici în 
a 

sînt etanșe, fapt 
apa din precipitații 

r______ în interior, degra-
dind produsele. Mari defecțiuni sînt 
semnalate și la consolidarea balus
tradei de pe acoperișul lanpenoului, 
iar casa liftului nu corespunde di
mensiunilor din proiect (nu e perfect 
verticală), din care cauză întreprin
derea „Ascensorul“-București nu 
poate executa montajul liftului. Con
structorul dă vina pe proiectant, iar 
proiectantul — Institutul de cercetări 
și proiectări agricole București — nu 
e de acord cu învinuirile aduse de 
constructor. Dacă acum se mai pot 
prezenta explicații și scuze, se mai 
pot arunca învinuiri reciproce. în 
timpul campaniei asemenea scuze se 
vor solda cu pagube. Or, nimănui 
nu-i este permis să irosească nici un 
bob din recoltă. De aceea este ne
cesar să se întrunească de urgen
ță organele care răspund de 
această problemă și să ia măsurile 
care se cuvin în vederea organizării 
temeinice a preluării cerealelor și 
păstrării lor în cele mai bune condiții. 

Se pare, așa cum rezultă din con
statările făcute cu prilejul raidului 
nostru, că magaziile și silozurile a- 
parținînd I.V.C. au fost curățate. Dar 
cantități însemnate de produse se 
păstrează în magaziile proprii ale 
cooperativelor agricole. Or, în aceas
tă privință se constată cele mai multe 
neajunsuri. In județul Teleorman, 
magaziile cooperativelor agricole de 
producție din Brînceni, Buzescu, Că- 
linești, Videle, Mîrzănești, Pietroșani, 
Piatra și altele n-au fost încă ame
najate și pregătite corespunzător. 
Faptele arată că nu există un control 
sever asupra modului cum sînt pre
gătite spațiile de depozitare a re
coltei în cooperativele agricole. De 
aceea este nevoie ca organele de stat 
și agricole, comitetele comunale de 
partid să controleze toate magaziile 
și să ia măsuri în vederea pregătirii 
acestora, măsuri care să fie respec
tate punct cu punct.

Tudorel OANCEA 
Alexandru BRAD 
N. Gr. MARĂȘANU 
corespondenții „Scînteii"

nu sint însă 
prezent. Celulele de depozitare 
produselor nu 
ce face ca i 
să pătrundă

‘ u

intercooperatiste
TÎRGOVIȘTE (corespondentul 

„Scînteii", Constantin Soci): Mai 
multe cooperative agricole de pro
ducție unite în asociația zootehnică 
intercooperatistă Dîmbovița, pe baza 
creditelor bancare și a fondurilor 
proprii, au început construcția a 3 
mari complexe zootehnice. La Bra
niștea, într-o zonă cu mari posibili
tăți de obținere a furajelor, se con
struiește un complex pentru 500 vaci 
cu lapte, iar la Petrești-Găești un 
alt complex pentru 15 000 porci grași. 
De asemenea, 5 cooperative agricole 
din preajma comunei Răcari au des
chis în regie proprie un mare șan
tier. Este vorba de construcția unui 
alt complex zootehnic destinat ln- 
grășării berbecuților. Toate cele trei 
complexe zootehnice vor intra în 
funcțiune cu întreaga lor capacitate 
In anul viitor.

De la început doresc să remarc 
faptul că, ținindu-se seama de expe
riența acumulată de la înființarea 
centralelor industriale, de rezultatele 
pozitive înregistrate, dar și de lipsu
rile constatate, noua lege asigură o 
delimitare mai bună a rolului și a- 
tribuțiilor întreprinderilor și centra
lelor, jalonind totodată direcțiile de 
viitor în care acestea urmează să-și 
desfășoare activitatea.

Cu toate aceste elemente pozitive, 
de necontestat, consider că la defini
tivarea legii, la îmbunătățirea și 
precizarea mai clară a unor preve
deri, ar trebui avute în vedere și 
următoarele aspecte. In primul rînd. 
apreciez că ar fi util ca articolul 16 
din capitolul II — unde se prevede 
că centrala se constituie, de regulă, pe 
structura unei mari întreprinderi — 
să se prevadă expres cine stabilește 
acest „de regulă" și după ce criterii, 
în acest sens, cred că ar trebui să 
fie arătat că unele centrale se con
stituie pe structura unei mari între
prinderi, dacă volumul de producție 
al acesteia are o pondere însemnată 
în volumul total al centralei și dacă 
întreprinderea pe scheletul căreia se 
constituie centrala este reprezenta
tivă, avind toate tipurile de activi
tăți care există în celelalte întreprin
deri. De altfel, aș sugera ca noua 
lege să excludă din articolele sale 
expresia „de regulă", care poate da 
naștere Ia diverse interpretări, pre- 
cizîndu-se clar toate cazurile posi
bile. Totodată. în scopul unei coin
teresări mai directe a membrilor co
mitetelor de direcție și consiliilor de 
administrație la realizarea sarcinilor 
pe ansamblul unității din al cărui 
organ colectiv de conducere fac par
te, consider necesară introducerea 
unui articol de lege suplimentar in 
care să se precizeze : „stimularea, 
respectiv penalizarea membrilor co
mitetelor de direcție sau ai consilii
lor de administrație se vor face pe 
baza rezultatelor obținute pe ansam-

blul întreprinderii sau respectiv al 
centralei". Tot în scopul obținerii u- 
nor rezultate superioare în realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan, 
cred că nu ar fi lipsită de interes 
propunerea ca la articolul 37, alini
atul g, din capitolul II, să fie pre
văzută și posibilitatea ca centrala să 
poată iniția și alte forme de cointe
resare materială a salariaților din 
centrală și unitățile subordonate, bi
neînțeles cu condiția încadrării in 
fondurile de salarii planificate.

Ing. Aurel BĂNCIEA 
director tehnic al Centralei 
industriale de mașini-unelte

*
Personal, am cîteva nedumeriri în 

legătură cu unele articole și pasaje 
formulate în proiectul de lege cu 
privire la organizarea și conducerea 
unităților economice de stat. Aceasta 
pentru că, așa cum sînt prezentate, 
unele prevederi sînt neclare, putînd 
da naștere la interpretări confuze. 
Așa, bunăoară, la capitolul I, pct. b 
— desfacere, se arată că contractele 
economice .de lungă durată sau pe 
perioade mai scurte pentru desface
rea produselor se încheie de către în
treprindere. Judecind cel puțin din 
formulare, nu rezultă dacă întreprin
derea are latitudinea să încheie con
tracte și cu firme străine sau nu. 
Neclaritatea vine de acolo că la ca
pitolul II, același punct b — desfa
cere, centrala — transcriu textual — 
„determină alte elemente utile înche
ierii contractelor economice". Aș pro
pune ca la capitolul I, sau la capi
tolul II, formularea să fie eventual 
completată, pentru a nu da loc la 
echivocuri.

Mi s-a părut, de asemenea, insu
ficient de clar și articolul 57 de la ca
pitolul III, secțiunea a treia, unde se 
spune : „In cazurile în care centra
lele se constituie pe structura unei 
unități — cum este și cazul uzinei „1 
Mai“-Ploiești — consiliul de admi-

nistrație poate exercita atribuțiile co
mitetului de direcție al unității res
pective". Aș crede util să se preci
zeze dacă este obligatorie pentru toa
te unitățile această preluare a atri
buțiilor, sau se poate aplica legea 
de la caz la caz, funcționind in con
tinuare comitetele de direcție. Și încă 
ceva. Dacă, să zicem, consiliul de ad
ministrație al centralei preia atribu
țiile comitetului de direcție al uzinei, 
pe care este grefată, reprezentanții 
întreprinderii în cauză participă nu
mai la analizele și discuțiile în le
gătură cu soarta colectivului, a pro
ducției respective sau sint prezenți și 
atunci cînd se pun în dezbatere pro
bleme ce privesc alte unități din ca
drul centralei sau chiar ale centra
lei însăși ?

Ing. Gheorghe TĂNASOIU 
consilier tehnic la Centrala 
industrială
Ploiești

de utilaj petrolier

★
proiectului de lege, 

atenția unele aspecte 
și

Din lectura 
mi-au reținut 
noi în legătură cu organizarea 
functionarea comitetului de direcție. 
Mă refer, în primul rînd, la legife
rarea faptului că secretarul comite
tului de partid trebuie să facă parte, 
de drept, din comitetul de direcție. 
De altminteri, la noi în întreprinde
re el participa și pînă acum la șe
dințele comitetului de direcție, își 
spunea cuvintul, era ascultat. De 
data aceasta însă legea îi acordă 
drepturi deoline. Socot, totodată, că 
este utilă prevederea ca numărul re
prezentanților salariaților în comite
tul de direcție să crească în raport 
cu cel al oamenilor din întreprin
dere. La noi, bunăoară, pînă acum 
făceau parte din comitetul de direc
ție doar doi muncitori, aleși în adu
narea generală a salariaților. 
form 
noii legi,

Con- 
prevederilor din proiectul 

va trebui să mâi ale- 
chiar doi.

Foto : Gh. Vințilă
nou în actualitate. (Imagine din stațiuneaLitoralul românesc
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creînd astfel posibilitatea unei re
prezentări mai largi și, in același 
timp, a unei participări mai active a 
salariaților la conducerea treburilor 
întreprinderii. De asemenea, consider 
firesc și pe deplin justificat faptul că 
în comitetul de direcție este inclus 
și șeful controlului tehnic de calita
te ; după părerea mea, el are astfel 
posibilitatea să ridice in comitetul de 
direcție cele mai arzătoare probleme 
legate de calitatea produselor, pen
tru ca acest organ de conducere co
lectivă să stabilească cele mai efici
ente măsuri care să asigure obține
rea de produse de bună calitate.

Și încă o chestiune : proiectul noii 
legi prevede organizarea în cadrul 
comitetului de direcție a colectivului 
de conducere operativă. Așa cum 
este conceput, acesta are menirea să 
conducă în mod operativ întreaga 
activitate a întreprinderii în perioa
da dintre două ședințe a comitetului 
de direcție. în aceste condiții, este 
clar că devine mult mai judicios și 
mult mai ușor ca problemele curente 
ale producției să fie rezolvate de un 
colectiv format din 3—7 oameni com
petent!, decît de director singur. Nu
mai că întîlnirea săptămînală a aces
tor oameni, așa cum prevede pro
iectul de lege, pe lîngă că le-ar în
greuna mult activitatea, nici nu ar 
fi în concordanță cu o serie de situa
ții statistice privind îndeplinirea 
planului de producție care, de obi
cei, se întocmesc decadal. De aceea, 
propun ca aceste ședințe de analiză 
ale colectivului de conducere opera
tivă să nu se țină săptăminal, ci de
cada!, adică atunci cind se întocmeș
te de fapt situația îndeplinirii planu
lui de producție.

Gheorghe BUDU
director al întreprinderii de bere 
ți spirt Mârgineni-Bacâu

★
Propun ca numărul reprezentan

ților salariaților în comitetul de di
recție să fie cel puțin egal cu al ce
lor numiți de organul căruia îi este 
subordonată unitatea. Am în vedere 
situația concretă diin întreprinderea 
noastră, unde personalul navigant, 
care reprezintă circa 50 la sută din 
numărul total al salariaților și care, 
de altfel, realizează cea mai mare par
te a planului economic, este slab re
prezentat în acest for colectiv de 
conducere și decizie.

Virgil CATUNEANU 
director adjunct la Direcția 
navigației maritime „Navrom*- 
Constanța

★
După părerea mea, 

miere prevăzută să se 
ziția conducerii unității 
sută din fondul de salarii — ar tre
bui să fie mai mare. Susțin aceasta, 
întrucît în activitatea economică a u- 
nei uzine sînt frecvente cazurile cînd 
anumiți salaniați se remarcă printr-o 
activitate deosebită ; de asemenea, 
are loc o creștere accentuată, în pro
porții de masă, a grijii pentru rațio
nalizarea consumului de materii pri
me și materiale, ceea ce necesită 
fonduri sporite pentru recompensarea 
celor ce se disting în mod deosebit.

Ing. Ioan ALBU 
directorul Uzinei „Unio* 
Satu-Mare

cota de pre- 
afle la dispo-

0,05 la

DUPĂ FAPTĂ 
Șl RĂSPLATĂ

TELEGRAFIC!?...

în ziua de 17 mai a. c. am trimis 
soției mele, Floarea Ciobotea, din 
comuna Olanu, județul Vîlcea, suma 
de 1 000 lei. Banii i-am expediat 
telegrafic cu chitanța nr. 420 971, 
de la I.C.H. Lotru — secția din sa
tul Costel, județul Vîlcea, unde 
lucrez ca miner. Spre surprinderea 
mea însă, după două săptămîni. so
ția nu primise banii. în acest timp 
familia mea a fost lipsită de mij
loacele materiale necesare întreți
nerii. Banii, sînt convins, vor fi 
găsiți pînă la urmă, dar vreau să 
știu de ce se petrec asemenea acte 
ie iresponsabilitate și ce consecin
țe suportă vinovății.

O scrisoare sosită din comuna 
Bragadiru, județul Teleorman, sem
nala că Lazăr Voicu, președintele 
C.A.P., abuzînd de funcția încre
dințată de adunarea generală a 
țăranilor cooperatori, s-a pus pe 
căpătuială pe seama avutului ob
ștesc. Inspectoratul miliției jude-

era înscrisă pe nici una dintre eti
chete.

Reclamația a fost trimisă Fabri
cii de conserve din Caracal. In 
răspunsul acesteia se confirmă 
veridicitatea celor semnalate. Prin
tre altele, se spune : „In ultima 
perioadă a lunii octombrie 1970 s-a 
fabricat un lot de conserve de to
cană cu ardei mai amar. O parte 
dintre conservele fabricate au ajuns 
in comerț, iar altă parte a fost re
ținută în fabrică. Celor vinovați li

Gheorghe CIOBOTEA
miner — I.C.H. Lotru 
satul Costel, jud. Vîlcea

SĂ NU FIE „MODEL", 
DAR SĂ FIE !

In cartierul Trivale din Pitești, 
o dată cu blocurile de locuințe, s-au 
dat în folosință un complex comer
cial, unități prestatoare de servicii. 
La aprovizionarea cetățenilor din 
acest cartier în continuă dezvolta
re contribuie însă și producătorii 
individuali 
fructe, 
diții 
Din 
tat __ ____________ ________
unde să-și desfacă mărfurile, pro
ducătorii le așează pe jos, pe hirtii 
sau saci, în praf ori noroi. Se 
spune că in spatele complexu
lui comercial se va construi 
o piață model, dar nu se știe 
în ce an se va întîmpla aceasta. Nu 
s-ar putea oare, pînă atunci, să 
se facă niște amenajări ieftine pe 
platforma de ciment existentă 
aici ?

țului Teleorman, căruia i s-a trimis 
sesizarea, ne răspunde că verifică
rile făcute confirmă că, într-ade- 
văr, Lazăr Voicu a folosit. dife
rite cantități de produse și mate
riale din C.A.P., a folosit în interes 
personal mijloacele de transport și 
munca unor lucrători din coopera
tivă. Față de cele constatate — se 
spune in încheierea răspunsului — 
s-a dispus începerea urmăririi pe
nale împotriva lui Lazăr Voicu 
pentru săvîrșirea infracțiunilor de 
delapidare și abuz în serviciu, ur- 
mînd ca dosarul să fie 
organului de procuratură.

s-a imputat contravaloarea mărfu
rilor necorespunzătoare calitativ"...

Cum se vede, în ce o privește, 
fabrica a găsit modalitatea de a-și 
recupera paguba, dar față de cum
părătorii care au avut ghinionul să 
cumpere astfel de conserve a 
mas datoare.

UN RĂSPUNS 
NESATISFĂCĂTOR

înaintat

ră-

care 
brinzeturi. 

își desfac 
cauză că nu 

nici un fel

aduc legume. 
Dar in ce con- 
ei produsele ? 

s-au execu- 
de amenajări

CONSERVE ÎN SOS AMAR

N. PREDA
Blocul 4 B, din cartierul Trivale 
Pitești

Cu cîteva zile în urmă 
sesiza Liviu Pîrvănescu 
iova, Calea București, bloc 4 
cumpărat de la un magazin ali
mentar o cutie de conserve cu 
tocană de legume și alte două cutii 
cu mazăre fină verde, produse ale 
fabricii din Caracal. Surpriză însă : 
în loc de tocană. în prima cutie 
am descoperit niște ardei grași 
tăiați pe din două și cîteva boabe 
de orez intr-un sos amar ; în cele
lalte două cutii. în loc de mazăre 
fină am găsit apă chioară și
strat subțire de mazăre. Data de 
fabricație a acestor conserve

— ne 
din Cra- 

am

un

nu

La încheierea contractelor pen
tru construcția apartamentelor pro
prietate personală din blocul Bl — 
ne semnalau cu puțin timp în urmă 
locatarii respectivi — I.G.L. ne-a 
asigurat că locuințele vor fi exe
cutate ireproșabil. La puțină vre
me de la data primirii în folosință 
(15 iulie 1970), promisiunile s-au 
dovedit a fi vorbe goale. Pereții 
s-au coșcovit și au mucegăit, ca
loriferele s-au defectat, conductele 
de evacuare, de asemenea, parchetul 
a crăpat, plafonul unor camere s-a 
prăbușit ș.a.m.d.

Sesizat de către- redacție. Comite
tul executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Birlad ne răs
punde că. „la 6 aprilie 1971 s-a 
deplasat la fața locului o comisie 
formată din specialiști de la con
siliul popular municipal, de la

executarea construcțiilor să nu 
mai repete.

Gh. BALAȘA
comuna Mâldărești, județul Vîlcea

CINE REMEDIAZĂ 
GREȘELILE ?

promis 
mult două,

la celelalte aparta-

vedere, răspunsul pare 
Dar, din procesul ver- 

care ni s-a

că într-o 
va trimite

și-a făcut
RUINE... PITOREȘTI

I.G.L. și Șantierul 5 construcții, 
care a întocmit un proces verbal 
de constatare, incluzînd în el și 
măsurile de remediere. Pînă la 4 
mai — se subliniază în răspuns — 
s-au efectuat reparații la 6 aparta
mente, rămînind ca pînă la sfîrși- 
tul lunii mai 1971 să se execute re
parațiile și 
mente".

La prima 
satisfăcător, 
bal de constatare,

s-a prăbușit, zidurile s-au transfor
mat în ruine, pitorești, ce-i drept, 
dar ruine. Unele materiale au mai 
fost recuperate, dar evaluarea in
tegrală a pagubei nu a fost încă 
făcută și nici vinovatul stabilit. 
Organele locale consideră că rui
nele au sporit valoarea turistică a 
locului și în consecință vinovății 
trebuie să fie absolviți de orice 
vină ?

trimis în copie, reiese că „ten
cuiala de pe tavane s-a des
prins în două camere în proporție 
de circa 50 la sută ; că în alte a- 
partamente există pericolul desfa
cerii tencuielilor de pe pereți, fapt 
ce s-ar putea solda cu accidente 
grave ; că tencuielile s-au execu
tat fără a se respecta dozajele de 
ciment la primul strat etc.“.

Considerăm că în această situa
ție răspunsul ar fi trebuit să pre
cizeze și măsurile ce vor Hi luate 
împotriva celor vinovați, pentru ca 
asemenea acte de iresponsabilitate 
in 
se

Prin 1966, în punctul 
„Lunca" de lîngă Horezu 
construcția unui 
Centrului 
plantelor. 
85 000 de 
înălțarea 
perișului 
tă respectabilă sumă „s-a topit", 
inițiatorii construcției și-au dat sea
ma că de fapt ea nu mai este ne
cesară nimănui. Lucrările au înce
tat. S-au scurs de atunci cîțiva ani, 
atelierul a fost părăsit, acoperitul

numit 
a început 

destinat 
protecția 
în total 
fundației, 

aco-

atelier
teritorial de
S-au cheltuit 

lei la turnarea 
zidurilor, montarea 
etc. Și cînd toată aceas-

„La 13 martie 1971 — ne scrie 
Toader Burheci din Bîrlad, str. 
Dumbrava nr. 4, bloc I 1 sc. B, ap. 
29 — am cumpărat o sufragerie 
tip „Bîlea II“. Din păcate, mobila 
prezintă o serie de defecțiuni : ser
vanta n-are un picior, biblioteca are 
furnirul umflat și crăpat etc". Res- 
pectînd indicațiile vînzătorului. 
semnatarul s-a adresat cooperativei 
„Prestarea" din oraș, care — se zice 
— e obligată să repare mobila cu 
defecțiuni aflată în garanție. Ama
bil, directorul comercial al coo
perativei i-a 
zi, cel
un specialist la fața locului. Cum 
insă specialistul nu 
nici pină acum apariția, cetățeanul 
a scris și la Pitești, la unitatea pro
ducătoare, rugind să vină cineva de 
acolo să remedieze defecțiunile su
frageriei. Dar ghinion : de la Pitești 
i s-a transmis că această sarcină re
vine în exclusivitate cooperativei 
„Prestarea" din Bîrlad. Să i se a- 
dreseze cu toată încrederea. Cum 
insă, la cooperativă a apelat inutil 
și termenul de garanție e pe cale 
de a expira, cumpărătorul se adre
sează cu aceeași încredere, pe a- 
ceastă cale, forurilor competente, 
poate, cine știe, vor lua ele vreo 
măsură mai eficientă...
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VIZITA ÎN R. P. D. COREEANĂ A DELEGA ȚIEI 

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

Vizită protocolară 
la tovarășul

Nicolae Ceausescu
Tovarășul Kim Ir Sen, secretar 

general al C.C. al Partidului Mun
cii din. Coreea, președintele Cabi
netului de Miniștri, împreună cu 
soția sa, Kim Săng E, a făcut joi 
o vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, și 
soției sale, Elena Ceaușescu.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Ion Iliescu, George Maco- 
yescu, prim-adjunct al ministrului

afacerilor externe, și Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul român la Phe
nian.

Din partea coreeană au fost pre- 
zenți tovarășii Țoi En Ghen, Kim 
Ir, Pak Sen Cer, O Jin U. membri 
ai Comitetului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea, Zăng Zun Thek, Yang 
Hyong Sop, membri supleanți ai 
Comitetului Politic, Hă Dam, mi
nistrul afacerilor externe, Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și alte persoane 
oficiale.

SPECTACOL DE GALĂ
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, a membrilor delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, la Teatrul Mare din Phe
nian a avut loc, joi seara, un spec
tacol de gală.

Apariția în loja oficială a tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen și a soțiilor lor, a membrilor 
conducerii de partid și de stat a 
celor două țări a fost întîmpinată 
cu vil și îndelungi aplauze.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

3 000 de artiști profesioniști șl 
amatori au prezentat apoi, timp de 
două ore, epopeea muzicală și co
regrafică „Patria noastră glorioa
să", înmănunchind cîntece populare 
și revoluționare interpretate de 
coruri și orchestre reunite, dansuri 
tradiționale cu evantaie și eșarfe, 
mari montări coregrafice. Specta
colul a redat într-o interpretare 
impresionantă, de o înaltă ținută 
artistică, imagini din lupta pentru 
eliberarea socială și națională a 
poporului coreean, pentru instau
rarea puterii populare și construi
rea socialismului în patria sa. 
Imense scene de ansamblu întruchi
pează aspecte din lupta detașamen
telor de partizani împotriva ocu
pației japoneze, a regimului colo
nial, pentru libertatea și indepen
dența țării, în focul acestor bătălii 
revoluționare fiind creat partidul 
comuniștilor în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. Sînt evocate atmosfe
ra sărbătorească a zilei victoriei de 
la 15 august 1945, bucuria cu care

au fost întîmpinate reformele de
mocratice, momente istorice pe dru
mul parcurs de oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, spre 
instaurarea și întărirea regimului 
puterii populare. Peste imaginile 
muncii creatoare, entuziaste a po
porului, stăpîn pe soarta sa, se aș
terne însă umbra războiului de a- 
gresiune al intervenției imperia
liste americane. Unitatea de mono
lit a poporului coreean — care s-a 
ridicat ca un singur om, la che
marea partidului, apărînd cu băr
băție, abnegație și eroism pămîntul 
patriei, viața nouă de sub orîn- 
duirea socialistă, cuceririle sale — 
și-a găsit o expresie emoționantă 
într-un tablou coregrafic care se 
încheie cu momentul sărbătoririi 
victoriei. Lupta patrioților sud-co- 
reeni împotriva ocupației străine și 
a autorităților reacționare de la 
Seul, pentru unificarea patriei, este 
redată plastic în tabloul „Fiii și fii
cele din sud care luptă". într-o 
succesiune sugestivă sînt prezenta
te, apoi, creații artistice care slă
vesc munca și realizările de astăzi 
ale Coreei socialiste, ale Partidu
lui Muncii din Coreea.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor li s-a oferit un coș 
cu flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări vin pe scenă în 
mijlocul artiștilor, felicitîndu-i cu 
căldură.

întreaga asistență aplaudă minu
te în șir, ovaționează pentru prie
tenia dintre partidele, popoarele și 
țările noastre.

Solemnitatea unor decorări
Joi dimineața, a avut loc solem

nitatea acordării unor înalte dis
tincții române și coreene.

Tovarășul Kim Ir Sen a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, so
ției sale, Elena Ceaușescu, și to
varășului Ion Gheorghe Maurer 
ordinul „Drapelul Republicii" 
clasa I.

Prezidiul Adunării Populare Su
preme a conferit ordinul „Drapelul 
Republicii" clasa a II-a membrilor 
delegației de partid și guvernamen
tale române.

în cadrul aceleiași solemnități, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a în

mînat tovarășului Kim Ir Sen, so
ției sale, Kim Săng E, tovarășului 
Țoi En Ghen, membru al Comite
tului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, și tovarășului 
Kim Ir, membru al Comitetului 
Politic al C-C. al Partidului Mun
cii din Coreea, prim-vicepreședin- 
te al Cabinetului de Miniștri, or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

Prin decret al Consiliului de 
Stat s-au conferit, de asemenea, 
ordinele „Steaua Republicii Socia

liste România" clasa a II-a șt „23 
August" clasa a II-a unor tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
a R.P.D. Coreene.

Conferirea acestor înalte distinc
ții române și coreene, cu prilejul 
vizitei oficiale în R.P.D. Coreeană 
a delegației de partid și guverna
mentale a țării noastre, reprezintă 
o expresie grăitoare a legăturilor 
trainice de prietenie și colaborare 
statornicite între cele două partide 
și țări, a sentimentelor de stimă și 
solidaritate internaționalistă pe 
care le nutresc reciproc popoarele 
român și coreean.

PRESA COREEANĂ DESPRE 
VIZITA DELEGAȚIEI ROMÂNE

Vizite ale tovarășei
9

Elena Ceausescu
Tovarășa Elena Ceaușescu, înso

țită de tovarășa Kim Săng E, soția 
tovarășului Kim Ir Sen, a vizitat 
joi dimineața Fabrica de țesături 
de mătase din Phenian. La vizită 
a participat și tovarășa Maria Măl- 
nășan, soția ambasadorului Româ
niei în R.P.D. Coreeană.

La intrarea în fabrică, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Kim Săng E au 
fost întîmpinate de tovarășa Ten 
Bok Sîn, ministrul industriei texti
le, precum și de reprezentanți ai 
comitetului orășenesc de partid și 
ai consiliului popular al municipiu
lui. Un mare număr de muncitoare 
aflate pe platoul de la intrare au 
aclamat pentru prietenia româno- 
coreeană.

Sînt vizitate diferite secții ale 
fabricii, precum și o expoziție a 
celor trei sute de sortimente de țe
sături realizate aici și ale căror 
desene și culori vădesc un gust ales 
și un deosebit meșteșug.

în continuare, sînt vizitate creșa 
și grădinița de copii ale raionului 
nr. 1 din capitală. Grupuri de mici 
artiști, purtînd banderole cu trico
lorul românesc, interpretează în 
cinstea oaspetelor cîntece și dan
suri. Tovarășele Elena Ceaușescu 
ți Kim Săng E se fotografiază în 
mijlocul lor.

în cursul după-amiezii, tovarășa 
Elena Ceaușescu a făcut o vizită 
la sediul Uniunii Democratice a 
Femeilor Coreene, unde s-a întîl- 
nit cu tovarășa Kim Săng E, cu 
tovarășe din conducerea acestei 
organizații de masă. A avut loc o 
discuție despre contribuția femei
lor din cele două țări la construc
ția socialistă.

Gazdele au mulțumit în mod 
deosebit pentru grija părintească 
manifestată de poporul român, de

ș

femeile din România față de copiii 
orfani coreeni care au găsit o a- 
devărată familie la mii de kilo
metri depărtare de patria lor, în 
perioada de după încheierea răz
boiului declanșat de imperialiștii 
americani în anii 1950—1953.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se află în centrul 
atenției presei coreene, care relevă 
atmosfera sărbătorească a primirii 
oaspeților români, ca expresie a le
găturilor de strînsă prietenie dintre 
partidele, popoarele și țările noastre.

Toate ziarele coreene de joi pu
blică ample relatări despre sosirea 
la Phenian a delegației române, pri
mirea entuziastă făcută de locuitorii 
capitalei Coreei socialiste, precum și 
despre manifestările din prima zi a 
vizitei. Descriind întimpinarea plină 
de căldură a oaspeților români, „No- 
don Sinmun" arată că „aceasta con
stituie o expresie â dorinței nobile a 
poporului coreean de a întări soli
daritatea frățească cu poporul român, 
o reflectare vie a sentimentelor pline

de căldură cu care întregul popor 
coreean înconjoară pe oaspeții dragi 
din România prietenă. A fost, scrie 
ziarul, o adevărată revărsare de sen
timente ale prieteniei și solidarității 
frățești".

Materialele consacrate vizitei sînt 
reliefate prin titluri ca : „Capitala 
Coreei socialiste exprimă sentimen
tele prieteniei frățești, ale solidari
tății", „Vizita va aduce o contribuție 
importantă la întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre", 
„Prietenia și colaborarea între po
poarele coreean și român se vor a- 
dînci și extinde și în viitor, în lupta 
comună pentru victoria cauzei socia
lismului, împotriva imperialismului".

Ziarele publică în prima pagină 
mari fotografii în care este surprins 
momentul cînd tovarășii Nicolae

Tovarășa Elena Ceaușescu, însojită de tovarășa Kim Săng E, în vizită la Fabrica de țesături de mătase din 
Phenian

Ceaușescu și Kim Ir Sen își string 
cu cordialitate mîinile.

în tot cursul zilei, posturile de ra
dio au transmis ample relatări despre 
primirea făcută delegației, despre 
manifestările primei zile a vizitei, 
precum și programe de muzică popu
lară românească. Televiziunea din 
Phenian a prezentat, de asemenea, 
principalele aspecte din prima zi a 
vizitei, precum și filme cu realizări 
în opera de construire a socialismu
lui în țara noastră.

Evidențiind semnificația vizitei de
legației române, „Nodon Sinmun" 
arată că ea va contribui la întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și cooperare între popoarele coreean 
și român. Poporul coreean, scrie zia
rul, dă o înaltă apreciere prieteniei 
cu poporul frate român ; transmitem 
poporului român urările noastre sin
cere de noi succese în activitatea 
sa impetuoasă pentru îndeplinirea 
sarcinilor noului plan cincinal, tra
sate la Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

La rîndul său, „Phenian Sinmun" 
arătînd că raporturile de prietenie 
între popoarele coreean și român au 
o îndelungată tradiție, scrie că vizi
ta delegației române reprezintă un 
sprijin în lupta poporului coreean 
pentru edificarea socialismului în 
partea de nord a țării, pentru reuni- 
ficarea pașnică a patriei.

Poporul coreean, evidențiază „Min- 
diu Cioson", nutrește convingerea fer
mă că relațiile de prietenie statorni
cite între cele două partide, țări și 
popoare se vor dezvolta în continua
re pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, în in
teresul cauzei antiimperialiste, al 
luptei pentru pace și socialism.

Ca o reflectare a interesului stîrnit 
în rîndul opiniei publice de vizita 
delegației, presa centrală inserează, 
de asemenea, articole despre realiză
rile poporului român în toate dome
niile de activitate. Astfel, „Phenian 
Sinmun" publică un grupaj de trei 
articole intitulat „Opera de construc
ție a noii economii in plin proces de 
desfășurare", „Agricultura României 
se dezvoltă într-un ritm rapid", 
„Succese in dezvoltarea învățămîntu- 
lui și a ocrotirii sănătății". Toate a- 
ceste înfăptuiri ale poporului român, 
se arată în încheierea grupajului, sînt 
rezultatul luptei energice pentru edi
ficarea noii orînduiri, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ele demonstrează energia inepuiza
bilă a poporului român, devenit stă- 
pinul propriei sale țări.

REPORTAJUL VIZITEI A 
FOST REALIZAT DE TRI
MIȘII SPECIALI
Fotografii : Anghel PASAT
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RĂSPUNZlND CHEMĂRII CONSILIULUI

NATIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Colective de muncă
din întreaga țară

își sporesc angajamentele
întrecerea socialistă

JUDEJUL HUNEDOARA
In adunările salariaților care au 

avut loc în întreprinderile hunedo- 
rene, oamenii muncii din sectoare
le miniere, siderurgice, construcții 
și din celelalte domenii economice 
au răspuns cu un impresionant en
tuziasm patriotic chemării Frontu
lui Unității Socialiste de a-și am
plifica eforturile în scopul sporirii 
producției materiale în acest prim 
an al noului cincinal. Așa. de pil
dă. siderurgiștii hunedoreni por
nind de la realizările remarcabile 
pe care le-au obținut in cinstea 
semicentenarului partidului, supu- 
nînd unei minuțioase analize posi
bilitățile reale de care dispun, au 
ajuns la concluzia că angajamen
tele luate în întrecere pot fi sim
țitor îmbunătățite ; producția marlă 
suplimentară va ajunge la 75 mili
oane lei, față de 50 milioane lei cit 
prevedea angajamentul inițial. La 
principalele produse, angajamente
le au fost majorate după cum ur
mează : cu 200 tone cocs metalur
gic. 20 000 tone minereu aglomerat, 
3 000 tone oțel și 5 000 tone lami
nate.

La rîndul său, colectivul de la 
întreprinderea de construcții side
rurgice Hunedoara a dat cu acest 
prilej noi dimensiuni contribuției 
pe care este hotărit să și-o aducă 
la dezvoltarea economiei naționale. 
Reducînd timpul de execuție a lu
crărilor de construcții-montaj cu 
10—90 de zile la principalele o- 
biective industriale, el s-a angajat 
să îndeplinească planul anual pînă 
la 22 decembrie a. c. Pe această 
cale, constructorii hunedoreni vor 
realiza în acest an o producție su
plimentară in valoare de 12 mili
oane lei, cu 9 milioane lei mai 
mult deeît stabiliseră în angaja
mentul inițial.

în aceeași notă de entuziasm s-a 
desfășurat și adunarea salariaților 
de la întreprinderea minieră Hune
doara, în cadrul căreia minerii, 
evaluîndu-și cu realism potențialul 
productiv, s-au angajat ca în acest 
an să pună în plus la dispoziția 
economiei o producție marfă în va
loare de 5 100 000 lei, în loc de 2 
milioane cît se angajaseră la 
ce put.

Semnificativ este faptul că, 
urma reevaluării posibilităților 
care dispun, oamenii muncii __
municipiul Hunedoara și-au supli
mentat angajamentele la producția 
marfă cu peste 36 milioane lei, an
gajamentul actual Ia acest indicator 
ridicindu-se astfel la peste 93 mili
oane Iei. Aceasta însemna obține
rea în plus a 2 000 tone fier în mi
nereu marfă, 2 200 tone cocs meta
lurgic, 45 000 tone minereu de l'ier 
aglomerat, 12 000 tone fontă, 25 000 
tone oțel, 15 000 tone laminate și 
multe alte produse.

Sabin IONESCU

JUDEȚUL BUZĂU

în-
în
ele 

din

deIn aceste zile, colectivele 
muncă din industria și agricultura 
județului Buzău răspund chemării 
Consiliului Național al Frontului

s

Unității Socialiste, sporindu-șl an
gajamentele asumate in întrecerea 
socialistă pe acest an. „Dimensio- 
nind angajamentele suplimentare 
— spunea ing. Marin Ionescu, di
rectorul Uzinei pentru prelucrarea 
maselor plastice 
ținut seama de 
pe care le avem 
spațiilor de producție și in perfec
ționarea tehnologiei". Sporirea an
gajamentului inițial la producția 
globală (de 8 milioane lei) cu încă 
1 milion a fost subliniată de parti- 
cipanții la adunare prin propuneri 
care vizează îmbunătățirea calității 
produselor. Nici un refuz în acest 
an la producția pentru export și 
pentru consumul intern, este anga
jamentul secțiilor uzinei. Reduce
rea lucrărilor de investiții cu un 
milion de lei și realizarea unor 
utilaje și instalații prin autoutilare 
în valoare de 3 milioane lei, sînt 
alte angajamente ale colectivului 
uzinei.

La Fabrica de confecții din Rîm- 
nicu-Sărat, colectivul de muncă în
trunit în adunări pe sectoare și-a 
exprimat hotărîrea de a îndeplini 
exemplar obligațiile contractuale. 
Participanții la discuții, printre 
care muncitorul Ion Stanislav și 
maistrul Georgeta Huzureanu, au 
făcut propuneri concrete privind 
economisirea materialelor, îmbună
tățirea calității confecțiilor și a cir
culației semifabricatelor. Rezultatul 
final al dezbaterilor : suplimenta
rea angajamentului pe 1971 la pro
ducția globală și marfă cu încă 
1 milion lei, care se va adăuga 
celor 7 milioane asumate inițial.

Aflat într-un proces continuu de 
îmbunătățire a tehnologiilor și asi
milarea unor importante sorti
mente, colectivul Uzinei mecanice 
din Buzău și-a luat angajamentul 
de a reduce cu 5 zile termenul de 
introducere în producția de serie 
a vagonului de marfă pe 4 osii. 
Acest angajament, împreună cu 
valorificarea propunerilor venite 
de la sectoare și secții, va da po
sibilitatea uzinei să execute supli
mentar în acest an 20 de vagoane 
de marfă și 1 000 tone de aparate 
de cale ferată, au subliniat partici
panții la discuții. Ing. Constantin 
Sandu sublinia în cuvîntul său ne
cesitatea organizării judicioase a 
proceselor tehnologice, pentru ca 
sporul de producție să se efectue
ze pe baza creșterii productivității 
muncii. In unele secții și sectoare, 
creșterea va fi de 10 la sută.

Trebuie amintită, de asemenea, 
preocuparea constructorilor noilor 
obiective industriale ale județului 
Buzău pentru a reduce durata de 
execuție. Constructorii Uzinei de 
utilaj terasier s-au angajat ca pînă 
la sfîrșitul anului să realizeze o 
producție suplimentară de 25 mi
lioane lei. în cuvîntul său, maistrul 
Ion Vasile a relevat importanța 
policalificării muncitorilor construc
tori cît și introducerea mecanizării 
la toate lucrările. „Numai prin a- 
ceste două căi vom obține o pro
ducție suplimentară de 1 milion de 
lei". Pînă în acest moment, colecti
vele din unitățile economice bu- 
zoiene și-au luat angajamentul de 
a da o producție globală suplimen
tară de aproape 10 milioane lei.

din Buzău, am 
marile rezerve 
în exploatarea

G. RADU

COMUNICAT COMUN 
cu privire la convorbirile 

oficiale româno-cambodgiene
(Urmare din pag. I)

trași consilierii și personalul ame
rican, precum și trupele saigoneze.

Cele două părți condamnă extin
derea intervenției imperialismului 
S.U.A. în Cambodgia, Vietnam și 
Laos, care reprezintă o încălcare a 
normelor și principiilor dreptului 
internațional și constituie un pe
ricol pentru pacea în Asia și în 
întreaga lume. Ele cer să se pună 
capăt acțiunilor agresive ale S.U.A. 
în Indochina, să fie retrase toate 
trupele americane și ale aliaților 
lor, să se asigure respectarea drep
tului popoarelor cambodgian, viet
namez și laoțian de a-și rezolva 
singure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară, potrivit 
aspirațiilor și voinței lor. Ele spri
jină propunerile prezentate în a- 
cest sens de R. D. Vietnam, Fron
tul Național de Eliberare și Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și 
Frontul Patriotic din Laos.

în cursul convorbirilor, s-a evi
dențiat necesitatea ca, paralel cu 
intensificarea luptei armate a po
porului cambodgian și a celorlalte 
popoare din Indochina, să se des
fășoare o activitate politică și di
plomatică mai susținută, să fie 
mobilizate eforturile tuturor for
țelor antiimperialiste, pentru a de
termina cercurile imperialiste a- 
mericane să înceteze agresiunea lor 
împotriva popoarelor indochineze 
și să accepte cît mai curînd o so
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luționare politică a problemelor 
din această regiune.

Cele două părți și-au reafirmat 
încrederea că popoarele cambod
gian, vietnamez și laoțian, acțio- 
nînd unite, pe baza declarației co
mune adoptate la conferința la ni
vel înalt a popoarelor din Indo
china, și bucurîndu-se de sprijinul 
tuturor forțelor democratice, pro
gresiste, de pretutindeni, vor ob
ține cu siguranță victoria în lupta 
împotriva intervenției străine, pen
tru dezvoltarea țărilor lor în con
diții de pace, libertate și progre» 
social.

Părțile își exprimă convingerea 
fermă că relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Regatul 
Cambodgia se vor dezvolta conti
nuu, spre binele popoarelor român 
și cambodgian, al luptei împotriva 
imperialismului, al cauzei progre
sului și păcii în lume.

în numele poporului român și al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, excelența sa domnul 
Nicolae Ceaușescu a invitat pe 
Samdech Norodom Sianuk să efec
tueze o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România. Samdech 
Norodom Sianuk a acceptat cu căl
dură această invitație. Data vizi
tei va fi stabilită ulterior de co
mun acord între guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Regal de Unitate Națională 
al Cambodgiei.

Convorbirile s-au desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de cordialitate șl 
prietenie reciprocă.
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SUB AUSPICIILE ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

$1 ACADEMIEI DE ȘTIINȚE SOCIALE Șl POLITICE

Sesiune științifică comemorativă 
cu prilejul centenarului nașterii lui Nicolae lorga

Cronica zilei

Sub auspiciile Academiei Repu
blicii Socialiste România și Aca
demiei de Știin(e Sociale și Politice 
a Republicii Socialiste România, 
joi a avut loc la București sesiu
nea științifică comemorativă, or
ganizată cu prile jul împlinirii a 100 
de ani de la nașterea lui Nicolae 
lorga.

Au participat academicieni, pro
fesori universitari, cercetători, alți 
oameni de știință și cultură, pre
cum și membri din țară ai familiei 
lui Nicolae lorga și fiicele și ne
poatele sale, sosite cu acest prilej 
din Italia și Argentina.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, care a re
levat marea personalitate a savan
tului și a evocat aspecte din acti
vitatea sa multilaterală de profesor. 
Istoric, critic istoric al literaturii 
și artei românești.

Prin numeroasele sale lucrări, 
prin vastele studii de analiză isto
rică și monumentale opere de sin
teză, a spus vorbitorul, cărturarul 
român a explorat aspecte ale vieții 
și activității poporului nostru. Lu

crările sale de istorie națională 
sau universală, cu bogăția lor de 
fapte și idei, au contribuit conside
rabil la lărgirea orizontului știin
țelor istorice în România, la o mai 
bună cunoaștere a istoriei și cul
turii poporului nostru în lumea în
treagă.

în continuare, prof. Mihai Berza 
a făcut o amplă expunere despre 
activitatea lui Nicolae lorga ca 
dascăl și cercetător al istoriei ro
mânilor și a altor popoare ; prof. 
Dimitrie Păcurariu a vorbit des
pre realizările savantului în dome
niul istoriei literare ; prof. Con
stantin Ciopraga a relevat preocu
pările de scriitor și portretist ale 
marelui cărturar ; prof. arh. Gri- 
gore Ionescu a evidențiat cercetă
rile de istorie a artei românești, e- 
fectuate de Nicolae lorga, iar prof. 
Dumitru Macrea a pus în lumină 
contribuția eminentului om de ști
ință la studiul limbii române.

Tn încheierea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvintul prof. univ. Miron 
Constantinescu, președintele Aca
demiei de Științe Sociale și Poli
tice, care, prin prisma învățăturii 

marxist-leniniste, a analizat con
cepțiile filozofice ale lui Nicolae 
lorga asupra dezvoltării istoriei. 
Vorbitorul a relevat faptul că sa
vantul român a prezentat istoria 
poporului nostru în strînsă cone
xiune cu aceea a popoarelor înve
cinate, îndeosebi a celor din sud- 
estul Europei. Totodată, vorbitorul 
a arătat că opera marelui savant 
nu poate fi interpretată decît în- 
cadrînd-o în epoca în care a 
trăit și și-a desfășurat prodigioasa 
sa activitate, a analizat meandrele 
activității politice in decursul vre
mii a lui Nicolae lorga, insistînd 
asupra poziției sale militante îm
potriva primejdiei hitleriste care 
amenința pacea și libertatea po
poarelor.

Tovarășul Miron Constantinescu 
a scos in evidență necesitatea con
tinuării cercetării lucrărilor ma
relui istoric, recomandînd în acest 
sens Institutului de istorie din 
București crearea unui colectiv in- 
terdisciplinar de studiu sistematic 
al operei lui Nicolae lorga.

(Agerpres)

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, joi a avut loc, în sala Casei 
de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală, 
o seară culturală, organizată cu pri
lejul apropiatei sărbători naționale a 
Marii Britanii.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., Nicolae Minei, redac- 
tor-șef adjunct al revistei „Magazin 
istoric11, a împărtășit impresii din 
călătorii făcute în această țară. Par- 
ticipanții au vizionat apoi un film, 
producție a studiourilor engleze.

La manifestare au luat parte func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, oameni de 
știință și cultură, ziariști, un nu
meros public.

Au fost prezenți Denis Seward 
Laskey, ambasadorul Marii Britanii 
la București, membri ai ambasadei 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Joi, delegația municipalității ora

șului Rabat, condusă de Brahim Frej, 
președintele Consiliului municipal al 
capitalei Marocului, a plecat într-o 
vizită prin țară. După un scurt po
pas făcut în cursul dimineții la 
Craiova, unde au fost vizitate car
tiere de locuințe, zone industriale și 
diferite obiective social-culturale, 
oaspeții au sosit la amiază la Tr. Se
verin. Aici au fost vizitate Siste
mul hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier11, noile căi de circu
lație feroviară și rutieră ^dintre Gura 
Văii și Orșova, noua așezare de la 
confluența Cernei cu Dunărea, mu
zeul regiunii Porților de Fier, pre
cum și cartiere 'de locuințe din Tur- 
nu-Severin.

★
Joi seara a plecat la Basel (Elve

ția) guvernatorul Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România, acad. 
Vasile Malinschi, pentru a participa 
la cea de-a 41-a Adunare generală 
ordinară a Băncii Reglementelor In
ternaționale.

De asemenea, la invitația președin
telui băncii centrale a Olandei (De 
Nederlandsche Bank N. V.) prof. dr. 
Zijlstra, președintele Băncii Regle
mentelor Internaționale, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România va face o vizită in 
Olanda.

★
Delegația condusă de ministrul e- 

ducației din Danemarca, Helge Lar
sen, care ne vizitează în prezent 
țara, a avut joi o întrevedere cu 
ministrul învățămintului, Mircea Ma- 
lița, și membri ai conducerii minis
terului, cu care a discutat probleme 
privind organizarea învățămintului 
din cele două țări, precum și pers
pectivele de colaborare în acest do
meniu.

A fost, de asemenea, de față am
basadorul Danemarcei la București, 
Torben Busck-Nielsen.

în aceeași zi, delegația daneză a 
făcut o vizită la Universitatea din 
București.

★
Ziarul „Scânteia tineretului* pu

blică — Incepind cu numărul său do 
azi _ CENTRELE ȘI PREȘEDINȚII 
COMISIILOR EXAMENULUI DE 
BACALAUREAT la liceele de cul
tură generală, la liceele industriale, 
agricole, silvice și economice, pre
cum și la examenul de diplomă la 
liceele pedagogice și institutele pe
dagogice de învățători și educatoare 
(sesiunea iunie 1971).

Vizita delegației de specialiști 

in construcții din R.D. Vietnam
Ministrul construcțiilor din R. D. 

Vietnam, Bui Gang Tao, împreună 
cu specialiștii care îl însoțesc in vi
zita in țara noastră, a făcut joi o 
vizită în județul Constanța. Oaspeții 
au fost primiți de tovarășul Vasile 
Vilcu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean. La întrevedere au luat 
parte oficialități locale și specialiști 
în construcții. Cu acest prilej, pre
ședintele consiliului popular județean 
a făcut o prezentare a ținutului din
tre Dunăre și Marea Neagră și a in
format pe specialiștii vietnamezi des
pre problemele legate de repartizarea

Vizita delegației 
parlamentare columbiene

în continuarea vizitei în tara 
noastră, delegația parlamentară co- 
lumbiană, condusă de Ciro Rios 
Nieto, președintele Comisiei de re
lații externe a Senatului Republicii 
Columbia, a sosit joi pe litoralul 
Mării Negre. La sediul Consiliului 
popular al municipiului Constanța, 
parlamentarii columbieni au avut o 
întrevedere cu Petre Nicolae, depu
tat în Marea Adunare Națională, 
primarul municipiului, șl cu alte 
oficialități locale. Cu acest prilej, 
oaspeții au luat cunoștință de acti
vitatea economică, social-culturală 

investițiilor, proiectarea, realizarea și 
administrarea construcțiilor economi
ce, social-culturale și turistice din cu
prinsul județului. In cursul zilei au 
fost vizitate așezăminte social-cult-j- 
rale și complexe de locuințe din o- 
rașul Constanța.

Seara, tovarășul Vasile Vilcu a 
oferit un dineu in onoarea ministru
lui construcțiilor din R. D. Vietnam 
la restaurantul „Miorița11 din stațiu
nea Mamaia. In vizita pe care o în
treprind în județul Constanța, oas
peții au fost însoțiți de Ion Găvoz- 
dea, vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru economia și administrația 
locală.

(Agerpres)

și turistică a județului. Ei au vizitat 
Muzeul de arheologie. Edificiul ro
man cu mozaic din Constanța și sta
țiuni de pe litoral.

Seara. în cinstea parlamentarilor 
columbieni, primarul municipiului 
Constanța a oferit un dineu în sta
țiunea Neptun.

In vizita pe litoral, delegația par
lamentară Columbians a fost însoțită 
de prof. Stanciu Stoian și Tudor Io
nescu, membri ai Comisiei pentru 
politica externă a Marii Adunări 
Naționale.

(Agerpres)

Vernisajul celui de-a! 8-lea Salon 
internațional de artă fotografică 
al Republicii Socialiste România
în sala Dalles a avut loc joi verni

sajul celui de-al 8-lea Salon inter
național de artă fotografică al Re
publicii Socialiste România. Orga
nizată de Asociația artiștilor foto
grafi din țara noastră, sub egida 
Federației internaționale de artă fo
tografică, actuala ediție a salonului 
a avut, ca șl cele precedente, un 
larg ecou In rlndurile creatorilor din 
acest domeniu. Faptul este ilustrat 
de cele peste 10 000 de lucrări, din 
54 de țări, care au sosit pe adresa 
Asociației artiștilor fotografi, din 
care au fost selecționate, pentru a 
fi prezentate în cadrul salonului, 
1 300 de fotografii alb-negru, color 
și diapozitive, semnate de artiști de 
pe toate continentele. Artiștii foto
grafi din tara noastră participă la 
salon cu 140 de lucrări.

Sala Dalles găzduiește, cu același 
prilej, și prima expoziție de mate
riale și aparataj fotografic, produse 
de reputate firme din Elveția, Fran
ța, R. F. a Germaniei, Italia, Japo
nia, Ungaria și România.

La vernisaj au luat cuvintul Ion 
Dod.u Bălan, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, și ing. Silviu Camănescu, se
cretar general al Asociației artiștilor 
fotografi.

La festivitatea de deschidere a 
«donului au participat conducători 
ai unor instituții centrale, personali
tăți ale vieții noastre culturale, ar
tiști fotografi, precum și reprezen
tanți ai unor asociații și uniuni de 
artă fotografică din Bulgaria. R. D. 
Germană, Polonia și Uniunea Sovie
tică.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
în cadrul Salonului internațional 

de artă fotografică, joi după-amiază 
a avut loc decernarea distincțiilor 
atribuite de un juriu, prezidat de 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor, celor mai reușite lucrări

aparținând diferitelor genuri ale ar
tei fotografice.

Au fost acordate distincții : în do
meniul peisajului — artiștilor foto
grafi Antonio Ricardo de Oliveira 
Fonseca (Portugalia). Hinsch Hart
mut (Austria), Sakari Kajasto (Fin
landa), R. Menard (Franța), Dieter 
Pflugmacher (R. F. a Germaniei), 
Henry A. Shull (S.U.A.) ; în dome
niul portretului — Harrison Brail
sford (S.U.A.), Simon Tihec (Iugo
slavia) ; în domeniul reportajului — 
Wilfried Graf (R. F. a Germaniei), 
Ispan Bela (Ungaria), Andrzej Kry- 
nicki (Polonia), Li Men Su (R. P. D. 
Coreeană), Pedro Luis Raota (Ar
gentina), Horst Scholz (R. D. Ger
mană) ; în domeniul eseului foto
grafie — Bohomil Belica (Ceho
slovacia), Vladimir Dimcev (Bulga
ria), Willy Hengl (Austria), Mario 
Marsilia (Italia). Ion Mihăică (Ro
mânia), Marco Pizzocaro (Italia).

De asemenea, au mai fost decer
nate următoarele medalii ale Fede
rației internaționale de artă fotogra
fică : medalia de aur artistului fo
tograf Adolf Miiller (Austria) ; me
dalia de argint artistului fotograf 
Ionas Kalvelis (U.R.S.S.) și medalia 
de bronz artistului fotograf Nicolae 
Banu (România).

Distincții pentru participări colec
tive au primit : Grupul „Photo- 
Cinâ11 din Boulogne-Billancourt 
(Franța) — pentru cea mai valoroa
să participare din punct de vedere 
artistic ; Asociația artiștilor fotografi 
din Ungaria — pentru cea mai valo
roasă participare din punct de ve
dere al expresivității compoeițio- 
nale ; Comisia centrală de fotografie 
din U.R.S.S. — pentru cea mai re
prezentativă colecție de artă foto
grafică în slujba progresului mate
rial și spiritual al societății ; Cen-, 
trul cultural „Fiat" din Torino — 
pentru cea mai variată participare 
și Asociația artiștilor fotografi din 
R. D. Vietnam — pentru valoroasa 
participare in condițiile grele ale 
războiului.

*
*
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Soliști : Martha Kessler, 
Valentin Teodorian, Gheorghe 
Crăsnaru — 20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20.
• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Geamandura 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea ? — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Revista la volan 
— 19,30; (la Teatrul de vară „23 
August") : Floare de cactus — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș* — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română : La Izvoare de frumuse
țe — 18,30.
• Circul ,.Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

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 și 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, GRĂDINA DOINA — “
• Dă-1 înainte, cowboy
DI A ..................................
20.45,
13,30; 16; :
11,15; 13,30
RIT ____, _____
20.30, GRADINA CAPITOL — 20.15, 
ARENELE ROMANE — 20.
• Conflict conjugal — 9, Crimi
nalul în vacanță — 10,30; 12.30;
14.30, Criminalul — 16,30; 18,45, Ha
nul Jamaica — 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 și Sundance Kldî 
LUMINA — 9; 11.15; 13.30; 16: 18,30;
20.45, PROGRESUL — 15,30; 18;

• 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 copii : DOINA — 10.
• B. D. intră în acțiune : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• Hello, Dolly (ambele serii — pe 
ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : SCA
LA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30, 
FESTIVAL — 7,45; 10,30; 13,15; 16; 
18,45; 21,30, la grădină — 20,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,15.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? : 
CAPITOL — 9,15; 11,45, FEROVIAR
— 9; 11,45; 15; 18; 20,30, MODERN
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină — 20,30.
• Regele Lear î CAPITOL — 14,15; 
17; 20.
• Apa ca un bivol negru : 
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva :

CEN-
16,15;

GRI-

20.
î MELO-

9 11,15; 13,30; 16; 18,30;
BUCUREȘTI — 8,30; 11;
’ 18,30; 21, GLORIA — 9;

l; 16; 18,15; 20,30, FAVO- 
9.15; 11,30; 15,45: 16; 18,15;

20,15.
• Clanul sicilienilor : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.30; 
17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : BUZEȘTI 
— 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Cei trei care au speriat Vestul j 
DACIA — 8,45—20 în continuare.
• Prețul puterii : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Serata : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : MUNCA — 15; 19.
« Mihai Viteazul : COSMOS — 
15; 19.
• Cazul C.L. : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
• 100 de carabine : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
o Eu, Francisc Skorina : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sunetul muzicii : GIULEȘTI —
15,30; 19, VOLGA — 9,30; 12,45;
16,15; 19,45, GRĂDINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,15.
• Pe cometă : PACEA — 16; 18; 
20.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : POPULAR — 10; 
15,30; 19.

tv

14.30 Deschiderea emisiunii. Tenis 
de cîmp : România (Ion Ti
riac, Ilie Năstase) — Iugosla
via (Bora Iovanovici, Zeliko 
Franulovici) în cadrul semi
finalelor zonei europene a 
„Cupei Davis“. Primele două 
meciuri de simplu. Transmi
siune directă de la Arena 
Progresul. In pauză : repor
tajul „10 minute cu maestrul 
emerit al sportului, Emilian 
Cristea".

18,50 Lumea copiilor. în emisiunea 
de azi veți urmări pe cole
gii voștri desenînd... pe tro
tuar într-o veritabilă între
cere a imaginației.

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

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară • Sport.
20.10 Reflector. Formalism în apli

carea amenzilor unor între
prinderi care nu respectă 
dispozițiile cu privire la păs
trarea curățeniei orașului. 
Emisiune de Ilie Nedelcu.

20,25 Panoramic științific. Din cu
prins : • Valorificarea cerce
tării științifice la Centrul 
universitar Cluj • Examen 
la calculator — reportaj rea
lizat la Clinica de chirurgie 
a I.M.F. București • Calei
doscop. Prezintă Andrei 
Bacalu.

21.10 Film artistic : „Oglinda cu 
două fețe“ — o producție a 
studiourilor franceze. în ro
lurile principale : Michdle 
Morgan și Bourvil. Regia : 
Andrâ Cayatte.

22.45 Filmul documentar „Imagini 
din Londra". Comentariul : 
Catinca Ralea.

23,00 Telejurnalul de noapte.
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• FILM • FILM « FILM • FILM • FILM • FILM • FILM •

„REGELE LEAR“
în viziunea cineaștilor sovietici

Cititorii despre 
documentarele originale

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SEMIFINALELE „CUPEI DAVIS11-ZONA EUROPEANĂ

începe meciul România—Iugoslavia
Astăzi, în patru orașe europe

ne încep meciurile semifinale 
din cadrul zonei europene a 
competiției internaționale de 
tenis „Cupa Davis11. Intilnirile 
sint următoarele : Grupa A : la 
Praga : Cehoslovacia—U.R.S.S. ; 
la Barcelona : Spania—Franța ; 
grupa B : la Miinchen : R. F. 
a Germaniei—Ungaria ; la Bucu
rești : România—Iugoslavia.

Meciul România — Iugoslavia 
se dispută pe terenul central din 
parcul sportiv „Progresul11. Pro
gramul celor 3 zile de întreceri 
— stabilit ieri, prin tragere la 
sorți — este următorul : azi : 
(de la ora 14,30) : Năstase — 
Franulovici și Tiriac — Iovano- 
vlci ; miine (ora 15,15) : Năsta
se, Țiriac — Franulovici, Io
vanovici ; poimilne (ora 14,30) :

Tiriac — Franulovici, Năstase — 
Iovanovici.

Sub titlul : „Un atractiv meci 
România—Iugoslavia11, oomenta- 
torui agenției France Presse 
scrie : „Se pare că semifinala 
cea mai interesantă și poate cea 
mai deschisă este cea din grupa 
B, care va opune la București 
reprezentativele României și Iu
goslaviei. Fără îndoială că Ro
mânia cu Ilie Năstase, finalistul 
recentului turneu de la Roland 
Garros, și cu Ion Țiriac, jucă
tor de mare rutină, pornește 
ușor favorită. Dar Iugoslavia 
rămîne un adversar redutabil, 
aliniind o formație cu doi ju
cători valoroși : Zeliko Franulo
vici și Bora Iovanovici11. Soarta 
meciului, potrivit specialistului 
francez, ar putea fi decisă in 
partida de ilublu11.

BOX

Astă-seară primul gong 
la campionatele europene 

de la Madrid
MADRID (de la trimisul Agerpres, 

Paul Ochialbi).— Vineri seara în „Pa
latul Sporturilor11 din Madrid va ră
suna prima lovitură de gong care va 
anunța începerea celei de-a x9-a edi
ții a Campionatelor europene de box, 
eveniment sportiv așteptat cu viu in
teres de amatorii de sport.

La actuala ediție se întrec 270 de 
pugiliști din 27 de țări, care, de-a 
lungul a 14 reuniuni, vor lupta pen
tru cucerirea centurilor de campioni.

Din cei 11 campioni europeni ai 
ediției trecute, la Madrid sînt pre
zenți Gedo (Ungaria) — semimuscă, 
Dumitrescu (România) — cocoș, Or
ban (Ungaria) — pană, care a trecut 
la semiușoară, Cuțov (România) — 
semiușoară, care acum își va face de
butul la ușoară, Tregubov (U.R.S.S.)
— mijlocie mică și Alexe (România)
— grea.

In cronicile de specialitate din une
le ziare spaniole se apreciază că spor
tivii români — marii performeri ai 
ediției trecute a compionatelor
— vor juca un rol principal 
în lupta pentru medalii și la această 
ediție a întrecerii.

Reprezentanții țării noastre au e- 
fectuat miercuri un ușor antrenament 
sub conducerea antrenorilor Ion Popa 
și Ion Chiriac.

Comisia medicală a A.E.B.A., care 
a ținut ieri un simpozion cu tema 
„Prevenirea traumatismelor în box11, 
a hotărît formarea unei comisii anti
doping. S-a stabilit ca la fiecare 
reuniune doi boxeri, prin tragere la 
sorți, să fie supuși examenului me
dical. Boxerii considerați dopați 
urmează să fie excluși din campionat 
și suspendați.

*
Ieri la amiază au avut loc cîntarul 

oficial și tragerea la sorți penitru al
cătuirea perechilor ce vor evolua în 
galele eliminatorii. Astă-seară nu va 
urca în ring nici unul dintre pugiliș- 
tii noștri. Miine însă vor debuta în 
competiție trei „tricolori11 : la muscă. 
C. Gruiescu îl va întîlni pe francezul 
Khaloufi ; la ușoară, Calistrat Cuțov 
boxează cu spaniolul Rosado ; la grea. 
Ion Alexe îl intilnește pe vest-ger- 
mânui Hussing.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
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Grigori Kozînțev face parte din 
familia regizorilor care știu că in 
film — ca și în pictură — trebuie 
înainte de toate să-și demonstreze 
capacitatea de a desena, de a com
pune, de a crea o structură. Cu o 
remarcabilă onestitate intelectuală, el 
a ridicat cinematografic întreg edi
ficiul cunoscutei tragedii shakespea
riene, fără să evite greutățile adap
tării, fără să recurgă la artificii, 
la tăieturi sau adăugiri arbitra
re. Desenul filmului Regele Lear are 
perfecta claritate a celui dan textul 
lui Shakespeare, oferind spectatoru
lui posibilitatea continuă de a trece 
cu folos din planul realității obiecti
ve în planul proiecției morale a re
alității, intr-un sistem superior de 
legături între idei, între sentimente 
și judecăți, care fac să sporească re
zonanta și emoția umană. Numai du
pă ce s-a asigurat de trăinicia ma
sivei sale construcții, Kozînțev și-a 
îngăduit — așa cum era de așteptat, 
așa cum era firesc — să-și presare 
accentele proprii, să sublinieze un 
tîlc sau altul, să scoată în evidentă 
un personaj sau să-l lase pe celălalt 
în penumbră. Asemenea accente, ca
racteristice pentru interpretarea re
gizorului sovietic, apar încă de Ia 
început.

Interesantă, cred, e soluția găsită 
pentru scena care declanșează dra
ma — criticată de multi shakespea- 
reologl — și anume jocul stupid și 
absurd al lui Lear de a-și dezmem
bra regatul, împărtindu-1 celor trei 
fiice pe temeiul declarațiilor de dra
goste filială ale acestora. Lear, după 
cum se știe, comite aici eroarea de a 
impune el însuși fățărnicia și lingu
șirea. Ca și Gloucester — în simetrie

cu el — Lear crede în minciună și 
alungă adevărul, sinceritatea (ilus
trate prin Cordelia). Pentru a motiva 
această comportare, Kozînțev aduce, 
de la bun început, în fața noastră 
un bătrîn încă zvelt și vioi, dar cu 
semne vădite de declin mintal, cu lu
ciri de nebunie în priviri. Mai tirziu. 
slăbirea mintii Iui Lear se va adinei 
si personajul va trece pragul extre
mei disperări, în faimoasa scenă a 
furtunii. Din păcate însă o aseme
nea anticipare a timpilor degradării 
lui Lear are dezavantajul de a face 
mai puțin evidentă si profundă îna
intarea spre marea. sfișietoarea du
rere a eroului. Cu alte cuvinte, mo
mentul de culme al tragediei e lipsit 
de intensitatea sublimă propusă de 
Shakespeare. S-ar putea spune că 
Grigori Kozînțev e mal necruțător 
cu Lear, micșorîndu-i șansa de a se 
purifica, de a se răscumpăra prin 
cea mai mistuitoare dintre dureri : 
aceea provocată de disprețul copiilor 
pentru tatăl lor. De altfel, regizorul 
restrînge dinainte — si simțitor — 
aria de acțiune șl funcția dramatică 
a „fiicelor rele11, Regan și Goneril. 
atenuînil astfel acuitatea confruntă
rii cu Lear, contribuția lor la pră
bușirea acestuia.

Pe Kozînțev îl interesează cu pre
cădere, în afară, bineînțeles, de pro
tagonist, figurile lui Edgar, foarte 
pregnantă, exactă, a lui Gloucester, 
a lui Kent, viguroasă, atașantă, și, 
în parte, a CordeHei și a lui Ed
mund. Celelalte sint prinse în trăsă
turi mai subțiri și oarecum disconti
nui. Cea care l-a pus însă într-o 
vizibilă încurcătură pe regizor e a- 
ceea a măscăriciului, a nebunului 
(„tool11), deosebit de importantă, me

nită să echilibreze desfășurarea tra
gică prin așa-numitul „relief co
mic11. Surprinzător, lui Kozînțev i-a 
scăpat într-o măsură semnificația 
personajului, imprimîndu-i o aliură 
teatrală. Or, măscăriciul din Lear nu 
e doar limba ascuțită care strigă re
gelui adevărul in fată, ci dă glas — 
pentru toată lumea — unuia din sen
surile cele mai înalte ale întregii o- 
pere shakespeariene : a te coace, a 
te maturiza, aceasta e întrebarea, a 
nu încărunți degeaba !

In schimb, de-a dreptul impresionant 
e scrupulul cu care Kozînțev recon
stituie finalul, vizualizînd momente 
care, în piesă, rămîn doar presupu
se. E o grijă pentru amănunt, pentru 
fidelitatea fiecărui element dinamic 
sau static al cadrului, aproape pe
dantă. Poate că aiol, chiar cu prețul 
unor prisosuri, regizorul a vrut să 
demonstreze încă o dată mobilitatea 
și eficacitatea mijloacelor cinemato
grafice în raport cu cele teatrale.

Vechi și Încercat scenograf, Kozîn- 
țev fixează un decor aspru, esențial, 
cu repere zgircite, într-un ev mediu 
grosolan și violent, suficiente pentru 
o determinare istorică, fără să se e- 
limine profilul legendar al narațiunii. 
(Se știe că trista întîmplare a lui 
Lear și a Cordeliei a fost împrumu
tată de Shakespeare dintr-o istorie 
orientală anterioară întemeierii Ro
mei).

Prin Regele Lear. „programul sha
kespearian11 — tot mai sistematic, tot 
mai articulat — al cinematografiei 
sovietice dobîndește un impuls spre 
noi cîștiguri culturale.

Florian POTRA

Am văzut cîteva noi documentare 
românești. Ele mi s-au părut a con
tura o tendință îmbucurătoare spre 
autenticitatea prezentării omului con
temporan. în acest sens, mi-a plăcut 
scurt-metrajul Hunedoara, oameni și 
oțel. Filmul realizează o impresio
nantă imagine asupra marelui com
binat industrial, asupra vieții oame
nilor săi, evitind prezentarea osten
tativă și exterior spectaculoasă a 
unor mașini și instalații. Autorul fil
mului are o convorbire cu doi acti
viști de partid care lucrează de mulți 
ani la Hunedoara, și din relatările 
lor — ilustrate de imagini adecvate 
— mi-am putut face o idee cuprin
zătoare despre realitățile acestei ce
tăți a oțelului. Filmul are o deosebită 
putere de convingere, pentru că tot 
ce se spune dă sentimentul autenti
cității. Oamenii discută cu sponta
neitate, deloc inhibați de prezența 
aparatului de filmat și evocă în cu
vinte firești drumul pe care l-a par
curs combinatul, greutățile care au 
trebuit să fie învinse, problemele de 
viață și profesionale cu care s-au 
confruntat și se confruntă oțelarii 
hunedoreni. Pentru mine — și cred 
că și pentru alți spectatori care nu 
știu prea multe amănunte despre Hu
nedoara — filmul acesta este prilejul 
unor multiple revelații. Am înțeles 
dimensiunea eroismului anonim al 
muncitorilor în perioada construirii 
gigantului de astăzi. Am înțeles di
mensiunea eforturilor lor și forța 
conștiinței care îi animă. Am înțeles 
complexitatea și rolul important al 
comuniștilor, rolul organizației de 
partid în vasta operă industrială. Am 
înțeles ce a reprezentat și ce repre
zintă astăzi Hunedoara. Filmul acesta

nu este o monografie și nu are nici 
o pretenție de senzațional. Este însă, 
cred, un bun exemplu de film docu
mentar și educativ, totodată, datorită 
adevărului pe care-1 exprimă fără 
emfază și tocmai de aceea convin
gător.

Tot săptămîna aceasta am văzut și 
documentarul Școala românească de 
matematică. Filmul prezintă portrete 
succinte ale citorva eminenți savanți, 
matematicieni de prestigiu, descope- 
rindu-i dincolo de severitatea acestui 
domeniu al științei pe oamenii care 
îl slujesc, frumusețea și tensiunea e- 
fortului lor creator ; este un atent și 
elocvent omagiu adus pasiunii, mun
cii neobosite care stau la baza ori
căror mari realizări. Și filmul lntil- 
nire cu vechii mei prieteni este con
sacrat unor oameni contemporani. De 
data aceasta se urmărește — prin 
destinele unor muncitori — o con
fruntare între realitățile de ieri și de 
azi. Imaginile sint edificatoare, eroii 
adevărați ai filmului vorbesc de cele 
mai multe ori convingător. Uneori 
însă oamenii filmului dau impresia 
că rostesc replici învățate, care sună 
mai puțin veridic.

lată, deci, trei documentare diferi
te, consacrate unor domenii și aspec
te semnificative ale actualității, prin 
prisma unor oameni reprezentativi. 
Este, cred, o direcție de mare per
spectivă pentru documentarul româ
nesc. Sint filme pe care merită să le 
vedem, care ne ajută să ne cunoaștem 
contemporanii, faptele lor remarca
bile, dăruirea lor pentru idealurile 
construcției, ale socialismului.

Dr. N. CRISTEA

ATLETISM. — In cadrul concursu
lui internațional atletic desfășurat la 
Bratislava, sportivul nostru Con
stantin Cirstea a cîștigat proba de să
ritură în înălțime cu rezultatul de 
2,02. Campionul maghiar Kalocsai 
s-a clasat pe primul loc în proba de 
săritură în lungime cu 7,31 m, iar 
compatriotul său Fejer a terminat 
învingător în proba de aruncarea 
discului cu 63,33 m.

liștii iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0). In cadrul ace
leiași competiții, la Atena, Polonia — 
Grecia 1—0.

La Anvers (Belgia), în com
petiția de tenis pentru „Cupa 
Flandrei11, prima reprezentativă 
a Belgiei a întrecut cu 2—1 se
lecționata secundă a României. 
In proba de dublu, Mureșan și 
Sântei au învins cu 6—2, 6—4 
perechea Drossart, Hombergen. 
La simplu, Drossart a cîștigat 
cu 7—5, 4—6. 7—5 in fața lui 
Sântei, iar Hombergen a dis
pus cu 6—3, 6—1 de Mureșan.

• In cadrul Campionatului euro
pean de fotbal s-au disputat trei noi 
întîlniri. Cu un rezultat surprinzător 
s-a încheiat partida de la Copenhaga: 
Danemarca — Scoția 1—0 (1—0). Go
lul victoriei a fost înscris în minu
tul 42 de Laudrup. La Oslo, Bulga
ria — Norvegia 4—1 (4—0), prin go
lurile marcate de Bonev (2), Jekov 
și Vasiliev, respectiv, Sverson. La 
Stockholm, Suedia — Italia 0—0.

• La Rijeka s-au întilnit selecțio
natele Iugoslaviei și Irlandei într-un 
meci contînd pentru preliminariile 
turneului olimpic de fotbal. Fotba

j HANDBAL
'---------------

! Timișorencele au cîștigat j
*

*

)

*

)
)

București
Derbiul etapei de ieri a cam

pionatului feminin de handbal 
a avut loc pe terenul de la Sta
dionul Tineretului, opunînd e- 
chipele Universitatea din Bucu
rești și Timișoara. Timișorencele 
au învins cu scorul de 15—13 
(12—7), după un joc în care au 
fost mai combative și mai de
cise în șuturile la poartă. Cele
lalte meciuri ale etapei s-au 
terminat cu următoarele rezul
tate : Confecția—I.E.F.S. 14—11 ; 
Textila Buhuși—C.S.M. Sibiu 
10—8 ; Voința Odorhei—Con
structorul Timișoara 19—10 ; 
Mureșul Tg. Mureș—Rulmentul 
Brașov 14—9.

I
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Maurer,
Primiți sincerele mele mulțumiri pentru cele mai bune urări adre

sate cu ocazia zilei mele de naștere.
Vă doresc multă sănătate și mari succese în activitatea dv. de 

răspundere.

JENO FOCK
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Plecarea unei delegații

a P. C. R. în Austria

VIZITELE DIRECTORULUI GENERAL

AL OFICIULUI NAȚIUNILOR UNITE DIN GENEVA
viața internațională

Joi dimineața a plecat la Viena de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care va face o vizită 
în Austria, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Austria.

Din delegație fac parte tovarășii 
Vasile Vlad. membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Traian Dudaș, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., Dumitru Ghișe, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se

Ministrul afacerilor externe al României 
va face o vizită oficială in Canada

La invitația secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro

Primirea de către tovarășul Pompiliu Macovei a delegației 
de activiști ai Asociației de prietenie sovieto-române

Primirea la tovarășul Virgil Trofin
A PARTICIPANȚILOR LA SESIUNEA COMITETULUI DE CON
DUCERE AL UNIUNII INTERNAȚIONALE A SINDICATELOR 

DIN TRANSPORTURI, PORTURI Șl PESCUIT

Joi dimineața, tovarășul Pompiliu 
Macovei, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a primit dele
gația de activiști ai Asociației de 
prietenie sovieto-române (A.P.S.R.), 
condusă de tovarășul V. P. Kudîkin, 
prim-vicepreședinte al Asociației 
„Znanie“, membru in conducerea 
centrală a A.P.S.R., care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S., a făcut 
o vizită in schimb de experiență in 
țara noastră.

La intrevedere, care s-a desfășurat

Sosirea unei delegații economice 
guvernamentale din Malaezya

în țara noastră a sosit o delegație 
economică guvernamentală din Ma
laezya, condusă de Abdul Gaffar 
Baba, ministrul dezvoltării naționale 
și rurale din această țară.

în cursul zilei de joi, membrii de
legației au avut întrevederi și au pur
tat discuții referitoare la posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor econo
mice româno-malaezyene, cu Cornel

Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte 
româno-olandeze de cooperare economică

între 7 și 10 iunie s-au desfășurat 
la București lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte româno-olandeze 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică. Cu acest prilej, cele două 
părți au stabilit modul de organizare 
și funcționare a comisiei, au exami
nat posibilitățile de cooperare re
ciprocă și au convenit să stimuleze, 
In acest scop, acțiuni concrete intre 

cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Andrei Vela, șefi de secție Ia 
C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
La sosirea la Viena, pe aeroportul 

Schwechat, delegația a fost salutată 
de Erwin Scharf, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Austria, Alois Peter, membru al 
Biroului Politic, Heinrich Fritz, mem
bru al C.C., șeful Secției Externe a 
C.C. al P.C.A.

Au fost, de asemenea, prezenti 
ambasadorul României la Viena, Du
mitru Aninoiu, și alți membri ai 
ambasadei.

In cursul zilei de joi, membrii de
legației P.C.R. au vizitat orașul 
Viena, muzee și expoziții de artă.

(Agerpres)

mânia, Corneliu Mănescu, va face o 
vizită oficială în Canada, intre 15 și 
18 iunie 1971.

într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tovarășii Mihail Ro- 
șianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., și Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.,

A fost prezent V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București.

★
în aceeași zi. delegația a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
(Agerpres)

Burtică, ministrul comerțului exte
rior, cu Angelo Miculescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, cu Gheorghe 
Lazăr, adjunct al ministrului indus
triei lemnului, și cu Titus Popescu, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. (Agerpres) 

întreprinderile și organizațiile eco
nomice din cele două țări.

La semnarea protocolului sesiunii 
au asistat Mircea Bădică, secretar 
general în Ministerul Comerțului Ex
terior, precum și Pieter Veecken 
Putman-Cramer, ambasadorul Olan
dei la București.

, (Agerpres)

Primire la tovarășul

Emil Bodnaraș
Vicepreședintele Consiliului de 

Stat, Emil Bodnaraș, a primit, în 
cursul dimineții de joi, pe directorul 
general al Oficiului Națiunilor Unite 
din Geneva, Vittorio Winspeare 
Guicciardi, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe.

La primire au fost de față Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Ion Datcu, amba
sador, reprezentantul permanent al

IA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
La 10 iunie 1971, Vittorio Wins

peare Guicciardi. director general 
al Oficiului Națiunilor Unite din 
Geneva, care, la invifeția Ministe
rului Afacerilor Extern», se află în
tr-o vizită în țara noastră împreună 
cu soția, a fost primit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mănes
cu. Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind colaborarea Româ
niei cu Oficiul european al O.N.U.

La primire au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Datcu, amba
sador, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România pe 
lingă Oficiul Națiunilor Unite din 
Geneva, Constantin Ene, director in 
M.A.E.

în continuare, ministrul afacerilor 
externe a oferit un dejun în onoa
rea oaspeților. La dejun au partici
pat Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, loan Unsu, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, Angelo 
Miculescu, ministru secretar de stat

Joi s-au încheiat la București lu
crările celei de-a XXIII-a Sesiuni a 
Comitetului de conducere al Uniunii 
Internaționale a Sindicatelor din 
Transporturi, Porturi și Pescuit.

Timp de trei zile, participanții la 
sesiune au dezbătut probleme legate 
de progresul tehnico-științific în in
dustria transporturilor, consecințele 
sale sociale asupra muncitorilor și au 
evidențiat sarcinile ce revin sindica
telor în vederea îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de muncă și de via
ță ale muncitorilor din această ra
mură. Vorbitorii au subliniat, tot
odată, utilitatea schimburilor de o- 
pinii și informații prilejuite de se
siune, care vor contribui la rezolva
rea mai competentă a problemelor 
dezbătute.

★
Joi după-amiază, participanții la 

lucrările sesiunii au fost primiți de 
tovarășul Virgil Trofin. președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., Pa
vel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Alexandru Grecu, 
președintele Comitetului Uniunii Sin
dicatelor din Transporturi și Tele
comunicații.

Tovarășul Virgil Trofin a adresat 
un călduros salut tovărășesc oaspe

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Pățan, a primit, joi după- 
amiază, pe senatorul american A- 
braham Ribicoff, aflat într-o vizită 
particulară în țara noastră.

La primire a participat Nicolae 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior. A luat parte, de 
asemenea, Leonard Meeker, amba
sadorul S.U.A. la București.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate unele probleme privind 

Republicii Socialiste România pe 
lingă Oficiul Națiunilor Unite din 
Geneva.

Vicepreședintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor aspecte privind activitatea Or
ganizației Națiunilor Unite, cit și 
asupra unor probleme internaționale 
actuale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

la Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
Nicolae Ecobescu, Ion Datcu, și alte 
persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte Nic- 
colo Moscato, ambasadorul Italiei la 
București, S. A. Chedid, directorul 
Centrului de informare al O.N.U.' la 
București.

V. W. Guicciardi a avut, de ase
menea. discuții la Ministerul Aface
rilor Externe cu Nicolae Ecobescu, 
pe teme privind activitățile Oficiu
lui european al Națiunilor Unite.

★
V. W. Guicciardi a făcut joi di

mineața o vizită la Ministerul Invă- 
țărpîntului, unde a avut o întreve
dere cu ministrul Mircea Mali.ța.

★
în cursul după-amiezii oaspetele a 

făcut vizite la Centrul de perfec
ționare a cadrelor de conducere din 
întreprinderi — C.E.P.E.C.A. — de la 
Otopeni și la Centrul de Informare 
al Organizației Națiunilor Unite din 
București. (Agerpres) 

ților, i-a informat despre preocupă
rile actuale ale sindicatelor din 
România. Totodată, a evidențiat fap
tul că sindicatele din Republica So
cialistă România acționează in per
manență pentru strîngerea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu organi
zațiile sindicale din toate țările socia
liste, din celelalte țări ale lumii — in
diferent de afilierea lor internațio
nală — în scopul întăririi solidarită
ții și unității sindicatelor și oamenilor 
muncii din lumea întreagă în lupta 
comună împotriva imperialismului, 
pentru progres social, pace și înțele
gere între popoare. ■

în numele participanților la se
siune, Jean Brun, președintele U.I.S. 
din Transporturi, Porturi și Pescuit, 
a adresat calde mulțumiri Consiliu
lui Central al U.G.S.R., sindicatelor 
din transporturi din România, pentru 
ospitalitatea de care au dat dovadă 
și pentru condițiile optime create în 
vederea unei bune desfășurări a lu
crărilor sesiunii.

Ibrahim Zakaria, secretar al Fede
rației Sindicale Mondiale, a relevat 
contribuția pe care sindicatele din 
România o aduc, sub diverse forme, 
la întărirea unității și colaborării in 
cadrul mișcării sindicale internațio
nale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

(Agerpres)

dezvoltarea, in continuare, a schim
burilor comerciale dintre România și 
S.U.A.

★
în cursul aceleiași zile, senatorul 

american a avut întrevederi cu Aurel 
Vijoli. președintele Comisiei econo- 
mico-financiare a Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Nicolae, prim-ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, și Nicolae Anghel, vicepreședinte 
al Consiliului de administrație al 
Băncii Române de Comerț Exterior.

(Agerpres)

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL PREZIDIULUI U.C.I.

BELGRAD 10 (Agerpres). — A- 
genția Taniug informează că la șe
dința din 9 iunie a Biroului Execu
tiv al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, la care au par
ticipat președinții Uniunii Comuniș
tilor din republici și provinciile au
tonome, au avut loc dezbateri des
pre locul, rolul și funcționarea Pre
zidiului U.C.I. și a organelor sale.

în examinarea acestor probleme, 
se arată într-un comunicat publicat 
la încheierea ședinței, s-a pornit de 
la ansamblul schimbărilor social- 
politice care au loc în societatea iu
goslavă, subliniindu-.se necesitatea 
întăririi tot mai mari a rolului U.C.I. 
ca forță revoluționară conducătoare 
a dezvoltării sociale, a consolidării 
unității sale ideologice și a capacită
ții sale de acțiune. Pornind de la a- 
ceasta, relevă comunicatul, Prezidiul 
U.C.I. trebuie să devină într-o mă

Consfătuirea regională a partidelor comuniste 
din țările Americii Centrale, Mexic și Panama

SAN JOSE 10 (Agerpres). — La 
începutul lunii iunie, într-un stat 
din America Centrală a avut loc cea 
de-a 8-a Consfătuire regională a 
partidelor comuniste din țările Ame
ricii Centrale, Mexic și Panama. 
Participanții au făcut un schimb de 
informații despre situația politică din 
țările lor, au făcut schimb de 
experiență in legătură cu lupta anti- 
imperialistă, democratică și popu
lară. Consfătuirea a constatat creș
terea mișcării revoluționare și anti- 
imperialiste în regiunea respectivă, 
a constatat în unanimitate că este 
necesar să se caute forme mai bune 
de colaborare intre partidele comu
niste și toate forțele progresiste in 
scopul creării unui front unic de

u. r. s. s. Aprobarea planului general 
de dezvoltare a Moscovei

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S. și guver
nul Uniunii Sovietice au aprobat 
planul general de dezvoltare a Mos
covei. Capitala Uniunii Sovietice are 
în prezent peste 7 milioane de locui
tori.

Hotărârea C.C. al P.C.U.S. și a gu
vernului sovietic subliniază necesi
tatea trecerii <la înfăptuirea unei noi 
etape a dezvoltării Moscovei. Printre 
altele, planul prevede perfecționarea 
structurii arhitecturale a orașului.

ÎN CAPITALA SOVIETICĂ S-A DESCHIS

0 EXPOZIȚIE DE MOBILĂ ROMÂNEASCĂ
MOSCOVA 10. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
trapsmite : în parcul „Lujniki" 
din Moscova s-a deschis joi ex
poziția de mobilă românească, 
una din cele mai mari manifes
tări românești de acest gen or
ganizate peste hotare in anul in 
curs.

La inaugurare au participat 
N. V. Timofeev, ministrul in
dustriei forestiere și de prelu
crare a lemnului, K. I. Galașnin, 
ministrul industriei celulozei și 
hîrtiei, A. I. Pitovranov, vice
președinte al Camerei unionale 
de comerț exterior, miniștri ad- 
juncți.

Sesiunea Conferinței Internationale a Muncii
I >

GENEVA 10 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 56-a sesiuni a Con
ferinței Internaționale a Muncii au 
continuat dezbaterile asupra raportu
lui directorului general al Biroului 
Internațional al Muncii, consacrat 
rolului ce revine O.I.M. în dezvol
tarea economică și socială a po
poarelor. 

sură tot mai mare un organ central 
care să elaboreze, cu participarea de
plină a Uniunii Comuniștilor din re
publici și provinciile autonome, plat
forma ideologică și politică unică cu 
privire la toate problemele esențiale 
ale dezvoltării continue a societății 
iugoslave, pe baza autoconducerii și 
egalității depline a popoarelor și na
ționalităților, și să asigure înfăptui
rea politicii și a hotărîrilor adoptate 
în comun.

★
O ședință a guvernului iu

goslav, in cadrul căreia au fost 
examinate probleme privind asigu
rarea mijloacelor, pentru stimularea 
progresului economic al regiunilor 
insuficient dezvoltate din Iugoslavia 
a avut loc la Belgrad, potrivit unui 
comunicat al Secretariatului federal 
pentru informații.

luptă împotriva imperialismului »- 
merican și a oligarhiei locale.

Comuniștii din Guatemala, Hondu
ras, Costa Rica, Mexic, Panama și 
Salvador au adoptat o declarație în 
care „salută victoria forțelor unită
ții populare din Chile, considerind-o 
un factor de mare importanță isto
rică pentru întreaga Americă Lati
nă, precum și procesele antiimperia- 
liste și democratice din Peru și Bo
livia".

în cadrul consfătuirii s-a hotărît 
activizarea mișcării de solidaritate 
cu popoarele Vietnamului, Laosului 
și Cambodgiei, care duc o luptă 
eroică împotriva agresiunii Imperia
lismului american.

încheierea lucrărilor de lichidare a 
locuințelor vechi și insalubre și mu
tarea locatarilor în apartamente noi, 
construite in apropierea locului de 
muncă. Hotărîrea prevede construcția 
a numeroase școli, spitale, cinema
tografe și teatre, magazine, stadi
oane.

In dezvoltarea și reconstrucția 
centrului orașului, se arată în hotă
râre, va fi menținut rolul impor
tant al Kremlinului în ansamblul 
arhitectonic central.

Luind cuvintul, F. D. Varaxin, 
prim-adjunct al ministrului in
dustriei forestiere și de prelu
crare a lemnului, a remarcat a- 
precierea de care se bucură in 
Uniunea Sovietică mobila româ
nească, precum și rolul pozitiv 
al unor expoziții de acest gen 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor economice și schimbu
lui de mărfuri dintre România 
și U.R.S.S.

Mihai Suder, ministrul român 
al industriei lemnului, a mulțu
mit pentru cuvintele de aprecie
re la adresa produselor româ
nești.

Concomitent, se desfășoară dezba
terile în comisiile tehnice, în cadrul 
cărora au luat cuvintul și reprezen
tanți ai delegației române.

Șeful delegației române, Petre 
Lupu, ministrul muncii, a avut con
vorbiri cu șefii altor delegații parti
cipante la sesiune și a vizitat cen
trul de calcul al B.I.M.

MAREA BRITANIE

Opinii în favoarea 
recunoașterii R.D.G.

LONDRA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Ziarul „TIMES" a publicat joi o 
scrisoare a unui grup de 17 perso
nalități ale vieții politice și econo
mice din Marea Britanie, în care se 
cere ca această țară „să recunoască 
din punct de vedere diplomatic Re
publica Democrată Germană". Sem
natarii scrisorii, ‘printre care se 
află fostul ministru laburist Ri
chard Crossman, diplomatul Geof
frey McDermott și industriașul Rudi 
Sternberg, subliniază că „recunoaște
rea R.D.G. de către țările occiden
tale ar întări securitatea europeană 
și ar fi în folosul popoarelor respec
tive".

Ziarul „Times" a inserat, de *- 
semenea, un articol redacțional în 
care scrie, între altele, că R. D. Ger
mană „este un stat cu un rol im
portant în Europa". Ziarul consideră 
că refuzul unor țări de a recunoaște 
R.D.G. „este un lucru anormal și 
constituie un obstacol în calea unor 
relații Est-Vest mai bune".

Precizări ale Departamentului 
de Stat al S.U.A.

cu privire la ajutorul eco

nomic acordat Israelului

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat american, Charles Bray, 
a declarat că ajutorul economic acor
dat de S.U.A. Israelului nu este fur
nizat pentru realizarea de proiecte 
pe teritoriile ocupate și în nici un 
caz pentru construirea de noi locuin
țe la Ierusalim. „Respectarea inte
grală a celei de-a patra Convenții de 
la Geneva din anul 1949, a spus el, 
interzice unei țări să facă transferuri 
de populație pe teritoriile ocupate 
sau să construiască locuințe perma
nente pentru înlesnirea acestor trans
feruri. Continuăm să ne opunem a- 
celor activități ale guvernului israe- 
lian pe teritoriile ocupate care riscă 
să facă și mai dificilă o reglementare 
pașnică" — a arătat Bray.

Funeraliile 
lui Gybrgy lukâcs

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — în 
capitala ungară, la Panteonul Mișcării 
Muncitorești de la Cimitirul Kerepesi, 
au avut loc joi funeraliile academi
cianului Gyorgy Lukâcs, de două ori 
laureat al premiului Kossuth, perso
nalitate marcantă a mișcării munci
torești revoluționare ungare și inter
naționale, eminent filozof și esteti
cian marxist, informează agenția 
M.T.I.

La oeremonia de doliu au participat 
și au făcut de gardă Aczei Gyorgy, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Nemes Dezso, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Ovari Miklos, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., academicieni, re
prezentanți ai vieții științifice și cul
turale și ai diferitelor organizații 
obștești.

Au fost, de asemenea, prezenți șl 
au făcut de gardă atașați culturali 
ai unor misiuni diplomatice, printre 
care și atașatul român, Florian Borz.

în numele Comitetului Central al 
P.M.S.U. și al Academiei de Știința 
a Ungariei a rostit un cuvînt de adio 
academicianul Istvan Frisz, membru 
al C.C. al P.M.S.U. „Prin moartea iul 
Gyorgy Lukâcs, a spus vorbitorul, 
mișcarea muncitorească ungară și in
ternațională, viața științifică interna
țională, societatea ungară în între
gime au suferit o mare pierdere". în 
continuare, arată M.T.I., vorbitorul 
„a dat o înaltă apreciere drumului 
deosebit de bogat, dar nu ușor, al 
vieții lui Lukâcs, activității lui In 
domeniul filozofiei, teoriei literara 
și esteticii, participării la viața so
cială".

Scriitorul Tibor Deri a rostit un 
cuvînt de adio în numele prietenilor.

Corpul neînsuflețit a fost depus în 
cimitir în acordurile Internaționalei.

(Urmare din pag. I)

piilor deplinei egalități în drepturi, 
independenței, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești. A- 
ceste relații cunosc o evoluție 
continuu ascendentă, pe toate pla
nurile — politic, economic și în alte 
domenii. în ultimii ani, s-au obținut 
rezultate însemnate în extinderea co
laborării economice, ceea ce se re
flectă în dublarea volumului schim
burilor comerciale în 1970 față de ni
velul maxim anterior, pentru anul 
acesta prevăzlndu-se o nouă sporire 
de 32 la sută. în cursul convorbiri
lor a fost exprimată hotărârea de a 
acționa pentru lărgirea în continua
re a cooperării economice româno- 
chineze.

Delegația de partid și guvernamen
tală a exprimat recunoștința poporu
lui român față de ajutorul acordat 
de China populară țării noastre pen
tru învingerea urmărilor calamități
lor naturale de anul trecut, precum 
și pentru creditul economic care ne-a 
fost oferit in oondițti deosebit de a- 
▼anta joase.

Viața demonstrează că un puter
nic factor al adinclrii continue a 
prieteniei dintre popoarele român și 
chinez, al intensificării colaborării 
multilaterale dintre cele două țări 
11 constituie dezvoltarea legăturilor 
tovărășești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez. 
Convorbirile au evidențiat dorința 
comună de a se extinde legăturile 
dintre cele două partide, de a lărgi 
schimbul de experiență în construirea 
socialismului. Aceasta corespunde po
liticii partidului nostru, care, apli- 
cînd în mod creator adevărurile ge
nerale ale marxism-leninismului la 
condițiile istorice concrete ale Româ
niei, studiază experiența partidelor 
comuniste frățești, folosind în inte
resul construcției socialiste ceea ce 
corespunde particularităților țării 
noastre. Așa cum se arată în Co

municatul comun, „dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și China este in folosul 
cauzei revoluționare a celor două 
popoare și a popoarelor din lumea 
întreagă. Ambele părți au exprimat 
în unanimitate hotărârea de a întări 
mai departe prietenia revoluționară 
și unitatea de luptă dintre cele două 
partide, țări și popoare, de a lărgi 
relațiile de colaborare în diferite do
menii".

în cadrul convorbirilor, așa cum 
evidențiază și Comunicatul comun, 
au fost abordate pe larg problemele 
vieții internaționale, ale activității 
externe a celor două partide și state.

Este bine cunoscută linia directoa
re fundamentală a partidului și gu
vernului nostru — aflată statornic în 
centrul politicii externe a României 
socialiste — de promovare consec
ventă a prieteniei, alianței și colabo
rării frățești cu toate țările socia
liste, preocuparea consecventă pen
tru intărirea unității și coeziunii 
sistemului mondial socialist. Totoda
tă, Partidul Comunist Român dez
voltă relațiile de colaborare cu parti
dele comuniste și muncitorești din 
toate celelalte state ale lumii 
în vederea promovării unității 
mișcării comuniste internaționale ; 
dezvoltă legături cu mișcările de eli
berare națională, cu alte forțe poli
tice. democratice și progresiste, adu- 
cîndu-și contribuția la unirea tutu
ror forțelor antiimperialiste în lupta 
pentru independență națională, pro
gres. socialism și pace.

Depunind eforturi perseverente, 
principiale, pentru unitatea și coeziu
nea mișcării comuniste, parti
dul nostru apreciază că deose
birile de vederi, modul diferit 
de soluționare a problemelor con
crete ale construcției socialiste sau 
de interpretare a unor fenomene ale 
vieții internaționale, nu trebuie să 
afecteze relațiile dintre țările socia
liste, solidaritatea dintre partidele 
comuniste — fiecare avînd dreptul 

de a-și elabora in mod suveran, de 
sine stătător politica sa, in confor
mitate cu condițiile istorice con
crete din propria țară.

Partidul și țara noastră vor de
pune și in viitor toate eforturile 
— așa cum s-a subliniat și în cu- 
vîntările rostite cu prilejul vizitei în 
China de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru depășirea 
dificultăților existente astăzi în 
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relațiile dintre țările socialiste și 
dintre partidele comuniste, pen
tru întărirea coeziunii lor în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
cauza socialismului, păcii și pro
gresului în lume. Vizita in China, 
în celelalte țări socialiste care vor fi 
vizitate in cursul călătoriei in Asia, 
sint o expresie a politicii noas
tre consecvente de prietenie și soli
daritate cu țările socialiste frățești.

în discuții, in cuvintările rostite, 
subliniindu-se că forțele revoluțio
nare, ale progresului și păcii sint 
mai puternice și au capacitatea de a 
înfrânge forțele reacționare, cele 
două părți au pus in relief cu tărie 
poziția lor antiimperialistă, hotărî
rea de a lupta in continuare pentru 
zădărnicirea politicii imperialismului 
de dominație, dictat și agresiune, de 
atentate la dreptul inalienabil al fie

cărui popor de a-și hotărî singur des
tinele, așa cum dorește.

Cele două părți au condamnat în 
modul cel mai energic agresiunea a- 
mericană în Peninsula Indochina, 
subliniind — așa cum arată comuni
catul comun — că Indochina consti
tuie în prezent principalul cîmp de 
bătălie in cadrul luptei duse de po
poarele din întreaga lume împotriva 
imperialismului american. Părțile 

și-au reafirmat solidaritatea și spri
jinul ferm față de lupta dreaptă a 
popoarelor din Vietnam, Cambodgia 
și Laos, subliniind necesitatea retra
gerii totale .și necondiționate a tutu
ror trupelor S.U.A., dreptul sacru al 
acestor popoare de a-și decide de 
sine stătător soarta, fără nici un a- 
mestec din afară.

A fost exprimat, de asemenea, 
sprijinul față de lupta dreaptă a 
poporului coreean pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea de 
sud și reunificarea pașnică a țării.

Cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta antiimperialis
tă și anticolonialistă a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină ; ele 
și-au manifestat sprijinul ferm fată 
de lupta poporului cubanez pentru 
apărarea independenței și suverani
tății naționale, pentru construirea 

socialismului. în legătură cu proble
mele Orientului Apropiat, părțile au 
reafirmat solidaritatea cu lupta 
dreaptă a popoarelor arabe împotriva 
imperialismului, s-au pronunțat pen
tru rezolvarea problemei populației 
palestinene in conformitate cu inte
resele ei naționale.

în cadrul convorbirilor, cele două 
părți au reliefat necesitatea coexis
tenței pașnice între țări cu orinduiri 

sociale diferite. în acest spirit, ele 
s-au pronunțat pentru respectarea 
principiilor suveranității, indepen
dentei și integrității teritoriale, ale 
neagresiunii reciproce și neameste
cului în treburile interne, ale ega
lității și avantajului reciproc. în re
lațiile dintre state, indiferent de re
gimul lor social și de mărimea fie
căruia.

Soluționarea problemelor majore 
ale lumii contemporane reclamă im
perios participarea tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, la viața 
internațională. Este astăzi un adevăr 
axiomatic că nici una din marile 
probleme ale lumii contemporane 
nu-și pot afla soluționarea fără parti
ciparea R. P. Chineze, stat de 700 
milioane de locuitori, cu o importan
tă pondere economică și o dezvoltare 
impetuoasă în toate domeniile de ac

tivitate, căruia 11 revine un rol ma
jor în lupta împotriva imperialismu
lui, pentru libertatea și independența 
popoarelor, pentru socialism și pace. 
Acest adevăr este demonstrat cu 
pregnanță și de cursul tendințelor 
către normalizarea relațiilor cu China 
populară, care se manifestă din par
tea a tot mai numeroase țări capita
liste. Salutind aceste tendințe, Româ
nia și-a reafirmat și cu acest prilej 
sprijinul hotărît pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chine
ze la O.N.U., în Consiliul de Secu
ritate și în alte organisme internațio
nale. Țara noastră s-a pronunțat din 
nou, cu fermitate, pentru retragerea 
bazelor militare americane din Tai- 
van — teritoriu inalienabil al Chinei 
populare.

în cursul convorbirilor, reprezen
tanții țării noastre au informat des
pre activitatea Intensă, multilaterală, 
desfășurată de România pentru reali
zarea securității europene. Partea 
chineză și-a afirmat sprijinul față de 
această activitate a României. în Co
municat s-a relevat necesitatea ea 
popoarele europene să acționeze 
cu hotărâre Împotriva politicii im
perialiste de dominație și dictat, 
să depună eforturi și să Întreprindă 
măsuri concrete pe calea menținerii 
păcii și securității europene. Ambele 
părți și-au exprimat solidaritatea cu 
lupta popoarelor din diferite țări ale 
lumii pentru retragerea tuturor tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state, pentru desființarea tuturor ba
zelor aflate pe teritorii străine.

Pe bună dreptate, se poate aprecia 
că vizita delegației de partid și gu
vernamentale române in China s-a 
încheiat cu rezultate deosebit de 
rodnice marcind o contribuție va
loroasă la evoluția pozitivă, mereu 
ascendentă a relațiilor frățești ro- 
mâno-chineze. „îmi exprim convin
gerea — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
marele miting din Pekin — că întîl- 
nlrile șl convorbirile pe care le-am 
avut împreună in aceste zile mar

chează un moment de Importanță 
istorică in dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre partidele și țările 
noastre, a colaborării in toate dome
niile de activitate, spre binele ambe
lor popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume".

In același spirit, tovarășul Clu 
En-lai a declarat : „Vă rugăm, to
varăși români, să fiți încredințați că, 
in lupta dv. de apărare și de con
strucție a patriei, poporul chinez, 
călit prin marca revoluție culturală 
proletară, va fi întotdeauna alături 
de dv. și vă va sprijini cu hotărâre. 
Sintem convinși că vizita de priete
nie a delegației de partid și guver
namentale române va aduce, in mod 
sigur o contribuție prețioasă la intă
rirea continuă a prieteniei de luptă 
și a unității revoluționare dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre".

Așa cum s-a anunțat, delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialista România a invitat o 
delegație de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Chineze să 
facă o vizită de prietenie în țara 
noastră. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

O manifestare de largă amploare a 
relațiilor frățești româno-chineze, un 
moment istoric în dezvoltarea conti
nuă a prieteniei și colaborării multi
laterale dintre partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări ; în a- 
celași timp, o contribuție de seamă 
la cauza întăririi pozițiilor socialis
mului, a coeziunii forțelor antiimpe
rialiste, a apărării păcii în lume — 
aceasta este, exprimată concentrat, 
concluzia desprinsă in urma vizitei 
făcute în China prietenă de către re
prezentanții poporului român. Ra
porturile dintre România și China 
au cunoscut și pînă acum multe mo
mente remarcabile ; dar vizita dele
gației de partid și guvernamentale, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va rămîne în Istoria a- 
cestor relații ca o etapă de cea mai 
mare Însemnătate.



viața internațională
PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA

IMPORTANTE VICTORII OBȚINUTE 
DE FORȚELE PATRIOTICE

SAIGON 10 (Agerpres). — Agenția 
de presă „Eliberarea" relatează că 
forțele patriotice care acționează în 
provincia sud-vietnameză Gia Lai 
au înregistrat, în ultimul timp, noi 
succese in lupta împotriva trupelor 
saigoneze și a agresorilor americani. 
Astfel, la 4 iunie, în apropiere de 
localitatea My Trach, din rîndul ce
lui de-al 55-lea regiment saigonez 
au fost scoși din luptă 49 militari. 
Șapte tancuri și blindate ale inami
cului au fost distruse. în districtul 
Binh Khe, saigonezli și mercenarii 
lui Pak Cijan Hi au pierdut 117 oa
meni și importante materiale de 
luptă, printre care 20 de vehicule 
de campanie. Pe șoseaua nr. 13 au 
avut loc lupte intense, inamicul sai
gonez pierzind alte 14 vehicule de 
luptă.

Referindu-se la ultimele angaja
mente militare din Vietnamul de 
sud, agenția U.P.I. relatează că 
o importantă bază de artilerie a re
gimului Thieu-Ky, situată la aproxi
mativ 300 km de Saigon, continuă 
să fie asediată de formațiuni de 
luptă ale F.N.E. După 17 zile de în
cercuire, mai mult de o treime din 
numărul militarilor saigonezi au fost 
uciși sau răniți. Potrivit agenției 
U.P.I., care citează rapoarte de la 
fața locului, presiunea unităților 
F.N.E. este deosebit de mare.

mai puternice înfrîngeri din ultimele 
șapte luni, suferite în imediata apro
piere a capitalei cambodgiene".

După cum transmite agenția Reu
ter, patrioții cambodgieni au atacat 
cu succes și în diverse puncte si
tuate de-a lungul șoselei nr. 3. în 
cursul unei lupte, la 48 km de Pnom 
Penh, trupele regimului au pierdut 
peste 50 de oameni.

RECEPȚIE EA PEKIN IN CINSTEA
DEIEGATIEI GUVERNAMENTALE IUGOSLAVE5

PNOM PENH 10 (Agerpres). — Si
tuația trupelor regimului de la Pnom 
Penh devine din ce în ce mai difi
cilă în diverse regiuni ale Cambod- 
giei, unde forțele populare de re
zistență organizează acțiuni ofensi
ve de o vigoare deosebită. în acest 
sens, agenția U.P.I. menționează că 
trupele regimului Lon Nol-Sirik 
Matak „au fost nevoite să se retragă 
miercuri pe un front de 3,2 km, 
pentru a se regrupa, în urma celei

XIENG QUANG 10 (Agerpres) — 
Comandamentul suprem al Armatei 
de eliberare a poporului laoțian a 
dat publicității un comunicat, difuzat 
de agenția Khaosan Pathet Lao, în 
care face bilanțul victoriilor obținu
te de patrioții laoțieni in sezonul 
uscat — noiembrie 1970—mai 1971.

Comunicatul relevă că forțele 
Pathet Lao și poporul laoțian au ni
micit peste 31 200 soldați și ofițeri 
inamici, dintre care 15 700 saigonezi, 
1 898 mercenari tailandezi, 527 piloți 
americani. Ei au capturat și distrus 
16 700 arme de diferite tipuri, peste 
540 stații de radio și 770 vehicule mi
litare, dintre care jumătate tancuri 
și care blindate, și au doborit sau 
avariat 652 avioane inamice. Tot
odată, peste 20 000 de oameni au fost 
complet eliberați de sub controlul 
inamicului. La sfîrșitul lui martie 
1971, arată comunicatul, forțele pa
triotice laoțiene din provincia Sava- 
nnakhet au declanșat atacuri puter
nice asupra diferitelor poziții inami
ce din regiunea șoselei nr. 9 și au 
cîștigat o mare și răsunătoare vic
torie, infrîngînd incursiunea trupelor 
saigoneze din sudul Laosului.

Această victorie strălucită — încheie 
comunicatul — este de o importanță 
strategică apreciabilă. Ea este o vic
torie care creează noi posibilități 
pentru cauza revoluționară a poporu
lui laoțian.

PEKIN 10 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Li Sien-nien, a oferit o 
recepție în cinstea delegației guver
namentale a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de secretarul de stat pentru 
afacerile externe, Mirko Tepavaț, 
aflată într-o vizită de prietenie în 
China.

în toastul rostit cu acest prilej, Li 
Sien-nien a subliniat faptul că, în 
ultimii ani, relațiile între China și 
Iugoslavia s-au îmbunătățit : a cres
cut volumul schimburilor de măr
furi, s-au înmulțit vizitele reciproce, 
s-a adîncit înțelegerea mutuală, s-a 
întărit prietenia între cele două po
poare. Vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că vizita secretarului de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia va contribui .și mai mult 
la dezvoltarea relațiilor între cele 
două țări.

Răspunzînd, Mirko Tepavaț a rele
vat însemnătatea și utilitatea pe care 
o poate avea pentru cele două țări 
lărgirea colaborării dintre ele. Mi
nistrul iugoslav și-a exprimat con

vingerea profundă că această colabo
rare contribuie la o mai bună înțe
legere în întreaga lume, deoarece ea 
nu presupune renunțarea la priete
niile existente, ci cîștigarea și dez
voltarea unor noi prietenii.

Norodom Sianuk a primit 
delegația iugoslavă

PEKIN 10 (Agerpres). — Șeful sta
tului cambodgian, Norodom Sianuk, 
a primit delegația guvernamentală 
iugoslavă, condusă de Mirko Tepa
vaț, secretar de stat pentru afacerile 
externe, care se află într-o vizită 
oficială în R. P. Chineză. Membrii 
delegației guvernamentale iugoslave 
au avut, de asemenea, convorbiri și 
cu președintele Guvernului de Uniu
ne Națională al Cambodgiei, Pen 
Nouth.

întrevederi 
ale tovarășului 

losif Banc 
în R. S. Serbia

BELGRAD 10 — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : To
varășul losif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, care face o vi
zită în Republica Socialistă Serbâa, 
la invitația președintelui Vecei Exe
cutive a acestei republici, Milenko 
Botanici, a avut joi o întrevedere cu 
Dragoslav Markovici, președintele 
Skupștinei Republicane a R.S. Ser
bia. întrevederea, la care au parti
cipat Milenko Boianici și Șandor 
Dobo, vicepreședinte al Skupștinei 
R.S. Serbia, precum și ambasadorul 
român la Belgrad, Vasile Șandru. s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
deosebit de cordială

în aceeași zi, la sediul Vecei Exe
cutive a R.S. Serbia au început con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
losif Banc și tovarășul Milenko Bo
ianici. în cadrul convorbirilor au
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Afo/ experimente științifice

pe stația orbitală „Saliut"
MOSCOVA — 10 (Agerpres).

— Principala parte a programu
lui celei de-a 4-a zile de lucru 
a echipajului stației orbitale so
vietice „Saliut" a fost consacrată 
cercetărilor cu caracter medical- 
biologic. Astfel, unul dintre ex
perimente a avut drept scop ob
ținerea de date științifice asu
pra stării funcționale a sistemu
lui cardiovascular in condiții de 
imponderabilitate. Cercetările au 

. avut loc cu ajutorul unei insta
lații speciale de intensificare- 
transformare, iar înregistrarea 
parametrilor fiziologici in timpul 
experimentului a fost realizată 
prin intermediul unui canal te
lemetrie. In vederea aprecierii 
influenței condițiilor de impon
derabilitate asupra modificărilor 
din organismul uman, a fost e- 
fectuată o experiență de deter-

minare a densității țesuturilor 
osoase.

Sistemele și aparatura Științi
fică de la bordul stației orbitale 
funcționează normal, iar cosmo
nauta continuă să se simtă bine, 
precizează agenția TASS. Zbo
rul stației „Saliut" continuă.

Cosmonauții Dobrovolski, Vol
kov și Pațaev au trimis de la 
bordul stației „Saliut" mesaje 
popoarelor din diferite regiuni 
ale globului. Astfel, ei au salu
tat popoarele Asiei, Africii, Ame- 
ricii de Nord și Americii de 
Sud. în mesajul adresat popoa
relor Indochinei se spune : „Tri
mitem un salut înflăcărat eroi
cului popor vietnamez, curajoși
lor patrioți ai Laosului și Cam
bodgiei și le urăm succese în 
lupta împotriva agresiunii im
perialiste, pentru libertate și in
dependența țărilor lor".
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CONFERINȚA CVADRIPARTITA DE EA PARIS
PARIS 10 (Agerpres). — în capi

tala Franței a avut loc a 116-a ședință 
plenară a conferinței cvadripartite în 
problema Vietnamului. Luînd cuvîn- 
tul, Nguyen Thi Binh, conducătoarea 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a condamnat S.U.A. și admi
nistrația de la Saigon pentru faptul 
că au încălcat idealurile de pace, in
dependență, neutralitate, democrație 
Și înțelegere națională ale populației 
sud-vietnameze. Ea a denunțat mă
surile de suprimare a ziarelor și alte 
acțiuni represive ale regimului Thieu, 
care pregătește înscenarea unor false 
alegeri. „Adevărul este că «vietnami- 
zarea» urmărită de S.U.A. a suferit 
eșecuri sub toate aspectele, atît in 
Vietnamul de sud, cit și in Cambod- 
gia și Laos" — a spus Nguyen Thi 
Binh. Ea a subliniat că „Statele Uni
te trebuie să stabilească un termen 
rezonabil pentru retragerea de pe te
ritoriul sud-vietnamez a tuturor tru
pelor americane". „Sîntem gata — a 
declarat Nguyen Thi Binh — să dis
cutăm imediat acest termen cu cele
lalte părți, astfel incit să putem exa
mina apoi restul problemelor, inclu
siv aceea a eliberării prizonierilor 
de război". Conducătoarea delegației 
G.R.P. a subliniat, de asemenea, că

„Guvernul S.U.A. trebuie să înceteze 
să acorde sprijin regimului Thieu, 
astfel incit să devină posibilă forma
rea la Saigon a unei administrații 
care se pronunță pentru pace, inde
pendență, neutralitate și democrație. 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud este 
gata să înceapă convorbiri cu o ase
menea administrație, pentru a se a- 
junge la o reglementare politică, în 
conformitate cu aspirațiile popu
lației", a spus în încheiere Nguyen 
Thi Binh.

în intervenția sa, Xuan Thuy, șe
ful delegației Republicii Democrate 
Vietnam, a condamnat continuarea de 
către S.U.A. a acțiunilor agresive in 
Indochina, arătînd că aviația ameri
cană întreprinde zilnic raiduri asupra 
unor regiuni populate din peninsula 
indochineză. Xuan Thuy a insistat 
asupra necesității stabilirii de către 
S.U.A. a unei date limită pentru eva
cuarea totală din Vietnamul de sud 
a trupelor americane.

Șeful delegației R.D.V. a declarat, 
de asemenea, că S.U.A. trebuie să 
înceteze total și necondiționat orice 
acte de încălcare a suveranității și 
securității Republicii Democrate Viet
nam.

Cel de al doilea Congres provincial 
al P. C. Chinez din Yunnan

PEKIN 10 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că la Kun- 
min a avut loc cel de-al doilea Con
gres provincial al P.C. Chinez din 
Yunnan, la care au fost discutate 
documentele Congresului al IX-lea 
al P.C. Chinez și ale celei de-a doua 
Plenare a celui de-al 9-lea Comitet 
Central. Ciu Sing, conducătorul 
nucleului grupului de partid al Co

mitetului! revoluționar provincial 
Yunnan, a prezentat un raport cu 
privire la situația și realizările oa
menilor muncii din provincie.

Delegații au ales noul Comitet 
provincial Yunnan al P.C. Chinez, 
alcătuit din 89 de membri. în prima 
sa ședință plenară, comitetul l-a 
ales ca prim-secretar pe Ciu Sing.

Ș.U.A. Măsuri pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale cu R.P. Chineză

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
în conformitate cu hotărîrea luată de 
președintele Nixon în luna aprilie 
Casa Albă a publicat joi lista unor 
produse americane ce vor putea ti de 
acum înainte exportate in R. P. Chi
neză. Exportul spre China al acestor 
mărfuri fusese interzis cu aproape 
20 de ani în urmă. Oamenii de afa
ceri americani vor fi autorizați să 
exporte în R. P. Chineză fără apro
bare specială unele produse alimen
tare, forestiere, chimice, inclusiv în
grășăminte chimice, cauciuc, textile, 
anumite metale, produse electrice, 
utilaje pentru construirea de dru
muri, automobile, precum și anumite 
genuri de computere. Președintele a 
declarat că exportul produselor ne- 
incluse în lista publicată joi va con
tinua să fie interzis. în același timp, 
Nixon a declarat că vor fi permise 
toate importurile din R. P. Chineză 
sub o licență generală, dar și-a re
zervat dreptul de a impune un con
trol asupra acestora, dacă va consi
dera necesar.

Hotărîrea președintelui Nixon in
tervine după mai multe luări de po
ziție ale unor congresmeni și oameni

de afaceri americani, cerind guver
nului să normalizeze relațiile cu 
R. P. Chineză.

GREVĂ GENERALĂ 
IN URUGUAY

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). — 
întregul Uruguay este practic para
lizat incepind de joi dimineață, ca 
urmare a grevei generale de 24 de 
ore, declanșată la chemarea Con
venției Naționale a Muncitorilor. 
Căile ferate, transporturile publice, 
fabricile și uzinele, întreprinderile 
comerciale au încetat să mai func
ționeze', iar școlile și liceele au fost 
închise. Joi nu a apărut, în întreaga 
țară, nici un ziar. Numai serviciile de 
urgență și de primă necesitate (elec
tricitatea, apa, spitalele) și-au con
tinuat activitatea. Greviștii reven
dică sporirea salariilor și renunțarea 
la măsurile de securitate impuse de 
guvern.

fost trecute în revistă o serie de 
aspecte ale colaborării României cu 
Iugoslavia și, în particular, cu R.S. 
Serbia, ielevîndu-se cu satisfacție, 
de ambele părți, realizările obținute 
în acest sens pe multiple planuri. 
Au fost examinate, totodată, unele 
modalități și posibilități concrete, re
ciproc avantajoase, de promovare 
continuă a acestor relații.

Milenko Boâanici a oferit apoi un 
dejun in onoarea tovarășului losif 
Banc.

Vizita în R.F.G. 
a tovarășului 1 

Gheorghe Cioară
BONN 10. — Corespondentul A- 

gerpres, M. Moarcăș, transmite : 
Președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie al Re
publicii Socialiste România, Gheor
ghe Cioară, însoțit de o delegație 
alcătuită din specialiști din diferite 
instituții de cercetări științifice din 
România, a avut convorbiri cu con
ducerea marilor ooncerne vest-ger- 
mane „Dormagen", „Krupp", „GHH", 
„Hoechst" și „AEG-Telefunken". Cu 
acest prilej au fost explorate noi căi 
concrete pentru lărgirea și intensi
ficarea colaborării și cooperării în 
domeniul științei și tehnologiei între 
firmele vizitate și instituții de cer
cetare științifică din România, in 
sectoare prezentând interes pentru 
ambele părți.

Miercuri seara, ambasadorul Ro
mâniei la Bonn, Constantin Oancea, 
a oferit o recepție în onoarea dele
gației române. Au participat Klaus 
von Dohnanyi, secretar de stat par
lamentar la Ministerul federal al 
Educației și Științei, membri ai co
misiei pentru problemele științifice 
a Bundestagului, numeroși oameni 
de știință.

COMUNICAT 

SOVIETO- 
CIPRIOT

MOSCOVA 10 (Agerpres).— La în
cheierea vizitei oficiale în Uniunea 
Sovietică a președintelui Republicii 
Cipru, arhiepiscopul Makarios, a fost 
dat publicității un comunicat în care 
se arată că în cursul convorbirilor a- 
vute cu Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și cu Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
părțile au relevat cu satisfacție dez
voltarea statornică a relațiilor sovie- 
to-cipriote în spiritul prieteniei și 
respectului reciproc.

Părțile s-au pronunțat în sprijinul 
convocării unei conferințe general- 
europene în problemele securității și 
colaborării, ca un pas important în 
direcția destinderii nu numai pe con
tinentul european, dar șl în lumea 
întreagă.

Abordînd problema conflictului din 
Orientul Apropiat, reprezentanții so
vietici și președintele Ciprului au 
declarat că sînt pentru îndeplinirea 
tuturor prevederilor rezoluției Consi
liului de Securitate al O.N.U. din 22 
noiembrie 1967 și că sprijină efortu
rile constructive ale R.A.U. îndreptate 
spre căutarea căilor de reglementare 
politică a crizei și de instaurare a 
unei păci trainice în această regiune 
a lumii.

Joi, arhiepiscopul Makarios s-a 
înapoiat la Nicosia. La sosire, preșe
dintele cipriot a declarat că vizita 
sa în Uniunea Sovietică a fost utilă, 
informează agenția TASS.

FRANȚA

Azi se deschide 
Congresul 

Unității Socialiste
• O SCRISOARE DESCHI

SA ADRESATA DE 
GEORGES MARCHAIS 
LUI ALAIN SAVARY

Așteptat cu interes, ca un eve
niment important in viața po
litică franceză, Congresul Uni
tății Socialiste se deschide azi 
la Epinay-sur-Seine, un mic 
oraș din apropierea Parisului, 
in prezența a 957 de delegați. 
Din aceștia, 800 reprezintă 
Partidul Socialist, 97 Convenția 
instituțiilor republicane, iar alți 
60, denumiți „neorganizați", re
prezintă grupuri și tendințe poli
tice de mai mică importanță.

Cele două partide și-au expri
mat in ultima vreme în repetate 
rinduri dorința de a realiza uni
ficarea, pentru a se putea im
pune intr-un mod mai eficient 
pe eșichierul politic francez. 
Totodată, congresul are in vede
re perspectiva realizării unei 
unități a întregii stingi franceze, 
pornind de la posibilitățile pe 
care le oferă dialogul dintre so
cialiști și comuniști.

Aceste preocupări nu sint noi. 
La congresul desfășurat in 1969

CORESPONDENTA 
DIN PARIS

Așa cum este cunoscut, România 
socialistă desfășoară o intensă acti
vitate pe plan internațional, pentru 
dezvoltarea legăturilor de strînsă și 
frățească prietenie cu toate țările so
cialiste, pentru lărgirea relațiilor de 
colaborare cu celelalte state, în in
teresul promovării destinderii și în
tăririi păcii în Europa ca și în în
treaga .lume. în acest rodnic și di
namic context se inserează și recen
ta întîlnire care a avut loc la în
ceputul acestei săptămîni, în zilele 
de 7 și 8 iunie, la Giurgiu șl la Ruse, 
între ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, și ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Bulgaria, Ivan Bașev.

înscriindu-se firesc pe linia dez
voltării contactelor româno-bulgare 
la toate nivelurile — linie trasată 
prin întîlnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Bulgaria, prin convorbirile în 
spirit constructiv dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov — 
întîlnirea miniștrilor de afaceri ex
terne ai celor două țări a oferit pri
lejul unui fructuos schimb de păreri 
asupra evoluției și perspectivelor de 
dezvoltare a relațiilor de strînsă prie
tenie româno-bulgară și în același 
timp asupra unor probleme impor
tante ale actualității internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească, de înțe
legere reciprocă, în ambianța favo
rabilă creată de dezvoltarea di
namică a colaborării și cooperării pe 
planuri multiple dintre cele două țări 
socialiste vecine și prietene, în spi
ritul noului tratat româno-bulgar, 
încheiat în noiembrie anul trecut.

Cu bogate tradiții Istorice, stimu
late și ridicate pe o treaptă calitativ 
nouă prin comunitatea orînduirii, 
a ideologiei și țelurilor, relațiile 
româno—bulgare se dezvoltă pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, 
a respectării reciproce a independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, egalității 
In drepturi, întrajutorării tovărășești 
și avantajului reciproc. Așa cum se 
subliniază în oomunicatul lntîlnlrii, 
cel doi miniștri au constatat cu sa
tisfacție că prietenia tradițională șl 
colaborarea româno-bulgară cunosc 
o continuă extindere. O dovadă e- 
locventă în acest sens este creșterea 
an de an a schimburilor comerciale, 
al căror volum a fost în anul 1970 
de aproape trei ori mai mare față 
de 1965 și de peste 13 ori față de 
1950.

în urma întîlnirilor din septembrie 
anul trecut dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
au fost realizați noi pași în direcția 
dezvoltării colaborării. Astfel, a fost 
încheiat acordul privind facilitarea 
călătoriilor în zona micului trafic de 
frontieră, acord menit să contribuie 
la o mai bună cunoaștere și apro

piere între cele două popoare. De 
asemenea, a fost semnat Acordul co
mercial de lungă durată pe perioada 
1971—1975, convențiile pentru con
struirea pe teritoriul României a li
niei electrice și a conductei pentru 
transportarea în tranzit de energie 
electrică și, respectiv, gaze naturale 
din U.R.S.S. către R. P. Bulgaria, 
precum și alte instrumente de cola
borare.

Date fiind posibilitățile pe care le 
oferă progresele rapide obținute de 
cele două țări în dezvoltarea lor e- 
conomică, vecinătatea geografică, in
teresele reciproce este pe deplin 
justificată convingerea comună că 
relațiile de colaborare dintre- Româ
nia și Bulgaria își pot găsi, în con
tinuare, o tot mai amplă dezvoltare, 
în interesul ambelor popoare prie
tene. In acest sens, în cadrul în- 
tîlnirii celor doi miniștri de externe 
a fost subliniată necesitatea intensi
ficării eforturilor în vederea transpu
nerii în viață a hotărîrilor stabilite

Acționînd în spiritul solidarității 
internaționaliste, cele două țări so
cialiste conlucrează frățește în opera 
de edificare a noii societăți, cores
punzător interesului reciproc, al cau
zei socialismului și colaborării in
ternaționale. Amplificînd și divensifi- 
cind colaborarea bilaterală. România 
și Bulgaria acordă o deosebită im
portanță dezvoltării relațiilor frățești 
cu celelalte țări socialiste ; în acest 
sens, în comunicatul intilnirii se ara
tă că „miniștrii au reafirmat hotărîrea 
țărilor lor de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu țările membre ale C.A.E.R. și par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu toate țările socialiste, de a contri
bui la unitatea și coeziunea lor, în 
interesul socialismului și păcii în 
lume".

Cei doi miniștri de externe au re
afirmat totodată pozițiile țărilor lor 
în principalele probleme care con
fruntă omenirea contemporană, au 
dat expresie voinței guvernelor lor

In spiritul prieteniei 
frățești româno bulgare
la nivel înalt în ce privește creș
terea schimburilor comerciale, cit și 
în ce privește extinderea și amplifi
carea cooperării și specializării in 
producție. S-a evidențiat, astfel, ne
cesitatea finalizării proiectului pri
vind construirea Complexului hidro
energetic în zona Islaz-Somovit și a 
programului pentru valorificarea com
plexă a întregului potențial al Dună
rii în sectorul româno-bulgar. S-a ex
primat, de asemenea, dorința de a se 
acționa mai intens pentru punerea în 
valoare a noi surse de amplificare a 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice, turistice.

Popoarele român și bulgar, animate 
de aceleași țeluri și idealuri, sint dor
nice să se cunoască cît mai bine, să-și 
împărtășească reciproc experiența, să 
schimbe între ele valorile creației lor 
nu numai pe plan material, ci și spi
ritual. Acestei năzuințe îi răspunde 
concluzia intilnirii cu privire la spri
jinirea dezvoltării în continuare a 
colaborării în domeniul culturii și 
științei, la deschiderea, în București 
și Sofia, a unor centre culturale sile 
celor două țări.

de a milita pentru rezolvarea acestor 
probleme. în interesul popoarelor, 
pentru stingerea focarelor de încor
dare și conflict, pentru excluderea 
forței sau amenințării cu forța în 
relațiile dintre state și soluționarea 
litigiilor pe cale pașnică, pentru dez
voltarea unei largi colaborări între 
toate statele pe bazele dreptului in
ternațional, înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd, a celei 
nucleare.

Trăind de veacuri alături, infrățin- 
du-se în lupta penitru libertate și in
dependență națională, avind interese 
și aspirații oomune. România și Bul
garia sînt profund interesate în in
staurarea în regiunea geografică in 
care trăiesc, în Europa ca și pretu
tindeni in lume, a unei atmosfere de 
destindere, încredere și securitate, 
care să favorizeze conlucrarea paș
nică între toate popoarele. Făcînd un 
schimb de păreri asupra progreselor 
înregistrate în ultima vreme de pro
cesul destinderii în Europa, cei 
doi miniștri de externe au apre
ciat că, în prezent, se impune 
cu necesitate intensificarea contacte

lor bi și multilaterale în vederea or
ganizării, fără condiții prealabile și 
cu participarea egală în drepturi a 
tuturor statelor interesate, a unor 
întîlniri pregătitoare, precum și a 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și Jcooperare. România și 
Bulgaria sânt hotărîte să contribuie 
prin acțiuni și măsuri concrete la 
realizarea securității europene — de
ziderat major al tuturor popoarelor 
continentului.

Pentru înfăptuirea securității gene
ral-europene are o importanță con
siderabilă dezvoltarea colaborării în 
Balcani, transformarea acestei re
giuni, care a cunoscut atîtea fur
tuni ale istoriei, într-o zonă a pă
cii și bunei vecinătăți, lipsită de 
arme nucleare. România și Bulgaria 
militează activ pentru acest țel, ma
nifestai inițiativă și prezentând în 
diferite rinduri propuneri concrete. 
Constituie un fapt îmbucurător că, in 
ultima vreme, între țările din Pe
ninsula Balcanică sînt tot mai frec
vente întîlnirile și vizitele reciproce, 
schimburile parlamentare ; s-au in
tensificat schimburile de bunuri ma
teriale si colaborarea pe tărim eco
nomic, tehnico-științific și cultural. 
Apreciind acest proces pozitiv, re
prezentanții celor două guverne au 
reafirmat hotărîrea țărilor lor de a 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare, prietenie și bună ve
cinătate între toate țările balcanice, 
indiferent de orînduirea lor socială, 
pentru extinderea colaborării econo
mice, științifice, tehnice, culturale și 
a altor forme reciproc avantajoase, 
pe baza respectării principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele. Efor
turile îndreptate în această direcție 
răspund nu numai intereselor po
poarelor din această zonă, dornice de 
liniște și muncă pașnică ; este un a- 
devăr incontestabil că transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei veci
nătăți și a păcii ar fi o contribuție 
importantă la statornicirea unei at
mosfere de înțelegere și colaborare 
în întreaga Europă.

întîlnirea fructuoasă dintre miniș
trii de externe ai României și Bulga
riei — încă o expresie a utilității 
contactelor și schimburilor directe de 
păreri — a consemnat hotărîrea de a 
se continua și în viitor colaborarea 
în probleme de interes comun ale re
lațiilor bilaterale și ale situației in
ternaționale. Ea se înscrie cu certi
tudine pe făgașul dorinței comune de 
a amplifica tot mai mult relațiile de 
prietenie frățească româno-bulgară, 
corespunzător intereselor ambelor 
popoare, precum și ale tuturor po
poarelor din Balcani, ale socialismu
lui, păcii și securității în Europa și 
în lume.

Dumitru ȚINU

Vii proteste în rîndul 
opiniei publice chiliene 

DUPĂ ASASINAREA FOSTULUI VICEPREȘEDINTE 
EDMUND0 PEREZ ZUCOVIC

SANTIAGO DE CHILE 10. — Corespondentul Agerpres, E. Pop, 
transmite : Asasinarea lui Edmundo Perez Zucovic, fost vicepreședinte 
al Republicii Chile și ministru de externe în guvernul anterior demo- 
crat-creștin, a provocat consternare și, totodată, o profundă indignare 
în opinia publică chiliană.

Comentariile converg in a sublinia 
caracterul politic al acestei crime, 
considerată în general aici ca o nouă 
tentativă de conspirație. în declara
ția președintelui republicii, Salvador 
Allende, difuzată de posturile de ra
dio și televiziune și preluată de în
treaga presă, se subliniază că proce
deele folosite de asasinii lui Edmundo 
Perez Zucovic seamănă cu cele uti
lizate contra generalului Rene Schnei
der, asasinat la sfîrșitul lunii octom
brie, anul trecut. In ambele cazuri, 
mobilul este același — provocarea 
unei stări de haos printr-un efort 
disperat de tulburare a situației. De
clarația prezidențială arată că „guver
nul a denunțat in repetate rinduri 
acțiunea elementelor conspirative 
care operează pe diferite fronturi pen
tru a încerca să împiedice acțiunea 
noastră in folosul marii majorități 
naționale. Intrucît lumea urmărește 
cu interes procesul politic chilian, a 
spus președintele Allende, atentatele 
politice sint destinate să dăuneze 
prestigiului nostru in interior, și cu 
deosebire in exterior".

Conducerile mai multor partide au 
dat publicității declarații în care con
damnă asasinarea fostului vicepre
ședinte al republicii. Comitetul Na
țional al Unității Populare a anunțat 
că „partidele și mișcările care fac 
parte din Unitatea Populară denunță 
acest asasinat josnic ca pe o agre
siune îndreptată împotriva tuturor

forțelor politice care se pronunți 
pentru rinduieli democratice".

Comitetul Politic al Partidului Co
munist din Chile a dat publicității, 
de asemenea, un comunicat prin care 
adresează un apel poporului chilian 
„de a continua să fie in stare de 
alertă și vigilență. Nu există nici o 
îndoială că această crimă constituie 
o parte a unui plan menit să facă 
și mai dificile sarcinile guvernului 
Unității Populare și să împiedice în
deplinirea îndatoririlor patriotice pe 
care guvernul și poporul chilian și 
le-au fixat". Comunicatul condamnă 
„acele elemente de dreapta care își 
ridică vocile pentru a utiliza acest 
act criminal ca un mi jloc de a arunca 
îndoială asupra politicii guvernului 
Unității Populare".

Printr-un decret prezidențial, in 
Provincia Santiago a fost intro
dusă starea de urgență și a fost 
decretat doliu național între 8 și 10 
iunie, in memoria fostului vicepre
ședinte Edmundo Perez Zucovic. în 
parlament a fost, de asemenea, In
trodus un proiect de lege care stabi
lește un procedeu rapid de judecată 
și pedepse drastice pentru asemenea 
atentate. Ministerul de Interne a a- 
nunțat că a și identificat în persoana 
lui Ronald Rivera Calderon, fără o- 
cupație, titularul unui încărcat cazier 
judiciar, pe principalul autor al ac
tului criminal, fiind pe urmele lui și 
a doi complici ai acestuia.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Ambasadorul român la 

Teheran, Pavel SUard- « oferit 
la 9 iunie un cocteil cu ocazia ple
cării sale difinitive din Iran. Au luat 
parte Sharif Emami, președintele Se
natului, Abdullah Riazi, președintele 
Camerei Reprezentanților, membri ai 
guvernului, senatori și deputați, șefi 
ai misiunilor diplomatice. Cocteilul 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Ministrul de externe al 
Cubei, Râul Roa Garcia, a sosit la 
Moscova intr-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația guvernului so
vietic, informează agenția TASS.

Ciu En-Iai, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, și Șa 
Fen, ministrul agriculturii și silvicul
turii, au primit delegația guverna
mentală sudaneză, condusă de Ma- 
moun Yahia, ministrul resurselor 
animale, care face o vizită în R.P. 
Chineză — informează agenția China 
Nouă.

Convorbirile ministrului 
de externe chilian în R. D. 
Germană. După cum informează 
agenția A.D.N., in cursul convorbiri
lor ce au avut loc între ministrul de 
externe al R.D. Germane, Otto Win- 
zer, și ministrul chilian al relațiilor
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la Issy-les-Moulineaux s-a subli
niat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru realizarea uni
tății stingii, iar alegerile mu
nicipale din luna martie a.c. au 
dovedit în bună măsură că acolo 
unde unitatea de acțiune a func
ționat, ea s-a bucurat de ade
ziunea unor largi pături ale 
electoratului francez.

Pronunțindu-se impotriva unul 
compromis tactic față de majo
ritatea guvernamentală. Alain 
Savary, primul secretar al Parti
dului Socialist, declara înaintea 
deschiderii congresului că dezba
terile se vor concentra asupra 
opțiunilor politice. La rindul 
său, Claude Estier, secretar ge
neral al Convenției instituțiilor 
republicane, arăta recent că, in 
ceea ce privește orientarea poli
tică a noului partid socialist, a- 
cesta „nu poate fi decit o uniu
ne a stingii, ceea ce va însemna 
continuarea dialogului, pe care 
il dorim cit mai complet cu pu
tință, cu partidul comunist".

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Francez, Georges Marchais, se
cretar general adjunct, a adre
sat lui Alain Savary, primul 
secretar al Partidului Socialist 
Francez, o scrisoare deschisă, 
în care se propune Congresului 
încheierea unui acord politic și 
elaborarea unul program comun 
de luptă și de guvernare.

Scrisoarea propune constitui
rea unei vaste uniuni a forțelor 
muncitorești și democratice 
franceze, in perspectiva înlocui
rii actualei coaliții guverna
mentale printr-un guvern de
mocratic și reprezentativ de in
spirație populară. Documentul 
apreciază că un acord politic 
intre cele două partide este po
sibil. „Realizarea unui acord po
litic fundamental, conchide scri
soarea, depinde exclusiv de ho- 
tărirca Partidului Socialist de a 
exclude definitiv orice alianță 
cu forțele reprezentative ale 
capitalismului, chiar și cu acele 
forțe care se declară centriste 
sau reformiste.

Paul DIACONESCU

externe, Clodomiro Almeyda, care se 
află intr-o vizită oficială în R.D.G., 
au fost examinate raporturile bilate
rale și o serie de probleme ale si
tuației internaționale. C. Almeyda a 
avut, de asemenea, o Întrevedere cu 
ministrul pentru problemele eco
nomice externe, Horst Solie. Intre 
altele, s-a convenit ca in iulie 1971 să 
aibă loc tratative la Berlin In ve
derea încheierii unui acord comercial 
pe termen lung și a unui acord cu 
pr’vire la colaborarea tehnico-știiin- 
țifică.

Regele Afganistanului, 
Mohammed Zahir, l-a numit pe Abdul 
Zahir în funcția de prim-ministru, 
în locul lui Noor Etemadi, anunță a- 
genția France Fresse.


