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PRODUCȚIEI
Interesele majore ale economiei 

naționale impun ca toate produsele 
să se fabrice ritmic, la nivelul pre
vederilor planului pentru că acest 
nivel s-a avut în vedere la întoc
mirea balanțelor materiale, pentru că 
la acest nivel s-au încheiat contrac
te ferme cu beneficiarii interni și 
externi. Iar dacă lună de lună con
statăm că, în marea majoritate a 
Întreprinderilor noastre, planul este 
realizat sistematic, nu numai la in
dicatorii globali, ci și pe fiecare pro
dus, indiferent de complexitatea, va
loarea sau destinația lui, dacă în 
cea mai mare parte contractele eco
nomice sînt respectate întocmai, în
seamnă că oamenii uzinelor dove
desc prin fapte capacitatea lor 
de a obține rezultate economice 
superioare, potrivit unor cerințe con
crete ale economiei, onorîndu-și sar
cinile de producție la nivelul unor 
Înalte exigențe. Este îmbucurător să 
amintim că, numai în cinci luni din 
acest an, s-au dat peste plan canti
tăți însemnate de produse de primă 
importanță pentru economie : 225 
milioane kWh energie electrică, 
45 000 tone fontă, 37 000 tone oțel, 
154 000 tone cărbune net, 2 000 tone 
fire și fibre chimice, motoare elec
trice. rulmenți, tractoare, echipa
mente electronice și electrotehnice 
f.a.

De maximă importanță este ca 
In acest efort general pentru reali
zarea planului să fie angajate din 
plin, cu întregul lor potențial pro
ductiv de care dispun, toate unită
țile economice, știut fiind că rigorile 
unei activități normale, echilibrate în 
toate ramurile producției materiale 
exclud oscilațiile de ritm, aproxima
țiile și incertitudinile în realizarea 
planului. Fiecare întreprindere, indi
ferent de mărimea ei, de profilul de 
fabricație, are azi un rol și un loc 
bine precizate In angrenajul econo
mic general, în sistemul unei indus
trii cu sarcini de producție temeinic 
stabilite pentru fiecare perioadă de 
plan. De asemenea, în condițiile a- 
dîncirii specializării și extinderii co
operării. orice abatere de la progra
mul de fabricație declanșează o re
acție In lanț păgubitoare la un șir

de beneficiari, generează goluri de a- 
provizionare greu de lichidat. Iată 
de ce, din partea fiecărei întreprin
deri se cere, fără excepție, punctua
litate în producție, respect pentru de
taliu in realizarea planului pe sorti
mente. se cere seriozitate și fermi
tate în muncă, în onorarea obliga
țiilor față de beneficiari.

Tocmai avînd în vedere importanța 
deosebită pe care o are îndeplinirea 
sistematică a planului la fiecare sor
timent, ziarul nostru a publicat în 
ultima vreme o serie de articole în 
care au fost vizate unele întreprin
deri ce au înregistrat sistematic res
tanțe la un produs sau altul. Tot 
de atîtea ori întreprinderile, centra
lele industriale și ministerele res
pective au dat asigurări că vor lua 
măsuri, că situațiile criticate nu se 
vor mai repeta, că se va acorda un 
ajutor concret, la fața locului, tutu
ror întreprinderilor .cu probleme" în 
realizarea planului. Și pe baza unor 
asemenea garanții așteptam să aibă 
loc cît mai repede revirimentul mult 
dorit și necesar, în același timp. Nu 
puține au fost cazurile în care in
tervențiile imediate hotărîte de con
ducerile de întreprinderi s-au dove
dit a fi și eficace. Notăm, de pildă, 
că uzinele constructoare de vagoane 
au recuperat restanțele din primul 
trimestru realizînd, pînă în prezent, 
peste plan 43 de vagoane, că în luna 
mai planul la îngrășămintele cu a- 
zot a fost depășit, reușindu-se să 
se recupereze o bună parte din res
tanțele apărute în primele luni la 
acest sortiment. Sînt dovezi conclu
dente care arată că atunci cînd exis
tă hotărîrea fermă, unanimă, de a 
depăși dificultățile, cînd conducerile 
întreprinderilor și ale centralelor sînt 
preocupate nu numai de găsirea cau
zelor stării critice, ci și de lichida
rea lor, orice neajuns poate fi în
lăturat, producția revenind în matca 
ei normală.

Din perspectiva unor asemenea 
realități, pare cel puțin bizar că în 
alte întreprinderi, în loc ca defici
ențele să fie înlăturate, restanțele la 
anumite sortimente cresc de la o 
decadă la alta, de la o ljină Ia alta : 
18 excavatoare sub plan în luna a-

prilie, 22 în luna mai ; 2 100 tone în
grășăminte cu fosfor restante în pri
ma decadă a lunii mai, 3100 tone în 
decada a treia ; 180 autoturisme în 
minus față de plan în luna aprilie. 
210 în luna mai. La fel s-au petre
cut lucrurile și la unele tipuri de 
motoare electrice, geamuri, P.F.L. 
ș. a.

De ce nu intervin hotărît comite
tele de direcție pentru lichidarea ne
ajunsurilor ? Sînt oare de neînlătu
rat obstacolele care stau în fața rea
lizării ritmice a planului la toate 
sortimentele ? Uzina „Progresul" din 
Brăila a realizat numai 93 la sută din 
planul de excavatoare întrucît, 
așa cum motivează conducerea u- 
nității, nu s-a asigurat forța de 
muncă calificată pentru prelucrările 
mecanice, iar o serie de muncitori 
au o calificare insuficientă. Dar cine 
altcineva decît conducerea uzinei 
poate și trebuie să soluționeze pro
blema cadrelor necesare ? Planul 
pe luna mai la geamuri trase a fost 
realizat numai în proporție de 98,3 
la sută. întrucît fabricile de la 'Me
diaș și Tîrnăveni au înregistrat pro
cente exagerate de spargeri la sorta
rea și tăierea geamurilor. Grupul in
dustrial de petrochimie din Pitești nu 
și-a realizat cu circa 10 la sută planul 
la. polietilenă pe luna trectită, deoare
ce instalația de polietilenă a funcțio
nat cu capacitate redusă din lipsă de 
etilenă din producție proprie, ca ur
mare a opririlor accidentale dato
rate, la rindul lor. exploatării neco-
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O expresie a solidarității 
poporului român cu lupta 

poporului cambodgian
După cum s-a relatat în presă, în 

timpul vizitei făcute în R. P. Chi
neză, delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
întilniri cu șeful statului cambod
gian, Samdech Norodom Sianuk, și 
cu primul ministru Samdech Penn 
Nouth. înaltele personalități cambod
giene au participat totodată la o se
rie de manifestări cu prilejul vizi
tei delegației de partid și guverna
mentale române, la recepțiile oferite 
de părțile chineză și română de la 
Pekin, exprimîndu-și simpatia și 
considerația față de România socia
listă și conducătorii ei.

în ziua de 2 iunie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
au avut o convorbire oficială cu Sam
dech Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, și Sam
dech Penn Nouth, președintele Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.K. și 
prim-ministru al Guvernului Regal 
de Unitate Națională. Au participat 
membri ai delegației române și ofi
cialități ale regatului cambodgian.

Aceste întilniri, convorbirile purtate 
s-au caracterizat printr-o atmosferă 
d® cordialitate și prietenie reciprocă 
— atribute specifice întregului an
samblu al relațiilor româno-cambod- 
giene.

După cum se știe, o trăsătură e- 
sențială, fundamentală a politicii ex
terne, a întregii activități interna
ționale a României socialiste este 
solidaritatea și sprijinul activ acor
dat in spiritul internaționalismului 
popoarelor care luptă împotriva 
imperialismului, pentru libertate 
și independență. pentru afirma
rea și respectarea dreptului lor ina
lienabil de a-și hotărî destinele po
trivit propriei lor voințe. în acest 
context, partidul nostru, guvernul și 
poporul român manifestă o profundă 
solidaritate cu popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian care luptă 
eroic, cu arma în mină pentru res
pingerea agresiunii americane, pen
tru apărarea ființei lor naționale. De 
la început, poporul și guvernul ro
mân au denunțat în repetate rînduri 
actele de amestec ale S.U.A. în tre
burile interne ale Cambodgiei — stat 
independent și neutru. După lovitura 
de stat reacționară din martie 1970 
și uzurparea puterii de către regimul 
reacționar al marionetelor imperia
liste Lon Noi—Sirik Matak. țara 
noastră s-a numărat printre primele 
etate care au salutat constituirea

Guvernului de Unitate Națională și 
l-au recunoscut oficial ca unic re
prezentant legitim al Cambodgiei, în 
telegrama adresată de președintele 
Consiliului de Stat al României șe
fului statului cambodgian cu prile
jul constituirii- Guvernului Regal de 
Unitate Națională de sub egida 
Frontului Național Unit, se exprimă 
calde urări de succes Guvernului Re
gal de Unitate Națională și poporu
lui cambodgian in unirea tuturor 
forțelor patriotice, pentru apărarea 
libertății și independenței țării, pen
tru dreptul poporului cambodgian de 
a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec dinafară, în conformitate 
cu voința, aspirațiile și interesele 
sale. Invadarea Cambodgiei de că
tre trupele S.U.A. și ale aliaților lor 
a stîmit o vie indignare in rîndurile 
poporului român, a fost vestejită cu 
fermitate de guvernul țării noastre, 
în luări de poziții oficiale a fost con
damnat acest act de încălcare fla
grantă a legalității internaționale, de 
agresiune directă împotriva unui stat 
suveran, s-a afirmat deplina solidari
tate cu cauza dreaptă a poporului 
khmer. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia prezen
tării scrisorilor de acreditare de că
tre ambasadorul regatului Cambodgia 
la Bucu-resti. „guvernul Republicii 
Socialiste România și poporul român, 
consecvente politicii de sprijinire a 
luptei popoarelor pentru indepen
dență și dezvoltare de sine stătătoa
re, împotriva imperialismului și 
colonialismului. își reafirmă solida
ritatea și sprijinul față de cauza 
dreaptă a poporului cambodgian și 
iși manifestă încrederea în victoria 
luptei sale".

După cum subliniază Comunicatul 
comun publicat ieri, „partea cam
bodgiana a exprimat recunoștință 
poporului român și guvernului Re
publicii Socialiste România, care au 
recunoscut de la început Guvernul 
Regal de Unitate Națională ca fiind 
singurul guvern legal și legitim al 
Cambodgiei, precum și pentru spri
jinul acordat luptei poporului cam
bodgian".

Convorbirile la nivel înalt româ- 
no-cambodgiene au prilejuit o re
afirmare a acestor legături priete
nești, evidențiind dorința ambelor 
părți de a dezvolta in continuare re
lațiile dintre cele două țări, în in-

B. STOIAN
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lovarășul Nicolae Ceaușescu la ampla expoziție a marilor înfăptuiri ale poporului coreean

La Expoziția realizărilor 

industriale și agricole

De citeva săptămîni 
păstrez cu grijă pe 
masa mea de lucru și 
studiez cu încordată 
atenție o lucrare am
plă din care pînă a- 
cum au apărut cinci 
mari volume. Nu este 
vorba de vreun ro- 
man-fluviu inspirat 
din viforosul trecut 
îndepărtat sau din ne
liniștitul nostru pre
zent, nici de vreo a- 
mănunțită istorie a 
literaturii noastre. A- 
ceste cinci volume în
sumează peste patru 
mii de pagini. Ele 
poartă titlul România 
pe drumul construc
ției societății socialis
te multilateral dez
voltate. Toate aceste 
impresionante volume 
conțin Rapoarte, Cu- 
vîntări și Articole 
scrise de secretarul 
general al Partidului 
Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, 
între luna iulie a a- 
nului 1965 și luna mai 
a anului 1971, adică 
timp de șase ani. Vo
lumul întii începe cu 
Raportul Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român cu 
privire Ia activitatea 
partidului în perioada 
dintre Congresul al 
VITI-lea și Congresul 
al IX-Iea al Partidu
lui Comunist Român. 
Acest Raport a fost 
rostit de Nicolae 
Ceaușescu la 19 iulie 
1965. Cel de-al cinci
lea volum, apărut re
cent. se încheie cu 
expunerea la Aduna
rea solemnă din Ca
pitală. ținută la 7 
mai a. c„ adunare 
dedicată Semicente
narului glorios al 
Partidului Comunist 
Român. Am fost de 
față la dezbaterile 
Congresului al IX-lea. 
Și. de asemenea, am 
fost de față și la ex

punerea privitoare la 
Semicentenar. Ziua 
de 19 iulie 1965 era o 
zi excesiv de căldu
roasă. In sala in care 
avea loc cel de-al 
IX-lea congres al 
partidului, aerul era 
condiționat și zăpu
șeala de afară nu ne 
stinjenea. Congresiști 
și invitați eram cu 
toții nerăbdători să-1 
vedem pe secretarul 
general al partidului 
la tribună, să-l auzim 
vorbind. să aflăm

însemnări de 

Zaharia STANCU

conținutul Raportului. 
Noul conducător al 
partidului — care a- 
vea să devină curînd 
și noul conducător al 
statului — era tînăi. 
plin de vigoare, neo
bosit. plin de elan și 
de dragoste pentru 
poporul in sinul că
ruia se născuse, pen
tru partidul in rîndu
rile căruia intrase la 
cincisprezece sau la 
șaisprezece ani. Capti
va de îndată auditoriul. 
Cuce-ea de îndată 
inimile. Pe cînd își 
citea cu claritate ra
portul și noi îl ascul
tam neclintit!. cineva 
a șoptit lingă mine : 
Ceaușescu e sufletul 
curat al partidului. 
Mai tîrziu am auzit 
nenumărați comuniști 
rostind cu adîncă con
vingere această frază.

Raportul a durat — 
cu o scurtă pauză — 
patru, dacă nu cum
va chiar cinci ore. 
Raportorul a continuat 
să se arate neobosit. 
Sala a continuat să-l 
ascultă fără să dea

vreun semn de obo
seală.

Nicolae Ceaușescu a 
vorbit întîi despre 
succesele partidului și 
ale întregului nostru 
popor în construirea 
României socialiste, a- 
poi despre lipsuri și 
despre neajunsuri, a- 
poi despre mărețele 
planuri de perspectivă, 
apoi despre voința 
fierbinte a tuturor de 
a construi o țară nouă 
— puternică, suverană, 
independentă — țară 
în care oamenii să-și 
găsească bunăstarea, 
pacea, fericirea. Trecu
tul patriei, al poporu
lui, al partidului, erau 
privite cu luciditate, 
prezentului i se adu
ceau laude și uneori 
reproșuri, viitorului i 
se acorda întreaga în
credere.

„In următorii cinci 
ani, poporul român va 
parcurge încă o etapă 
pe drumul vieții sale 
noi, se va apropia și 
mai mult de piscurile 
înalțe ale civilizației, 
de societatea comu
nistă". Cu aceste cu
vinte de caldă îm
bărbătare își încheia 
Nicolae Ceaușescu Ra
portul la cel de-al 
IX-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Român. Tn ziua aceea 
de 19 iulie a anului 
1965. partidul nostru a 
simțit, mai mult decît 
oriei nd înainte, că are 
un conducător luminat, 
înțelept, plin de o ine
puizabilă energie, un 
conducător în stare să 
ducă la bun capăt toate 
problemele pe care le 
ridică pe de-o parte 
construcția socialistă a 
tării, pe de alta si
tuația internațională, 
să înscrie poporul nos
tru între detașamente
le active ale luptei for-

(Continuare 
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LONDRA

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu ocazia aniversării zilei 
de naștere a Maiestății Voastre, Ziua națională a Marii Britanii, felici
tări cordiale și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului 
britanic.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vineri dimineața, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
vizitat Expoziția industrială și a- 
gricolă a Republicii Populare De
mocrate Coreene din Phenian,

Delegația a fost însoțită de tova
rășii Kim Ir, Zăng Zun Thek, Hă 
Dam, precum și de Kang Iăng Săp. 
în timpul vizitării expoziției, tova
rășa Elena Ceaușescu a fost înso
țită de tovarășa Kim Săng E, soția 
tovarășului Kim Ir Sen.

Expoziția, amplă cronică a reali
zărilor economiei naționale a Re
publicii Populare Democrate Co
reene, a constituit o veritabilă 
prefață la călătoria care va începe 
prin țară și în cursul căreia oaspe
ții români vor putea cunoaște, la 
scară națională, obiective impor
tante durate cu competență și spi
rit creator, prin munca tenace și 
harnică a poporului coreean sub 
conducerea Partidului Muncii.

La intrarea în pavilionul «prin
cipal, pe o mare pancartă este scris 
în limba română : „Bun venit dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“. în întîmpinare vin 
tovarășii Ghe Ing The, ministrul 
comerțului, Ten Bok Sin, ministrul 
industriei textile, Ri Sang San, pre
ședintele Comitetului Popular al 
orașului Phenian, și Kim Ciang Su, 
directorul expoziției.

Situată într-unul din numeroase
le parcuri ale capitalei, expoziția 
are o suprafață construită de 40 000 
metri pătrați. Grafice sugestive șl 
diagrame prezintă realizările re
marcabile din toate domeniile ac
tivității economice, succesele de 
seamă dobîndite în dezvoltarea 
unei industrii și agriculturi moder
ne, perspectivele pe care le des
chide actualul plan șesenal. în 
R.P.D. Coreeană se produc astăzi 
pe cap de locuitor, într-un singur 
an, 1184 kW/h, aproape 2 tone de 
cărbune, 158 kilograme oțel, 108 
kilograme îngrășăminte chimice, 
287 kilograme ciment. Sînt cîțiva 
din indicatorii semnificativi ai ni
velului economic realizat, care se 
reflectă în faptul că în 1970 partea 
ce revine industriei în valoarea 
producției globale a fost de 74 la 
sută. Multiplicate la scara prevede
rilor planului șesenal — care sta
bilesc, între altele, o creștere de 
2,2 ori a mijloacelor de producție

— aceste succese vor duce la întă
rirea mai departe a bazei mate
riale a socialismului, la înzestrarea 
industriei în pas cu revoluția teh
nică și științifică mondială, vor 
conferi noi dimensiuni procesului 
care a transformat Coreea popu
lară într-o țară cu o industrie a- 
vansată, cu o agricultură în plin 
proces de modernizare, cu un ri
dicat nivel al științei și culturii. 
Cele 40 000 de exponate aflate în 
două pavilioane, precum și în sec
toarele dispuse în aer liber con
stituie o ilustrare elocventă a cu
vintelor tovarășului Kim Ir Sen 
înscrise pe un mare panou : „O na
țiune, oricare ar fi ea, nu-și poa
te asigura independența politică, 
prosperitatea, forța dezvoltării țării 
și măreția decît dacă făurește o 
economie națională. Fără construi
rea unei economii naționale inde
pendente nu este posibil să se cree
ze baza materială și tehnică a so
cialismului, nici să se edifice cu 
succes socialismul și comunismul".

Parterul imensei săli principale, 
consacrat industriei grele, are ca 
nucleu central sectorul mașinilor- 
unelte. Exponatele oferă oaspeților 
un tablou sugestiv al introducerii 
pe scară largă a tehnicii avansate. 
Peste 30 de tipuri de mașini-unelte 
stau mărturie talentului muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor și 
oamenilor de știință coreeni. 
Răspunzînd întrebărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, gazdele pre
cizează că în prezent industria co
reeană trece într-o măsură tot mai 
mare Ia fabricarea de mașini-unelte 
cu comandă-program de înaltă pre
cizie, unele dintre ele puțind efec
tua simultan pînă la 8 operații di
ferite. Pupitrele de comandă cu o 
complexă aparatură, veritabile 
„orgi" industriale, permit ca o sin
gură persoană să dirijeze concomi
tent de la distanță mai multe ma
șini-unelte.

Oaspeții români vizitează, în con
tinuare, sala consacrată industriei 
energetice și celei extractive — 
sector care ocupă un loc prioritar 
pe ansamblul dezvoltării economiei 
naționale. Schițe ale unor mari hi
drocentrale care valorifică poten
țialul energetic al acestei țări, bo
gată în cursuri de apă, precum și 
ale unor termocentrale ce-și trag 
izvorul puterii din marile zăcă
minte de antracit, explică în mod 
grăitor stadiul atins de industria 
energetică, care produce anual 16.5

miliarde kW/h. Prevederile șesena- 
lului vor duce la dublarea acestei 
producții. în acest fel, a fost posi
bilă electrificarea tuturor satelor, 
a unei importante părți a transpor
tului feroviar, asigurîndu-se, toto
dată, baza extinderii în continuare 
a industriei, în special a metalurgiei. 
Următoarele standuri sînt cele ale 
industriei extractive și de valorifi
care a cărbunelui și minereurilor. 
Oaspeții români sînt informați că, 
în prezent, 70 la sută din producția 
industrială a țării se realizează pe 
baza valorificării superioare a ma
teriilor prime interne. Pot fi văzute 
exponate a sute de minereuri, de la 
cele de fier și cupru, trecînd prin 
metale rare, cum ar fi molibdenul, 
wolframul, pînă la aur. Marile re
zerve de fier ale țării permit am
plificarea și diversificarea pro
ducției de oțel care, în următorii 
șase ani, va crește de două ori, 
ajuiigînd la 4 milioane tone.

Expoziția, care cuprinde toate 
domeniile economiei naționale, dă 
posibilitatea cunoașterii unor pro
cedee originale de valorificare a 
resurselor naturale. Printre aces
tea se situează și prelucrarea tres
tiei în vederea obținerii de fibre 
artificiale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți membri al 
delegației urmăresc cu interes ex
plicațiile specialiștilor privind ob
ținerea gogoșilor de mătase în pă
durile de stejar. Savantul coreean 
Che Ing San, creatorul metodei, 
a obținut prin încrucișări succe
sive un vierme de mătase adaptat 
stejarului și al cărui fir este co
lorat natural.

Sînt vizitate anoi sectoarele in
dustriei ușoare și alimentare care 
produc o bogată gamă de sorti
mente destinate consumului popu
lației. Oaspeții români apreciază 
marea diversitate și calitatea pro
duselor industriei locale. Ca ur
mare a aplicării hotărîrilor ple
narei C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea din iunie 1958, de a se 
iniția o mișcare de masă în vede
rea făuririi de întreprinderi ale 
industriei locale în toate activită
țile, s-a ajuns în prezent ca jumă
tate din producția de bunuri de 
larg consum să fie asigurată de 
aceste unități. Standurile rezer
vate agriculturii reflectă grăitor

(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagini grăitoare ale succeselor economiei R.P.D. Coreene
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FAPTUL
DIVERS
Veteranul
vînătorilor

Cea mai veche asociație a 
nătorilor din Constanța împli
nește in curind 70 de ani de 
existență. Nu ne propunem să 
facem un bilanț al trofeelor. 
Consemnăm doar faptul că unul 
dintre membrii ei fondatori, Ni
colae Leocenidi sau „Barba Ni
cola", cum ii spun cu respect 
colegii, tineri, și virstnici, este și 
astăzi membru activ. La cei 93 
de ani ai săi, veteranul vinăto- 
rilor constănțeni — și, poate, din 
toată țara — se pregătește pen
tru noul sezon al prepelițelor, li 
urăm succes și alte multe expe
diții din care să se întoarcă cu 
tolba plină.

vi-

De
la

la hoție
9

crimă
trecute, Nicolae Vide-Zilele

nie, paznic la cooperativa agri
colă din satul Jugureanu, comu
na Ulmu (Brăila), l-a surprins 
pe Sava Grecu, din același sat, 
cu un purcel sustras de la una 
din fermele sectorului zootehnic. 
A chemat imediat în ajutor alți 
doi paznici și, împreună cu ei, 
a reușit să-l rețină pe făptaș. 
Anunțat despre aceasta, pre
ședintele cooperativei a dispus 
ca vinovatul să fie lăsat în pace, 
dar să i se ia purcelul. Sava 
Grecu nu voia însă să se împace 
nici măcar cu acest eșec. S-a 
întors acasă, a luat un cuțit de 
bucătărie și, revenind la pazni
cul ce-1 prinsese in flagrant,-i-a 
aplicat mai multe lovituri, în 
urma cărora, acesta a decedat. 
Ucigașul a pornit apoi să se ră
fuiască în același mod și cu cei
lalți doi paznici. între timp însă 
8 fost imobilizat și predat or
ganelor de urmărire penală. 
După terminarea anchetei, va 
deferit instanței de judecată.

fi

Se impune 
o anchetă

In cadrul carierei de exploatare 
a fabricii „Temelia" din Brașov, 
s-a efectuat recent o pușcare 
pentru dislocarea materiei pri
me. Explozia a avut insă și un 
alt efect decit cel așteptat., Nu
meroase blocuri și bucăți de pia
tră au fost aruncate la 600—700 
metri peste limita stabilită, pro- 
ducind diverse stricăciuni la nu 
mai puțin de 34 de imobile si
tuate in zona întreprinderii. Nu
mai printr-un noroc nu s-au 
înregistrat și accidente grave. 
Cauza — după unii specialiști ai 
fabricii — ar fi fost necunoaș
terea exactă a structurii rocilor 
și folosirea unei cantități mai 
mari de exploziv decit cea ne
cesară. Altfel spus, nerespecta- 
rea normelor de tehnica secu
rității muncii. Pentru care, după 
cum se știe, nu există nici un 
fel de scuze. De aceea, și in 
acest caz, se impune o anchetă 
minuțioasă din partea organelor 
de resort pentru stabilirea cau
zelor și • răspunderilor celor vi- 
novați.

Năravul

Acum cîteva luni, conducăto
rul auto Filipache Neatu, din 
Ostroveni (Dolj), a fost găsit la 
volan in stare de ebrietate. I s-a 
suspendat permisul de condu
cere pe 30 de zile. La reprimirea 
acestuia, F.N. a declarat solemn 
că nu va mai cădea niciodată 
într-o astfel de greșeală. Un 
control recent a demonstrat însă 
cu totul altceva. I s-a ridicat din 
nou permisul de conducere. De 
data aceasta — definitiv și ire
vocabil. în consecință, după ce 
va suporta rigorile recidivei, va 
trebui să-și aleagă altă meserie. 
Năravul din fire nu putea 
mine fără lecuire !

ră-

Microbul...
neglijenței

Tntr-una din zilele trecute, 
toate autosalvările din serviciul 
de urgență din Tirgu-Jlu au fost 
nevoite să facă, in mai puțin de 
10 minute, un adevărat tur de 
forță pentru a transporta, de la 
liceul pedagogic la spital, 78 de 
elevi — toți intoxicați de la mi
cul dejun. Datorită intervenției 
prompte a medicilor, elevii sint 
acum in afară de orice pericol. 
Organele de specialitate nu au 
stabilit încă datorită cărui ali
ment s-a produs intoxicația. In 
schimb, s-au constatat o seamă 
de neglijențe grave. In diminea
ța respectivă, in afară de elevul 
de serviciu, nimeni n-a asistat 
la scoaterea alimentelor din ma
gazie, nimeni nu a controlat ca
litatea lor. Deși școala are admi
nistrator, pedagog, soră medica
lă, bucătar șef, responsabil de 
cantină ș.a.m.d. După cum se 
vede, toți erau insă „contami
nați" de microbul atît de peri
culos al neglijenței. Pe cind deci 
sancțiunile menite să-i deconta
mineze 7
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cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

normative 
să lăr- 

competen- 
autonomia

semnalată la Con- 
municipiului Plo- 
popular județean 
trec în plan o- 
care nu-și propun

stat și sociale.

Institutul de cercetări și proiectări navale din Galați

executive. Asemenea situa- 
spre exemplu, la unele 

permanente din comunele

au
96 de studii, au întreprins 
de controale în diferite uni- 
sectoare subordonate și au 
comitetului executiv circa

condusă de deputați care

Asemenea cazuri există 
Cluj, Brașov, Su- 
situația e valabilă 

altele. Or, este ab-

în ansamblul măsurilor luate tn 
Ultimii ani pentru perfecționarea 
continuă a activității consiliilor popu
lare, pentru a face mai cuprinză
toare și mai eficientă munca lor, 
pentru realizarea dezideratului gene
ral al activității acestora — stabili
rea unor legături cit mai strînse cu 
masele — un loc de prim-rang este 
rezervat comisiilor permanente. In 
acest scop. Legea de organizare și 
funcționare a consiliilor populare in
vestește aceste comisii cu atribuții 
dintre cele mai importante. „Comi
siile — se precizează în lege — stu
diază problemele de interes local, pe 
baza hotăririlor consiliului popular, 
la cererea comitetului executiv sau 
din proprie iniția
tivă și prezintă 
consiliului popular 
sau comitetului e- 
xecutiv propune
rile lor ; contro
lează activitatea 
organelor locale de 
specialitate ale 
administrației de 
stat, a organiza
țiilor economice, 
întreprinderilor și 
instituțiilor subor
donate consiliului 
popular sau comi
tetului executiv ; 
prezintă consiliu
lui popular, din 
proprie inițiativă, 
proiecte de hotă- 
riri ; avizează 
proiectele de ho- 
tărîri elaborate de 
comitetul executiv 
și care urmează a 
fi supuse spre a- 
probare consiliului 
popular..." etc. Ele 
sint definite deci 
de lege ca orga
nisme de lucru, de 
analiză și control 
asupra celor mai 
importante pro
bleme ale vieții de

Este un fapt demonstrat de reali
tate că aceste comisii desfășoară 
o amplă activitate care implică un 
mare volurfi de muncă, cu efecte din
tre cele mai pozitive asupra tuturor 
domeniilor "de activitate ale consiliilor 
populare. în răstimpul care a tre
cut din actuala legislatură, s-a do
vedit în mod concludent că această 
formă de conducere democratică a 
vieții sociale exercită o influență 
pozitivă asupra întregului sistem 
de lucru al organelor locale ale 
puterii de stat cu masele de cetă
țeni, face posibilă o cunoaștere mai 
bună a problemelor și realităților lo
cale. Dacă ne referim numai la fap
tul că activitatea comisiilor antre
nează zeci de mii de deputați de la 
orașe și sate, practic aproape toți 
deputății țării, atrage în circuitul ei 
alte sute de mii de cetățeni, care 
participă astfel la analizarea și so
luționarea celor mai diverse pro
bleme ale economiei și administra
ției locale, ajungem la concluzia că 
aceste organisme realizează, în mo
dul cel mai concret cu putință, dezi
deratul fundamental al conducerii 
colective, nu numai in sesiuni, ci 
permanent, zi de zi.

Așa cum rezultă din aprecierile ex
primate de diferite foruri, la toate 
nivelele, ca și de către cetățeni, co
misiile au adus și aduc o contribuție 
substanțială la analizarea și soluțio
narea unei arii largi de probleme, de 
la cele edilitar-gospgdărești, apro
vizionare și transport, perfecționare 
a Serviciilor publice, de cultură și 
învățămînt, pînă la cele de arhitec
tură și sistematizare. Sistemul lor 
de lucru, care se bazează p» partici
parea organizată a unui număr mare 
de specialiști, a altor categorii de ce
tățeni, la cercetarea problemelor, la 
rezolvarea lor, asigură un înalt grad 
de competență și eficiență actului 
conducerii, activității în ansamblu a 
consiliilor populare.

în actuala legislatură, comisiile 
permanente ale Consiliului popular 
municipal Roman, de exemplu, 
efectuat 
peste 50 
tați și 
înaintat
60 de propuneri. Ce relevă această 
statistică ? înainte de toate, faptul 
că multe dintre comisiile permanente 
ale acestui consiliu s-au manifestat 
din plin câ instrumente active de 
lucru, că deputății — și. alături de ei, 
mii de cetățeni — au participat eon-

creț și efectiv la exercitarea actului 
conducerii, ceea ce a avut drept re
zultat elaborarea unor hotăriri și de
cizii fundamentate pe o bună cu
noaștere a realității. Această ac
tivitate laborioasă își are originea, 
în primul rind, in modul cum reali
zează consiliul popular legătura cu 
comisiile, cum le antrenează în re
zolvarea tuturor problemelor care-i 
stau in atenție. Aici s-a incetățenit 
practica — de altfel, prevăzută de 
lege — ca, în raport de specificul 
problemei analizate, comitetul exe
cutiv să invite lunar la ședințele 
sale reprezentanți ai conducerii co
misiilor, iar membrii comitetului 
executiv să participe, la rîndul lor, cu

ca cea de plan-finanțe a Consiliului 
popular al județului Botoșani și al
tele. au în conducere deputați des
toinici. entuziaști, dar ale căror cu
noștințe de specialitate n-au nici o 
legătură cu profilul comisiilor a că
ror activitate o coordonează. Uneori 
se produce și un alt gen de anomalii : 
activitatea unor comisii permanente 
este 
sint salariați in aparatul comite
telor 
ții există, 
comisii ■ . _____ _
Vîrful Cimpului. Mihail Emlnescu, 
Broscăuți, George Enescu (tot din 
județul Botoșani). Acceptarea în con
tinuare a acestei situații aduce, fără

nente renunță pma și Ia minima o- 
bligație de. a-și întocmi planuri^ de 
muncă — situație 
siliul popular al 
iești, la Consiliul 
Brașov ; altele, 
biective generale, 
să soluționeze nici o problemă ; cele 
mai multe sint „îndrumate" spre tot 
felul de stu,dii — fie pentru proble
me ce nu sint de competența lor, fie 
pentru care nu există posibilități 
concrete de rezolvare, și atunci mun
ca și eforturile iau drumul hîrtiilor 
păstrate la dosar. E evident că. în a- 
ceste condiții, apar fenomene de for
malism și birocratism in îndeplini
rea sarcinilor.

cinema

COMISIILE PERMANENTE
puțin folosite în munca

de control și decizie 
a consiliilor populare

regularitate, la toate ședințele de lu
cru ale acestor organisme.

Există —și în alte județe, municipii, 
orașe și comune— comisii permanente 
care și-au înscris, în planurile lor 
de muncă, obiective de un real in
teres cetățenesc și pentru înfăptuirea 
cărora au acționat pînă la capăt. 
Constatăm, ca un fapt îmbucurător, 
că multe comisii se orientează tot 
mai decis spre abordarea unor pro
bleme majore, de real interes, cu 
implicații directe și imediate asupra 
perfecționării activității administra
ției locale. Spațiul nu ne permite să 
înfățișăm pe larg aria de preocu
pări a acestora, dar vom cita, totuși, 
cîteva exemple : cinci comisii per
manente din județul Bihor și-au unit 
forțele spre a elabora un studiu și 
un plan de măsuri pentru dezvolta
rea prestațiilor de servicii către 
populație pe perioada 1971—1975 ; 
comisia de specialitate a Consiliului 
popular municipal Ploiești a anali
zat posibilitățile existente Dentau o 
mai bună corelare a capacității tran
sportului în comun cu programul de 
muncă al uzinelor și a propus mă
suri concrete pentru îmbunătățirea 
activității in acest domeniu ; așeza
rea echilibrată a rețelei comerciale 
pe teritoriu a făcut obiectul unor 
proouneri și măsuri pe care le-a 
inițiat comisia permanentă comert-a- 
provizionare a Consiliului popular 
județean Brașov etc. Exemple ase
mănătoare — și poate altele mai e- 
dificatoare — s-ar mai putea da, 

..desigur. Cu toate acestea, activita
tea multor comisii permanente — 
de la județe.
municipii, orașe și comune 
tinuă să fie ineficientă, să î 
dice la nivelul la care au 
cepute rolul și funcțiile lor. 
determină sparitia unor 
situații ?

Deși, în general, comisiile perma
nente au în frunte deputați destoi
nici. harnici — mulți dintre ei cu 
pregătire de specialitate — se con
stată existența unui fenomen care 
nu poate să nu aibă urmări asupra 
eficientei : nu In toate cazurile se 
asigură. încă de la constituire, con
ducerea acestor organisme de către 
cadrele cele mai competente Există 
cazuri cînd tn fruntea unor comi
sii — specializate intr-un domeniu 
sau altul — sint oameni care n-au 
nici o tangență cu sectoarele respec
tive și care, in final, nu pot orienta 
activitatea spre probleme esențiale. 
Unele comisii de strictă specialitate,

dar mai ales de la 
! — con- 
nu se ri- 
fost con- 
Ce cauze 
asemenea

discuție, prejudicii serioase activității 
comisiilor respective, anchilozează ac
tivitatea lor. în asemenea cazuri, 
după opinia noastră, este absolut 
necesar să se revadă modul cum au 
fost constituite comisiile și să se 
treacă — acolo unde este cazul — 
la reașezarea componenței și condu
cerii lor intr-o structură care să le 
asigure o eficiență deplină.

Pe aceeași linie se înscrie si un 
alt fenomen care influențează nega
tiv activitatea comisiilor — anume, 
încredințarea mandatului de a con
duce unele comisii permanente chiar 
celor care conduc sau coordonează 
direct sectoarele și instituțiile din 
sfera activității de control a respecti
vei comisii. " 
in județele 
ceava, dar 
și pentru 
solut anormal — ținînd seama de 
funcțiile pe care le au aceste 
organisme, care trebuie să con
troleze și activitatea administra
ției și instituțiilor subordonate con
siliului popular — ca în fruntea co
misiilor să se afle tocmai cei care, de 
fapt, ar trebui controlați. Practic, se 
constată că cei aflați în fruntea co
misiilor, ca să nu li se reproșeze că 
nu-și îndeplinesc mandatul, orientea
ză activitatea mai mult spre probleme 
mărunte, neesențiale, ceea ce face ca 
acțiunile inițiate să aibă un caracter 
pur formal.

Comisiile permanente își desfă
șoară activitatea, după cum bine se 
știe, pe baza unor planuri de mun
că trimestriale sau semestriale. N-am 
fi adus în discuție această cerință 
binecunoscută dacă n-am fi consta
tat că formalismul manifestat in pre
ocupările multor comisii permanente 
derivă din modul cum se face pla
nificarea muncii. Comitetele execu
tive ale consiliilor populare au obli
gația — stabilită prin lege — de a 
informa comisiile permanente asupra 

‘sarcinilor principale, pentru a le a- 
juta să-și orienteze activitatea spre 
obiective de stringentă actualitate, a- 
flate in atenția consiliilor populare.

Ce se constată, insă, în realitate ? 
în unele locuri, sistemul de a lucra 
cu comisiile — de la planificarea 
muncii și pînă la finalizarea obiec
tivelor analizate — este ..transferat" 
dc la comitetul executiv la direcțiile 
și funcționarii consiliului popular. Ca 
urmare, pe lingă faptul că astfel este 
eludată legea — comisiile permanente 
nu sint subordonate cfecit consiliului 
popular — se stabilesc raporturi de 
lucru anormale, cu capul in jos, 
intrucît ceiJce trebuie să fie controlați 
a ung în nosf.ura de ..îndrumători". 
Rezultatul ? Unele comisii perma-

Noiembrie, 1970. O dis
poziție telefonică 11 pune 
in alertă pe doctorul Ste- 
lian I’odeanu, directorul 
spitalului din Novaci, jude
țul Gorj.

— Veni ți urgent la Tg 
Jiu. Și nu uitați : lua ti și 
ștampila.

La citeya ore după aceea, 
dialog în biroul doctorului 
Nicolae Popi, directorul Di
recției sanitare județene :

— Uite ce : îl iei la spi
tal pe Emil Bălășoiu. Pe 
postul de economist con
tabil.

— Dar n-am un aseme
nea...

— Nu-i nimic, nu-i ni
mic... Faci acum o hîrtie 
către noi prin care soliciți 
înființarea postului. Așa... 
Și tot acum întocmești a- 
dresa către Consiliul popu
lar orășenesc Novaci prin 
care ceri transferul lui Bă
lășoiu. /

în numai 2 (două) zile se 
înființează postul de eco- 
nomi^t-contabil (refuzat cu 
citva timp în urmă !). în a 
treia zi, Consiliul popular 
orășenesc Novaci comunică 
și el că E. B. „se revocă și 
se transferă la spitalul din 
localitate".

La numai două zile dună 
ce actele de transfer au 
fost „aranjate", la Novaci 
are loc plenara comitetului 
orășenesc de partid. Aici, 
revocatul — pînă atunci se
cretarul consiliului popular 
orășenesc — este exclus 
din comitetul orășenesc de 
partid, iar primarul. Ion 
Șerban. schimbat „pentru 
metode greșite în munca 
cu oamenii bi stil de mun
că defectuos". Lucrurile în
cep să se limpezească. Am 
mai întâlnit asemenea situa
ții : „destituiți” cu... trans
ferul în buzunar. Cu o mi
nă se inchide. ferm, poarta 
mare a abuzului. Cu cealal
tă se deschide blajin, poar
ta cea mică...

S-ar putea ridica între
barea : dar bine. E. B. tot 
trebuie să muncească un
deva. Să-l lași pe om în 
voia soartei ? ! Firește. în 
orîndunea noastră constitu
ția asigură tuturor dreptul 
la muncă. Dar de aici și 
pînă la a înființa un post

special pentru... destituit și 
a-1 pune în discuție numai 
după ce și-a asigurat omul 
un loc bine retribuit pentru 
transfer, ni se pare că dis
tanța e prea mare !

Să stăruim însă asupra 
motivelor pentru care E. B. 
a fost — nici nu știm cum 
să zicem — destituit? trans
ferat prin „aranjament" ? 
revocat ? Dezbaterile din 
plenara Comitetului orășe
nesc de partid Novaci. în 
cadrul căreia s-a hotărît 
•mai îniîi excluderea din co
mitet. apoi să se recoman
de organizației de bază 
excluderea din rîndul 
membrilor de partid a fos
tului secretar al consiliu
lui popular, s-au oprit pe 
larg asupra numeroaselor 
sale abateri.

Sub ochii fostului primar. 
Ion Șerban. Bălășoiu ,.în- 
vîrtea" de ani de șxle toiul 
pe degete la Novaci, trans- 
formind funcția și îndatori
rile obștești ce decurg din 
ea într-un mijloc de căpă
tuială.

Vom mai reveni asupra 
acestei „filozofii" potrivit 
căreia funcția este concepu
tă uneori prin optica degra
dantă a mercantilismului. 
Profesată de la nivelul u- 
nei responsabilități încre
dințată de societate, aceas
tă practică e cu atit mai 
gravă, are un grad de pe
riculozitate socială cu atit 
mai mare.

Am discutat cu mulți ce
tățeni din Novaci. Imensa 
lor majoritate au conturat 
cu exactitate profilul mo
ral al fostului secretar de 
consiliu : avid după chiver
niseală. hrăpăreț, mereu în 
căutarea unei surse de cîș- 
tig dubios.

Dar să ne oprim la cîte
va fapte, așa cum au fost 
ele înfățișate comuniștilor 
din Novaci : E. B. se în
frupta din pădurea comu
nei, confundind-o cu pro
pria lui ogradă ; lua țuică 
de la diverși cetățeni tară 
să plătească ; la un mo
ment dat a intrat in com
binație cu un particular din 
București, care a devenit 
peste noapte furnizorul 
..autorizat" a... 6 000 fire 
de trandafiri 1

Particularul cu pricina a 
fost și „ajutat” să se es
chiveze de la impozitul pe 
circulația mărfurilor.

Așadar, tîrguieli la mica 
înțelegere ! Prin eludarea 
legii, m așa fel ca „tot o- 
mul să prospere". Iată pen
tru cine se înființează un 
post nou în schema spitalu
lui din Novaci ; iată „obi
ectul” alerted despre care 
am amintit la începutul a- 
cestor rînduri.

Sint împrejurări cînd un

B
post pe altul, dar și o sanc
țiune publică.

Să nu ne oprim însă aici. 
Gheorghe Dertea — ne-au 
relatat mulți dintre cei cu 
care am stat de vorbă — 
avea dreptul să-și ducă oile 
la pășune pe unde-i poftea 
inima. Lucru „explicabil" : 
la stina lui își creștea Bă
lășoiu porcii, fără să-i plă
tească nici un bănuț. ’

..Devenise un obicei ca 
munții din împrejurimi să 
fie inchiriați de Bălășoiu

în ultiimii ani, 
după cum se'știe, 
activitatea consi
liilor poDulare a 
făcut obiectul u- 
nui număr de legi 
si acte 
menite 
gească 
ta și 
acestora în exer
citarea atribu
țiilor, să le asi
gure o mai mare 
mobilitate și su
plețe în condu
cerea economiei 
și administrației 
locale. Pe aceas
tă linie se Înscriu 
numeroase re
glementări de or
din general, de
crete ale Consi
liului de Stat și 
hotărîri ale gu
vernului, propriile 
decizii. Ar fi fi
resc ca, în activi
tatea curentă a 
comisiilor per
manente, contro
lul asupra felului 
cum se îndepli
nesc asemenea 
acte normative să 

tot mad însemnată.ocupe o pondere
Constatări ale organelor competente 
arată că acțiunile de control repre
zintă un procent considerabil de 
în raport cu celelalte activități 
țiate de comisiile permanente, 
accentul preocupărilor acestor 
misii, ca organisme care participă 
la exercitarea conducerii colective, 
ar trebui să cadă in prezent mai 
mult ca oricînd pe intensificarea con
trolului, intrucît acesta confruntă di
recțiile și instituțiile consiliilor popu
lare cU propriile hotărîri, cu re
glementările generale și astfel, asi
gură înscrierea în permanență a ac
tivității acestora in spiritul și litera 
legii.

Considerăm câ se impune ca, în fie
care județ, comitetele executive ale 
consiliilor populare să revadă atent 
modul cum lucrează comisiile perma
nente, să ia măsuri concrete pentru 
a se asigura o funcționare a lor în 
conformitate cu prevederile legii. 
Pretutindeni eforturile lor trebuie 
îndreptate pe făgașul pentru care au 
fost create, atît prin orientarea lor 
asupra unor probleme care preocu
pă în cel mai înalt grad economia 
și viața locală de stat, cit și prin 
valorificarea concluziilor care se 
desprind din analizele și controalele 
întreprinse.

Constantin PRIESCU

• V fc-'Ș sfetț

mic
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sul larg al tuturor, linia de 
conduită a acțiunilor, crite
riul fundamental prin priz- 
nia căruia sint judecate, 
trebuie să fie CORECTI
TUDINEA. Nesocotirea a- 
cestei norme morale, mai 
ales atv.no: cind deții o res
ponsabilitate obștească, a- 
duce grave prejudicii con
ceptului de dreptate în ge
neral. societății, oamenilor 
ce alcătuiesc colectivitatea. 
„Am favorizat pe unii ce
tățeni” — recunoaște fără

• Hello, Dolly (ambele serii — pe 
ecran panoramic) ; PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari
SCALA
21,30, ____
13,15; 16; 18,45; 21,30, la grădină —
20.15, ------------ ------ -----
20.15.
• Șl caii se împușcă, nu-l așa ? i 
CAPITOL — 9,15; 11,45, FERO
VIAR — 9; 11,45; 15; 18; 20,30, MO
DERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la 
grădină — 20,30.
• Regele Lear : CAPITOL — 14,15; 
17; 20.
• Apa ca un bivol negru : CEN
TRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16,15; 
18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : GRIVI- 
ȚA — 9; 12,30, 16; 19,30, AURORA
— 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 șl șoriceii : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 în continuare.
• Printre colinele verzi : VIITO
RUL — 15.45; 10; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19.30, 
EXCELSIOR — 9; 12.30; 16; 19,30, 
MIORIȚA — 9; 12,30; 16: 19,30,
TOMIS — 9; 12,30; 16. Ia grădină
— 20. GRADINA DOINA — 20.
• Dă-1 înainte, cowboy : MELO
DIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, BUCUREȘTI — 8.30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21. GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. FA
VORIT — 9,15; 11.30; 15,45; 16;
18,15; 20,30, GRADINA CAPITOL
— 20,15, ARENELE ROMANE — 20.
• Conflict conjugal — 9, Obsesia
— 10,30; 12,30; 14,30, Cleq de la 
5 la 7 — 16,30; 18,45, Străinii din 
tren — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Z : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
• Elefantul Slowly : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
30.45, PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,ÎS.
• Clanul sicilienilor: ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : BUZEȘTI
— 15.30; 18, la grădină — 20,30. 
ARTA — 15.30; 18, la grădină —

pentru șerif :
— 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 

FESTIVAL — 7,45; 10.30;

STADIONUL DINAMO —

Deschiderea emisiunii. Tenis 
de cîmp : România — Iugo
slavia.
Emisiune în limba germană. 
Bună seara, fete I Bună sea
ra, băieți !
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară e Sport. 
Tele-enclclopedia • Clavecin 
• Aborigeni (II) • Yukon.

• Cei trei care au speriat Vestul t 
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 Șaptecai ; Zestrea
domniței ' •- --
n Mihai 
15; 19.
• Cazul
13; 20,15.

Ralu : MUNCA — 15; 19. 
Viteazul : COSMOS —

C.L. : FLACARA — 15,30;

tatr
• Filarmonica de stat „George
Enescu” (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mlrcea 
Cristescu ; Soliști : Martha Kess
ler, Valentin Teodorlan, Gheorghe 
Crăsnaru — 20. .
• Thăâtre de la Cită — Franța 
(in sala Teatrului Gluleștl) : Tar- 
tuffe — 20.
• Opera Română (Ia Sala Pala
tului) : Carmen — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale” (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Tra
vesti — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) ; Po
vestiri din
• Teatrul 
Studio) : 
— 20.
• Teatrul 
vară „Herăstrău”) : 
olteni — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea ? — 17.
• Teatrul de revistă șt comedie 
„Ion Vasllescu” : Floare de cactus 
— 19,30; (la Arenele Romane) ; Re
vista la volan — 20; (la Teatrul de 
vară ,,23 August”) : Mlni-Jaz cu 
maxi haz — 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Bimblrlcă — 
19,30; (la grădina „Boema”) : La 
grădina „Cărăbuș” — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” : La Izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• Circul „Globus” : Arena primă
verii — 19,30.

31,00

31,50

22,05

L.

pădurea vleneză — 20.
,,C. I. Nottara” (sala 

Cînd Luna e albastră

Gluleștl (la Teatrul 
- ■ - — Comedie

Film serial : „Incoruptibilii”. 
Episodul „Ascunzătoarea 
gangsterilor”.
In direct ; Cursa automobi
listică de 24 de ore de la Le 
Mans. Crainic comentator : 
Andrei Bacalu.
Portativ Internațional. Spec
tacol de varietăți cu vedete 
ale muzicii ușoare : Dyan 
Cannon, Lulu (cîștlgătoa- 
rea premiului Euroviziunii), 
Ann Worley, , Milva, Eydie 
Gorme, Anthony Newley, 
Steve Lawrence, Lola Fola- 
na, Andy Williams.
Muzică de petrecere șl ro
manțe.
Telejurnalul

• Sport.

B 8 B B B B B
patibile cu normele vieții 
noastre sociale, aducea se
rioase daune morale pres
tigiului instituției publice 
in cadrul căreia deținea un 
important post de decizie.

Cit preț punea fostul se
cretar al consiliului pe toa
te acestea putem desprinde 
și din alt fapt. în registre
le agricole, date lui pe mi
nă, s-au găsit modificări la 
27 de cetățeni — „modifi
cări" ce urmăreau micșo
rarea suprafețelor agrico-

RECOMPENSA NECINSTEI?
„VALOAREA EDUCATIVĂ" A DEMITERII SECRETARULUI 

PRIMĂRIEI DIN NOVACI

om sau altul nu se dove
dește la înălțimea funcției 
de conducere ce i s-a în
credințat Cînd faptele lui 
conduc ia retragerea man
datului cu care a fost in
vestit de obște. Este o co
ordonată esențială a vieții 
noastre democratice con
trolul maselor asupra celor 
puși să conducă treburile 
dintr-o instituție sau alta. 
La Novaci, abuzurile, ile
galitățile n-au fost tolerate. 
Dar pentru ca această pu
tere a normelor noastre de
mocratice să se simtă, c- 
fectele ei să fie cele aștep
tate, era de presupus că vi
novății nu vor fi lă- 
sați să se pripășească 
în grabă la locuri călduțe, 
incit nici să nu-si mai a- 
dueă, arrr.nte că au fost, de 
fapt, destituiti. Actul revo
cării. atunci cînd fantele 
încriminatului îl reclamă, 
reprezintă — trebuie să re
prezinte ! — nu numai o 
simplă schimbare de pe un

anchetă socială

potrivit acestor apucături 
care au lovit mult in pres
tigiul consiliului popular, 
in climatul de cinste și co
rectitudine care trebuia să 
caracterizeze activitatea a- 
cestuia". (Serghie Leuștean, 
actualul primar al Novaci
lor),

— E adevărat — spune 
acum fostul secretar de 
consiliu. Am favorizat pe 
unii cetățeni. Dar rog să se 
țină seama : numărul celor 
părtiniți a fost mic !

Chiar și aceste ..argu
mente" contribuie la radio
grafierea profilului moral 
al omului și la reliefarea 
substralului real al apucă
turilor lui.

In activitatea publică sau 
privată. în forul public sau 
acasă, fie că faci ceva pen
tru tine sau pentru interc-

jenă fostul secretar al Con
siliului popular orășenesc 
din Novaci. în primul rind 
trebuie subliniat că avanta
jele pe care le crea pentru 
acești „aleși” — drept răs
plată a „serviciilor” aduse 
lui, evident — erau din a- 
vuția obștii. Asemenea fap
te nu pot trece neobserva
te ; mai devreme sau mai 
tirziu ele sint sancționate 
prin oprobriul public. Cînd 
acorda favorurile sale unor 
cetățeni care-1 „serveau” 
— ,.creditîndu-l“ cu bani, 
..împrumutîndu-i“ zeci și 
zeci de litri de țuică, cres- 
cîndu-i pe veresie porcii la 
stină.- acceptînd să devină 
martori, de fapt complici !, 
la procurarea dbbioasă a 
lemnelor etc. — E. B. in
staura criterii de ..recom
pensă" reprobabile, incom-

le, a electivelor de anima
le deținute, fără să se spe
cifice pe ce temei legal 
s-au operat.

— Erați omul care, prin 
funcție, aveați datoria să 
respectați și să vegheați la 
respectarea legii. De ce ați 
recurs la asemenea meto
de ? Cu ce scop ?

— Cred că e o greșeală... 
Desigur, am operat în fu
gă 1 Și, probabil, am uitat 
să trec și mențiunile res
pective...

Să admitem că așa stau 
lucrurile,; deși e absurd să 
se „greșească" în... 27 de 
rînduri ! Să admitem însă 
și să ne oprim asupra altui 
fapt: cînd și-a întocmit for
mele de transfer. E. B. a a- 
dăugat (actele purtau deja 
semnăturile de rigoare !) 
mențiunea că i se mai cu
vin 12 zile de concediu !...

Tot „graba" e de vină și 
în cazul acestui fals ?

Așadar, iată omul căruia 
i se dăduse nu o responsa

bilitate oarecare, ci o func
ție importantă in mecanis
mul treburilor noastre ob
ștești. Nu știm cit de mari 
sint daunele materiale cau
zate do „activitatea" fostu
lui secretar al consiliului 
popular orășenesc Novaci. 
Noi stăruim mai ales asu
pra prejudiciilor morale 
care, de regulă nu se con
tabilizează in registre. Fa
vorurile, falsurile, chilipi
rul — vestigii anacronice 
ale unor moravuri de tris
tă faimă fanariotă — u- 
zurpau nu numai încrede
rea celor ce-1 numiseră in 
funcție, dar mai ales » ce
tățenilor localității No
vaci, unde E. B. nu era 
un slujbaș oarecare, ci re
prezenta autoritatea unui 
organ ales.

Am avut prilejul să as
cultăm punctul de vedere 
al lui E. B. în legătură cu 
învinuirile ce i s-au adus. 
Din ,,argumentele" sale 
răzbatea nedumerirea (? ! ?) 
că „nici măcar alîta lucru 
nu i s-a cuvenit în funcția 
pe care a de!inut-o“, că 

‘„trebuie să răspundă pen
tru orice fleac” (?!). Avem 
de-a face aici cu concepția 
nocivă. ce se mai face 
simțită pe ici-colo. potri
vit căreia o funcție — mai 
mare sau mac mică — naș
te nu răspunderi, ci privi
legii ! Or, este știut fap
tul că în societatea noas
tră funcția publică în
seamnă în primul rind o- 
bligalii. înseamnă un înalt 
simt al răspunderii nu nu
mai pentru sarcinile asu
mate. dar și pentru tinuta 
morală în absolut toate îm
prejurările.

Am participat la ședința 
biroului Comitetului jude
țean de partid Gorj, care a 
luat In discuție apelul lui 
E. B. împotriva excluderii 
sale den partid. Faptele 
reprobabile pentru un om 
cu funcția pe care a avut-o 
fostul secretar al consiliu
lui popular orășenesc din 
Novaci au fost exigent ju
decate în lumina consecin
țelor sociale si morale pe 
care, de regulă, le au ase
menea abateri. Timp de cî
teva ore numeroși tovarăși 
«-au ocupat cu răbdare de

noapte

„argumentele" lui E. B„ 
manifestindu-și deschis, 
principial, răspicat, deza
probarea față de mentalita
tea potrivit căreia funcția ar 
fi o sursă de căpătuială- 
Dezbaterile din birou au 
constituit o lecție aspră și 
dreaptă, un avertisment se
ver. La această ședință, in 
atmosfera de intoleranță 
fată de abateri, un singur 
om prezent părea simplu 
spectator. Cine ? Fostul 
primar de 1a Novaci, Ion 
Șerban ! Cuvintul său s-a 
făcut auzit abia atunci 
cind 1 s-a cerut să-și pre
cizeze atitudinea față de 
abuzurile lui E. B.. abuzuri 
săvirșite în timpul cit era 
primar la Novaci nimeni 
altul decit... Ion Șerban. 
Pentru că este greu de ac
ceptat. fie numai și ideea 
că Ion Șerban n-a avut cu
noștință de felul cum lu
cra secretarul consiliului. 
Iar dacă n-a știut cum a- 
cesta „închiriază" munții, 
cum favorizează pe unii 
ciobani, cum săvîrșește fal
suri în instituția pe care o 
conducea, etc., apoi igno
ranta aceasta ni se pare a 
fi și mai gravă ! Biroul 
comitetului județean de 
partid a considerat atitu
dinea lui Ion Șerban față 
de faptele lui E. B. ca o 
poziție. în fond, de com
plicitate și a rămas să de
cidă asupra măsurilor pe 
care le reclamă o aseme
nea poziție. Fostul primar 
a căutat, în cuvintul său. 
să minimalizeze însemnăta
tea abuzurilor săvîrșite Ia 
Novaci, să-i acopere pe a- 
devărații vinovați. într-un 
fel sau altul. Ion Șerban 
s-a alăturat de fapt vorbe
lor rostite de E. B. : „Re
cunosc că dacă mi se ve
rifică cinstea cu cîntarul de 
farmacie, sînt vinovat !“...

întrebăm și noi : cu ce 
fel do cîntar ar voi cei vi- 
novati să li se măsoare fap
tele ? Cu unul care face 
rabat Ia acest element e- 
sential al conștiinței noas
tre de membri ai coleciivf- 
t'tii socialiste care este 
cinstea ?
nie TANSSACHE 
Mihai DUMITRESCU
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VIZITA ÎN R. P. D. COREEANĂ A DELEGA ȚIEI Continuă intens lucrările 
de întreținere a culturilor

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

CONDUSE DE TO VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

avîntul acestei importante ramuri 
a economiei țării prin crearea 
unei rețele vaste de irigații.

Oaspeților români le sînt apoi 
prezentate exponatele în aer liber 
— diferite tipuri de autoturisme 
de teren, autoutilitare, autocami
oane, mașini destinate industriei 
extractive, agriculturii. Pe un te- 
rasament de cale ferată se află 
expuse o garnitură reprezentativă 
pentru tipurile de locomotive 
Diesel și electrice, precum și va
goane produse de industria co
reeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă într-o locomotivă electrică 
de 4 300 CP, reușită creație a spe
cialiștilor coreeni. Sînt examinate 
sistemele de comandă și urmărite 
informațiile asupra randamentu
lui și siguranței în circulație a lo
comotivei.

Unul din pavilioane adăpostește 
machete de sistematizare și pro
duse ale industriei materialelor 
de construcție. In această țară, 
unde toate orașele sînt noi, refă
cute printr-un efort eroic după 
distrugerile războiului, au fost 
elaborate și înfăptuite noi planuri 
de dezvoltare a tuturor așezărilor 
urbane.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu scrie în cartea 
de onoare : „Vizitînd expoziția in
dustrială și agricolă, am rămas 
plăout impresionat de succesele 
remarcabile obținute de poporul 
coreean sub conducerea Partidu
lui Muncii din Coreea. Adresăm 
poporului coreean oele mai calde 
felicitări și-i urăm noi și mari 
succese pe drumul înfloririi pa
triei sale socialiste".

Expoziția a înfățișat un amplu 
tablou al dezvoltării dinamice și 
complexe a economiei naționale 
coreene, a perspectivelor sale în 
următorii ani. Ea a oferit, tot
odată, un cadru propice cunoaște
rii potențialului industrial al țării 
prietena.

Vizită la institutul
de economie națională9

In cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Kim Ir Sen și soția sa, Kim 
Săng E, precum și membrii delega
ției române au făcut o vizită la In
stitutul de economie națională din 
Phenian, important centru de for
mare și perfecționare a cadrelor.

Clădirile masive ale institutului 
sînt împodobite sărbătorește. De 
la poarta de intrare, pe un traseu 
de aproape un kilometru, oaspeții 
trec printr-un adevărat culoar viu, 
format din cursanți și cadre didac
tice care aclamă și ovaționează cu 
însuflețire. Deasupra intrării, o lo
zincă în limba română : „Trăiască 
prietenia și coeziunea frățească 
dintre popoarele coreean și ro
mân". Oaspeților le sînt înmînate 
buchete de flori.

în întîmpinare se află tovarășii 
Kim Ir, Yang Hyong Sop, membru 
supleant al Comitetului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, Hă 
Dam, Ten Bok Sîn, Ri Sang San.

Adresîndu-se oaspeților, rectorul 
Kim Ciong He spune: „Vă rog 
să-mi permiteți ca, în numele aces
tui institut de formare a cadrelor

In timpul solemnității depunerii de coroane

Moment din timpul vizitei la importantul centru de formare și perfecționare a cadrelor : Institutul de economie națională din Phenian

pentru economia națională, să sa
lut cu căldură prezența delegației 
române conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Oaspeții încep vizitarea institu
tului. Creată la 1 iunie 1946 în ve
derea pregătirii de cadre pentru 
administrația de stat și economie, 
această instituție de învățămînt 
superior a devenit treptat centru 
național de perfecționare a persoa
nelor cu munci de răspundere. Rec
torul informează că durata cursu
rilor este de 1—2 ani și de 3—4 ani 
și că, în paralel, funcționează for
me de învățămînt pentru directori, 
ingineri șefi, specialiști în sistemul 
financiar.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
cîteva din cele 50 de laboratoare 
și cabinete de studiu. Aici sînt a- 
plicate sisteme pedagogice moder
ne, laboratoarele fiind înzestrate cu 
un bogat material explicativ : plan
șe mobile, machete, mașini și uti
laje în stare de funcționare și chiar 
stații pilot, ceea ce dă posibilitatea 
rezolvării unor probleme noi ce 
decurg din actuala etapă de dez
voltare a economiei, precum și cu
noașterii amănunțite a proceselor 
tehnologice, a modului de organi

zare a producției, de combatere a 
risipei și de ridicare a eficienței.

Răspunzînd unei întrebări a to
varășului Nicolae Ceaușescu, gaz
dele informează că studiul în la
boratoare de specialitate se efec
tuează în strînsă legătură cu prac
tica în unitățile de producție. To
varășul Kim Ir Sen arată că sco
pul acestor laboratoare și cabinete 
de studiu este de a forma deprin
deri practice și de a determina cu
noașterea profundă a tuturor veri
gilor de activitate dintr-un sector 
dat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază că perfecționarea cadre
lor pentru .administrația de stat și 
economie într-un singur centru este 
un lucru bun.

Cunoașterea profilului institutu
lui, a modalităților de pregătire și 
de perfecționare a specialiștilor a 
fost completată cu prilejul unei 
discuții cu un grup de cursanți : 
Sak Cil Bo, directorul hidrocentra
lei „Su Pung", Pak Su Bam, direc
tor la Fabrica de locomotive elec
trice „Kim Jiuong Ahe", Ri Dong 
Ciun și Ri Sang Uk, ingineri șefi 
mineri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează despre durata cursurilor 

diferențiate pe profile, despre mo
dul în care se îmbină studierea 
problemelor generale de conducere 
cu activitatea practică. Cursanții 
arată că practica o efectuează în 
întreprinderi similare celor din 
care provin. Rectorul institutului 
precizează că o treime din timp 
este afectată însușirii cunoștințelor 
teoretice, iar restul practicii. Se
cretarul general al Partidului Co
munist Român apreciază această 
orientare, precum și faptul că 
practica se efectuează în unități 
similare ca profil cu cele în care-și 
desfășoară munca cei ce studiază 
la institut. \

La despărțire^ de cursanții și ca
drele didactice ale Institutului de 
economie națională, asistăm la o 
nouă manifestare călduroasă făcu
tă conducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări.

★
Tovarășul Kim Ir Sen și soția 

invită în continuare pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, pe 
ceilalți oaspeți români la un spec

Solemnitatea depunerii 

de coroane
Vineri dimineață, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a depus o coroană 
de flori la „Monumentul Armatei 
Populare Coreene" de pe colina 
Hebangzan, închinat memoriei 
soldaților și ofițerilor coreeni care 
și-au dat viața în războiul de 
apărare a patriei împotriva agre
siunii americane din anii 1950— 
1953. Monumentul, aț cărui posta
ment este împodobit cu baso
reliefuri care imortalizează scene 
de eroism ale bătăliei duse pe 
front, în uzine și pe ogoare în 
timpul războiului, înfățișează un 
ostaș cu arma în mină.

în aceeași zi, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus coroa
ne de flori la „Monumentul elibe
rării", înălțat in amintirea milita
rilor sovietici căzuți pe pămîntul 
Coreei în timpul celui de-al doilea 
război mondial, și la „Monumen
tul prieteniei", durat în memoria 
voluntarilor chinezi ce și-au văr
sat sîngele, alături de poporul 
coreean, în lupta împotriva inter
venției imperialiste americane.

în cursul acestor ceremonii, de
legația a fost însoțită de tovarășii 
Kim Ir, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Parti

tacol la Palatul pionierilor. Mii de 
copii se află pe costișa colinei 
unde se înalță palatul, în plin cen
trul capitalei. Copiii fac o primire 
emoționantă. Văzduhul răsună de 
urarea „Trăiască", de glasul trom
petelor și răpăitul tobelor. Pe sce
na marii săli de spectacole o suită 
de cîntece pionierești, de dansuri 
coreene și românești stîrnește ad
mirația celor prezenți. „Spectacolul 
prieteniei" a reprezentat, totodată, 
o vie ilustrare a grijii cu care este 
înconjurată cea mai tînără gene
rație a Coreei populare.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, împreună cu 
tovarășul Kim Ir Sen și soția sa, 
precum și delegația română au 
părăsit Phenianul, plecînd într-o 
călătorie prin țară.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de
Ion MARGINEANU 
Adrian IONESCU 
Eugen PREDA
Foto : Anghel PASAT

dului Muncii din Coreea, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, generalul de armată 
O Jin U, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
șeful Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Coreene, Zăng Zun 
Thek, membru supleant al Comite
tului Politic, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, Hă Dam, 
membru al C.C. al P.M.C., minis
trul afacerilor externe, Ri Song 
San, președintele Comitetului Popu
lar al Capitalei, precum și de Kang 
Iăng Săp, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București.

Au fost de față : la „Monumentul 
eliberării" N. M. Șubnicov, minis
tru consilier la ambasada U.R.S.S., 
iar la „Monumentul prieteniei" — 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze, Li Un-cen.

Cele trei solemnități au fost 
marcate prin intonarea imnurilor 
de stat ale Republicii Populare 
Democrate Coreene și Republicii 
Socialiste România ; ța „Monumen
tul eliberării" a fost, de asemenea, 
intonat imnul Uniunii Sovietice, 
iar la „Monumentul prieteniei" 
— imnul Republicii Populare Chi
neze.

Companii militare au prezentat 
onorul.

După ceremoniile depunerii de 
coroane, membrii delegației româ
ne au păstrat momente de recule
gere.

In 'aproape toate județele țării au 
fost în această săptămină condiții fa
vorabile desfășurării intense a lucră
rilor de întreținere a culturilor. Ca 
urmare a participării mai active a 
țăranilor cooperatori la efectuarea 
lucrărilor agricole în cimp și mai 
bunei folosiri a mijloacelor mecani
zate, prășitul culturilor a avansat în 
majoritatea județelor. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor rezultă că în cooperativele a- 
gricole prașila a II-a a fost execu
tată pînă la 11 iunie în proporție de 
92 la sută la sfecla de zahăr, de 66 
la sută la floafea-soarelui, 45 la sută 
la cartofii de toamnă și de 30 la sută 
la porumb.

în județele Ilfov, Olt, Bihor, Me
hedinți și Caraș Severin, această lu
crare a fost efectuată la porumb pe 
mai mult de jumătate din terenurile 
cultivate. Sînt însă unele județe în 
care prășitul porumbului este rămas 
în urmă. Printre acestea se numără 
Constanța, Arad, Timiș, Brăila, Te
leorman, Argeș, Prahova, Dîmbovița 
și Suceava. Creșterea rapidă a bu
ruienilor, datorită umidității și căldu
rii din ultimele zile, impune urgen

Stațiunea experimentală agricolă Lovrin 
a împlinit 25 de ani de existență

TIMIȘOARA (corespondentul „Scîn- 
teii", Cezar Ioana).— La Lovrin, ju
dețul Timiș, a avut loc vineri o adu
nare festivă, consacrată împlinirii a 
25 de ani de la crearea stațiunii ex
perimentale agricole din localitate. 
Colectivul de cercetători, specialiști 
și muncitori din stațiune a fost feli
citat cu acest prilej de tovarășii 
Mihai Telescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, ing. Ni
colae Ștefan, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, prof. dr. do
cent Nicolae Giosan, președintele A- 
cademiei de științe agricole și silvice.

Ing. Emil Vlaicu, directorul stațiu
nii, a înfățișat activitatea desfășurată 
de-a lungul unui pătrar de veac de 
această unitate de cercetare științifică. 
Arcadie Girugev, președintele C.A.P. 
□iniaș, și ing. loan Dobre, directorul 
I.A.S. Jimbolia, în numele unităților 
agricole beneficiare ale rezultatelor 
cercetării științifice, prof. dr. Emil 
Negruțiu, rectorul Institutului agro
nomic din Cluj și prof. dr. Iulian 
Drăcea, rectorul Institutului agrono
mic din Timișoara, în numele cadrelor 
didactice și specialiștilor din învăță- 
mîntul agricol superior au relevat în 
cuvintul lor însemnătatea colaborării 
dintre cercetarea științifică, învăță- 
mîntul superior și practica agricolă 
pentru creșterea eficienței întregii 
activități din acest mare sector al 
economiei naționale. Participanții 
la adunare au adresat o telegramă

0 expresie a solidarității 
poporului român cu lupta 

poporului cambodgian
(Urmare din pag. I)

teresul reciproc', al luptei împotriva 
imperialismului, al cauzei progresu
lui și păcii în lume.

In cursul convorbirilor, partea ro
mână a făcut o informare cu privire 
la desfășurarea operei de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. Conducătorii 
cambodgieni au exprimat aprecierile 
lor călduroase față de succesele ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, în 
edificarea noii societăți. Totodată, 
ei au arătat că sprijină politica 
externă a țării noastre, politică ce se 
desfășoară în spiritul coexistenței paș
nice și care promovează dezvoltarea 
cooperării între state, pe baza princi
piilor independenței și suveranității, 
neamestecului in treburile interne și 
egalității în drepturi.

Partea cambodgiană a înfățișat lupta 
poporului khmer împotriv^agresiunii 
S.U.A. și a lacheilor acestora de la 
Saigon, împotriva regimului uzurpator 
de la Pnom Penh, pentru redobîndi- 
rea suveranității și integrității teri
toriale a țării, pentru o Cambodgie 
independentă, pașnică, neutră, demo
cratică și prosperă.

Așa cum se arată în comunicat, 
partea română, dînd o înaltă apre
ciere luptei juste duse de forțele 
populare din Cambodgia, sub condu
cerea F.U.N.K., a reafirmat simpa
tia și solidaritatea poporului român 
cu poporul cambodgian care, alături 
de popoarele vietnamez și laoțian, își 
apără dreptul sacru la libertate și 
independență națională. Reprezen
tanții țării noastre și-au exprimat 
sprijinul față de propunerile făcute 
de șeful statului cambodgian, Noro
dom Sianuk, în declarația sa în cinci 
puncte din 23 martie 1970.

Poziția fermă, consecventă a Româ
niei de susținere a luptei drepte a 
poporului khmer, a celorlalte po
poare din Indochina, s-a bucurat 
în permanență de înalta apreciere 
a acestor popoare, a conducăto
rilor lor. „Avem pentru politica 
României o mare admirație, care 
izvorăște din faptul că țara 
dv. sprijină cu consecvență popoare
le cărora le sînt scumpe independen
ța și libertatea. Această admirație și 
prețuire se datorează politicii pro
movate de ilustrul și iubitul dv. pre
ședinte, domnul Ceaușescu, de gu
vernul român", — a deolarat șeful 
statului cambodgian, Norodom Sia
nuk. într-un interviu acordat presei 
române.

România și Cambodgia cer să se 
respecte drepturile naționale funda
mentale ale poporului cambodgian, 
garantate prin acordurile de la Ge
neva din 1954, să înceteze bombar
damentele și celelalte acte de agre
siune ale S.U.A. împotriva Cambod- 
giei, să fie retrași consilierii și -per
sonalul american, precum și trupele 
saigoneze aflate pe teritoriul acestei 
țări.

Condamnînd intervenția imperia
listă în Indochina, extinderea a- 
cestei intervenții care, violînd nor

tarea prașilelor mecanice și manua
le pentru a se păstra solul curat și a 
da posibilitatea culturilor să se dez
volte în vederea obținerii producți
ilor prevăzute.

In întreaga țară, plantele de nu
treț cultivate și finețele naturale sînt 
bine dezvoltate și dau o recoltă bună. 
Stringerea lor continuă în întreaga 
țară. Cositul lucernei a fost realizat 
în proporție de circa 70 la sută, al fu
rajelor anuale de 25 la sută, Iar al 
fînețelor naturale de 4 la sută. Au 
fost însilozate 157 500 tone, ceea ca 
reprezintă 31 la sută din planul în- 
silozărilor timpurii." Rezultate mai 
bune la însilozări au fost înregistrate 
în județele Constanța, Timiș, Mehe
dinți și Vaslui. Recolta bună de fu
raje trebuie strînsă în scurt timp șî 
depozitată corespunzător, pentru a se 
asigura astfel cantități îndestulătoare 
necesare realizării producției zooteh
nice sporite prevăzute în anul urmă
tor.

Condițiile din acest an, favorabile 
unor producții bune și în legumicul
tura, impun, de asemenea, grăbirea 
lucrărilor de Întreținere, de recolta
re și valorificare a legumelor de se
zon. (Agerpres)

C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : „Animați de înalta răspundere 
ce ne revine în realizarea vastului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., privind dezvoltarea 
intensivă a agriculturii patriei noastre, 
de recenta chemare a Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste 
pentru înfăptuirea în mod exemplar 
a noului plan cincinal, ținînd seama 
de sarcinile mari ce stau în fața uni
tăților agricole de stat și cooperatiste 
din județul Timiș și din întreg Bana
tul, vom intensifica cercetările pri
vind crearea de soiuri cu proprietăți 
calitative superioare, vom extinde 
producerea semințelor de elită și vom 
elabora tehnologii moderne de crește
rea și îngrijirea animalelor, de între
ținerea pășunilor și fînețelor, de ex
ploatare eficientă a sistemului hidro- 
ameliorativ din vestul țării. Trecînd 
pragul celui de-al doilea pătrar da 
veac de existență, ne angajăm so
lemn, mult stimate tovarășe Nicolaa 
Ceaușescu, să închinăm întreaga 
noastră putere de muncă progresului 
neîncetat al științelor agricole, să 
dăruim creșterii rodniciei pămîntului 
scump al patriei, întreaga noastră 
energie spre folosul și bunăstarea po
porului, pentru înflorirea României 
socialiste".

In cursul zilei de astăzi, se des
fășoară lucrările unei sesiuni de re
ferate și comunicări științifice pri
vind rezultatele cercetărilor desfășu
rate de colectivul stațiunii din Lo
vrin și valorificarea lor în produc
ția agricolă.

mele și principiile dreptului In
ternațional, creează grave pericole 
pentru pacea în Asia și în întreaga 
lume, România, împreună cu celelal
te forțe progresiste, democratice, an- 
tiimperialiste de pretutindeni, inclu
siv forțele iubitoare de pace din 
S.U.A., cere să se pună definitiv ca
păt agresiunii, să fie retrase de
finitiv și necondiționat toate tru
pele americane și ale aliaților lor 
din Peninsula Indochina, să fie asi
gurate condițiile ca cele trei popoare 
să-și rezolve singure problemele in
terne, fără nici un amestec din afară. 
Sprijinim propunerile prezentate de 
R.D. Vietnam, de Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Vietnamului de 
Sud, de Frontul Patriotic din Laos, 
în scopul reglementării politice a si
tuației din Indochina.

După cum este cunoscut, România 
socialistă, susținînd cu energie și 
principialitate lupta pentru libertate 
a popoarelor, se pronunță, totodată, 
pentru soluționarea pe căi poli
tice a conflictelor, prin instrumen
tul reglementărilor diplomatice, în 
interesul recunoașterii dreptului le
gitim de neatîrnare al popoarelor, 
în interesul lichidării focarelor de în
cordare în lume, al promovării destin
derii și consolidării păcii. Această 
poziție și-a găsit o nouă confirmare 
cu prilejul convorbirilor româno-cam- 
bodgiene, care au evidențiat necesi
tatea ca, paralel cu intensificarea 
luptei armate a poporului cambod
gian și a celorlalte popoare din In
dochina, să se desfășoare o activitate 
politică și diplomatică susținută, 
să fie mobilizate eforturile tuturor 
forțelor antiimperialiste pentru a 
determina pe agresori să accepte cît 
mai curînd o soluționare politică a 
problemelor din această regiune.

In lupta pentru triumful aspirațiilor 
lor de libertate, independență și pro
gres, popoarele vietnamez, cambod
gian și laoțian pășesc, umăr la umăr, 
acționînd unite, pe baza declarației 
comune adoptate la conferința la ni
vel înalt a popoarelor din Indochina. 
Ele se bucură de sprijinul tuturor 
forțelor antiimperialiste mondiale, al 
popoarelor iubitoare de libertate și 
pace. Este convingerea fermă a po
porului român că în zilele noastre 
nu există forță în stare să îngenun- 
che popoarele care-și apără cu fer
mitate suveranitatea și independența, 
dreptul la libertate și sînt hotărîte 
să facă orice sacrificiu pentru a- 
ceasta. Lupta poporului cambodgian, 
lupta tuturor popoarelor din Indo
china va triumfa !

In cursul întîlnirilor româno-cam- 
bodgiene, președintele Nicolae 
Ceaușescu a invitat pe Samdech No
rodom Sianuk să facă o vizită ofi
cială în țara noastră, Invitația fiind 
acceptată cu căldură.

Rezultatele pozitive ale convorbiri
lor româno-cambodgiene sînt, fără în
doială, o contribuție de preț la dez
voltarea continuă a relațiilor dintra 
cele două popoare, în interesul luptei 
generale antiimperialiste, pentru pro
gres și pace.

I
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IN DEZBATERE PUBLICĂ:

Proiectul de lege cu privire la

Încadrarea și promovarea al Frontului Unității Socialiste
Prezenți în mijlocul unor colective din 

ziarului transmit, în continuare, fapte și date 
muncii de a valorifica și mai intens rezervele 
productivității muncii, îmbunătățirea calității 
terea beneficiilor, relevă preocuparea lor 
tribuție sporită la realizarea in condiții

i întreprinderile industriale, corespondenții 
care exprimă hotărirea fermă a oamenilor 
de care dispun pentru sporirea producției și 
producției, reducerea prețului de cost și creș- 

temeinică și stăruitoare de a-și aduce o con- 
optime a actualului plan cincinal.

CONTRASTE
• Castele de nisip cu

lopețica și găletușa

DIN UNITĂȚILE SOCIALISTE DE STAT
JUDEȚUL MARAMUREȘ JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Concomitent cu o scrie de măsuri luate in cadrul vas
tului program inițiat de partid pentru perfecționarea con
ducerii, organizării și planificării economiei, s-au impus 
atenției generale, stîrnind un interes legitim in rîndurile 
oamenilor muncii și măsurile privind promovarea fermă 
a principiilor echității socialiste, ale retribuției in funcție 
de cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii. 
In contextul unor asemenea preocupări susținute se în
scriu și prevederile proiectului de lege cu privire la în
cadrarea și promovarea în muncă a personalului din uni
tățile socialiste de stat, recent publicat, care, în spiritul 
democrației socialiste ce caracterizează viața noastră eco-

nomică, politică și socială, este supus dezbaterii publice. 
In acest fel, oamenii muncii din toate colțurile țării, in
diferent de profesie și pregătire, de funcția pe care o 
exercită, de întreprinderea sau instituția in care lucrează, 
pot să-și aducă contribuția la îmbunătățirea și definiti
varea proiectului amintit.

Pentru a releva punctele de vedere, observațiile și pro
punerile oamenilor muncii in legătură cu Proiectul de 
lege privind încadrarea și promovarea în muncă a perso
nalului din unitățile socialiste de stat, ziarul nostru pune 
coloanele sale la dispoziția cititorilor.

Reglemen-tînd pentru prima dată în 
mod unitar încadrarea și promovarea 
personalului, organizarea și desfășu
rarea examenelor sau concursurilor, 
modul de apreciere a activității sa- 
lariaților, stabilind condițiile de 
studii și vechime, proiectul de lege 
reușește să cuprindă cea mai mare 
parte a problemelor respective, lă- 
sînd impresia unui act normativ bine 
închegat și foarte util in etapa ac
tuală.

Cu toate acestea, după părerea 
mea, unele completări ar fi necesare 
și poate folositoare, mai 
tru cei care urmează să 
practică aceste prevederi, 
pildă, pentru fixarea fără 
locului oficiilor juridice din unită
țile socialiste, alături de celelalte 
servicii și birouri, în concordanță cu 
unele decizii ale Tribunalului Su
prem și cu realitatea obiectivă exis
tentă, cred că este foarte necesar ca 
redactarea articolului 6 lit. b să fie 
reformulată în felul următor : „prin 
compartimente de muncă se înțeleg 
atelierele, sectoarele. laboratoarele, 
fermele, loturile, șantierele, secțiile, 
birourile, oficiile și serviciile, direc
țiile și alte compartimente similare 
din structura unităților economice, 
social-culturale și administrative". 
Cred că în felul acesta va spori im
portanța oficiilor juridice și nu va 
rămîne la aprecierea unor conducă
tori de ministere sau unități faptul 
că ele sînt sau nu cuprinse in „alte 
compartimente similare".

De asemenea, consider că este 
foarte generală formularea din art. 
11 referitoare la perioada de probă 
(cel mult 30 zile). Propun ca în ar
ticolul respectiv să se precizeze atît 
cazurile în care încadrarea urmează 
să se facă după perioada de probă, 
cit și termenele corespunzătoare, în 
raport de specificul muncii. Și pen
tru că în actualul Cod al muncii sînt 
prevăzute în art. 14 termenele de 6 
zile pentru muncitori, 12 zile pentru 
funcționari și 30 zile pentru cei care 
urmează a fi angajați în funcții de 
răspundere, după părerea mea ar 
trebui menținute aceste termene în 
funcție de specificul muncii pehtru 
care se fixează. Astfel, 6 zile lucră
toare să fie pentru muncitori (tem
porari sau permanenti, calificați sau 
necalificați) ; 12 zile lucrătoare pen
tru funcționari și tehnicieni; alții 
decît cei cu funcții de conducere și 
de răspundere ; 24 de zile 
pentru cei cu funcții de 
și răspundere.

Alte observații mal

alas pen- 
aplice în 
Așa, de 

echivoc a

lucrătoare 
conducere
succinte : 

după art 20 ar trebui introdus un 
text care să se refere la faptul dacă 
aprecierea asupra calității activității 
salariaților este sau nu contestabilă, 
în caz afirmativ, să fie prevăzut ter
menul și organul căruia urmează să 
ee adreseze contestatorul.

Deoarece în ultimul V timp am fost 
obișnuiți cu prevederi legale precise, 
socotesc necesar ca art. 69 să spe
cifice expres actele normative care 
urmează să fie abrogate, pentru a 
se evita seria de discuții ce ac urma 
dacă redactarea rămîne cea din 
proiect.

în legătură cu anexa 3, aș avea de 
făcut și următoarea observație : se 
constată că funcțiile de inginer prin
cipal I și II nu există la unitățile 
economice. O-r, după părerea mea. 
aici se hotărăște soarta producției 
și tocmai de aceea ar fi bine să se 
stabilească după cîți ani un inginer 
principal III poate ajunge, rămînînd 
Ia unități economice, la funcția de 
inginer pr. II și apoi mai departe.

O ultimă problemă pe care nu am 
găsit-o 
aceea 
pentru 
muncă 
tarea 
Fixarea unei răspunderi penale, ad
ministrative sau disciplinare ar con
tribui, cred, la o încadrare și promo
vare cit mai obiectivă, conformă cu 
realitatea, eliminîndu-se unele even
tuale abuzuri.

Am convingerea că acest proiect 
de lege se bucură de adeziunea oa
menilor muncii, iar adoptarea ei de 
către forul nostru suprem. Marea 
Adunare Națională, va constitui un 
nou succes al dreptului nostru so
cialist pe linia perfecționării conti
nue a organizării producției și a 
muncii.

Gheorghe POPA
consilier juridic, Tîrgoviște

reglementată în lege este 
referitoare la „răspunderea 
încadrarea și promovarea in 
a personalului fără resDec- 
prevederilor prezentei legi.

încep rîndurile de față direct cu o 
sugestie : concursul trebuie lărgit, 
pină la a deveni o normă generală 
de promovare. In coordonatele unei 
asemenea idei, propun generalizarea 
concursurilor, condiționate de pregă
tire, vechime, experiență, aptitudini 
(atestate de refecințe, lucrări reali
zate) pentru toate posturile de 
muncă neeligibile (eligibilitatea, cu 
condiționările ei, constituind prin ea 
Însămi o trecere prin concurs). Con-

cursul trebuie să 
celelalte

devină, pe lingă 
condiționări, normă de 

promovare și normă de înlocuire a 
celor care rămin in urmă sau bat 
pasul pe loc. De aceea, se simte ne
voia concursurilor periodice, nu 
numai pentru ocuparea posturilor 
rămase vacante la un moment dat, 
ci, în mod ciclic, penteu toate postu
rile de muncă. Socotesc că printr-un 
asemenea sistem, implicat de demo
crație, se asigură permanent posi
bilitatea „celor care devin" să se 
afirme, spre binele tuturor, fiindcă 
patria socialismului multilateral dez
voltat naște mereu alte și alte 
personalități. care au nevoie de ca
dru adecvat de dezvoltare, de afir
mare. Un asemenea sistem de pro
movare a cadrelor ar avea și un alt 
avantaj : pentru cei cărora ar urma 
să li se pună în concurs, ciclic, pos
turile de ierarhie (pe care le-au 
ocupat, la un moment dat, prin con
curs) gindul comparărilor repetate, 
cu „cei care devin" ar constitui un 
mijloc de automobilizare, de auto- 
depășire, de corectitudine profesio
nală, din care ar ciștiga societatea 
în întregul ei. Ar ciștiga democrația 
și spiritul de progres. Bineințeles, 
nu-i de neglijat nici faptul că ar 
exista posibilitate- certă ca in jurul 
factorilor de decizie să se afle ade- 
vărații creatori, cu cele mai eficiente 
personalități. Controlul societății asu
pra aplicării principiului omul po
trivit la locul potrivit ar deveni, ast
fel, suveran.

Vasile FELEA
directorul Casei de cultura 
sector 6 — București

• Propun ca la cap. VI „Dispoziții 
tranzitorii și finale" să se introducă 
un articol, avînd următoarea redac
tare : „Persoanele încadrate în uni
tățile socialiste de stat înaintea apa
riției prezentei legi, ca-.-e nu înde
plinesc condițiile de studii sau ve
chime în muncă și cărora li s-a des-

făcut contractul de 
re a pensionării de 
depensionare pot 
deținute Înainte de 
invaliditate, fără a 
sau concurs".

muncă ca urma- 
invaliditate, după 

ocupa funcțiile 
pensionarea de 
susține examen

I. BARAT
șef serviciu la Oficiul central 
de plata pensiilor din cadrul 
Ministerului Muncii

• Referitor la capitolul I, alinia
tul „e“ din articolul 4, propun : 
Absolvenții școlilor tehnice de mai
ștri care nu sînt încadrați în funcții 
tehnice sau maiștri și lucrează în 
producție ca muncitori, din lipsa 
posturilor de maiștri in întreprin
deri, să fie promovați direct la cea 
mai mare categorie de salarizare 
prevăzută pentru muncitori, „fără 
să se mai țină seama de H.C.M. 
914/1968".

Marin CIOBANU 
lăcătuș — Roșiorii de Vede

• Cred că ar fi în interesul gene
ral ca în condițiile de studii și vechi
me incluse în capitolele III șl IV să se 
introducă un articol după cum ur
mează : ...pentru toate funcțiile care 
necesită studii superioare, vechimea 
necesară în specialitate, 
în anexa 
ani pentru 
ani pentru 
sau mai

prevăzută
3, se reduce astfel : cu 3 
doctorii in științe ; cu 2 
cadrele care posedă două 
multe licențe ; cu 2 ani 

pentru absolvenții cursurilor post
universitare ; cu 1 an pentru auto
rii de invenții înregistrate. Durate
le de mai sus nu se cumulează.

Motivez această propunere prin 
faptul că se presupune că specialiștii 
respectivi au o pregătire profesio
nală suficientă pentru a contracara 
lipsa stagiului prevăzut în lege.

Inq. Dumitrache RADU 
București

în aceste zile, numeroase colective de 
muncă din unitățile economice ale județului 
dezbat cu înaltă responsabilitate' civică che
marea Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, suplimentîndu-și angajamen
tele luate in întrecerea socialistă. La Uzinele 
metalurgice de metale neferoase din Baia 
Mare chemarea a stârnit o intensă preocu
pare pentru valorificarea superioară a mate
riilor prime, îmbunătățirea randamentelor 
de extracție, reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, folosirea mai bună a insta
lațiilor și utilajelor. „Colectivele de muncă 
din toate secțiile, ne spunea prim topitorul 
loan Cetățean, Erou al Muncii Socialiste, 
sint conștiente de necesitatea de a găsi noi 
căi și mijloace, pentru a da țării cantități 
mai mari de metale neferoase, substanțe 
chimice anorganice, de cea mai bună cali
tate și ieftine. Ne sint de un prețios în
dreptar indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a vizitat în toamna tre
cută uzina".

Colectivul uzinelor s-a angajat să-și du
bleze angajamentul inițial la producția ’ 
marfă de la 40 milioane lei la 80 milioane 
lei. Aceasta înseamnă că vor fi date în plus, 
față de prevederi, peste 500 tone de acid sul
furic, însemnate cantități de cupru de con- 
vertizor și cupru electrolitic, săruri albe, se
leniu pur și altele.

La Exploatarea minieră Săsar, de aseme
nea, s-au analizat temeinic posibilitățile de 
suplimentare a angajamentelor. Pe seama 
creșterii producției de metal, valoarea pro
ducției marfă a fost suplimentată cu încă 
1.4 milioane lei. In plus, față de prevederile 
planului tehnic, minerii și specialiștii unită
ții și-au propus să scoată la lumina zilei, 
prin metode de mare productivitate, circa 
6 500 tone de minereu, să reducă în acest an 
consumul de lemn de mină cu 5 la sută. ..O 
deosebită atenție, ne 'spunea Mitică Vraciu, 
directorul exploatării miniere, vom acorda 
ridicării indicilor de plan tehnic, calificării 
și perfecționării profesionale a cadrelor din 
subteran, intensificării lucrărilor de cerce
tare și deschidere pentru Creșterea' producției 
de minereuri, îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de protecție in subteran"..

Adunări in ca"e s-a dezbătut chemarea 
Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste au avut loc și pe șantierele de 
construcții. Sintetizînd propunerile făcute de 
constructori, ne spunea ing. Aurel Brîndău, 
de la trustul județean de construcții, ne-am 
dat seama că există pe fiecare șantier în
semnate rezerve. Ca urmare. în loc de 2 mi
lioane lei producție suplimentară de con- 
strucții-montaje prevăzută inițial, ne-am 
sporit angajamentul pe acest an la 5 mili
oane lei. în acest scop au fost adoptate mă
suri privind concentrarea efectivelor pentru 
scurtarea duratei de execuție ’a lucrările 
importante, reorganizarea echipelor de in
stalatori și asigurarea frontului de lucru 
permanent, extinderea muncii în două schim
buri și în schimburi prelungite, care vor asi
gura un ritm superior de lucru pe toate șan
tierele maramureșene.

Vasile GAFTONE

Chemarea Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste a produs în rindui oa
menilor muncii din unitățile economice ale 
județului Dimbovița o puternică emulație. 
In dezbaterile care au avut loc pe secții, 

întreprinderi au fost analizai e 
punere în valoare a noi re-

sectoare și 
posibilitățile de 
zerve interne.

La Uzina de 
viște, colectivul 
triei constructoare de mașini, redimensionin- 
du-și eforturile, a hotărit să-și majoreze 
angajamentele ia producția globală de la 15 
milioane lei la 25 milioane lei. Producția 
marfă realizată suplimentar față de angaja
mentul inițial va fi de 13 milioane lei. La 
Uzina de piese de schimb și reparații utilaj 
chimic din Găești, valoarea producției 
marfă vindută și încasată, ca urmare a su
plimentării angajamentului cu încă 400 000 
lei, se va ridica la 4 milioane lei. Deși mic, 
colectivul de salariați al întreprinderii de 
prefabricate din beton din Găești și-a con
cretizat adeziunea la chemarea Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste, sta
bilind două mari obiective : să satisfacă cu 
maximum de operativitate și cu produse de 
cea mai bună calitate cererile beneficiaruluj 
(platforma industrială de la Tîrgoviște) și să 
sporească valoarea producției globale cu încă 
600 000 lei.

De la Doicești. ing, Ștefan Pândi, directo
rul fabricii de prefabricate din beton auto- 
clavizat, ne informează că chemarea Consi
liului Național al Frontului Unității Socia
liste a găsit colectivul acestei tinere unități 
pe deplin angajat în realizarea mai devreme 
a noilor obiective industriale în construcție. 
Ca răspuns la chemare, gruoe de specialiști 
studiază posibilitatea asimilării tehnologiei 
unui nou tip de panou prefabricat pentru 
închiderea halelor industriale, care va de
termina o creștere a productivității muncii 
la punerea lor in operă cu 50 la sută. Co
lectivul întreprinderii, reevaluindu-și posibi
litățile, a ajuns la concluzia că sint premise 
de a depăși capacitatea proiectată a între
prinderii prin introducerea unor noi tipare 
de mai mare capacitate. ' față de cele exis
tente și de a obține pe această cale un plus 
anual de producție de 3 000 mc beton celular 
autoclavizat.

utilaj petrolier din Tîrgo- 
acestei mari unități a indus-

Ura ! S-a obținut, în 
sfirșit, praful nu de pe 
tobă, ci de cărămidă. 
Fantastica realizare a 

fcfost consemnată, re
cent, la Zalău. Iată da
tele problemei : Trus
tul de construcții 
al județului Mara
mureș a contrac
tat,, pentru acest an, de 
la întreprinderea da 
produse ceramice pen
tru construcții din Za
lău, două milioane de 
cărămizi cu goluri. 
Drept care, in luna fe
bruarie, în 
central al 
din Baia 
descarcă primul va
gon în care se aflau... 
7 000 de cărămizi. Nu 
erau ele două milioa
ne. în schimb păreau 
a fi cărămizi. Și iată că 
prin aprilie — preci
zează corespondentul 
nostru, V. Gaftone — 
au sosit alte vagoane, 
trustul depozitind la 
Baia Mare 115 000 bu
căți de cărămizi. „Fap
tul că am primit cără
mida ne-a bucurat — 
spune Dumitru Filip, 
șeful serviciului apro
vizionare al 
de construcții, 
bucuria ne-a fost 
scurtă durată. Deși 
un aspect frumos, 
rămida este foarte 
sântă, conține granule

depozitul 
trustului 

Mare se

trustului
Dar 

de 
are 
că- 
ca-

de var care expandea- 
ză, ceea ce o face im
proprie pentru con
strucții. La numai 
două manipulări, circa 
30 la sută din stoc s-a 
făcut cioburi. (Și pină 
va fi pusă în operă se 
mai fac 3—4 manipu
lări. Vă închipuiți cu 
ce rămînem !) Ca ur
mare, noi am refuzat 
întreaga cantitate de 
cărămidă livrată".

Ca sâ-și vadă „ope
ra", la fața locului a 
sosit inginerul-șef al 
întreprinderii din Za
lău, însoțit de un con
trolor tehnic de calita
te și 
suitul 
Onorata comisie a pro
mis că, începînd din 
iulie-august, fabrica va 
livra trustului cărămi
dă de o calitate irepro
șabilă. Tot ce se poa
te. Dar pină atunci, 
constructorii din Baia 
Mare pe ce... cărămizi 
vor sta ? Cele de pină 
acum se fac praf. Și 
praful — ca apa — nu-i 
bun de nimic, nici mă
car în cizme ! Dacă in 
loc de praf se trimi
tea nisip, încă era bine: 
puteau măcar copiii 
constructorilor să facă, 
cu lopețica și găletușa, 
mîndrețe de castele de 
nisip. Pe cînd așa...

de juriscon- 
întreprinderii.

• Păcat de miei, c-au

făcut-o de oaie!

propus
an să

Constantin SOCI

JUDEȚUL MUREȘ
în urmă. Direcția județeană

de la constituire, con
ducerile unităților aso
ciate nu s-au îngrijit 
de buna organizare a 
muncii. Mulți dintre 
președinții cooperati
velor agricole s-au 
mulțumit numai să 
participe la o ședință 
de lucru a consiliului 
de. administrație și să 
susțină că au virat sau 
vor vira cota de con
tribuție la fondul so
cial. In rest, nimic. Ba 
nu, să nu greșim : în 
rest, fiecare a livrat o 
monumentală cotă de... 
indiferență. Incit, 
punem întrebarea : 
va repeta, oăre,
tuația din anul trecut, 
cînd, datorită acelorași 
neajunsuri, asociația a 
pierdut peste 230 000 
lei ? Vorba aceea, cînd 
nu te îngrijești de miei, 
ajungi s-o faci de 
oaie !

Asociația intercoope- 
ratistâ Slătioara, jude
țul Vilcea — din care 
fac parte 16 coopera
tive agricole de pro
ducție, întreprinderea 
de baze furajere a di
recției generale agrico- 

Je și întreprinderea 
județeană pentru in
dustrializarea cărnii — 
și-a 
acest
3 000 de miei.
țiune lăudabilă. Cum 
a fost insă mate
rializată ? Deși s-a 
programat ca îngrășă- 
toria să fie populată 
îri' perioada 15—31 mai 
a.c., la 1 iunie boxe
le nu erau reparate, 
jgheaburile și trocu
rile pentru furaje nu 
se confecționaseră. Din 
cei 3 000 miei care tre
buiau aduși pină acum, 
abia au sosit 227. De ce 
această stare de lu
cruri ? Pentru că încă

ne 
se 
si

Cu cîteva zile 
de statistică Mureș a comunicat stadiul rea
lizării angajamentelor asumate de întreprin
derile economice din județ în primele cinci 
luni ale anului curent. Obținerea unei produc
ții suplimentare de 131 878 000 lei, numai în a- 
ceastă perioadă, față de un angajament 
anual de 150 de milioane lei. a dat posibili
tatea de a găsi numeroase surse de supli
mentare a angajamentelor inițiale. Intre pri
mele unități care au răspuns la chemarea 
Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste au fost cele din municipiul Sighi
șoara. Astfel, la combinatul textil — una 
din cele mai mari unități industriale ale mu
nicipiului — în urma unor analize judicioa
se efectuate în ateliere, secții și servicii, s-a 
suplimentat angajamentul inițial la produc
ția globală și marfă cu 17 milioane lei.

Pentru aceasta s-a întocmit un plan de 
acțiune care cuprinde sarcini concrete, pe 
etape și oameni. Măsurile preconizate a se 
lua se referă la folosirea rațională a supra
fețelor de producție, organizarea mai bună a 
fluxului tehnologic, creșterea densității ma
șinilor pe suprafața disponibilă de producție, 
îmbunătățirea transportului intern și altele. 
Pentru etapa I de realizare a angajamente
lor (pină la 1 iulie) s-a prevăzut, și în mare 
parte s-a și realizat, instalarea în cadrul fa
bricii de confecții a 44 mașini de cusut, fără 
nici un fel de investiții, calificarea a 100 de 
muncitoare pentru noile locuri de muncă.

Pe adresa Comitetului municipal de partid 
Sighișoara au sosit in aceste zile numeroase 
scrisori in care și alte întreprinderi rapor- . 
tează suplimentarea angajamentelor inițiale 
luate în întrecerea socialistă. Colectivul 
combinatului de sticlă și faianță și-a supli
mentat angajamentele la livrări către fon
dul pieței cu încă 4 milioane lei ; fabrica de 
țiglă și cărămizi „7 Noiembrie" si-a dublat 
angajamentul inițial la producția de cără
mizi. blocuri ceramice și țiglă. întreprinde
rea „Nicovala" și-a propus să realizeze peste 
prevederile planului o producție de 4 mili
oane lei. să asimileze în fabricație noi tipuri 
de mașini și utilaje cu un înalt grad de teh
nicitate.

• Răzbunarea celulei

Lorand DEAKI

»

I
I

fotoelectrică

p ■ ■
»»

(Urmare din pag. I)

Combinatul de industrializare a lemnului din Turnu-Severin

respunzătoare a unor utilaje de la 
complexul de pirolizâ.

Cele citeva cazuri la care ne-am 
referit atestă că, dacă pe alocuri 
persistă totuși restanțele la un 
sortiment sau altul, aceasta se 
datorește faptului că nu sînt sufi
cient de bine ținute in mină pîrghi- 
ile esențiale ale realizării planului : 
calificarea, organizarea, disciplina în 
muncă.

In practică s-a dovedit că atunci 
cînd nu se intervine hotărit pen
tru a se rezolva ceea ce este 
esențial, determinant pentru îm
bunătățirea activității, cînd măsurile 
au un caracter temporar, nu este de 
mirare că, deși înlăturate pentru un 
moment, neajunsurile răbufnesc din 
nou 
cut 
din 
din 
Tg.
planul fizic pe luna mai, după ce in 
lunile precedente au lăsat impresia 
redresării activității. Este încă o do
vadă că nu prin paliative pot fi li
chidate anomaliile acumulate de-a

la scurt timp. Așa s-au petre- 
lucrurile la Uzina de strunguri 
Arad, uzinele „Electrotehnica" 
București și „Electromureș" din 
Mureș, care nu și-au realizat

Foto : Gh. Vințilă

lungul timpului, că exigențelor ac
tualei etape li se poate răspunde nu
mai prin consecvență în perfecțio
narea activității, prin promptitudine 
în prevenirea și lichidarea lipsurilor, 
prin competență și pasiune în exer-

rat. Iată 
reale. In 
din București a avut restanțe la pro
ducția de pompe mari și mijlocii 
din cauza neprimirii a zeci de mo
toare electrice de la „Electroputere"

acum cîteva consecințe 
luna mai, Uzina de pompe

Ritmul livrărilor - indicator
al eficacității producției

citarea funcției de conducere a în
treprinderii.

Nu întimplător insistăm asupra 
necesității realizării cu rigurozitate 
a planului la toate sortimentele. 
Scriam la început de implicațiile po
tențiale ale ignorării acestui dezide-

din Craiova ; Uzina de utilaj chimic 
/din Ploiești nu a îndeplinit cu 19 la 
sută planul la utilaj pentru indus
tria chimică și prelucrarea țițeiului 
din cauză că nu a primit, tablă de 
diferite dimensiuni, contractată cu 
Combinatul siderurgic din Galați ;

realizarea planului la remorci bas
culante a fost serios stînjenită la 
Uzina mecanică Mîrșa și uzina 
„1 Mai" din Ploiești din cauza lipsei 
ridicătoarelor hidraulice (nerealizate 
la timp de Uzina mecanică din Plo- 
peni), discurilor de fixare pentru 
frine și jenților (nelivrate de uzina 
„Steagul roșu" din Brașov), articole
lor tehnice din cauciuc.

Cu alte cuvinte, aparent neînsem
nata restanță față de plan la un 
sortiment oarecare într-o uzină poate 
genera dereglări și pierderi in pro
ducție de mai mari proporții in alte 
întreprinderi. Desigur, nu este tîrziu 
ca în fiecare din unitățile vizate să 
se ia măsuri energice pentru a 
curma, în cel mai scurt timp, prac
tica preferențialismului in realiza
rea planului pe sortimente. Să nu se 
aștepte măsuri din afară atît timp 
cit cauzele abaterilor de la disciplina 
de plan se află in întreprinderi. Cen
trul de greutate în lupta pentru li
chidarea restanțelor Ia diferite sor
timente trebuie să fie situat în în
treprinderi și centrale industriale. In 
acest scop, conducerile acestora tre
buie să-și exercite efectiv, cu com
petență și răspundere atribuțiile care 
le revin.

Ca să-și lichideze, 
cit mai degrabă, con
turile cu clienții săi, 
conducerea Combina
tului chimic Craiova 
și-a procurat un aparat 
pe bază de celulă 
fotoelectrică. Nimic 
mai simplu : apeși ps 
un buton și celula se 
apucă să numere sacii 
cu îngrășăminte 
mice 
fața 
bune 
dacă 
trică 
cat subit 
Atita lipsă de educa
ție din partea ei nu 
s-a mai pomenit, mai 
ales că năravul se 
manifestă fără nici o 
preferință. Cînd îi 
lasă-n pagubă pe 
clienți, cînd pe furni
zor. Reclamă, bineîn
țeles. numai clienții. 
Corespondentul nostru, 
Nistor Țuicu, a numă
rat în acest an 72 de 
sesizări pentru lipsa

chi- 
care trec prin 

ei. Toate ar fi 
și la locul lor, 
celula fotoelec- 
nu s-ar fi apu- 

de trișat.

unei cantități de 206 
tone de Îngrășăminte. 
E o cifră ! Specialiștii 
combinatului, chemați 
să vindece 
apucături.
consternați 
pot afla

asemenea 
au rămas 
Cică nu 
psihologia 

mașinii. Atunci, să in
verseze problema : să 
vadă de la cine a în
vățat mașina aceste 
apucături. Ar afla ast
fel că mașina nu tri
șează de plăcere, ci se 
răzbună pe cei care 
n-o întrețin cum tre
buie sau, mai exact, o 
țin intr-un hal ca vai 
de ea. S-ar putea, de
sigur, achiziționa încă 
o mașină cu celulă 
fotoelectrică, care să 
numere neglijențele 
din utilizarea celei din
ții ; apoi, cind s-ar de
regla și aceasta, încă 
una pentru înregistra
rea'tratamentului, apoi 
a patra ș.a.m.d. Ve
deți și vreo altă solu
ție ? Care ?

o Brinză bună
în burduf de I.I.L

Producătorii indivi
duali din satul de 
munte Dingău, județul 
Cluj, au încheiat în 
acest an contracte pen
tru a livra la fondul 
de stat 1 270 hi de lap
te, sub formă de smîn- 
tînă și brinză. Și își 
respectă întocmai con
tractul și graficele de 
livrare. In 4 luni .ei au 
livrat peste 500 hl de 
lapte, în plus, trans
portă întreaga marfă 
cu căruțele, cale de 
17 km, pină la Căpuș, 
la șoseaua națională, 
de unde urmează să o 
ridice cu mașina în
treprinderea de indus
trializarea laptelui 
(I.I.L.) Cluj. Beneficia
rul, după cum ne spune 
Iosif Biro, secretarul 
comitetului comunal de 
partid, nu catadicsește 
să ridice cu regularita
te cantitățile de smîn- 
tînă și brinză, lăsîn-

du-le 
custodie' 
țean. , 
cantitatea de 200 
de smîntînă adusă 
dimineața zilei 
simbătă, 29 mai, a 
ridicată abia luni, 
ziua de 2 iunie i 
mai adus de la Dingău 
200 litri smîntînă și o 
mare cantitate de caș 
de vaci, dar nici in sea
ra zilei de 3 iunie nu so
sise mașina I.I.L. pen
tru a ridica marfa. 
Consecințele : smîntînă 
se alterează, cașul 
mucegăește, iar pagu
ba o suportă... produ
cătorul, pentru că I.I.L. 
preia numai ceea ce 
este bun. Este, fără 
îndoială, o nedreptate. 
Ce-s de vină producă
torii, dacă brînza bună 
ajunge în burduf de 
I.I.L. ?

zile în șir „în 
la un cetă- 

Așa. bunăoară, 
‘ litri

i în 
de 

fost 
In 

s-au
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Cred că avuția cea mai 

de preț a Republicii De
mocrate Vietnam o repre
zintă oamenii, milioanele 
de oameni cu o impresio
nantă vigoare sufletească, 
cu o nebănuită forță de a 
rămine puternici in ciuda 
vremurilor de război pe 
care le-au cunoscut, cu un 
devotament nemărginit 
pentru patria lor, cu o ne
secată voință de a lupta, a 
învăța, a munci.

Am traversat în timpul 
călătoriei, „la nord de pa
ralela 17“. peste 40 de po
duri. Toate sînt construite, 
mai bine-zis reconstruite, 
din lemnul esențelor tari 
ale junglei vietnameze sau 
din bambus. Cele mai mul
te au fost realizate in răs
timpuri de o singură noap
te, în timpul bombardamen
telor. Fiecare dintre aceste 
poduri, fiecare metru de șo
sea stau mărturie dirzeniei 
și voinței celor ce le-au rea
lizat.

Chiar în cele mai grele 
perioade, pe drumurile și 
podurile Republicii Demo
crate Vietnam, traficul n-a 
încetat o clipă. Pe șosele 
la refacerea cărora lucrau 
sute de brigăzi de tineri, 
s-a circulat fără întrerupe
re, deși craterele bombelor 
erau numeroase. încărcătu
rile de mărfuri pentru a- 
provizionarea populației 
sau munițiile pentru unită
țile de apărare erau trans
bordate din camioane, pe 
biciclete (cîte 200 de kilo
grame de fiecare!) apoi din 
nou în camioane, din nou 
pe biciclete.

Am vizitat școala din sa
tul Nam Lien, in apropiere 
de orașul Vihn. Elevii și 
profesorii se întorseseră de 
curirfd din junglă unde fu
seseră evacuați in timpul 
bombardamentelor. Un „di
rijor" de 13 ani conducea 
programul general de gim
nastică al elevilor, 
i-am imaginat pe 
copii 
deiele 
șurile 
du-se 
zi în tranșeele 
tre bănci. Ni 
nat pe cei 23 
care au fost, 
dascăli și părinți pentru 750 
de elevi, ciți ii are școala, 
și, în același timp, luptă
tori in brigăzile de autoa
părare a cerului patriei. 
Am cunoscut aici „voința 
copiilor" care au continuat 
să învețe în condițiile gre
le ale atacurilor aeriene 
asigurîndu-și în același 
timp, prin muncă, cea mai 
mare parte a mijloacelor 
de existentă. Acum, la Nam 
Lien, se deprinde cititul, 
scrisul, socotitul, se învață 
mai departe ce înseamnă 
munca, cum se construieș
te. Aici se cunoaște bine 
însă și sensul luptei pentru 
libertate, pentru dreptul Ia 
independență și progres, 
pentru socialism.

Căci istoria de azi și de 
ieri este pentru fiecare ce
tățean vietnamez istoria 
muncii și a luptei. în una 
din zilele călătoriei prin 
Republica Democrată Viet
nam am însoțit o brigadă 
de cooperatori pe ogoarele 
de orez. Lutul care mustea 
încă de apa retrasă de cu- 
rînd era arat și îngrășat 
pentru recolta viitoare. Bi
voli greoi, dar singurii ca
pabili să înoate alături de 
om prin mîlul orezăriflor, 
răspundeau docili îndem
nurilor oamenilor.

Pe ogoare „se aduc", pri
măvara, apele absolut ne
cesare cultivării răsaduri
lor de orez, care se seamă
nă fir cu fir. Am spus că 
apele se aduc, pentru că nu 
sînt suficiente ploile, chiar 
tropicale. Iar aducerea lor 
nu este simplă. Se con
struiesc pentru fiecare hec-

tar de orezărie mii de 
metri de canale de iri
gație. Se trece apa dintr-un 
canal în altul, de la un ni
vel la altul — cu ajutorul 
unor coșuri împletite din 
bambus legate cu frînghii 
lungi, pe care le manipu
lează, pendulindu-le cu pre
cizie, țăranii, doi cîte doi,

Vietnam. în bazinul carbo
nifer de la Hongai am vi
zitat o exploatare pentru 
care termenul „subsol" nu 
este chiar potrivit. Aici se 
extrage cărbune superior 
aproape de la suprafață, 
după ce buldozere uriașe 
îndepărtează un strat de 
steril, destul de subțire. In

OAMENII

VIETNAMULUI

EROIC
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Ni 
acești 

bor- 
desi-

invățind in 
construite in 
junglei, ^uâposim- 

de mai multe ori pe 
săpate prin- 
i-am imagi- 
de profesori 
ani de zile,

Așa se „mută" dintr-un loc 
in altul cantități uriașe de 
apă... Este o muncă istovi
toare, dar astfel se obțin 
recolte de pînă la 5000 de 
kilograme orez la hectafc

Orezului, principala bo
găție agricolă a țării, i se 
adaugă legume, citrice, ba
nane, bambus, trestie de 
zahăr, bumbac, cafea și, în 
ultimul timp, cauciuc. Cul
tivarea și întreținerea a- 
cestor plante presupun un 
mare volum de muncă și 
am fost martorii angajării 
totale a satului vietnamez 
într-o competiție pentru 
recolte superioare.

O altă etapă a călătoriei 
mi-a înfățișat una 
bogățiile

dintre
subsolului R. D.

unele locuri grosimea stra
tului de antracit atinge 40 
de metri. Camioane grele, 
de mare tonaj, duc zilnic 
spre fabricile Vietnamului, 
spre calele vapoarelor an
corate în portul Haifong to
ne de cărbune de calitate 
superioară.

..Forările care se fac in 
această regiune. îmi spu
nea directorul minei, rele
vă existența unor impor
tante rezerve. Avem nevoie 
de liniște pentru valorifi
carea lor, pentru a putea 
să răsplătim printr-o viață 
mai bună, prin produse 
mai multe, hărnicia și ero
ismul oamenilor".

Adăugind la marile re
zerve de cărbune, minereu-

rile de cositor, zinc, fier, cu
pru, argint, crom, mercur, 
antimoniu, aur, apatită din 
această zonă, avem o ima
gine mai cuprinzătoare a 
bogățiilor la care se referea 
interlocutorul.

La una din cele mai mari 
unități industriale, fabrica 
de ciment din Haifong, în 
tensiunea unei munci în
cordate, în atmosfera pra
fului de clincher. în dogoa
rea cuptoarelor încinse, a- 
proape de incandescență, 
am cunoscut, poate mai 
amplu decît în alte locuri, 
semnificația aspirațiilor 
exprimate în cuvinte sim
ple. Directorul fabricii, 
Nguyen Van Man, mi-a 
prezentat oamenii uzinei 
cu preocupările lor : efor
turi pentru îndeplinirea ci
frelor de plan — 25 000 de 
tone pe trimestru — iniți
ative in perfecționarea pro
cesului de producție, refa
cerea brigăzii artistice, an
trenamentele echipei de 
fotbal, excursia apropiată a 
copiilor din căminul uzi
nei... Am zăbovit îndelung 
în fața unui cuptor imens 
pe care, descriindu-mi-1, 
Man folosea numeroși ter
meni tehnici. Am reușit să 
înțeleg, destul de bine, că, 
în acest cuptor, un com
plex proces tehnologic con
cretiza în fond o frîntură 
d>in truda neobosită a aces
tui popor pentru neîntre
rupta dezvoltare a econo
miei națiomge. Cimentul 
produs aici aveam să-1 văd 
mai tirziu in sacii stivuit! 
în portul orașului.

Deseori în expunerea sa 
interlocutorul folosea ter
meni de comparație......Așa
era și la fabrica de ciment 
de la Medgidia, la Bicaz. 
la Fieni". Nguyen Van Man 
a studiat cu cîțiva ani în 
urmă în România : este 
absolvent al Institutului po
litehnic din București. Mi-a 
vorbit îndelung. în limba 
română, despre patria sa si 
despre România, m-a rugat 
să transmit salutul său și 
al muncitorilor uzinei ’ din 
Haifong prietenilor „cimen
tări" din România, cum i-a 
numit pe cei alături de care 
a învățat și studiat aproa
pe șase ani.

Prietenul Man a pronun
țat de multe ori cuvîntul 
RUMÂNI. Se pronunță u- 
șor silabisit, cu accent pe 
ultima silabă. L-am auzit 
de nenumărate ori la Ha
noi. Haifong, Nam Dinh. 
Thanh Hoa. Vinh. Nghe An 
Ha Tinh. Dong Hai, rostit 
cu simpatie. însoțind vigu
roase strîngeri de mină. 
L-am auzit împreună cu 
cuvintele de admirație ale 
vizitatorilor Expoziției de 
fotografie redînd aspecte 
din economia țării noastre, 
expoziție deschisă atunci la 
Hanoi.

L-am auzit — dînd ex
presie recunoștinței pentru 
sprijinul .internaționalist al 
Partidului Comunist Ro
mân, pentru spiritul de so
lidaritate al poporului ro
mân cu lupta poporului 
vietnamez împotriva agre
siunii: imperialismului a-
merican, pentru indepen
dentă, libertate și pace — 
de la muncitorii fabricii de 
ciment din Haifong și de la 
cei ai uzinei mecanice 
Hanoi.

L-am auzit asociat 
vîntului pace, la fel 
scump vietnamezilor ca și 
românilor, cu certitudinea 
încrederii reciproce, a trăi- 
niciei sentimentelor de fră
țească prietenie și fierbinte 
solidaritate ce unesc cele 
două popoare. Sentimente 
puternic consolidate in anii 
socialismului, prin strînse 
relații de prietenie si cola
borare multilaterală.

din

cu-
de

Iile CIURESCU

Q El
și spa-Vizitînd Salonul aeronautic . 

țial de la aeroportul parizian Bourget, 
expoziție 
zilele 
fauna 
cepe 
diversitatea 
într-adevăr, pe o suprafață de numai 
38 de hectare au fost expuse sute de 
tipuri de aparate de zbor, de la avio- 
neta sau> elicopterul pentru un sin
gur loc, cu siluetă de libelulă, și pînă 
la mastodonți ai aerului, capabili să 
transporte zeci de tone ; de la bipla- 
nul „Caudron", cu aspect de fluture, 
aparat de recunoaștere în primul 
război mondial, cu viteza de 80 km 
pe oră, la fuselajul „săgeată" al su
personicelor „Concorde" și „Tu-144“.

Așadar, pe o arie restrînsă un în
treg secol al vitezei, cuprinzînd de 
la machetele primelor aparate — 
ciudate azi ca și păsările din alte ere 
geologice — și pină la capsulele aero
spațiale în care omul a atins viteza 
de 40 000 km pe oră. La această edi
ție a Salonului, a 29-a, și-au dat în- 
tîlnire peste 600 de firme din 17 țări, 
cea mai largă participare din istoria 
acestei expoziții inaugurate în 1909. 
Un alt record : 41 de prototipuri, 41 
de premiere mondiale, rezultat al 
avîntului tehnicii aerospațiale înre
gistrat în ultimii ani. De altfel, re
cordurile, atît de numeroase la a- 
ceastâ ediție a salonului, ar umple 
numai ele, chiar într-o relatare con
cisă, cîteva coloane. Voi alege, evo- 
cînd unele secvențe din zilele expo
ziției, pe cele care au atras publi
cul cel mai numeros.

care și-a închis 
trecute, 
tehnică 

cumva
te 

a 
să 

ei,

întrebai 
cerului nu 
concureze, 

fauna

porțile 
dacă 

în- 
prin 

naturală.

prima oară publicul are aoces intr-un 
astfel de avion și o coadă de zeci de 
metri se formează in fața scării. Oa
menii trec prin trupul avionului, pri
vind avid sutele de aparate, tonele 
de echipament electronic încorporate 
în acest concret și, totodată, simbolic 
succes al inteligenței creatoare.

Cu același interes, publicul se în
dreaptă apoi spre „super-coioșii" ex
poziției: elicopterul sovietic „Mil-12“, 
ale cărui imense rotoare atrag da de
parte privirile, si avionul american 
de transport „Galaxy-C 5 A", capa-

care modifică în fapt noțiunile de 
spațiu și timp.

PLANETA SE COMPRIMĂ?

Iuțeala cu care omul a cucerit cerul 
poate fi comparată doar cu rapidita
tea adaptării sale la acest nou mijloc 
de transport. In 1911 : 12 000 de pa
sageri, mai exact spus — 12 000 de 
curioși și îndrăzneți care au efectuat 
ceea ce azi se numesc „zboruri de

BOURGET 1971:

O aspră și dramatică realitate a lumii occidentale

ingineri, specialiști, muncitori calificați

RĂTĂCIND PE STRĂZI,
N CĂUTARE DE LUCRU

„Electronist al programului „ApoiIo"

repar televizoare"

De meserie e inginer aerospațial. 
II cheamă Walter Liessner și a fost 
— cum spune el — „una din miile 
de rotițe" alt. complexului angrenaj 
de specialiști care a conceput pro
gramul .,Apollo". Dar postul său a 
fost desființat chiar în clipa in care 
Omul a pășit prima oară pe Lună, 
iar ir Eter răsunau cuvintele 
„mission accomplished" (misiunea a 
fost îndeplinită"). Săptămîni in șir 
a umblat din întreprindere în între
prindere arătînd diploma și recoman
dările. Zadarnic. Posturile de ingi
neri erau ocupate. In cele din urmă 
rudele au hotărît să-1 ajute. Au pus 
mină de la mînă și au reușit să-i 
cumpere... o băcănie în orășelul 
Acton din Massachusetts. Acum stă 
in spatele tejghelei toate cele șapte 
zile ale săptămînii, iar soția sa 
coace plăcinte pentru clienți. Din 
cînd în cînd mai tace uz de cunoș
tințele sale matematice pentru a 
calcula... rentabilitatea unor prețuri.

Inginerul Clare A. Aldrich a lucrat 
ani de zile în cadrul firmei „North 
American Rockwell Corporation" la 
perfecționarea diferitelor sisteme de 
comandă ale. navelor spațiale. In 
prezent este șofer de taxi. Ing. Phil 
Blum a pus la punct o metodă de 
fabricare a „pulberii lunare" nece
sară antrenării astronauților ameri
cani. De patru ani nu mai lucrează 
însă la cunoscuta firmă „Norton 
Research of Cambridge" care conti
nuă să comercializeze produsul ; este 
reparator de televizoare.

Soarta lui Liessner, Blum. Aldrich 
o împărtășesc multi dintre cei 16 000 
de ingineri americani concediați în 
ultimul timp din industria astro- 
nautică. Și nimeni nu mai consideră 
o glumă atunci cînd vopsitori, spălăm 
tori 
tori 
etc.
Y" 
ie

de veselă la restaurante, vînză- 
ambulanți, fochiști de calorifer 
se prezintă „inginerul X sau 

— indivizi din „elita oamenilor 
prisos".

O nouă categorie

Fenomenul denumit azi in mod cu
rent „șomajul cadrelor", adică al 
specialiștilor cu munci de conducere 
in viața economică, a apărut cu zece 
ani în urmă ca o trăsătură specifică 
„societății de consum" și se manifestă 
deosebit de acut în perioadele de 
recesiune economică. „Dezamăgite, 
speriate, triste, cadrele figurează azi 
pe lista problemelor naționale ur
gente. alături) de țăranii dezmoște
niți, negustorii furioși și muncitorii 
nemulțumiți" — scria ziarul „Le 
Figaro" referindu-se la situația a- 
cestora in Franța. Problema a deve
nit atît de stringentă îneît la Paris,

datorită vitezei cu care oamenii se pot 
deplasa de la un capăt la altul al 
lumii.

De altfel, în fața unui avion de tip 
„Concorde" sau „Tu-144“, Oceanul At
lantic nu reprezintă mai mult decît 
fluviul Amazon, de pildă, pentru o 
barcă eu vîsle. Marcînd această evo
luție în domeniul transportului ae
rian, o hartă a globului redusă la sca
ra vitezei de 2 Mach (de 2 ori vi
teza sunetului) — prezentată în- 
tr-un stand al Salonului — demon
strează cit de apropiate devin conti-

„Secolul vitezei" intr-o vitrină de 38 hectare

SALONUL AERONAUTIC
SI SPATIAL-> •>

„SUPER-RAPIZII" 
Șl „SUPER-COLOȘII"

Familii întregi, grupuri de turiști, 
vîrstnicl și tineri, oopii purtați in 
spinare, sute și mii de fotografi ama
tori se înghesuie pe platforma „uria
șilor". Oferit pentru prima oară pri
virilor publicului, „Tu-144“ se bucu
ră de o atenție specială, curiozitatea 
parizienilor fiind dublată de compa
rația pe care o fac cu avionul „Con
corde", cei doi „frați rivali", cum îi 
denumește presa franceză, sugerînd 
concurența comercială dintre cei doi 
„super-rapizi" ai Salonului.

Cu fuselajul alungit, cu aripile în 
formă de triunghi, cele două aparate 
supersonice amintesc de conturul 
berzelor in zbor, superbă imagine a 
supleței și îndrăznelii. Dar, pentru

bil să transporte, în versiune comer
cială, peste 600 
bile „balene" 
aeronave impun 
prin senzația de 
din uriașele lor

Și, undeva, rătăcit pe sub aripile 
giganților, într-un țarc care nu de
pășește 10Q mp, înconjurat de aten
ția ușor duioasă a vizitatorilor, 
„Semnul de întrebare". Intr-adevăr, 
cu un semn de întrebare înscris pe 
fuselaj, acest vechi aparat de tip 
„Breguet" a reușit în 1930 să traver
seze pentru prima oară Atlanticul, de 
la răsărit spre apus, în 37 de ore și 
18 minute de zbor, avînd la bord doi 
piloți. Treizeci și șapte de ore față 
de 3 ore și 20 de minute cît le vor 
trebui vecinelor sale de 
„Concorde" și „Tu-144“, 
străbate aceeași distanță. Eternul 
semn de întrebare cu care omul a 
pornit în toate marile sale călătorii, 
în nesfîrșitul său efort de a învinge 
natura, capătă aici răspunsul ferm al 
reușitei, sugerînd uriașul salt reali
zat de aviație in cîteva decenii și

de pasageri. Verita- 
aeriene, cele două 
prin masivitatea lor, 
forță care se degajă 
motoare.

expoziție, 
pentru a

agrement", cîțiva kilometri la „alti
tudinea" de 5—10 metri, cu o viteză 
inferioară aceleia a automobilelor din 
aceeași epocă. In 1970 : 245 milioane 
de pasageri, aproximativ 8 la sută din 
populația globului, au urcat în „aero
buze" continentale sau în „super-je- 
țuri" transoceanice, zburînd cu viteze 
între 600 și 1 000 km la oră.

Confirmind aceste cifre, marea ex
poziție de la Bourget a relevat, de la 
prima privire, faptul că aviația civilă, 
destinată transportului de pasageri și 
mărfuri, depășește cu mult, în com
parație cu edițiile precedente ale Sa
lonului, exponatele din domeniul a- 
viației militare. Comentatorii de spe
cialitate apreciază acest fapt ca un 
rezultat al dezvoltării transporturilor 
aeriene, ceea ce a determinat ca bu
getele acordate aviației civile să 
crească în multe țări. Salonul de la 
Bourget apare astfel ca o mare expo
ziție pusă sub semnul lui Mercur, 
zeul comerțului și al călătoriilor, sub 
semnul unei confruntări pașnice pen
tru cucerirea unui cer pașnic. Cerul 
unei planete din ce în ce mai mici,

*

nentele și țările cele mai îndepărtate. 
A călători mai repede dinty-o țară 
într-alta, dintr-un continent într-al- 
tul, a învinge distanțele și timpul în
seamnă un aport al civilizației con
temporane la apropierea dintre indi
vizi și popoare, la facilitarea contac
telor umane, ceea ce contribuie în 
mod incontestabil la consolidarea 
unui climat de comprehensiune, prie- 
tehie și pace în lumea de azi.

„VÎNZĂT0RII DE VITEZĂ" 
Șl VINĂT0AREA 

DE PASAGERI
Dincolo de ceea ce vedea vizitatorul 

rătăcit printre acești „monștri sacri" 
ai tehnicii aerospațiale, în culisele 
marii expoziții de la Bourget specia
liștii în probleme economice și finan
ciare, oameni de afaceri discutau, se 
agitau, perfectau sau încercau să 
perfecteze tranzacții. în ce privește 
avionul „Concorde", dacă „pariul teh-

Nici alte categorii de specialiști, 
oameni cu o calificare medie, nu au 
o situație diferită. Gyle Wyman a 
fost maistru la „Boeing", Fiecare al 
doilea avion turboreactor 
părăsea banda rulantă era verificat 
de el. In luna iulie anul 
fost concediat. Cu toate că 
nic și electrician, nu a putut găsi un 
nou serviciu. Uzinele de avioane din 
Seattle, pilon al industriei aeronau
tice, au concediat în ultimii doi 
60 000 de oameni din personalul 
peste 100 000.

Concedieri masive au avut loc 
numai în industria aeronautică 
spațială. într-un articol intitulat 
geștiv „Oamenii au găsit termenul 
adecvat : «Vremuri grele»", 
„New York Times" 
operat serioase licențieri din serviciu 
în rindul cadrelor tehnice din indus
tria computerelor și electronicii in 
regiunea Minneapolis-St. Paul. O 
încetinire a ritmului economie a a- 
runcat literalmente pe drumuri cadre 
calificate din sud-estul statului 
Wisconsin. Tragedia specifică a zonei 
Bostonului, remarcă același ziar, este 
o concentrare mare de fizicieni, ingi
neri și alți specialiști cu înaltă califi
care care nu au nici slujbe, nici spe
ranțe. Dacă în doi ani inginerii nu 
reușesc să intre în producție, nu-i 
mai angajează nimeni chiar dacă se 
ivesc posturi, căci rămîn în urmă cu 
tehnologia — arată ziarele. Tehnicie
nilor fără lucru li se adaugă și alte 
categorii. La 
funcționarilor 
dus cu 20 la 
cediat oameni 
amenință cu închiderea tuturor ser
viciilor primăriei cu publicul dacă 
salariații nu consimt să lucreze o zi 
pe săptămînă în mod gratuit. La 
Năwark cursurile școlare nu se țin 
în toate zilele 
mulți 
lipsă

747 care

trecut a 
e meca-

ani 
de

nu
Și 

su-
ziarul

scria că s-au

Cleveland. numărul 
municipali a fost re- 
sută, Detroitul a con- 
cu sutele. Pittsburgh-ul

săptămînii întrucit 
profesori au fost concediați din 
de fonduri.

de dezmoșteniți

pe strada Montalivet nr. 8, a fost 
necesar să se deschidă o instituție 
nouă : Asociația pentru angajarea 
cadrelor (Association pour l’emploi 
des cadres — A.P.E.C.). Specialitatea 
sa este de a găsi, cu ajutorul celor 
mai moderne ordinatoare, un ser
viciu pe cît cu putință adecvat ingi
nerilor și altor specialiști șomeri. 
A.P.E.C. are 6 000 de dosare. Se pre
supune că serviciile de plasare care 
funcționează paralel au cam tot a- 
tîtea. Asta înseamnă 12 000 de „ca
dre" șomeri recenzați, la care se mai 

■adaugă încă cîteva mii de persoane 
care din prudență, pudoare sau or-

nic" a fost cîștigat, rămine în schimb 
deschis „pariul comercial". Apelind 
la statistici, optimiștii susțin că avio
nul supersonic nu e decît o etapă în 
evoluția transportului aerian care a- 
tinge astăzi cifra de 350 miliarde de 
pasageri-kilometru. Dar cifra se va 
dubla în cinci ani și se va împătri 
în următorii 10 ani, prevăd ei. De 
ce această expansiune 
Pentru că avionul este, 
toate, un „vînzător de 
prin fiecare nou salt în 
aeronautic planeta se micșorează de 
două ori. Aceasta a fost situația în 
1960, o dată cu apariția cvadrireactoa- 
relor subsonice, de două ori mai ra
pide decît avioanele cu motor cla
sic ; aceeași va fi situația în 1975, 
cînd „Concorde" va apropia Mexico la 
șapte ore și 50 minute de Paris, în 
loc de 13 ore și jumătate, azi.

Totuși, pentru prima oară în isto
ria transporturilor aeriene, prețul de 
exploatare pe pasager-kilometru al lui 
„Concorde" va fi mai ridicat de
cît cel al predecesorilor săi. Pentru că 
înalta tehnologie impusă de viteza 
supersonică costă foarte scump. Insă, 
datorită vitezei, transformată în... 
productivitate, se pare că cheltuielile 
de exploatare vor fi rambursate prin 
„foamea de timp" a epocii noastre. A 
apărut astfel un termen nou : „costul 
orei cîștigate". Extrapolînd rezultate
le unui studiu care pornește de la 
această nouă noțiune, constructorii au 
tras concluzia că avionul supersonic 
va asigura aproximativ 20—25 la sută 
din traficul aerian total între 1975 
și 1990 și că cele 30 de companii ae
riene cuprinse în respectivul studiu 
vor utiliza 250 aparate supersonice.

Alte studii, mai puțin optimiste, 
demonstrează că avionul supersonic 
are de învins concurența acerbă a 
avioanelor subsonice de mare capa
citate. a aerobuzelor de cursă lungă 
care-și mențin încă o serie de avan
taje sub raportul prețului, confortu
lui și al utilizării aeroporturilor. 
Scepticismul unor specialiști provine 
din faptul că cifra de afaceri a unor 
mari companii aeriene se află în scă
dere continuă în ultimii ani, ceea ce 
le determină să fie foarte reticente 
în fața unor achiziții costisitoare și 
riscante.

vulcanică ? 
înainte de 

viteză", iar 
domeniul

COOPERAREA - ÎN VĂZDUH 
Șl PE PĂMÎNT

După ce „Tu-144“ a aterizat pentru 
prima oară la Paris, după ce „Con-

goliu nu se înscriu pe listele oficiale 
și caută să obțină un post pe căi 
personale. „Dacă în ultimul an în 
Franța șomajul în general este în re
gres, scria cunoscutul ziarist francez 
Sacha Simon, șomajul cadrelor a spo
rit și continuă să urmeze o linie as
cendentă. Sînt afectate toate vîrstele 
și toate categoriile — de la autodi
dact la politehnician. Și chiar dacă 
din punct de vedere materjal acești 
oameni reușesc să se descurce ono
rabil (prin acceptarea unor slujbe in
ferioare calificării lor — n.r.) soluția 
este neonorabilă și nu poate consti
tui o justificare. Repartizarea geogra
fică a cadrelor șomere este foarte 
inegală. Cincizeci la sută în regiu
nea pariziană. Patruzeci la sută în 
trei zone industriale și numai 20 la 
sută în restul țării".

Situația nu este mult diferită nici 
în Anglia. Anul acesta șomajul a 
atins cea mai ridicată cifră din ulti
mii 30 de arii : peste 800 000 de oa
meni. Aceasta înseamnă, după calcu
lele presei britanice, 200 milioane 
zile-muncă irosite și o pierdere pen
tru economia britanică echivalentă cu 
800 milioane lire sterline. Marea ma
joritate a șomerilor sînt muncitori ca
lificați și multi dintre ei aduc ca do-

vadă a specializării lor numele fir
melor la care lucrează : Rolls-Royce, 
Ford, British Leyland etc. Cauza di
rectă a acestei stări de fapt o consti
tuie, după cum arată ziarul „Guar
dian", stagnarea continuă a produc
ției.

în cadrul unei anchete la care par
ticipă intelectuali de vază, revista ita
liană „Europeo" dezbate în trei nu
mere consecutive valoarea și garanția 
pe care o prezintă azi o diplomă uni
versitară în Occident. Concluziile nu 
sînt optimiste. Autorii arată că ima
ginea și poziția specialistului în socie
tatea capitalistă s-a schimbat. Din 
personalitate, din om cu influență a- 
supra vieții economice, el devine tot 
mai mult un salariat banal, un auxi
liar al întreprinderii, un robot inte
lectual la discreția patronului. Con
statarea nu se referă doar la Ita
lia. Presa franceză sau americană a- 
bordează în ultima vreme destul de 
des problema degradării poziției so
ciale a specialistului. „Pînă ieri noi, 
specialiștii, eram considerați eroi, as
tăzi — sîntem paria", a declarat Ben
jamin Lax, directorul lui „Național 
Magnet Laboratory" de pe lîngă re
numitul „Massachusetts Institute of 
Techonology", unui ziarist american.

Prognoza unui „an groaznic"

pentru absolvenți

Un aspect deosebit de dramatic al 
șomajului în rindul acestei categorii 
il constituie situația tinerilor absol
venți. „Piața pentru tinerii absol
venți de facultăți s-a redus consi
derabil, scrie ziarul vest-german 
„Siiddeutsche Zeitung", într-un ma
terial despre S.U.A. De la istorici și 
pînă la ingineri și fizicieni domnește 
o supraofertă intelectuală. Dacă 
domeniul astronomiei, ecologiei, al 
nor discipline biologice absolvenții 
școli superioare mai constituie 
„marfă rară", nu acesta e cazul 
chimie și fizică. în inginerie și

în 
u- 
de 

o 
în 

____  ... „____ în 
facultățile umanistice". Cu cîțiva ani 
în urmă, spre sfîrșitul examenelor, în 
universități apăreau din partea mari
lor firme numeroși șefî de personal 
care se întreceau in a oferi tinerilor 
absolvenți posturi cu perspectivă. „A- 
nul 1971 — scrie „Wall Street Jour
nal", ziar apropiat marelui business, 
va fi groaznic pentru absolvenții șco
lilor superioare". Dintr-o anchetă 
efectuată printre 1 000 societăți pe ac
țiuni a reieșit că vor fi oferite cu 
un sfert mai puține locuri de muncă 
decît înainte cu un an. în rîndurile 
tinerilor americani între 16 și 24 de 
ani șomajul a ajuns la 20—25 la 
sută.

în Franța, printre cititorii asidui ai 
coloanelor de anunțuri și oferte de 
servicii din „France Soir“ se numără 
tinerii. Potrivit datelor furnizate de 
revista „L’Express", „din totalul per
soanelor care caută de lucru, 33 la 
sută o constituie tineretul. Asta în
seamnă că un șomer din trei are sub 
25 de ani". „De cele mai multe ori, 
tinerii — chiar cei cu diplome 
versitare — trebuie să aștepte

uni-
șase

corde" s-a întors din recenta călăto
rie la Dakar, aliniindu-se lîngă con
fratele său sovietic, după ce pre
ședintele Pompidou a vizitat cu egal 
interes cele mai noi realizări ale teh
nicii aerospațiale, vestea lansării în 
U.R.S.S. a rachetei „Mars-3“ — avînd 
la bord și aparatură necesară studie
rii radiațiilor cosmice și plasmei so
lare, realizată de specialiști sovietici 
în colaborare cu cei francezi — a ve
nit ca o confirmare ; o confirmare a 
colaborării și cooperării internaționa
le care cîștigă teren tot mai larg și in 
domeniul aeronautic.

Evocînd realizarea avionului „Con
corde", care n-ar fi fost posibilă fără 
colaborarea dintre Franța și Marea 
Britanie, comentatorii remarcă faptul 
că ideea cooperării între state se afir
mă ca o necesitate a epocii noastre. 
Păstrîndu-și personalitatea și origi
nalitatea, acționînd pe baza unor în
țelegeri și contracte reciproc avanta
joase, tot mai numeroase sînt firmele 
care colaborează la înfăptuirea unor 
proiecte aeronautice de mare anver
gură. Un exemplu îl constituie aero
buzul „european", realizat de între
prinderi din Franța, R. F. a Germa
niei, Anglia și Olanda, care va efec
tua primul zbor de încercare în 1972 
și va fi dat în exploatare în 1974. 
Dar exemplele sînt numeroase la a- 
cest Salon, fie că e vorba de dome
niul elicopterelor sau al sateliților 
pentru telecomunicații, al instalații
lor aeroportuare sau al sistemelor de 
radiolocații și teleghidaj devenite din 
ce în ce mai pretențioase datorită 
intensității și vitezei traficului aerian.

Ideea cooperării în cercetarea Cos
mosului a fost evocată, de altfel, și 
de oaspeții oei mai marcanți ai Salo
nului : cosmonauții sovietici Popovici 
și Sevastianov și astronauții ameri
cani Shepard, Mitchell și Roosa ; pri
mii au prezentat navele „Soiuz" și 
„Saliut", robotul mobil „Lunahod", 
iar ceilalți — principalele etape ale 
programului „Apollo".

Da, trăim vremuri în care cerul e 
cucerit de om ! Aceasta e impresia 
pe care o lasă vizitatorului și Salo
nul de la Bourget. Impresie tonică, 
pentru că numai progresul pașnic a 
putut ridica omul pînă la orbita as- 
trelor. A persevera în acest progres, 
a-1 sprijini e o datorie a fiecărui 
popor, față de sine și de întreaga 
umanitate.

luni, uneori chiar mai mult pentru 
prima lor angajare", relatează revista 
„Le Nouvel Observateur". Revelatoa
re pentru felul în care sînt tratați ti
nerii este și declarația parizianului 
O. Maurice, în virstă de 19 ani : 
„Sînt dezolat. In ciuda eforturilor de 
a găsi ceva conform pregătirii mele 
ca tipograf, continui să șomez. La 
începutul lui septembrie am găsit de 
lucru la o papetărie. M-au angajat 
«pentru încercare» o lună. Abia mai 
tirziu mi-am dat seama ce însemna 
asta. Un angajat de încercare era 
un mijloc de a face față solicitărilor 
într-o perioadă de virf, iar după 
aceea... «la revedere, domnule»". Si
tuația precară a tinerilor este specu
lată deosebit de abil de unele firme. 
O anchetă întreprinsă de „Daily Te
legraph" a dezvăluit că 
prinderi și-au făcut un 
angaja tineri de 15 ani 
un an mai tîrziu — cind 
mite drepturi legale — ii concediază.

De situație profită băncile, com
paniile de asigurări, posturile de de
servire care în trecut duceau lipsă 
de cadre cu titluri universitare, iar 
acum le au la discreție. Dar pentru 
cei în cauză, oameni cu o Calificare 
superioară, sau de alt profil, asta în
seamnă descalificare și iluzii profe
sionale spulberate.

In Italia, tinerii între 18 și 24 de 
ani formează 55 la sută din numărul 
total al șomerilor. Din întregul „stoc" 
al licențiaților italieni — arată prof. 
Gino Martinoli de la Consiliul națio
nal al cercetării — numai 12 la sută 
sînt folosiți in industrie. 2 la sută 
sînt liber profesioniști, iar 86 la sută 
lucrează în diferite servicii. Din noii 
licențiați ai ultimilor 5 ani, industria 
a absorbit doar trei la sută. Găsirea 
unui post este o problemă și pentru 
tinerii meseriași. „Am obținut califi
carea de strungar in iunie anul tre
cut, dar n-am reușit să găsesc un 
post adecvat acestei calificări. După 
mai multe săptămîni am putut să mă 
angajez ca vinzător de cărbune la 
domiciliu. Dar am pierdut repede și 
această slujbă", i-a declarat Vittorio, 
de 19 ani, unui redactor de la „Cor- 
riere de la Sera".

Sub 25 de ani — prea tineri ; după 
40 — prea bătrîni.

în condițiile unei societăți a cărei 
lege fundamentală este goana după 
profitul maxim, revoluția tehnico- ' 
științifică face ca tinerii pînă la 25 
de ani să fie greu asimilați, iar oa
menii de peste 40 de ani să fie so
cotiți storși de vlagă și inadaptabili 
sistemului și cerințelor moderne ale 
producției. Procentul cadrelor califi
cate trecute de 40 de ani și rămase 
fără slujbe, raportat la masa totală a 
cadrelor șomere, se menține în me
die in jur de 80 la sută — arată Guy 
Muller in „Le Figaro". Centrifuga 
nemiloasă a relațiilor de muncă, ca
pitaliste aruncă spre periferia vieții 
zeci și sute de mii de oameni. Ea 
păstrează doar o parte din cei ce pot 
da un randament maxim, oameni 
între 25 și 40 de ani. Ceea ce depă
șește virsta „optimă" la ambele extre
mități ale acestei scale este consi
derat inutil. In realitate nu poate fi 
vorba de oameni de prisos. Sînt oa
meni calificați și utili, oe ar putea fi 
utili chiar și societății care-i aruncă 
spre periferia sa, tn Japonia, de pil
dă, în timp ce existau 500 000—600 003 
de șomeri, industria ducea lipsă in 
1966 de 1 300 000 muncitori calificați, 
în 1967 — de 1 600 000, iar în 1968 — 
de 1 800 000. Anglia înregistrează 
cifre record ale șomajului, în timp ce 
în Camera Comunelor se calculează 
cît pierde economia datorită insufi
cientei folosiri a forței de muncă. în 
zonele franceze de provincie 70 ta 
sută din salariații industriei minelor 
și metalurgiei nu au calificarea ne
cesară, pe cită vreme oameni cu/ 
diplome așteaptă la birourile de pla
sare.

Aceste stări de fapt sînt expresii 
ale unei semnificative contradicții 

capitaliste : 
de muncă,

unele între- 
obicei din a 
pe care cu 
capătă aiut-

actuale ale societății 
creșterea cererii forței _  _____ _
paralel cu menținerea și chiar spo
rirea șomajului de masă. Este una 
din realitățile care fac ca în ultima 
vreme in țările capitaliste mișcarea 
de protest a oamenilor muncii, a ma
selor populare, lupta lor revendica
tivă să devină tot mai vehementă.

Paul DIACONESCU Adriana SOCEC

I
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MODERNIZAREA PREDĂRII
ȘTIINȚELOR SOCIALE

intre deziderate și realități
în contextul stăruitoarelor preocu

pări pentru perfecționarea activității 
de educație socialistă a tinerei ge
nerații, modul de predare a științe
lor sociale în școala generală a con
stituit, în ultimii ani, obiectul unor 
analize și dezbateri organizate de că
tre forurile de resort, ca și al unor 
articole publicate în presă. Se poate 
vorbi, în urma acestor analize și a 
unor măsuri care au fost luate, de 
anumite progrese, îndeosebi în ceea 
ce privește îmbogățirea conținutului 
de idei al predării, ancorarea ei mai 
profundă în realitatea social-politică 
contemporană, națională și interna
țională.

O seamă de neajunsuri care au fost 
semnalate continuă însă să persiste. 
Unele privesc planurile și progra
mele de învățămint. manualele ; al
tele însuși sistemul de predare, la 
clasă. Am întilnit. de pildă, la Li
ceul nr. 5 Cluj și la Liceul economic 
Buzău predări în care predomină 
tratarea factologică, descriptivă si 
care sînt deficitare sub raportul e- 
forturilor de a forma o gîndire ma
tură și independentă la elevi, de a-1 
învăța să analizeze și să interprete
ze fenomenele sociale, economice, 
politice ale lumii contemporane. Alte 
lecții se înscriu într-o măsură cu 
totul insuficientă în actualitate, r.u 
reușesc să scoată în evidență semni
ficația teoretică și practică a măsu
rilor luate de partid în diferite do
menii ale construcției socialiste, ca
racterul creator al politicii sale. La 
tema despre „Democrația socialistă" 
predată la Liceul nr. 3 din Brăila, de 
pildă, s-a discutat pe plan teoretic 
despre conținutul democrației socia
liste. despre superioritatea ei fată 
de cea burgheză, dar nu s-a relevat 
ceea ce este specific dezvoltării de
mocrației în stadiul actual al socie
tății noastre, multiplele căi folosite 
de partidul si statul nostru pentru a 
asigura participarea efectivă, nemij
locită a maselor la elaborarea deci
ziilor, Ia conducerea și rezolvarea 
treburilor obștești.

— Dacă ar fi să procedăm la o 
trecere în revistă a lipsurilor ce se 
manifestă în predarea științelor so
ciale în școala noastră generală, s-ar 
putea înșirui încă multe altele — ne 
spunea tov. Alexandru Singer, pro
fesor de filozofie la liceul ,.F,manoil 
Gojdu" Oradea. Dar mai util este 
pentru noi să descifrăm cauzele lor, 
pentru că, numai ac+ionînd asupra 
cauzelor, pot fi Înlăturate efectele 
nedorite.

De acord cu interlocutorul nostru, 
ne vom ocupa, în cele ce urmează, 
de felul în care criticile făcute sînt 
asimilate de forurile răspunzătoare, 
în ce măsură se acționează pentru a 
soluționa în fond problemele de care 
depinde ridicarea nivelului de pre
dare a științelor sociale în școala de 
cultură generală.

Ne-am adresat, așadar, factorilor 
de răspundere din Ministerul Tnvă- 
țămîntulul și consemnăm în primul 
rînd că aci au fost elaborate si ur
mează să fie suouse sure dezbatere 
și aprobare colegiul”’ m’nisteru'ui 
noi planuri de învățămînt pentru 
anii viitori, substantial îmbunătățite.

Pornind de la faptul că aria disci
plinelor sociale predate este prea 
restrlnsă — ne-a spus tov. Nica Iu
lian, director general adjunct în mi
nister — (ea se reduce în prezent a- 
proape numai la economia politică 
și socialismul științific, în cadrul că
ruia se parcurg foarte sumar pro
bleme de istoria filozofiei si de ma
terialism dialectic), planurile de în- 
vătâmînt prevăd introducerea unor 
noi discipline, cum sînt istoria filo
zofiei (două ore pe săptămînă în a- 
nul III de liceu), mă-rirea numărului 
de ore afectate predării logicii și 
psihologiei. Elevilor din ultimul an 
de liceu Ii se vor oferi snre opțiune 
etica șl logica matematică. Toate a- 
cestea sînt discipline de o mare va
loare instructivă si formativă, apte 
să lărgească orizontul științific si 
.ideologic. Desigur însă că nu este 
vorba nicidecum de a imprima în- 
vățămîntului de cultură generală sau 
liceal o orientare predominant uma
nistă. ci de a realiza un mai bun 
echiFbru între nregătirea științifică, 
tehnică — practică si umanistă, in 
interesul unei dezvoltări armonioase 
a personalității elevilor.

Notăm, de asemenea, faptul că la 
minister au fost elaborate si nrpiec- 
te de noi programe de învățămînt 
pentru fiecare disciplină sortată. Răs
foirea lor atestă un vizibil efort 
pentru asimilarea progreselor gîn- 
dirli științifice în domeniul respcc-

Pagini de istorie
Manifestări consacrate centenarului 

nașterii lui Nicolae lorga
(Urmare din pag. I)

țelor progresiste și antiimperialiste 
pentru pace și socialism, împotriva 
focarelor de război existente, șă 
contribuie la îngrădirea posibilității 
ca aceste focare de război să se 
Înmulțească, să crească și să ame
nințe din ce în ce mai mult pacea 
continentului nostru, ba chiar pa
cea întregii planete.

Nicolae Ceaușescu a fost întâiul 
om politic roman, din timpurile 
noastre, care a aruncat de-o parte 
mantia timidității, a ieșit, plin de 
curaj și de înțelepciune, în arena 
internațională susținînd. în numele 
partidului său și în numele poporu
lui său, nobilele principii ale li
bertății, ale independenței și su
veranității naționale, ale neameste
cului în treburile interne ale altor 
partide și ale altor state. La început, 
poate apariția acestui om pe ecra
nul politic mondial, și a principii
lor sale, au mirat pe unii. Cine este 
Nicolae Ceaușescu ? Perseverența 
lui Nicolae Ceaușescu în susține
rea nobilelor sale principii a biruit 
în bună măsură. Nimeni nu se mai 
întreabă astăzi, pe nici un conti
nent, cine este Nicolae Ceaușescu. 
Președintele Consiliului de Stat al 
României socialiste a demonstrat 
cu claritate, și nu o singură dată, 
că nu numai marile state pot juca 
roluri importante pe plan mondial 
In momentul de față România so
cialistă se află în primul rînd al 
țărilor care activează pentru o mai 
bună așezare a păcii pe pămînt, 
pentru o mai bună rînduială a lu

în 
de economie politică pen- 
a IX-a au fost introduse 
cu care este confruntată 
românească la ora actuală, 
rentabilitatea, organizarea 
tehnologice, diverse meto-

tiv, pentru abordarea problematicii 
noi, de mare actualitate. Astfel, 
programa 
tru clasa 
probleme 
economia 
cum sint 
fluxurilor 
de de raționalizare a producției, pre
cum și tratarea unor noțiuni și feno
mene contemporane de mare interes 
practic și teoretic, cum ar fi teoria 
deciziei, optimizării, managementu
lui, marketing, relațiile valutare etc. 

Observăm insă că și în noile pro
grame sînt reeditate intr-o măsură 
lipsuri deja criticate în vechile pro
grame, cum ar fi abundența prea 
mare de informație în dauna unei 
selecții mai riguroase și adecvate, 
caracterul prea mult apropiat de cel 
universitar, anumite disproporții sau 
paralelisme. Apar unele inadvertențe ■ 
și în planurile de învățămînt, în pro
gramarea pe ani a disciplinelor. Ast
fel, programarea logicii și psiholo
giei abia în ultimul an de învăță
mînt nu-și găsește, la o analiză mai 
atentă, rațiuni suficiente. Fiind prin 
excelență obiecte care formează gîn- 
direa, care lămuresc noțiuni foarte 
des întrebuințate în întregul proces 
de învățămint, cum ar fi conștiință, 
raționament, percepție etc., studierea 
lor înainte sau concomitent cu pre
darea filozofiei ar fi de un real folos 
atît acesteia, cit și celorlalte disci
pline.

Ținînd seama de faptul că noile 
planuri și programe sînt încă in 
stadiu de proiect, credem că între
barea privind cauza menținerii a- 
cestor deficiențe, precum și modali
tatea de a le înlătura este pe deplin 
oportună.

Pentru răspuns să dăm cuvîntul 
tov. Dan Ion, profesor la Liceul 
„Aurel Vlaicu" din Capitală : La 
toate celelalte obiecte, profesorii de 
liceu dacă nu întocmesc ei singuri 
programele, participă nemijlocit la 
elaborarea acestora. Noi nici măcar 
nu sîntem consultați, iar pe de altă 
parte sîntem criticați că nu avem „o 
prezentă științifică". Oare o aseme
nea prezență n-ar trebui să se con
cretizeze in primul rînd în partici
parea la alcătuirea programei ?

Este o realitate că la elaborarea, 
actualelor proiecte de planuri și 
programe, ministerul a atras nu
mai universitari. Or, nu este greu 
de observat că majoritatea neajunsu
rilor de care ele încă suferă se ori- 
ginează tocmai într-o insuficientă 
cunoaștere a elevilor, cu preocupă
rile și particularitățile lor, a necesi
tăților școlilor cărora le sînt adre
sate. Credem că aceste neajunsuri și 
altele ar putea fi ușor înlăturate 
printr-un dialog mai larg cu spe
cialiștii. cu cei care predau aseme
nea discipline în învățămintul mediu. 
De altfel, zilele trecute a avut loc la 
Comitetul municipal de partid Bucu
rești o oonsfătuire cu 12 profesori de 
științe sociale, 
fost formulate 
adresa proiectelor de programe ela
borate la minister. De ce să nu se 
folosească așadar larg, și în acest 
domeniu, procedeul profund demo
cratic, promovat de partidul nostru 
în întreaga viață socială, al consul

în cadriil căreia au 
un șir de critici la

Săptămma viitoare pe ecrane

Producție a studiourilor din R.P. Ungară 
Darvas. Film distins cu Premiul criticii cinematografice

Karoly Makk. Cu : Lili Darvas, Mari Torocsik, Ivan 
Cannes 1971

mii. Astăzi România socialistă este 
o țară unanim apreciată și iubită 
pentru politica sa de pace, de înțe
legere și colaborare între toate po
poarele lumii, între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor poli- 
tico-socială. La această strălucire și 
forță morală România socialistă a 
ajuns prin politica inițiată și dusă 
cu stăruință de Partidul Comunist 
Român in fruntea căruia se află 
Nicolae Ceaușescu, omul care a in
trat în mișcarea revoluționară ro
mânească la cincisprezece-șaispre- 
zece ani, omul care, de aproape un 
deceniu, conduce partidul nostru, 
poporul nostru, statul nostru.

Trec cu ochii peste paginile celor 
cinci volume care de cîteva săptă- 
mîni se află pe masa mea de lucru. 
Nu e ușor, căci nurțiărul paginilor 
trece de patru mii. Rapoarte, Cu- 
vîntări. Articole.

Rapoarte ? Da. Cuvîntări ? Da. 
Articole ? Da.

Dar mai presus de orice Pagini 
de istorie. Pagini adevărate de is
torie adevărată. Pagini de istorie 
scrise chiar de cel ce. aflat prin 
voința noastră a tuturor la condu
cerea statului și a partidului nos
tru comunist, a adus o contribuție 
fundamentală la făurirea istoriei 
României noastre contemporane. 
Aceste volume ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să de
vină lucrarea de căpătîi a construc
torilor socialismului și, mai ales, 
lucrarea de căpătîi a tineretului 
nostru, a făuritorilor de mîine ai 
comunismului.

puțin 
poli- 
pină 
intra

des- 
mai

dării, 
țelor 
decît 
vieții 
unei vii mișcări de idei.

tării maselor, al elaborării hotărîrilor 
în strînsă legătură cu cei ce lucrează 
direct în domeniile respective ?

In altă ordine de idei, semnalăm 
tărăgănarea din partea ministerului 
a unei sarcini deosebit de impor
tante, de care depinde mult îmbună
tățirea predării științelor sociale în 
școală : elaborarea unor manuale 
noi, simțitor îmbunătățite. Problema 
a fost ridicată cu acuitate în nenu
mărate rinduri, s-a vorbit despre ne
cesitatea alcătuirii din timp, de că
tre diverși autori, a unor manuale, 
urmînd să se selecționeze apoi prin 
concurs cel mai bun. Cu toate aces
tea, pină astăzi nu s-a întreprins încă 
nimic în acest sens, nici cel 
pentru manualul de economie 
tică, care trebuie să fie gata 
în toamna anului 1972, cînd va 
în vigoare noua programă.

în repetate rînduni s-a vorbit 
pre organizarea unui sistem 
bun de informare a cadrelor didac
tice asupra actualității politice, știin
țifice, culturale, asupra noilor cu
rente de idei. Este o cerință strin
gentă pentru ridicarea nivelului pce- 

decurgînd din specificul știin- 
sociale, care reflectă, mai mult 
celelalte discipline, dinamismul 
contemporane, sînt un teren al 

Cite ceva 
s-a făcut. în această direcție. Co
mitetul municipal de partid Bucu
rești, de pildă, a organizat lunar 
la cabinetul de partid, pentru profe
sorii de Filozofie din învătămîntul 
mediu, expuneri teoretice, dezbateri 
asupra vastei problematici ridicate 
de edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, asupra feno
menelor proprii capitalismului con
temporan, precum și asupra unor 
probleme de epistemologie, teoria 
valorilor etc.

Asemenea activități sînt de un 
real folos participanților, dar. din 
păcate, ele nu sînt generalizate. 
Chiar și în județele unde au loc întil- 
niri sistematice ale cadrelor didacti
ce la cabinetele de partid, totul se 
rezumă la „audierea" unor expuneri, 
ceea ce nu-i angajează pe partici
pant! la un efort propriu de studiu 
și documentare. Posibilitățile de in
formare tot mai ample în ultimul 
timp de care dispun cabinetele de 
partid nu sînt încă judicios folosite.

La aceasta se mai adaugă faotul 
că, în majoritatea școlilor, organiza
țiile de partid nu procedează la o a- 
șistența sistematică la orele de științe 
sociale, nu manifestă suficientă pre
ocupare pentru cunoașterea neajun
surilor care mai există și pentru re
medierea lor. Este, fără îndoială, un 
domeniu în care dreptul de control 
cu care au fost învestite organizații
le de partid din școli nu se face 
simțit cum trebuie. ' •' *

Departe de a avea pretenția unei 
investigații exhaustive asupra facto
rilor ce trebuie să concure la îmbu
nătățirea predării științelor sociale 
în învățămintul mediu, sperăm că 
rîndurile de față vor atrage atentia 
cel puțin 
le revine 
drumarea 
sector.

asupra responsabilității ce 
factorilor de resort în în- 
muncii în acest important

Paul DOBRESCU

La centrul din Craiova al A- 
cademiei de Științe Sociale și 
Politice, s-a desfășurat un simpo
zion dedicat aniversării a TOO de ani 
de la nașterea lui Nicolae lorga, or
ganizat în colaborare de către Comi
tetul pentru cultură și artă al jude
țului Dolj și filialele din localitate 
ale Societăților de științe filologice 
și istorice.

O manifestare asemănătoare a avut 
loc și la Universitatea din Craiova. 
Profesori, conferențiari, lectori și a- 
sistenți universitari, cercetători știin
țifici, precum și profesori de istorie 
și literatură din învătămîntul mediu 
de cultură generală au făcut comu
nicări.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 14 și 15 iunie. în țară : Vremea 
va fi în general instabilă, se va răci 
ușor. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea averse locale de ploaie înso
țite de descărcări electrice, mai frec
vent în nordul țării și în zona de 
deal și de munte, V intui va sufla 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, maxi
mele între 17 și 27 de grade, local 
mai ridicate la început. în București: 
Vremea schimbătoare, cu cerul tem
porar noros, ploaie de scurtă durată, 
vint slab pină la potrivit, tempera
tura ușor variabilă.

de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
României în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, președintele în 
funcțiune al Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., a primit, vineri la amia
ză, pe Hristu Danov, vicepreședinte 
al Conducerii administrative a Băn
cii Internaționale de Investiții a ță
rilor membre ale C.A.E.R., și Piotr 
Nosko, director în Banca Interna
țională de Investiții, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La primire au participat 
Dumitrescu, ministrul 
Radu 
te al Comisiei guvernamentale 
colaborare și cooperare 
și

Florea 
finanțelor, 

Constantinescu. vicepreședin- 
de

economică 
tehnică, precum și Mihai Diaman-

Relația „Universitate- liceu"

in dezbaterea pedagogilor
Vineri au luat sfîrșit în Capitală 

lucrările colocviului Cu tema „Uni
versitate — liceu, unitatea dintre în- 
vățămintul superior și învățămintul 
liceal".

Organizat de institutul central de 
perfecționare a personalului didactic, 
colocviul a1 reunit academicieni și 
alți oameni de știință, profesori din 
licee și facultăți, cercetători în do
meniul pedagogiei și psihologiei, pre
cum și reprezentanți ai unor insti
tuții cultural-științifice din București 
și din țară.

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 
Alexandru Mureșan). — La Biblioteca 
Centrală a Universității Babeș Bo- 
liay din Clui a avut loc vineri după 
amiază o adunare comemorativă în
chinată împlinirii a 150 de ani de 
la mișcarea revoluționară condusă 
de Tudor Vladimirescu. Au partici-

Vizitele delegației de specialiști
din R. D. Vietnam

Ministrul construcțiilor din R. D. 
Vietnam, Bui Qang Tao, împreună cu 
specialiștii care il însoțesc, a conti
nuat, vineri, vizita în județul Con
stanța. In cursul dimineții, oaspeții 
au făcut o scurtă călătorie prin sta
țiunile balneoclimaterice de pe lito
ral, unde au vizitat complexe hote
liere și de deservire, puncte de agre
ment, șantiere de construcții turis
tice, precum și spitalul unificat din 
Constanța. Specialiștii vietnamezi au 
avut convorbiri cu constructorii con- 
stănțeni, au făcut un util schimb de 
experiență în domeniul proiectării, 
amplasării, organizării și executării 
construcțiilor, și îndeosebi a celor 
turistice.

După-amiază, ministrul construcți-

Cu același prilej, la Universitatea 
craioveană a fost organizată o expo
ziție cuprinzînd opere ale savantului, 
documente despre activitatea știin
țifică, politică și literară a acestuia.

*
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Pitești a avut loc, vineri după- 
amiază, un simpozion consacrat ani
versării a 100 de ani de la nașterea 
savantului român de renume mon
dial Nicolae lorga. Cu acest prilej 
numeroși vorbitori au evocat perso
nalitatea multilaterală a marelui e- 
rudit, relevînd importanța operei 
sale.

LOTO

Numerele extrase la tragerea din 11 
iunie 1971.

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 189 318 Iei din care 75 016 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 52 76 37 65 57 
83 45 63 6

Fond de premii • 583 847 lei din
care 43 413 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 48 56 28
66 79 46 80

Fond de premii : 605 471 lei din 
care 31 603 lei report cat. A.

dopol, președintele Băncii de Inves
tiții.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Rădulescu, a 
primit, vineri dimineața, pe Abdul 
Gaffar Baba, ministrul dezvoltării 
naționale și rurale, conducătorul de
legației economice guvernamentale 
din Malayesia, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a participat Nicolae 
Nicolae, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

In cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
discutate posibilități privind dezvol
tarea și diversificarea schimburilor 
economice româno-malayesiene.

(Agerpres)

Timp de două zile, participant» au 
dezbătut numeroase comunicări și 
referate tratînd coordonarea planuri
lor și programelor de învățămînt, îm
bunătățirea modului de desfășurare a 
examenului de bacalaureat și a con
cursului de admitere în facultăți, 
metodologia procesului de învăță
mînt, orientarea și selecționarea pro
fesională a tinerilor pe parcursul stu
diilor liceale și universitare etc.

In încheierea lucrărilor colocviului, 
a luat cuvîntul Mircea Malița, mi
nistrul învățămintului. (Agerpres) 

pat cadre didactice universitare, oa
meni de știință, cultură și artă, stu- 
denți. Despre evenimentele din 1821 
și semnificația lor a vorbit conf. dr. 
Cărnii Mureșan, decan al Facultă
ții de Istorie-Filozofie a Universității 
Babeș Boliay.

ilor și ceilalți oaspeți vietnamezi s-au 
înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

Numirea ambasadorului
$ Republicii Socialiste România 

în Bolivia
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Mircea Nicolaescu a fost’’ 
numit în calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Boli
via, cu reședința la Lima.

(Agerpres)

Un miliard 
kilowați - oră 

la Porțile de Fier•

Vineri, aparatele de măsură și 
control din centrala hidroelectri
că „Porțile de Fier" au înregis
trat producerea primului miliard 
kilowați/oră obținut de la pulsa- 
rea în sistemul electroenergetic 
național a celor dinții cantități 
de electricitate — producția res
pectivă fiind apropiată de cea 
realizată în 1938 in toate centra
lele electrice din țara noastră.

După cum rezultă din situa
țiile statistice, mai mult de ju
mătate din cantitatea de energie 
electrică amintită a fost obți
nută peste prevederile de plan, 
fapt datorat pe de o parte de
vansării cu 1—2 luni a terme
nelor de dare în funcțiune a pri
melor patru hidroagregate, iar 
pe de alta, punerii sub sarcină, 
înainte de termen, a barajului 
deversor, ceea ce a permis ridi
carea nivelului apei în lacul de 
acumulare și creșterea puterii pe 
hidroagregat de la 70 la 120—130 
MW.

Potrivit precizărilor făcute de 
Grigore Sandu, inginer-șef al 
întreprinderii centrala hidro
electrică „Porțile de Fier", pro
ducerea primului miliard de ki
lowați/oră de energie electrică a 
coincis cu îndeplinirea de către 
colectivul de energeticieni a sar
cinilor de plan revenite pe pri
mul semestru al anului.

PLENARA CONSILIULUI UNIUNII
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
In ziua de 11 iunie a avut loc, la 

București, Plenara Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Au participat membrii Comisiei de 
revizie, ai Comitetului Casei de pen
sii, președinții uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de producție, 
reprezentanți ai unor ministere și or
ganizații economice centrale, activiști 
ai U.N.C.A.P.

Plenara a examinat măsurile cu
prinse în Hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român cu privire 
la îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale membrilor cooperativelor agricole 
de producție, a analizat rezultatele 
dezbaterilor acestor măsuri care au 
avut loc în cadrul plenarelor lărgite 
ale uniunilor județene și în adunările 
generale ale cooperativelor agricole 
de producție din întreaga țară, pre
cum și propunerile făcute cu acest 
prilej de țăranii cooperatori.

Reflectînd opinia întregii țărănimi, 
viu manifestată în cadrul dezbaterilor 
ce au avut loc, plenara a dat o înal
tă apreciere Hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., conside- 
rînd că măsurile privitoare la îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale ță
ranilor cooperatori au o deosebită 
importanță socială, politică și econo
mică.

Participanțil la dezbateri, expri- 
mînd opinia și voința țăranilor coo
peratori, au afirmat sentimentele a- 
cestora de adîncă stimă și recunoș
tință față de Partidul Comunist Ro
mân, față de conducerea sa, în frunte 
cu secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
atenția, grija și consecvența cu care 
abordează și rezolvă problemele vi
tale ale țărănimii, ale întregului nos
tru popor.

Plenara a subliniat faptul că recen
tele măsuri stabilite de partid și de 
stat au constituit un puternic stimu
lent pentru intensificarea participării 
țăranilor cooperatori la muncă în ve
derea realizării și depășirii produc
țiilor stabilite în toate sectoarele de 
activitate, au determinat creșterea 
spiritului de inițiativă și a interesu
lui țăranilor pentru valorificarea re
zervelor interne, materiale și umane, 
de care dispune fiecare cooperativă 
agricolă de producție.

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale a C.A.P. a adoptat în unanimi
tate măsurile cuprinse în Hotărîrea 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale, membrilor cooperativelor 
agricole de producție. Pe baza ana
lizei. sugestiilor și observațiilor făcute 
de țăranii cooperatori, plenara a re
ținut o serie de propuneri, hotărînd 
printre altele : ajutoarele pentru co
piii sub 16 ani să fie acordate și fa
miliilor de cooperatori pensionari. De 
asemenea, s-a adoptat propunerea de 
a menține ajutorul pentru copiii sub 
16 ani ai țăranilor cooperatori pe pe
rioada în care aceștia primesc ajutor 
pentru incapacitate temporară de 
muncă. Totodată, plenara a aprobat 
regulamentul privind aplicarea măsu

București: 15 — 17 iunie 1971

Colocviu cu tema 
„Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa'"
In cadrul unei conferințe de presă, 

organizată, vineri, la sediul Asocia
ției de Drept Internațional și Relații 
Internaționale (A.D.I.R.I.), dr. Ion 
Covaci, director in Ministerul Aface
rilor Externe, și Nicolae Fotino, di
rector științific al A.D.I.R.I., au vor
bit despre apropiata deschidere a 
Colocviului cu tema „Conferința pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa : etape, proceduri, conținut", 
care se va desfășura, sub auspiciile 
A.D.I.R.I., între 15 și 17 iunie la Bu
curești.

Această manifestare continuă se
ria întîlnirilor inițiate și găzduite de 
A.D.I.R.I. în problema securității și 
cooperării europene, problemă de 
mare importanță și actualitate. Ca și 
colocviile precedente — din 1969 și 1970 
— reuniunea din acest an exprimă 
năzuința oamenilor de știință ro
mâni de a contribui — alături de 
colegii lor din alte țări socialiste, din 
țările continentului nostru și din 
alte state interesate — la explorarea 
căilor de rezolvare a problemei 
securității, la găsirea celor mai bune 
metode și proceduri care să asigure 
succesul conferinței europene. Ac
tuala reuniune a trezit un viu inte
res în străinătate, la ea urmînd să 
participe 65 de specialiști în dome
niul relațiilor internaționale din Eu
ropa și de pe alte continente. Printre 
personalitățile ce vor fi prezente se 
numără O. T. Bogomolov, director al 
Institutului de economie a sistemu
lui mondial socialist din Moscova, 
Liubivoje Acimovici, director al sec
ției de relații internaționale de la 
Institutul de politică și economie in
ternațională din Belgrad, Christo

„ZILELE MIHAI EMINESCU"
Vineri, la Botoșani, a început a 

doua ediție a „Zilelor Mihai Emi- 
nescu", prestigioasă manifestare cul
turală și artistică închinată vieții și 
operei marelui poet.

La festivitatea de deschidere, des
fășurată în sala Teatrului „Mihai 
Eminescu" din localitate, au partici
pat oameni de cultură și artă, aca
demicieni, scriitori, cadre universi
tare din București și din alte centre 
ale țării, un numeros public.

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
tovarășul Gheorghe Ghinea, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului popu
lar al județului Botoșani.

Au fost rostite cuvinte omagiale din 
partea Ministerului învățămintului 
și Uniunii scriitorilor din Republica 
Socialistă România. 

rilor cuprinse în Hotărîrea Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut și aprobat exe
cuția bugetului pe anul 1970 și modi
ficările la bugetuț Casei de pensii pa 
anul 1971 ce decurg din aplicarea ho
tărîrilor adoptate in adunările gene
rale ale țăranilor cooperatori de a 
spori contribuția cooperativelor agri
cole de producție de la 3,5 la sută la 
7 la sută din valoarea producției glo
bale pentru fondul Casei de pensii șl 
de a se plăti, începînd de la 1 iulie 
1971, ajutoarele acordate femeilor co
operatoare pentru sarcină și lehuzie, 
de a se acorda gratuit cooperatorilor, 
pensionarilor din cooperative, precum 
și membrilor de familie al acestora, 
întreținere, medicamente și materia
le sanitare pe timpul internării in 
spital, trimiterea la tratament In sta
țiunile balneoclimaterice a țăranilor 
cooperatori.

Pentru a crea posibilități de În
trajutorare a cooperativelor agricol® 
de producție și a asociațiilor inter- 
cooperatiste cu produse agricole șl 
mijloace bănești, potrivit prevederi
lor statutului uniunilor cooperativelor 
agricole, plenara a aprobat consti
tuirea fondului de întrajutorare in- 
tercooperatist și normele de utilizară 
a acestuia.

Plenara a adoptat unele modificări 
In conducerea și în structura apara
tului Uniunii Naționale și uniunilor 
județene ale cooperativelor agricole 
de producție.

A fost ales In Consiliul Uniunii 
Naționale și cooptat în Comitetul 
Executiv, Biroul Permanent și in 
funcția de vicepreședinte tovarășul 
Cseresnyes Băla.

In legătură cu schimbarea locului 
de muncă, tovarășul Ubomyi Mihai 
a fost eliberat din Comitetul Execu
tiv, Biroul Permanent și din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului U- 
niunii Naționale.

A fost ales în Consiliul Uniunii 
Naționale, cooptat în Comitetul Exe
cutiv și Biroul Permanent, desemnat 
în funcția de secretar de comisie to
varășul Nicolae Cicloșan.

Plenara a hotărît înființarea la 
Uniunea Națională și uniunile jude
țene a comisiei pentru activități in
dustriale și prestări de servicii. De 
asemenea, a fost aprobată compo
nența comisiilor permanente ale Con
siliului Uniunii Naționale a1 Coope
rativelor Agricole de Producție.

In încheierea lucrărilor a luat cuvln- 
tul tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Participanțil la plenară au adoptat 
în unanimitate o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, In care se 
angajează să-și îndeplinească exem
plar angajamentele luate de a reali
za șl depăși sarcinile economice ce 
revin sectorului cooperatist al agri
culturii, conștienți că astfel contri
buie la dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre, Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

pher Bertram, director adjunct «1 
Institutului de studii strategice din 
Londra, John C. Campbell, membru 
al Consiliului de relații externe din 
New York, Joszef Halăsz, de la Uni
versitatea „Karl Marx" din Buda
pesta, L. G. M. Jaquet, director al 
Institutului olandez de relații inter
naționale din Haga, Jean Meyriat, 
director al Centrului de relații in
ternaționale al Fundației naționale 
de științe politice din Paris, și alții. 
Sînt așteptați să sosească, de ase
menea, Janez Stanovnik, secretar 
executiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, reprezentan
tul personal al secretarului general 
al O.N.U., U Thant, precum și alți 
delegați ai unor organizații și orga
nisme internaționale.

Din țara noastră vor lua parte dr. 
Costin Murgescu, membru corespon
dent al Academiei, redactor-șef al 
Revistei române de studii interna
ționale, prof. Ion Ceterchi, vicepre
ședinte al Academiei de Științe So
ciale și Politice, Nicolae Fotino, di
rector științific al A.D.I.R.I., prof, 
dr. Edwin Glaser, membru al Con
siliului Executiv al A.D.I.R.I., și dr. 
Cristian Popișteanu, redactor-șef al 
revistei „Magazin istoric". Delegația 
română va prezenta referate care 
abordează unele aspecte actuale ale 
securității continentului nostru, pre
gătirea și organizarea conferinței 
europene.

Colocviul de la București oferă un 
nou prilej de confruntare rodnică a 
unor opinii și cercetări privind pa
cea, colaborarea și securitatea in Eu
ropa.

(Agerpres)

Prima zi a manifestărilor a debu
tat cu un „Colocviu științific emines
cian", prezidat de acad. Mihai Beniuc, 
iar după-amiază, in holul teatrului, 
a avut loc vernisajul expoziției de 
grafică și pictură inspirată din crea
ția eminesciană a artistei plastice 
Ligia Macovei. Seara, colectivul ar
tistic al teatrului botoșenean a pre
zentat în premieră pe țară .piesa 
„Veronica" de Claudia Milian-Minu- 
lescu.

Pe agenda manifestărilor din ca
drul „Zilelor Mihai Eminescu" sînt 
înscrise spectacole artistice omagiale, 
pelerinaje la Muzeul memorial de la 
Ipotești, șezători literare, recitaluri 
de versuri din creația poetului.

(Agerpres)
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ADUNARE DE SOLIDARITATE
CU LUPTA

La uzina „Vulcan" din Capitală a 
avut loc, vinari după-amiazâ, o adu
nare de solidaritate cu lupta poporu
lui coreean, organizată de Liga ro
mână de prietenie cu popoarele din 
Asia și Atrica.

Au luat parte reprezentanți ai 
comitetului de partid, comitetului 
sindicatului și ai conducerii uzinei, 
un mare număr de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari din în
treprindere.

Au participat Li Ha Zun, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.P.D. 
Coreene la București, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Botar, membru al conducerii Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa.

A luat apoi cuvîntul Pompiliu Tă- 
tulescu, secretarul Comitetului de 
partid al uzinei „Vulcan", care a 
făcut o trecere în revistă a repre
siunii și terorii exercitate de peste 
25 de ani de regimul clicii Pak Cijan 
Hi asupra populației din partea de 
sud a Coreei.

Reținerea cu forța de către auto
ritățile americane de ocupație și ad
ministrația de la Seul a unui aviator 
aparținind R.P.D. Coreene, provocă
rile continue în zona comună de 
securitate împotriva personalului 
R.P.D. Coreene constituie un pri
mejdios focar de încordare și ame
nințări la adresa R.P.D. Coreene, a 
păcii in întreaga regiune, a arătat 
vorbitorul.

In contrast cu politica reacționară, 
de aservire a regimului marionetă 
Pak Cijan Hi — a spus in conti
nuare vorbitorul — R.P.D. Coreeană, 
de-a lungul anilor, a luat un șir de 
inițiative și a prezentat numeroase 
propuneri constructive în v.ederea 
Unificării pașnice a țării. Recentul 
program privind unificarea pașnică 
democratică și independentă a Co
reei, adoptat de Adunarea Populară 
Supremă a R.P.D. Coreene, cuprin
de măsuri practice concrete, a căror 
înfăptuire ar aduce în mod evident 
o contribuție de mare importanță la 
cauza păcii și securității în Asia și 
în întreaga lume. Un element esen
țial, menit să asigure înfăptuirea de
zideratului de unificare pașnică a 
țării, este retragerea trupelor ame
ricane și ale aliaților lor din Coreea 
de Sud.

Poporul român a fost și este ală
turi de poporul coreean, acordindu-i 
întregul său sprijin, el este pe de
plin solidar cu năzuințele și aspira
țiile sale de a trăi liber și indepen
dent ca o singură națiune, într-o 
patrie unită democratică și prosperă, 
ee pronunță pentru respectarea drep
tului sacru al poporului coreean de 
a-și hotărî destinele corespunzător 
voinței și intereselor sale naționale. 
Această poziție a fost exprimată și 
în declarația Comisiei pentru poli
tică externă a Marii Adunări Națio-
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„CUPA DAVIS'*

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 1-0
PARTIDA ȚIRIAC—IOVANOV1CI S-A ÎNTRERUPT DIN CAUZA 

ÎNTUNERICULUI
și 6—3). Și Românca conduce cu

L
Pentru amatorii de pronosticuri sportive

POPORULUI COREEAN
Iviața internațională

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, care sprijină propunerile de uni
ficare pașnică a Coreei, adoptate de 
Adunarea Populară Supremă a R.P.D. 
Coreene.

Relevind că in aceste zile are loc 
un eveniment memorabil în evolu
ția ascendentă a relațiilor de priete
nie și solidaritate militantă dintre 
cele două țări — vizita oficială ds 
prietenie in R.P.D. Coreeană a de
legației de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a spus : Sîn- 
tem convinși că această vizită, în- 
tilnirile și convorbirile ce au loc cu 
acest prilej vor întări și mai pu
ternic prietenia, solidaritatea noastră 
de luptă, pentru afirmarea socialis
mului în lume.

In continuare a luat cuvîntul Li 
Ha Zun, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, care a prezentat situația grea 
a populației muncitoare din Coreea 
de Sud, teroarea la care o supune 
clica regimului lui Pak Cijan Hi, 
evidențiind lupta tuturor păturilor 
sud-coreene, a clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualilor și studenți
lor împotriva acestui regim, pentru 
unificarea patriei dezmembrate — 
aspirație națională supremă. încă 
din primele zile ale dezmembrării 
țării, a arătat vorbitorul, Partidul 
Muncii din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene au depus toate eforturile în 
vederea retragerii din țară a trupe
lor agresoare ale imperialismului a- 
merican, pentru înfăptuirea în mod 
independent a unificării patriei, fără 
nici un amestec din afară, s-au pro
nunțat consecvent pentru realizarea

Cronica zilei
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala Vittorio Winspeare Guicciardi, 
director general al Oficiului Națiu
nilor Unite din Geneva, care, îm
preună cu soția, a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari supe
riori din M.A.E., precum și de Sayed 
Abbas Chedid, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. din Bucu
rești.

A fost prezent Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

★
Recent, s-a încheiat la Menton 

(Franța) prima ediție a Festivalului 
internațional al filmului de scurt- 
metraj cu tema „Muzica și dansul 
în film", inițiat de Comitetul inter
național pentru difuzarea artei

1— 0 m meciul cu Iugoslavia.
Este rindul lui Ion Țiriac și Bora 

lovanovici să-și dispute întîiețatea, 
evident in condiții de moral mai a- 
vantajoase pentru sportivul nostru. 
Dar, se înțelege, lupta se anunța — 
și avea să fie ! — extrem de dură, 
de obositoare. In calculele specialiști
lor — arătam și în ziarul nostru de 
ieri — soarta meciului însuși stătea 
in această partidă, victoria lui Năs
tase, ca și a cuplului românesc erau 
scontate. Țiriac și-a asumat o foarte 
mare răspundere, lansindu-se hotărît
— în ciuda energiilor fizice diminuate 
in prealabil de boală — pentru a a- 
duce victoria atît de necesară la con
turarea succesului echipei naționale. 
Primele două seturi au durat foarte 
mult, punctele adăugindu-se la zes
trea unuia sau a altuia dintre jucă
tori parcă... cu lingurița. Țiriac s-a 
văzut ciștigător de fiecare dată în 
aceste seturi, dar evoluția- scorului
— absolut identică, fapt rarisim — 
este edificatoare, credem, pentru toți 
cei ce n-au putut asista la meci :
2— 0 pentru Țiriac ; 2—2 ; lovanovici 
ajunge să conducă cu 4—2, însă Ți
riac revine extrem de puternic și 
cîștigă seturile — unul cu 6—4. celă
lalt cu 7—5. Sportivul nostru ajunge 
la capătul puterilor : el prelungește 
momentele de odihnă admise la 
schimbarea terenului. în joc nemai- 
dind randamentul necesar. Pierde se
tul al treilea cu 2—6.

Cum seara se lăsase, arbitrul de
cide întreruperea partidei, care va fi 
reluată astăzi, de la ora 14,30. în 
continuare se va disputa parteda de 
dublu.

I. D.

deținut cîndva. în meci tur : 0—0. Pro
nostic : 2.

IV. Farul — U.T.A. Formații cu ve
leități, Farul șl U.T.A. încearcă acum 
doar ocazia menținerii unei distanțe re
zonabile — ca loc și puncte — de pri
mul loc al clasamentului. Farului i se 
ivește ocazia să-și ia revanșa pentru 
acel 0—3, din tur, realizat la Arad. 
Pronostic : 1. 2.

V. C.F.R. Timișoara — Universitatea 
Cluj. Un meci fără importanță, pentru 
oricare dintre cele două echipe. Pentru 
ceferiștii timișoreni acest joc poate fi 
considerat penultimul... în divizia A. 
Interesant de văzut ce „atitudine" vor 
avea, în cazul de față oaspeții, care, 
totuși, au încă șanse să cucerească o 
medalie la finele acestui campionat. La 
U. Cluj se anunță o schimbare : Cîm- 
peanu îl va înlocui pe Solomon (acci
dentat). în meci tur : 0—2. Pronostic: 2.

VI. F.C. Argeș — Rapid. Antrenorii 
ambelor tabere au anunțat că încep 
meciul cu aceleași formații de miercuri. 
Miza partidei este mai mare pentru 
rapidiști, speranțele lor la cucerirea 
titlului rămînînd încă intacte. în meci 
tur : 1—1. Pronostic : 2.

VII S. C. Bacău — Politehnica Iași. 
Mîine, Ia Bacău, cele două echipe sus
țin al 10-lea lor meci direct în campio
natul diviziei A. Palmaresul acestor 
meciuri directe indică același număr 
de victorii (4) pentru fiecare formație. 
O dată, partida s-a Încheiat la egali
tate. Firește, însă, pentru băcăuani o 
victorie mîine înseamnă mult mal mult 
— 26 de puncte în clasamentul actualu
lui campionat și îndepărtarea de zona 
periculoasă a retrogradării. în meci 
tui : 1—3. Pronostic ; L 

unificării pașnice a țării pe calea 
ținerii unor alegeri generale și li
bere, atit in nord, cit și in sud, pen
tru formarea unui guvern central 
unificat și democratic, după ce vor 
fi retrase din Coreea de Sud tru
pele imperialiste americane. Vorbi
torul a amintit propunerile R.P.D. 
Coreene de renunțare reciprocă la 
folosirea forței armate de către cele 
două părți din nord și sud și de 
reducere a efectivelor ambelor ar
mate, de dezvoltarea schimburilor 
economice și culturale, de realizarea 
de călătorii ale persoanelor și a tra
ficului poștal dintr-o parte în alta a 
Coreei.

Vorbitorul a arătat apoi că impe
rialiștii americani întreprind o fe
brilă agitație anticomunistă în toată 
Coreea de Sud, întețesc tot mai mult 
provocările impotriva părții de Nord 
a Republicii, ceea ce face ca în Co
reea situația să se mențină extrem de 
încordată.

In încheiere, Li Ha Zun a subli
niat că poporul coreean cunoaște 
bine acțiunile de solidaritate între
prinse de poporul român, în spriji
nul luptei sale drepte pentru salva
rea patriei și a exprimat recunoș
tința poporului coreean pentru acest 
sprijin. Poporul coreean — a spus el 
— întîmpină cu mare căldură vizita 
în R.P.D. Coreeană a delegației de 
partid și guvernamentale, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizită 
care va contribui mult Ia întărirea 
și dezvoltarea continuă a relațiilor 
frățești statornicite intre partidele și 
popoarele celor două țări.

(Agerpres)

și literaturii prin cinematograf 
(C.I.D.A.L.C.). Pe lista filmelor pre
miate la această competiție cinema
tografică, la care au participat 22 de 
țări, se înscrie și filmul românesc 
„Anotimpurile miresei", al regizo
rului Alecu Croitoru, distins cu 
„Premiul pentru cel mai bun film 
de folclor".

★
Vineri, delegația parlamentară co- 

lumbiană condusă de Ciro Rios 
Nieto, președintele Comisiei de rela
ții externe a Senatului Republicii 
Columbia, a continuat vizita pe țăr
mul Mării Negre. S-au făcut popa
suri în cele mai tinere stațiuni ma
rine din sudul litoralului românesc
— Neptun. Jupiter, Venus și Saturn
— la Efor^ Sud si Eforie Nord, pre
cum și în stațiunea Mamaia. /

Seara, parlamentarii columbieni 
s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

PRIMA GALĂ
A „EUROPENELOR" DE BOX

In Palatul sporturilor din Madrid 
au început aseară campionatele eu
ropene de box amator. In prima gală, 
la categoria semi-muscă, italianul 
Franco Udella l-a învins la puncte 
pe Evans (Țara Galilor), iar Gedo 
(Ungaria) a cîștigat, tot la puncte, 
întilnirea cu Strelnikov (U.R.S.S.). 
Astăzi vor urca în ring și patru 
boxeri români : A. Mihai, C. Gruies- 
cu, C. Cuțov și I. Alexe.

În cîteva rînduri
ȘAH. — După 10 runde, în turneul 

internațional feminin de șah „Me
morialul Kato Haman", care se des
fășoară în prezent la Balatonszăplak, 
conduce Veroczi (Ungaria) cu 7 
puncte, urmată de Perevoznic (Româ
nia) — 6.5 puncte. Pogorevici (Româ
nia), Bilek și Porubski (ambele Unga
ria) cu cite 6 puncte fiecare etc. 
în runda a 10-a, cu un rezultat de 
remiză, s-au încheiat și partidele : 
Honfi — Pogorevici, Perevoznic — 
Bilek.

TENIS. — Cîștigînd și partida de 
dublu (Pohmann, Fassbender-Ba- 
rany, Szoke (5—7, 6—3, 6—2, 4—6;
6—4). echipa de tenis a R. F. a Ger
maniei conduce cu scorul de 3—0 în 
meciul cu formația Ungariei și 6-a 
calificat in finala grupei B a zonei 
europene a „Cupei Davis". In finală, 
tehismanii vest-germarii vor î'n- 
tilni echipa învingătoare din meciul 
România-Iugoslavia.

ATLETISM. — Pe stadionul „Char- 
Ietty" din Paris a avut loc un con
curs internațional de atletism, la 
care au participat sportivi din mai 
multe țări europene. In proba de 
ștafetă 4X100 m. echipa masculină 
a Franței a stabilit cea mai bună 
performanți mondială a sezonului 
cu timpul de 39”2/10.

VIII. Metrom Brașov — Sportul stu
dențesc. Totul (victorie, deci) sau ni
mic * 1 II. III. Sub această lozincă au pregătit

„Rpchetele" nr. 1 ale României și 
Iugoslaviei — Ilie Năstase și Zeliko 
Franulovici — au deschis ieri după 
amiază seria partidelor oficiale ale 
meciului pentru „Cupa Davîs" dintre 
reprezentativele țărilor respective. 
Confruntarea de acum a acestor doi 
virtuoși ai tenisului a prilejuit ade
vărate momente de incintare celor 
citorva mii de spectatori aflați în tri
bunele din jurul terenului central 
„Progresul" și, bănuim, și sutelor de 
mii de telespectatori. Victoria în a- 
ceastă primă intilnire a meciului a 
revenit sportivului nostru. Succesul 
era nu numai dorit, ci și anticipat. 
Totuși, date fiind circumstanțele oa
recum diferite — și nefavorizante 
pentru Năstase, care se resimte după 
o stare gripală persistentă —, cunos
cutul sportiv iugoslav păstra la rin- 
du-i destule șanse la victorie.

Setul care a inaugurat disputa din
tre Năstase și Franulovici avea să 
arate că cei doi parteneri au in a- 
ceeași măsură ambiție și posibilități 
pentru a cîștiga. Cu o ușurință neaș
teptată, Năstase a ajuns să conducă 
cu 3—0, dar la fel de ușor poate 
Franulovici a egalat. în continuare, 
lupta atinge tensiuni înalte ; se fac 
eforturi evidente pentru a nu se 
pierde nici o ocazie de a lua condu
cerea. Năstase are avantaj in acest 
sens de fiecare dată (conduce cu 
4—3, cu 5—4), dar este egalat (la 4, 
la 5). setul trebuind deci să depă
șească limitele normale. 11 vedem 
apoi pe Năstase mai decis și mai a- 
tpnt, punctînd sigur pină ce obține 
setul (cu 7—5). Deși la fel de plăcute 
și echilibrate în destule momente, 
seturile II și III revin la scoruri nete, 
de asemenea, jucătorului nostru (6—2

In legătură cu meciurile (7 din divi
zia A, 6 din divizia B), cuprinse in pro
gramul concursului „Pronosport" nr. 
24, ieri am primit cîteva informații din 
partea A.S. Loto-Pronosport, pe care 
le aducem la cunoștința amatorilor de 
pronosticuri fotbalistice :

I. Dinamo București — Universitate» 
Craiova. Dinamoviștii, deși joacă acasă, 
privesc cu multă atenție partida, șansa 
ce o au de a deveni campioni neper- 
mițîndu-le nici' măcar ...un semi-eșec. 
Accidentarea lui Nunweiller III — de
venit indisponibil pe mai mult timp — 
creează unele probleme. înlocuitorul 
lui va fi Stoenescu sau Mustețea. Echi
pa craioveană, criticată aspru „în fa
milie" după rezultatul și jocul prestat 
miercuri, pornește cu ambiția reabili
tării. Formația va fi aceeași. în meci 
tur : 0—1. Pronostic : 1.

II. C.F.R. Cluj — Steagul roșu Bra
șov. Ar mal fi nevoie de precizat că 
fotbaliștii de la C.F.R. n-au încă li
niștea asigurată ? El se află la numai 
un pas de locul 15, sortit, se știe, retro
gradării. Stegarii sînt preocupați să se 
stabilească definitiv pe locul trei în 
clasament, de unde pot „ataca"... un 
loc chiar mai bun. De patru etape, ei 
n-au pierdut nici un joc. Vor capota 
acum la Cluj 7 In meci tur : 0—1. Pro
nostic : 2, x.

III. Petrolul — Steaua. Gazdele sînt 
serios handicapate de absența fortuită 
a lui Grozea (suspendat de F.R.F.). La 
Steaua există semne de întrebare cu 
privire la folosirea lui Sătmăreanu 
(accidentat în primele minute din par
tida cu Progresul). Va fi un meci de 
mare ambiție, Petrolul și Steaua fiind 
Interesate, în aceeași măsură, de a în
cheia campionatul pe un loc corespun
zător titlului de campioană ce l-au

— și vor juca — meciul de la Brașov 
elevii lui Motroc. Numai victoria poate 
menține intacte șansele la promovare, 
pentru Sportul studențesc. Formația 
brașoveană este, la rindu-i. interesată 
să nu piardă, căci... o așteaptă retro
gradarea. Iată, deci, că datorită mizei, 
acest joc se ridică la nivelul unui 
derbi. In meci tur : 0—2. Pronostic : 
1. 2.

IX. S. N. Oltenița — Portul. Echipele 
privesc acest meci de pe pozițiile liniș
titoare pe care le ocupă actualmente 
în clasament. La mijloc ar putea fi 
vorba doar de revanșa dorită a celor 
de Ia Portul, de a nu pierde în fata 
S.N.O. șl acest al doilea joc direct din 
campionat. în meci tur : 1—0. Pro
nostic 1.

X. Dunărea Giurgiu — Metalul Tîrgo- 
viște. Combativitatea recunoscută a 
tîrgoviștenllor — chiar și în deplasare
— va avea de întîlnit acum tenacitatea 
și omogenitatea unei echipe care, ne 
teren propriu, a Învins și pe lidera se
riei, A.S.A. Tg. Mureș. In meci tur : 
0—1. Pronostic : 1.

XI. C.F.R. Arad — Minerul Baia Mare. 
Un meci decisiv poate pentru echipa 
arădană. Mai puțin important însă pen
tru bătmăreni. Aceasta face ca. deși în 
tur Minerul a cîștigat cu 2—1, acum 
arădanil să aibă prima șansă. Pro
nostic : 1, x.

In meciurile XII (Gloria Bistrița — 
Olimpia Oradea) si XIII (Cri.M. Reși
ța — Minerul Anina), gazdele au nu 
numai avantajul terenului — deci pri
ma șansă — ci si un mult mai mare 
interes de a nu nărăsi terenul învinse. 
Pronostic, deci, în ambele cazuri : 1,

VIENA Convorbiri între delegația P.C.R.
și o delegație a

VIENA 11 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu. transmite : 
Vineri dimineața au început con
vorbirile între delegația Partidului 
Comunist Român și o delegație a 
Partidului Comunist din Austria.

La discuții au participat tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. con
ducătorul delegației române, Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Traian 
Dudaș, membru supleant al C.C., 
prlm-secretar al Comitetului jude
țean P.C.R. — Mehedinți. Dumitru 
Ghișe, membru supleant al C.C., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. iar din partea P.C.A. — Er
win Scharf, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.A., Friedl

Deschiderea Consulatului general 
al Republicii Socialiste România la Kiev

MOSCOVA 11 (Agerpres). — în 
conformitate cu înțelegerea dintre gu
vernul Republicii Socialiste România 
și guvernul U.R.S.S., la Kiev a avut 
loc deschiderea unui consulat general 
român.

Cu acest prilej, ambasadorul Româ
niei in U.R.S.S., Teodor Marinescu, 
și Alexandru Ungur, consulul general 
român la Kiev, au fost primiți de 
V. V. Scerbițki, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, de A. P. Leașko, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, și de I. K. Lutak, 
secretar al C.C. al P.C. din Ucraina.

Cu prilejul inaugurării Consulatului 
general român la Kiev, G. G. Șeveli,

Plenara C.C.
BERLIN 11 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.D.N., la 
Berlin a avut loc cea de-a 17-a Ple
nară a C.C. al P.S.U.G. Plenara a 
dezbătut și aprobat in unanimitate 
proiectul de raport al C.C. al 
P.S.U.G. la cel de-al VIII-lea Con
gres al P.S.U.G. și proiectul de Di
rective ale congresului cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare a eco-

Londra multiseculară
însemnări de călătorie

Călătorul care vizitează insulele 
britanice „descoperă" țara incepînd 
cu reprezentativa ei capitală : statis
tici, poate nu complete, ne oferă ci
fra de două milioane și . jumătate de 
vizitatori ai Turnului Londrei-, prim 
obiectiv al unui itinerar turistic cla
sic care poate include destule escale 
interesante : Weștminster Abbey, cu 
cimitirul care evocă atitea capitole 
de istorie literară engleză. Westmin- 
sțerul, sediu al parlamentului, 
Greenwich, pe malul Tamisei, unde 
se lasă admirată „Cutty Sark", cea 
mai frumoasă dintre corăbiile cu 
pînze care, în veacul al XVIII-lea, 
le-au înlesnit englezilor tabjetul cea
iului, Hyde Park-ul. cu gazon multi
secular și oratori neobosiți.

Dar chiar dacă, hotărît să-și con
firme o imagine prestabilită, s-ar 
obstina să 'caute In Londra numai 
urmele trecutului, numai materiali
zările faimosului tradiționalism bri
tanic, un oaspete atent nu poate să 
ignore realitatea că marele oraș nu 
reflectă numai istoria veche, ci și e- 
voluț'a contemporană, așa cum, venit 
să admire catedrala Sf. Paul, nu 
poate să evite cu privirea săgeata 
colosală (186 de metri) a turnului 
poștei.

în unele cazuri, înnoirea echiva
lează cu redescoperirea unor forme 
tradiționale : Teatrul elisabetan de 
la Islington va reconstitui, în clădi
rea unei biserici abandonate, sala în 
formă de „O", cu scena înconjurată 
de spectatori, obișnuită în epoca lui 
Shakespeare ; va urma, se prevede, 
edificarea teatrului „The Globe", 
exact pe locul unde se înălța acela 
din perioada elisabetană. Constata
rea pe care o impun numeroasele 
„premiere" urbanistice și din alte 
domenii este, in ultimă instanță, 
aceea că, rămînînd atașați multor 
tradiții, englezii din zilele noastre își 
deseope-ră o autentică receptivitate 
la înnoiri. Cum altfel s-ar explica

Vedere pe Tamisa

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Marii Britanii

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Marii Britanii, ambasadorul acestei 
țări la București, Denis Seward Las
key, a oferit, vineri după-amiază. o 
recepție.

Au luat parte Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior. Pom
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă. 
Dan Enăchescu, ministrul sănătății, 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători șu

P. C. din Austria
Furnberg și Walter Wachs, mem
bri ai Biroului Politic, Heinrich 
Fritz, membru al C.C., șeful secției 
externe a C.C. al P.C.A., Johann 
Steiner, activist al secției externe a 
C.C. al P.C.A.

Convorbirile s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

In cursul după-amiezii de vineri, 
delegația P.C.R. a vizitat Școala de 
subingineri de la Moedling, locali
tate din apropierea Vienei. Oaspeții 
români au fost salutați cu cordiali
tate de directorul școlii, ing. Hams 
Kraichich, care i-a informat despre 
activitatea acestei instituții.

Delegația a fost însoțită de Dumi
tru Aninoiu, ambasadorul României 
în Austria.

ministrul afacerilor externe al R.S.S. 
Ucrainene, a oferit o masă.

Alexandru Ungur a oferit o recep
ție, la care au participat F. D. Ov- 
cearenko, membru supleant al Birou
lui, secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, G. I. Șevciuk, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, miniștri, membri ai guver
nului R.S.S. Ucrainene, lucrători cu 
munci de răspundere din aparatul de 
partid și de stat al R.S.S. Ucrainene, 
reprezentanți ai M.A.E. al U.R.S.S., 
conducători ai unor instituții centrale, 
activiști pe tărîm obștesc, oameni de 
cultură și artă, ziariști. Au participat, 
de asemenea, membri ai corpului con
sular din Kiev.

al P.S.U.G.
nomiei naționale a R. D. Germane 
pe perioada 1971—1975.

In legătură cu problemele înscrise 
la ordinea de zi, au prezentat expu
neri Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

faptul că, în februarie anul acesta, 
decimalizarea monedei britanice — 
pregătită, este drept, cu remarcabilă 
minuție și ingeniozitate — s-a dove
dit a fi, pină la urmă, o operație 
fără pronosticatele dureri ?

Există, desigur, și domenii în care 
nu se impun opțiuni, în care tradi
ția, departe de a se contrapune 
inovației, îi creează acesteia din 
urmă premise avantajoase. Pornind 
de la tradiții strălucite, cercetarea 
științifică și tehnologia britanică o- 
cupă poziții de frunte pe plan inter
național, asigurînd dezvoltarea favo
rabilă a unor ramuri imoortante ale 
industriei moderne. In Marca Erita- 
nie sint produse o gamă cuprinză
toare de computere, accesoriu esen
țial al dezvoltării economice ; în 
domeniul de avangardă al energe
ticii nucleare. cercetătorii britanici 
au elaborat soluții tehnice extrem țje 
valoroase ; construcția de motoare, 
electrotehnica, aeronautica — sînt 
cîteva dintre sectoarele in care teh
nologia britanică ocupă unul din pri
mele locuri pe pian mondial.

Sînt realizări prestigioase și, tot
odată, premise optime pentru parti
ciparea la circuitul de bunuri mate
riale și tehnico-științifice pe pare il 
impune evoluția contemporană. Pro
ces în care dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor româno-engleze se înscrie 
în mod firesc — după cum atestă ci
frele care arată că volumul schim
burilor comerciale intre cele două 
țări s-a dublat în ultimii cinci ani 
și a crescut de cinci ori în ultimii 
zece ani ; sau după cum confirmă 
cursul ascendent al schimburilor cul
turale. De asemenea, după cum au 
demonstrat-o contactele Ia diferite 
niveluri, ocazionînd bilanțuri pozitive 
— dar și constatarea persoectivelor 
favorabile ale extinderii relațiilor de 
cooperare, spre avantajul reciproc.

Mlhal MATEI

unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai 
cultelor, oameni de știință și artă, 
reprezentanți ai presei.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul Ma

rii Britanii la București a rostit o 
cuvîntare Ia posturile noastre de ra
dio și televiziune. (Agerpres)

In preajma alegerilor 
în sovietele supreme 

ale republicilor unionale 
și în sovietele locale 

CUVÎNTĂRILE ROSTITE DE ALEXEI KOSÎGHIN 
Șl NIKOLAI PODGORNÎI

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Du
minică, în Uniunea Sovietică vor a- 
vea loc alegeri în sovietele supreme 
ale republicilor unionale și în sovie
tele locale Spre sfirșitul campaniei 
electorale au avut loc întîlniri între 
alegători și candidați! propuși.

în acest cadru, la Moscova, Alexe! 
Kosighin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare în care s-a refe
rit pe larg la unele probleme ale po
liticii externe a Uniunii Sovietice. 
Comitetul Central al partidului și 
guvernului sovietic, a spus vorbito
rul. acordă o mare atenție problemei 
dezvoltării prin toate mijloacele a 
colaborării economice, cooperării în 
producție și tehnico-științifice cu 
celelalte țări socialiste. în actualul 
cincinal, în conformitate cu directi
vele aprobate de Congresul al XXIV- 
lea al partidului. Uniunea Sovietică 
își extinde simțitor comerțul cu ță
rile socialiste. Aceasta, a subliniat 
Alexei Kosighin, ne va da posibili
tatea ca, pe baze reciproc avanta
joase, să satisfacem în mai mare 
măsură necesitățile economiei națio
nale de diferite tipuri de utilaje și 
materiale, să îmbunătățim substan
țial aprovizionarea populației cu măr
furi de larg consum. Relațiile eco
nomice dintre țările socialismului 
sînt relații de colaborare socialistă 
frățească, ele se bazează pe egalitate 
în drepturi și sprijin reciproc, a sub
liniat vorbitorul.

Abordind problemele situației eu
ropene, șeful guvernului sovietic a 
relevat că tratatul sovieto—vest-ger- 
man. ca și tratatul dintre Polonia și 
R.F.G., se bazeaiză pe necesitatea de 
a porni de la situația, de fapt, care s-a 
stabilit ca urmare a celui de-al doi
lea război mondial și a evoluției 
postbelice. Tocmai de aceea, a subli
niat vorbitorul, tratatele întîmpină 
onoziția înverșunată a adversarilor 
destinderii, care încearcă în fel și 
chip să împiedice ratificarea și in
trarea lor în vigoare. împărtă
șim, a spus vorbitorul, opinia ex
primată nu de mult de cance
larul R.F.G.. Brandt, că aceste tra
tate sint „un exemplu al modului 
cum se poate obține partenerismul 
egal in drepturi în opera de men
ținere a păcii". Doar țelul principal 
al tratatelor este de a contribui la 
trecerea de la ostilitate și neîncre
dere la o împăcare reală, la înțele
gere reciprocă și colaborare. Acum, 
a menționat Alexei Kosighin, sar
cina este de a nu permite cercurilor 
militariste să întoarcă înapoi evolu
ția din Europa spre intensificarea 
încordării și fricțiunilor între state.

Evocînd evoluția situației din O- 
rientul Apropiat, vorbitorul a arătat 
că, în ultimul timp, adversarii Unei 
reglementări echitabile recurg la di
ferite manevre politice, legate, in 
special, de inițiativa de pace a 
R.A.U. în problema deschiderii Ca
nalului de Suez. Țelul acestor ma
nevre este de a consolida ocuparea 
Israeliană. a teritoriilor arabe, de a 
slăbi nemulțumirea pe care o pro
voacă politica Israelului numeroase
lor țări interesate în deschiderea 
canalului. Poporul sovietic, a decla
rat Kosighin, este solidar cu poporul 
R.A.U. și al celorlalte țări arabe în 
lupta impotriva imperialismului, 
pentru eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate, pentru independență națio
nală și progres social. Această soli
daritate, a spus el, a fost bine expri
mată în semnarea recentului tratat 
de prietenie și colaborare între Uniu
nea Sovietică și Republica Arabă 
Unită. Ajutînd Republica Arabă Uni
tă și celelalte țări arabe să-și întă
rească securitatea, a spus în conti
nuare vorbitorul, Uniunea Sovietică 
depune, totodată, eforturi intense în 
scopul reglementării pașnice a situa
ției din Orientul Apropiat, în confor
mitate cu cunoscuta rezoluție a Con
siliului de Securitate al O.N.U.

In continuare, șeful guvernului 
sovietic s-a ocupat de problema re
lațiilor sovieto-americane. El a de
clarat : „în ceea ce ne privește, 
sintem gata să ducem tratative cu 
Statele Unite în mod concret și în
tr-o sferă largă de probleme de in
teres reciproc. Se înțelege că po
ziția noastră constructivă nu a avut 
niciodată și nu are absolut nimic co
mun cu ceea ce se numește politica 
celor două superputeri".

Ocupîndu-se de unele probleme ale 
situației din Asia de Sud, Alexei 
Kosighin a subliniat că pentru pacea 
din această parte a lumii o mare 
importanță are situația relațiilor in- 
do-pakistaneze. Guvernul sovietic, a 
spus el, este îngrijorat de creșterea 
încordării în relațiile dintre acești 
doi vecini ai U.R.S.S., încordare le
gată de cunoscutele evenimente din 
Pakistanul răsăritean. Uniunea So
vietică, a spus vorbitorul, continuă 
să se pronunțe pentru soluționarea 
pașnică a tuturor problemelor care 
apar în relațiile dintre India și Pa
kistan și consideră că o bază bună 
pentru aceasta continuă să rămînă 
declarația de la Tașkent. Alexei Ko-

Algeria va rămîne stăpînă pe bogățiile sale
Un interviu al președintelui Boumediene

ALGER 11.— Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Intr-un 
interviu acordat săptămînalului fran
cez „Temoignage Chretien", și reluat 
de întreaga presă algeriană, președin
tele Houari Boumediene s-a referit 
la unele probleme actuale ale rela
țiilor dintre Algeria și Franța. „Al
geria, a declarat președintele, înțele
ge să rămînă proprietară asupra bo
gățiilor solului și subsolului său. Nit 
am ascuns niciodată, a continuat el, 
că, pentru noi, instituirea controlului 
asupra bogățiilor subsolului țării a 
constituit o opțiune politică. Ne aflăm 
in cel de-al doilea an al planului 
cvadrienal de dezvoltare, am lucrat 
mult pentru ca acesta să fie inde- 

sighin și-a exprimat convingerea că 
această linie ar corespunde intere
selor naționale ale popoarelor Indiei 
și Pakistanului.

In fața alegătorilor săi a rostit o 
cuvîntare și Nikolai Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. El a re
levat că P.C.U.S. își concentrează în 
prezent eforturile pentru realizarea 
unei creșteri considerabile a bună
stării poporului, fiind vorba de în
făptuirea unui amplu program de 
măsuri sociale în centrul cărora se 
află omul, munca și cerințele sale, 
materiale și spirituale. EI a subli
niat, în această privință, necesitatea 
perfecționării activității economico- 
organizatorice a statului sovietic. Si
tuația conducătoare a clasei munci
toare în societate, a subliniat Pod
gornîi, determină creșterea neabătută 
a rolului partidului comunist, care a 
devenit avangarda de luptă a tu
turor oamenilor muncii, a întregului 
popor. De caracterul monolit al 
partidului comunist, de caracterul in
disolubil al legăturilor sale cu po
porul, de transpunerea în viață cu 
consecvență a politicii sale științi
fice, marxist-leniniste, depinde în
tr-o măsură hotărîtoare succesul con
struirii comunismului.

Președintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. s-a referit în continuare la 
unele probleme, internaționale. Uniu
nea Sovietică, a declarat el, se va 
opune și de acum înainte activ poli
ticii agresive a imperialismului, ori
unde s-ar manifesta ea — in Asia de 
sud-est sau Orientul Apropiat, în 
Africa, America Latină sau în oricare 
altă regiune a lumii. Vom acorda 
sprijinul și ajutorul multilateral ne
cesar popoarelor Vietnamului și ce
lorlalte țări din Indochina, în lupta 
lor justă împotriva intervenționiștilor 
americani.

N. Podgornîi a arătat că în activi
tatea de politică externă a Uniunii 
Sovietice, riposta fermă dată forțe
lor agresiunii și asupririi se îmbină 
cu linia constructivă spre reglemen
tarea problemelor internaționale ur
gente. Programul preconizat la Con
gresul al XXIV-lea al partidului, a 
spus vorbitorul, prevede direcțiile 
concrete ale luptei pentru lichidarea 
focarelor de agresiune și război ge
nerate de imperialism, pentru înce
tarea cursei înarmărilor, interzicerea 
armelor de exterminare în masă, slă
birea încordării, stabilirea unei cola
borări internaționale reciproc avanta
joase.

în capitolul consacrat situației eu
ropene, N. Podgornîi a declarat că 
Uniunea Sovietică consideră că toate 
problemele europene pot și trebuie 
să fie rezolvate concomitent, paralel, 
fără a le lega intr-un singur pachet. 
Ne pronunțăm activ și consecvent, a 
declarat vorbitorul, pentru slăbirea 
încordării, însănătoșirea situației, în
tărirea statu-quo-ului teritorial exis
tent în Europa. La aceasta ar contri
bui într-o măsură considerabilă in
trarea în vigoare a tratatelor înche
iate de Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Polonă cu Republica 
Federală a Germaniei. Ne pronunțăm 
pentru ca, înlăturind piedicile și ter
giversările artificiale, să se realizeze 
o reglementare reciproc accent.abilă 
în problema Berlinului occidental. Aș 
vrea, a menționat Podgornîi, să-mi 
exprim speranța că și partenerii 
noștri de tratative doresc aceiași 
lucru.

Convocarea Conferinței europene în 
problemele securității și colaborării 
ar sluji substanțial la destinderea în
cordării și întărirea păcii în Europa. 
Poziția U.R.S.S. și a celorlalte țări 
socialiste care au formulat ideea 
convocării conferinței, a relevat în 
continuare vorbitorul, este clară ți 
precisă : e timpul ca de Ia declara
țiile generale, chiar și pozitive, dar 
care nu obligă la nimic, în legătură 
cu foloasele conferinței, să se treacă 
la faza activă a pregătirii ei prac
tice. îndemnăm la aceasta toate sta
tele interesate.

In continuare, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem a spus : Un 
viu ecou au produs in lume propu
nerile sovietice cu privire la reduce
rea forțelor armate și înarmărilor și, 
prin aceasta, la reducerea acuității o- 
poziției militare din Europa centrală. 
Ne. situăm — și acest lucru a fost 
reafirmat în cuvîntarea rostită de 
L. I. Brejnev la festivitățile de la 
Tbilisi — pe o poziție clară : pentru 
a stabili amploarea și caracterul e- 
ventualei înțelegeri, pentru a verifica 
intențiile părților în aceste probleme, 
trebuie să începem tratative.

Evocînd călătoria pe care a făcut-o 
recent în Republica Arabă Unită, N. 
Podgornîi a declarat că relațiile 
Uniunii Sovietice cu R.A.U. intră în
tr-o etapă nouă, fapt demonstrat e- 
locvent de încheierea tratatului de 
prietenie și colaborare între cele două 
țări. Tratatul, a subliniat vorbitorul, 
constituie o bază juridică trainică nu 
numai pentru actualele raporturi de 
prietenie sovieto-egiptene, dar și pen
tru dezvoltarea lor continuă.

plinit, deoarece de el depinde viito
rul țării. Trebuie să ne folosim, așa 
cum este și normal, de rezervele de 
hidrocarburi ale țării noastre, care 
sint proprietatea poporului".

în continuare, șeful statului a re
levat că, neînțelegînd această situa
ție, companiile franceze și consorțiul 
internațional al petrolului fac pre
siuni asupra Algeriei, incercînd să-i 
boicoteze petrolul. „Hotărind boicotul, 
a spus vorbitorul, companiile au a- 
doptat o atitudine de o extremă gra
vitate. Ele trebuie să înțeleagă că noi 
le-am oferit 45 la sută din interesele 
deținute în Algeria și o indemniza
ție corespunzătoare. In actuala situa
ție, ele riscă să piardă totul".
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>viața internațională
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încheierea lucrărilor Congresului

al XVI-lea al Partidului IOSIF BANC

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIONALE

A R. D. VIETNAM
Ton Duc Thang ales în funcția de președinte al țârii

Sosirea la Atena a ministrului
de externe al României

Popular Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 11 — Trimisul spe

cial Agerpres, Gh. Ciobanu, trans
mite : In sala festivă a Palatului 
Marelui Hural Popular din Ulan Ba
tor a avut loc vineri ședința de în
chidere a lucrărilor celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol. In sală se 
aflau delegați și invitați mongoli, 
precum și delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești și ale parti
delor democratice care au participat 
ca invitate la lucrările congresului.

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., a 
anunțat că delegații la congres au 
ales într-o atmosferă de deplină uni
tate noile organe conducătoare de 
partid : Comitetul Central, format 
din 83 membri și 55 membri suple- 
anți, și Comisia centrală de revizie.

Prima plenară a noului Comitet 
Central a ales Biroul Politic al C.C. 
al P.P.R.M., din care fac parte : 
T. Dughersuren, N. Jagvaral, S. Luv- 
san, D. Maidar, U. Molomjanț, J. 
Sambu și J. Țedenbal.

Plenara a ales în funcția de prim- 
■ecretar al C.C. al P.P.R.M. pe tova
rășul Jumjaaghiin Țedenbal. Tova
rășii T. Dughersuren, N. Jagvaral, 
D. Molomjanț și B. Lhamsuron au 
fost aleși secretari ai C.C. al 
P.P.R.M. Președinte al Comitetului 
controlului de partid de pe lîngă 
C.C. al P.P.R.M. a fost ales tovarășul 
N. Luvsanravdan. Din însărcinarea 
noului C.C., tovarășul Țedenbal a 
mulțumit delegaților 
derea acordată.

Apoi, delegații la 
probat documentele 
timpul lucrărilor. în 
fost citite declarațiile celui de-al 
XVI-lea Congres al P.P.R.M. privind 
solidaritatea cu popoarele din Indo
china și în sprijinul popoarelor arabe.

în cuvîntul de încheiere, tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal a înfățișat 
principalele concluzii ale lucrărilor 
congresului privind activitatea parti
dului, dezvoltarea economică și po
litică a societății și edificarea în vi
itor a socialismului în R. P. Mon
golă. „Partidul nostru, parte inte
grantă a mișcării comuniste interna
ționale, are datoria ca și pe viitor să 
transpună neabătut în viață progra
mul sarcinilor partidului în vederea 
desăvârșirii construcției socialismului 
în R. P. Mongolă", a spus vorbitorul.

în continuare, Jumjaaghiin Țeden-

pentru încre-

congres au a- 
dezbătute în 

continuare, au

bal a relevat satisfacția partioipan- 
ților la congres față de prezența la 
lucrările înaltului for de partid 
mongol a delegaților partidelor co
muniste și muncitorești frățești din 
toate regiunile lumii. „în inimile 
delegaților la congres și ale tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră 
au aflat un puternic răsunet luările 
de cuvînt ale reprezentanților parti
delor frățești, în care aceștia au 
realizat un schimb de experiență 
asupra luptei pentru construcția so
cietății socialiste și comuniste, în 
sprijinul intereselor celor mai im
portante ale oamenilor muncii, pen
tru eliberarea națională și progresul 
social al popoarelor", a spus vorbi
torul, care a adresat reprezentanților 
partidelor frățești mulțumiri pentru 
participarea la lucrările congresului 
și urările adresate oamenilor muncii 
mongoli.

„Permiteți-mi să-mi, exprim con
vingerea profundă că întregul popor 
mongol, aprobînd hotărîrile celui 
de-al XVI-lea Congres al P.P.R.M., 
va întimpina într-o atmosferă de 
mare avint politic și creator apro
piata aniversare glorioasă a unei 
jumătăți de veac a revoluției popu
lare mongole cu noi succese strălu
cite pe tărîmul muncii constructive. 
Toate forțele și energiile noastre 
si nt_ mobilizate pentru traducerea în 
viață cu succes a hotărîrilor celui 
de-al XVI-lea Congres al partidu
lui" — a încheiat tovarășul Jumjaa- 
ghiin Țedenbal.

★
Vineri, în Palatul Marelui Hural 

Popular al R.P. Mongole, a avut loc, 
în prezenta conducătorilor de partid 
și de stat mongoli, solemnitatea în- 
mlnărti medaliei jubiliare „50 de ani 
de la victoria revoluției populare 
mongole" delegațiilor de partid parti
cipante la lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al P.P.R.M., prin
tre care și delegației Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C R. Medaliile au fost înmînaite 
de Jar.isarangl»iin Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar.

în aceeași zi, Comitetul Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol a oferit o recepție în cinstea oas
peților străini la congres.

BELGRAD 11 — Corespondentul 
Agerpres, George lonescu, transmite: 
Continuîndu-și vizita în 
goslavia, tovarășul Iosif 
președinte al Consiliului 
al Republicii Socialiste 
fost vineri dimineața oaspetele colec
tivului Combinatului agro-industrial 
„Belgrad", una dintre cele mai mari 
întreprinderi de acest fel din Iugo
slavia. unde i-au fost prezentate ac
tivitatea unor unități specializate în 
creșterea animalelor, metodele folo
site pentru sporirea producției de 
carne și lapte. Oaspetele a plecat a- 
poi la Novi Sad, unde a făcut o vi
zită la sediul Vecei Executive pro
vinciale, fiind întîmpinat și salutat de 
Sava Filipovici, vicepreședinte al 
Vecei Executive a Voivodinei. Au 
fost vizitate, de asemenea, întreprin
derea „Betonul", care realizează pro
duse destinate agriculturii, precum 
și sistemul de hidroameliorații Du- 
năre-Tisa-Dunăre.

în cursul călătoriei, tovarășul Io
sif Banc a fost însoțit de Radivoie 
Markovici, vicepreședinte al Vecei 
Executive a Republicii Socialiste 
Serbia.

R S.F. Iu- 
Banc, vice- 
de Miniștri 
România, a

W. Ulbricht

(Agerpres). — WalterBERLIN 11
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, l-a primit joi 
pe Clodomiro Almeyda, ministrul de 
externe al Republicii Chile, aflat în 
vizită la Berlin. în cursul convorbi
rii care a avut loc cu acest prilej, 
Walter Ulbricht a relevat importanța 
victoriei forțelor populare din Chile 
și succesele obținute de poporul și 
guvernul chilian în înfăptuirea pro
gramului democratic, antiimperialist.

Cuvîntarea ministrului muncii al României 
la Conferința Internațională a Muncii

GENEVA 11 (Agerpres).— La Palatul Națiunilor Unite din Geneva 
continuă lucrările celei de-a 56-a Conferințe Internaționale a Muncii. 
Ati loc dezbateri pe marginea raportului directorului general al Or
ganizației Internationale a Muncii document care sintetizează activi
tatea O.I.M. și schițează principalele preocupări de viitor.

în cadrul dezbaterilor a luat cu- 
vintul ministrul muncii al Republicii 
Socialiste România, Petre Lupu, care 
a relevat însemnătatea actualei sesi
uni a conferinței, chemată să exami
neze probleme de stringentă actuali
tate ale dezvoltării economice în co
relație cu exigențele progresului so
cial. Vorbitorul a arătat că, a- 
vînd în vedere necesitatea o- 
biectivă a cooperării dintre state, 
resiunea va trebui să dea un nou im
puls colaborării în domeniile care 
sînt proprii organizației, astfel îneît 
O.I.M. să-și sporească aportul la fa
cilitarea eforturilor de dezvoltare ale 
tuturor națiunilor. în primul rînd ale 
celor în curs de dezvoltare, să contri
buie mai eficient la atenuarea și li
chidarea disparităților între diferitele 
țări, regiuni și categorii ale popu
lației globului.

Analizînd principalele probleme ri
dicate în raportul directorului gene
ral cu privire la activitatea O.I.M., 
vorbitorul a apreciat că organizația 
a obținut o serie de rezultate pozi
tive în promovarea cooperării ca fac
tor menit să atenueze discrepanțele 
dintre state în dezvoltarea economi
că. Organizația, a spus el. dispune de 
resurse pentru ca, în conformitate cu 
mandatul ce i-a fost încredințat, să 
se angajeze mai hotărît pe calea sus
ținerii eforturilor de dezvoltare eco
nomică și socială. în acest sens, mi
nistrul român a făcut unele sugestii 
și recomandări concrete în legătură 
cu domeniile ce vor trebui să se 
bucure de o atenție sporită în activi
tatea viitoare a O.I.M. ; el a eviden
țiat necesitatea stimulării cooperării 
Internaționale în acele domenii ce 
depășesc în mod obiectiv posibilită
țile actuale ale țărilor aflate în plin 
proces de dezvoltare, precum și uti
litatea examinării, în continuare, în 
spirit realist și cu mai multă stăru
ință, a modalităților de ameliorare 
a structurii și mecanismului institu
țional al O.I.M. Accentul va trebui 
pus, după părerea noastră, a arătat 
vorbitorul, pe adaptarea structurii 
O.I.M. la realități, pe democratizarea 
mecanismului ei, conform cu cererile 
legitime ale unui mare număr de 
state. în conformitate cu normele de 
drept și cu cerințele echității, trebuie 
să se acționeze constant pentru ca 
O.I.M. să devină pe deplin o organi
zație a statelor suverane și egale în 
drepturi. Ne pronunțăm cu toată fer
mitatea împotriva oricăror tendințe 
de încălcare a principiilor de drept șl 
a normelor înscrise în constituția or
ganizației, a declarat ministrul ro
mân.

Apreciem că, în perioada următoa
re, problema folosirii forței de mun-

că, sub toate aspectele care intră în 
raza de acțiune a O.I.M., va trebui 
să facă obiectul unor preocupări mai 
sistematice din partea organizației. 
In acest sens, s-ar putea avea în ve
dere pregătirea unei reuniuni inter
naționale, sub egida O.I.M., pe tema 
folosirii forței de muncă. Credem că 
organizația poate folosi mai eficient 
posibilitățile de care dispune pentru 
diseminarea experienței înaintate în 
unele domenii de interes general, 
cum este acela al recalificării forței 
de muncă ca rezultat al mutațiilor 
determinate de revoluția tehnico-ști- 
ințifică, de modificările ce intervin 
în structura economică.

în continuarea Intervenției sale, 
ministrul muncii s-a referit pe larg 
la realizările economice și sociale ale 
țării noastre.

România — a spus apoi vorbitorul 
— sprijină, pe măsura posibilităților 
pe care le are. eforturile de progres 
ale țărilor în curs de dezvolta
re, susține lupta lor pentru indepen
dența politică și consolidarea econo
miei naționale. în legătură cu cadrul 
international in care se desfășoară 
activitățile O.I.M., tovarășul Petre 
Lupu s-a referit la principiile țării 
noastre în problema relațiilor din
tre state.

Delegația română ține să sublinieze 
și de această dată, a spus în conti
nuare vorbitorul, că îndeplinirea 
mandatului O.I.M. reclamă participa
rea tuturor statelor interesate, înfăp
tuirea universalității organizației. 
Cerem, de aceea, în mod hotărit. să 
se pună capăt situației cu totul anor
male în care R.P. Chineză. R. D. Ger
mană și alte țări socialiste continuă 
să fie supuse unor practici discrimi
natorii, fiind împiedicate să-și aducă 
contribuția la activitățile acestui for 
internațional.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
dorința guvernului român de a coo
pera și pe viitor în mod activ cu Or
ganizația Internațională a Muncii.

HANOI 11 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la Hanoi a avut 
loc prima sesiune a Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam a celei 
de-a patra legislaturi.

Ton Quang Phiet, 
ral al Comitetului 
Adunării Naționale, 
raport cu privire la 
rezultatele alegerilor 
rea Națională a celei de-a patra le
gislaturi. Nguyen Duy Trinh, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne, a prezentat, in numele Con
siliului de Miniștri, un raport pri
vind activitatea diplomatică, iar 
Vo Nguyen Giap, vicepremier și mi
nistru al apărării naționale, a pre
zentat un raport cu privire la situa
ția luptei militare. De asemenea, a 
fost prezentat un raport în legătură 
cu activitatea Comitetului Perma
nent intre cele două legislaturi.

In continuare, Adunarea Națională 
a procedat la alegerea conducătorilor 
și a organelor de stat. Ton Duc 
Thang a fost ales președinte al 
R. D. Vietnam, iar Nguyen Luong

secretar gene- 
Permanent al 
a prezentat un 
desfășurarea și 
pentru Aduna-

Bang, vicepreședinte. Președinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a fost ales Truong Chinh. 
Fam Van Dong a fost desemnat 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iar Vo Nguyen Giap, Nguyen Duy 
Trinh, Le Thanh Nghi, 
Toai, Nguyen Con, Do 
Hoang 
Nguyen Giap 
ministru al apărării, iar Nguyen Duy 
Trinh — de ministru al afacerilor 
externe. Tran Quoc Hoan este mi
nistru al securității publice, Xuan 
Thuy — ministru fără portofoliu, 
Duong Quoc Chinh — ministru al a- 
facerilor interne, iar Le Quang Ba 
— președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării.

Adunarea Națională a ales, de a- 
semenea, Consiliul Apărării Națio
nale. Președinte al Consiliului a fost 
ales Ton Duc Thang, iar vicepreșe
dinte — Fam Van Dong.

In cadrul ședinței de închidere, 
președintele R. D. Vietnam, Ton Duc 
Thang, și președintele Consiliului de 
Miniștri, Fam Van Dong, au rostit 
cuvîntări.

Phan 
Muoi 

Ânh, vicepreședinți, 
deține și funcția

Ke
Și Vo 

de

ATENA 11. — Corespondentul
Agerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a sosit vineri la Atena. Pe 
aeroportul Ellinikon, el a fost întâm
pinat de Ch. Xainthopoulos-Palamas,

★
Vineri dimineața a plecat spre 

Atena ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care, la invitația 
guvernului grec, va face o vizită 
oficială în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul român a fost condus de 
Vasile Gliga, Petru Burlacu, ad- 
juncți ai ministrului, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au fast prezenți Jean Ch. Cam-

subseoretar de stat la Ministerul Afa» 
cerilor Externe al Greciei, Jean Ch. 
Cambiotis, ambasadorul Greciei la 
București, și alte persoane oficiale.

Au fost de față .ambasadorul Româ
niei Ia Atena, Francisc Păcuraru, șl 
membri ai ambasadei.

★
biotis, ambasadorul Greciei la Bucu- 
rești, și membri ai ambasadei.

★
în drum spre Atena, ministrul afa

cerilor externe al României a făcut 
o escală la Sofia. Pe aeroportul din 
capitala bulgară, ei a fost întîmpinat 
de Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al Bulgariei, și Kiril Neste
rov, locțiitor al ministrului de exter
ne. A fost de față ambasadorul Ro
mâniei la Sofia, Nicolae Blejan.

(Agerpres)

CONVORBIRI CU PRIMUL MINISTRU 
MINISTRUL DE EXTERNE AL GRECIEI

Un mesaj al lui Norodom Sianuk

adresat poporului khmer
PEKIN 11 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Național Unit 
al Cambodgiei, a adresat poporului 
khmer un mesaj în care denunță 
acțiunile organizate de trupele regi
mului Lon Nol-Sirik Matak în zona 
Siem Reap și care au provocat pa
gube ireparabile vestitelor temple 
de la Angkor, unele din cele mai 
impresionante monumente ale civi
lizației khmere. Norodom Sianuk ci
tează, în acest sens, mărturii cafe 
atestă grava responsabilitate a auto
rităților de la Pnom Penh pentru

pagubele aduse acestui ansamblu 
monumental ce datează de peste opt 
secole.

Mesajul condamnă, totodată, hotă- 
rirea regimului Lon Nol-Sirik Matak 
de a înlocui drapelul național, vene
rat de secole de către poporul khmer.

Pe de altă parte, Norodom Sianuk 
înfierează acțiunile criminale comise 
de regimul de la Pnom Penh împo
triva a mii și mii de demonstranți 
pașnici khmeri, care au căzut sub 
focul mitralierelor, precum și împo
triva a zeci de mii de civili de alte . 
naționalități.

SI ț
în

de externe
Mănescu, a avut o întrevedere cu 
primul ministru și ministru al afa
cerilor externe al Greciei, Gheorghios 
Papadopoulos. Au fost de față am
basadorul României la Atena, Fran
cisc Păcuraru, și Ch. Xanthopoulos 
Palamas, subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe.

în cursul oonvorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a realizat un 
schimb de păreri cu privire la sta
diul actual și evoluția in continuare 
a relațiilor româno—grecești. S-a 
constatat ci relațiile dintre România 
și Grecia evoluează in interesul ce
lor două popoare, al colaborării in
ternaționale și păcii. Au fost, de ase
menea, abordate unele probleme in
ternaționale actuale, îndeosebi cu 
privire la securitatea europeană și 
colaborarea balcanică.

Convorbirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de sinceritate și respect 
reciproc.

în aceeași zi, primul ministru și 
ministrul afacerilor externe al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, a ofe
rit un dejun oficial în onoarea mi
nistrului de externe al României, 
Corneliu Mănescu, și a soției sale. La

cursul zilei de vineri, 
al României, 

a avut
ministrul 
Corneliu

dejun au participat Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului de exter
ne, Francisc Păcuraru, ambasadorul 
român la Atena, membri ai ambasa
dei. Din partea greacă au luat parte 
Stylianos Pattakos, prim-vioepremier, 
N. Makarezos, ministru al coordonării 
economice, I. Pa teas, ministru fără 
portofoliu, S. Zappas, ministrul co
merțului, A. Androutsapoulos, minis
trul finanțelor, I. Papavlahapoulos, 
ministrul agriculturii, Ch. Xanthopou- 
los Palamas, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, gene
ral O. Anghelis, șeful forțelor arma
te, J. Cambiotis, ambasadorul Greciei 
la București.

Dejunul s-a desfășurat lntr-o at
mosferă cordială.

Tendințe pozitive

GUVERNUL FRANCEZ ESTE FAVORABIL
UNEI CONFERINȚE GENERAL-EUROPENE
M. Schumann despre unele probleme internaționale

PARIS 11 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit în Adunarea Națională, 
Maurice Schumann, ministrul de ex
terne al Franței, a abordat proble
ma convocării unei conferințe 
general-europene pentru securitate, 
subliniind că „respingerea împărțirii 
lumii in blocuri antagoniste", „inde
pendența. opțiunilor Franței" și „ser
viciul în slujba păcii" determină gu
vernul său să fie favorabil conferin
ței.

Maurice Schumann a afirmat că 
Franța a ales o poziție de indepen
dență in problema conflictului din 
Orientul Apropiat. „Ea ar înceta să 
se afle pe o asemenea poziție dacă 
și-ar modifica politica, de exemplu, 
în ce privește armamentul pentru 
țările aflate pe frontul. de bătălie 
sau doctrina privind nedobîndirea de 
teritorii prin război", a spus minis
trul francez.

Abordind unele aspecte legate de 
Piața comună, vorbitorul a relevat 
că negocierile de lărgire nu și-au 
atins incă scopul. „în ce privește 
aprofundarea Pieței comune, a de
clarat Maurice Schumann, trebuie să 
constat că, după părerea noastră, 
ritmul este prea lent și, mai ales, 
nesigur".

Făcînd aluzie Ia recenta hotărîre a 
guvernului R. F. a Germaniei de a 
institui un curs fluctuant al mărcii

MOSCOVA
us- 
cu
U-

în 
fă-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Vineri Ia ora 14,00, ora Moscovei, sta
ția orbitală științifica sovietică „Saliut" efectuase un număr de 863 ro
tații in jurul Pămintului, dintre care 68 cu echipaj la bord.

Continua experimentele științifice

pe stația orbitală „Saliut"

vest-germane, vorbitorul a constatat 
că „coeziunea monetară a membri
lor comunității este zdruncinată 
mod periculos".

A. Gromîko-Roa Garcia
MOSCOV^ 11 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc o întrevedere 
între Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., și Râul 
Roa Garcia, ministrul de externe al 
Cubei, aflat, la invitația guvernului 
sovietic, într-o vizită oficială de 
prietenie în capitala U.R.S.S. în tim
pul întrevederii, cei doi miniștri au 
făcut un schimb de opinii asupra u- 
nui larg cerc de probleme privind 
dezvoltarea relațiilor sovieto-cuba- 
neze, precum și situația internațio
nală actuală — informează agenția 
TASS.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Ambasadorul R. P. Chi

neze în U.R.S.S., Llu Sin-ciuan, 
a efectuat, timp de 20 de zile, o că
lătorie în orașele Dușanbe. Tașkent, 
Frunze, Alma-Ata și Novosibirsk. în 
timpul călătoriei, el a vizitat între
prinderi industriale, 
sovhozuri, instituții 
culturale, informează agenția TASS.

0 delegație română condu-' 
să de Ștefan Constantinescu, adjunct 
al ministrului industriei metalurgi
ce, a sosit la Alger. Delegația ur
mează să aibă convorbiri la Ministe
rul algerian al Industriei și Ener
giei, la Societatea națională de side
rurgie „S.N.S." și la societatea na
țională de cercetări și exploatări 
miniere Sonarem.

colhozuri și 
științifice și

Huon Iun-șen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, și 
Iao Ven-iuan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, au 
avut o convorbire cu Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic al C.C.

SCHIMB DE MOSTRE DE SOL LUNAR ÎNTRE OAMENII 
DE ȘTIINȚĂ SOVIETICI Șl AMERICANI

al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, și Tran Sam, ministru ad
junct al apărării naționale al Repu
blicii Democrate Vietnam — infor
mează agenția China Nouă.

La invitația grupului par
lamentar al U.R.S.S.,13 Mos- 
cova a sosit Pio Carlo Terenzio, se
cretar general al Uniunii Interparla
mentare. Oaspetele a fost primit de 
Alexei Șitikov, președintele grupu
lui parlamentar al U.R.S.S., relatea
ză agenția TASS.

0 delegație comercială 
peruană, condus^ carlos Alza- 
mora Traverso, subsecretar pentru 
probleme economice în Ministerul 
Afacerilor Externe, a sosit intr-o 
vizită de prietenie în China — in
formează agenția China Nouă.

Procesele a cinci cetă
țeni americani care 3U viol3t 
recent apele teritoriale ale Cubei și 
au pătruns ilegal pe teritoriul na
țional vor începe în fața unor in
stanțe revoluționare din Havana, a 
anunțat guvernul cubanez. Pe de 
altă parte, ziarul „Granma" anunță 
deschiderea unei anchete în legătură 
cu pătrunderea în apele teritoriale 
cubaneze a unui remorcher american.

în cursul celei de-a 
cincea zile de lucru, 
»smonauții au reali
zat «pectrografierea 
unor porțiuni de 
cat sau acoperite 
apă din teritoriul
niunii Sovietice și au 
stabilit cu ajutorul 
spectrometrului carac
teristicile optice ale

atmosferei. Cosmonau- 
ții au început, de 
asemenea, efectuarea 
experimentelor cu un 
telescop destinat în
registrării radiațiilor 
gama. Conform pro
gramului de zbor, a a- 
vut loc o orientare a 
stației și trecerea aces
teia la regimul de sta-

bilizare automată, 
aceeași zi au fost 
cute cercetări privind 
influența mediului cos
mic asupra proprietă
ților diferitelor obiec
te utilizate în optică, 
ceea ce va sluji la pro
iectarea telescoapelor 
astronomice extraat- 
mosferice.

I 
I

*
A

BELGRAD Cea de-a doua ședință a Conferinței5 9

organizațiilor Uniunii Comuniștilor
9

din Armata Populară Iugoslavă
Acti-BELGRAD 11 (Agerpres). — 

vitatea comuniștilor din armata iu
goslavă, legată de actuala situație 
politico-socială, precum și amenda
mentele la Constituție au constituit 
tema celei de-a doua ședințe a Con
ferinței organizațiilor Uniunii Co
muniștilor din Armata Populară Iu
goslavă, care a avut loc la Belgrad, 
informează agenția Taniug. La ședin
ță au participat toți membrii Prezidiu
lui U.C.I. din rîndurile armatei, pre
cum și Vladimir Bakarici, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., și Nikola Liubicici, secretar 
de stat pentru apărarea națională.

In raportul pregătit pentru confe
rință, menționează agenția. 
Efectivul armatei sprijină 
rîre concluziile celei de-a 17-a șe
dințe a Prezidiului U.C.I.,' hotărîrile 
celui de-al doilea Congres 
cipanților la autoconducere din Iu
goslavia și pozițiile categorice ale 
președintelui Tito — că toate pro
blemele arzătoare trebuie soluțio
nate rapid, în special cele ce privesc 
continua dezvoltare economică, îm-

se arată: 
cu hotă-

al parti-

bunătățirea nivelului de trai al oa
menilor muncii cu veniturt mici și 
'lupta hotărîtă împotriva naționalis
mului și șovinismului, a activității 
forțelor dușmănoase ce se pronunță 
împotriva autoconiucerii.

Este sigur, se subliniază în raport, 
că organizațiile Uniunii Comuniști
lor din armată nu pot să permită unor 
indivizi ca, in numele falsului radi
calism, să genereze confuzie în ju
rul locului și rolului Armatei , Popu
lare Iugoslave, 
muniștii din 
din U.C.I.

în legătură 
a republicilor 
nele de conducere ale armatei iu
goslave. în încheierea raportului se 
arată că amendamentele la Consti
tuție reprezintă un element impor
tant și o condiție pentru realizarea 
concepției potrivit căreia Armata 
Populară Iugoslavă reprezintă for
țele armate comune ale tuturor po
poarelor și naționalităților din Iugo
slavia.

relațiilor între co- 
armatâ și conducerea

cu reprezentarea egală 
și regiunilor in orga-

Mitingul de la Velika Gorifa

Un schimb de mostre de sol 
lunar, aduse pe Pămint de sta
ția automată sovietică „Luna-16" 
și navele cosmice americane 
„Apollo-U“ și „Apollo-12", a fost 
făcut la Moscova intre oameni 
de știință sovietici și americani. 
Schimbul, relatează agenția 
TASS, a avut loc in conformitate 
cu acordul existent intre Acade-

mia de Științe a U.R.S.S. și 
N.A.S.A. Oamenii de știință din 
cele două țări au exprimat spe
ranța că schimbul va permite 
efectuarea in laboratoarele sovie
tice și americane a unor analize 
comparative ale rocilor provenite 
din diferite sectoare ale supra
feței selenare.

Vizita grupului de tineri 
sovietici efectuată în Berli
nul occidental 13 invitatia Or
ganizației vest-beriineze 
Evanghelic" a luat sfîrșit, 
ză agenția 
au vizitat 
și instituții 
primiți de . 
dental. Klauis Schuetz.

Tineretul 
iriformea- 

sovietici 
industriale 
și au fost

TASS. Tinerii 
întreprinderi 

de învățămînt 
primarul Berlinului occi-

ZAGREB 11 (Agerpres). — Agen
ția Taniug anunță că, la 10 iunie, în 
localitatea Velika Gorița, de lîngă 
Zagreb, a avut loc un 
crat sărbătoririi a 30 
revoluție și 26 de ani 
rea Croației.

Luînd cuvîntul cu
Miko Tripalo, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., a de
clarat că Croația poate să progreseze 
numai în cadrul adevăratei comuni
tăți iugoslave multinaționale, bazate 
pe egalitatea in drepturi. El s-a re
ferit la perioada în care „popoarele 
iugoslave au fost împinse de acțiunile 
ocupanților fasciști intr-un război 
fratricid" și a menționat că „în 
acea perioadă se părea că nu există 
forțe care să poată să creeze pers
pectiva viitorului. Dar, a spus în 
continuare vorbitorul, în condițiile în 
care hitleriștii învingeau pe toate 
fronturile, cînd Europa era ocupată 
și cînd armatele germane fasciste 
pătrunseseră mult pe teritoriul Uniu
nii Sovietice în țara noastră a exis
tat un grup mic de oameni care a 
fost gata să înfăptuiască o nouă co
munitate, socialistă. Sîntem mîndri

miting consa- 
de ani de la 
de la elibera-

că aparținem acelei generații, acelui 
popor din rîndurile căruia au luat 
naștere partidul comunist și un ase
menea revoluționar cum este tova
rășul Tito“, a spus Tripalo, în acla
mațiile furtunoase ale miilor de 
participanți la miting.

Vorbitorul a amintit apoi că, odi
nioară, în rîndul poporului croat au 
activat forțe care doreau să-1 izoleze 
de celelalte popoare din Iugoslavia 
și care afirmau că poporul croat își 
poate rezolva problemele fără ega
litate în drepturi, fără frăția sîrbo- 
croată. în același timp, a subliniat 
Tripalo, în istoria poporului sîrb au 
acționat forțe care au sfătuit acest 
popor să nu colaboreze cu croații, 
să nu dezvolte frăția, egalitatea în 
drepturi și unitatea cu el. Dar Croa
ția poate progresa numai în cadrul 
unei adevărate comunități iugoslave 
multinaționale, bazate pe egalitate în 
drepturi. Nu există socialism fără o 
deplină libertate și egalitate în drep
turi a fiecărei națiuni, așa cum nu 
există egalitate în drepturi și liber
tate pentru fiecare națiune fără so
cialism, a declarat Miko Tripalo.
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A LUI DRAGOLIUB VUIȚA
BELGRAD 11 (Agerpres). — în 

relațiile dintre unele țări balcanice 
s-au înregistrat, in ultimul timp, 
schimbări pozitive, care contribuie 
la normalizarea situației și Ia o co
laborare mai largă in această parte 
a lumii, a declarat Dragoliub Vuița, 
ptsrtător de cuvînt al Secretariatului 
de stat iugoslav pentru afacerile ex
terne, la o conferință de presă orga
nizată la Belgrad și relatată de agen
ția Taniug. Subliniind că nu au fost 
înlăturate, desigur, toate elementele 
negative ce stau In calea relațiilor 
de bună vecinătate și a colaborării 
în această zonă, purtătorul de cuvînt 
a spus că Iugoslavia se pronunță 
pentru colaborarea între țările și po
poarele balcanice pe baza respectă
rii principiilor independenței, suve
ranității, integrității, egalității in 
drepturi și neamestecului in trebu
rile interne. „Aceasta este singura 
cale posibilă pentru asigurarea stabi
lității relațiilor și a colaborării intre 
țările balcanice, pentru crearea con
dițiilor necesare ca Balcanii să devi
nă o zonă a păcii, colaborării și secu
rității".

de administrație 
al P.N.U.D. 

Intervenția șefului 
delegației române

SANTIAGO DE CHILE 11. — Co
respondentul Agerpres transmite i 
La Santiago de Chile continuă lu
crările celei de-a XH-a sesiuni a 
consiliului de administrație al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.). La" sesiune 
participă și o delegație română, con
dusă de Gheorghe Diaconescu, re
prezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U.

Reuniunea a aprobat două proiec
te de cooperare între P.N.U.D. și 
România.

Luând cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. șeiful delegației române a ară
tat că prezenta sesiune a consiliului 
P.N.U.D. are o semnificație particu
lară. Ea marchează începutul unei 
etape noi in domeniul cooperării, 
care coincide cu lansarea programu
lui O.N.U. pentru cel de-al doilea 
deceniu al dezvoltării ; sesiunea are 
loc pentru prima oară intr-o țară în 
cuns de dezvoltare. Reprezentantul 
român a exprimat cuvinte de mul
țumire guvernului chilian pentru 
invitația făcută consiliului de a se 
reuni la Santiago. Au fost subliniate 
raporturile de prietenie și cooperare 
care se dezvoltă continuu intre Ro
mânia și Chile.

Referindu-se la programul de coo
perare al actualei sesiuni, ambasa
dorul român a vorbit pe larg despre 
principiile care trebuie să stea la 
baza acestei cooperări. Este vorba, a 
arătat Gheorghe Diaconescu. de o 
cooperare între parteneri egali și 
responsabili, în cadrul căreia guver
nele beneficiare trebuie să decidă 
nemijlocit asuora conținutului și 
modului de realizare a programelor 
El a arătat, totodată, că programul 
va trebui să se diversifice continuu, 
dîndu-se prioritate sectoarelor de 
bază ale oricărei dezvoltări eww- 
mice : industria, știința și tehnologia 
moderne, resursele umane, comerțul 
etc. România — a arătat el — par
ticipă cu interes la activitatea 
O.N.U. în domeniul cooperării eco
nomice și tehnico-ștlințifice, fiind 
convinsă. că pe această cale au de 
cîștigat pacea și colaborarea între 
popoare
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