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DELEGA ȚIA DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ 

CONDUSĂ DE T0 VARĂȘUL NICOLAE CEA UȘESCU 

S-A ÎNTORS ÎN CAPITALĂ

Un imperativ al cercetării
științifice agrosilvice:

DIN NIS1PURI-
TERENURI

Pe aeroport, mii de cetățeni au făcut o primire caldă, entuziastă 

membrilor delegației, tovarășului Nicolae Ceaușescu

RODITOARE
Unul dintre obiectivele importante prevăzute în programul național 

de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare îl constituie valorifi
carea superioară a solurilor neproductive și slab productive : sărături, 
soluri erodate, acide, cu exces de umiditate și nisipoase. Cercetării 
științifice îi revine un rol important in redarea lor agriculturii, cu atit”* 
mai mult cu cit se întind pe circa 370 000 ha (in Cimpia Olteniei, în 
Cimpia Bărăganului, in Cimpia Tecuciului, în Dobrogea, in Delta Du
nării, in Cimpia Tisei).

Joi după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, întovărășit de soția sa, Elena 
Ceaușescu, care a făcut vizite ofi
ciale de prietenie în Republica 
Populară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republi
ca Democrată Vietnam și Repu
blica Populară Mongolă.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal-București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea. Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu, îm
preună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con-

Din toată inima, un cald „bun venit I" ; cu flori, cu puternice aplauze și ovații, cetățenii Capitalei aflați pe 
ceroport își exprimă atașamentul față de partid, dragostea fierbinte față de secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

La sosire, pe aeroportul Băneasa

siliului de Stat și al guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, generali, 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, 
Van Țen-iuan, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Chineze, 
Li Ha Zun, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.D. Coreene, 
Hoang Manh Tu, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al R. D. Viet
nam, Buyanghiin Bud, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Mongole în Republica Socialistă 
România, șefii misiunilor diploma
tice acreditați în România, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România au fost așteptați 
pe aeroport de un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei, care le-au 

făcut o caldă și entuziastă primire. 
Miile de bucureșteni aplaudau 
și scandau „P.C.R. — P.C.R.“, 
„Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul", exprimîndu-și dragos
tea fierbinte și stima față de con
ducerea partidului și statului, față 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tota
la adeziune față de rezultatele rod
nice ale vizitei pe care delega
ția a făcut-o în țările socia

PLECAREA DIN ULAN BATOR
Joi dimineața, delegația de partid 

și guvernamentală română, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Staț al Republicii Socia
liste România, și-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care a fă
cut-o în Republica Populară Mon
golă la invitația Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, a Prezidiului 
Marelui Hural Popular și a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole.

La plecare, pe aeroportul Buian

IN DRUM SPRE PATRIE

Delegația a făcut 
o escală la Moscova

în drum spre patrie, delegația de 
partid și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o escală la Moscova.

La aeroportul Vnukovo-2, dele
gația română a fost întîmpinată de 
A. N. Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., M. A. Suslov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S., K. V. 
Rusakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., N. N. Rodionov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., de alți activiști de partid 
și de stat sovietici.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorii la Moscova ai Repu
blicii Populare Chineze, Republicii 
Populare Democrate Coreene, Re

liste din Asia. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
au răspuns cu căldură urări
lor de bun venit, au strîns 
mina a numeroși oameni ai muncii, 
veniți în întîmpinare. Pionieri și 
tineri români, chinezi, coreeni, 
vietnamezi și mongoli au înconju
rat pe secretarul general al parti
dului, pe ceilalți membri ai delega
ției, oferindu-le buchete de flori.

(Agerpres)

Uha din Ulan Bator, delegația ro
mână a fost condusă de tovarășii 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mon-

(Continuare în pag. a III-a)
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publicii Democrate Vietnam, Repu
blicii Populare Mongole, precum și 
ambasadorul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și ambasadorul 
Guvernului Cambodgian de Unita
te Națională.

în întîmpinarea delegației au ve
nit, de asemenea, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, aflat la Moscova cu pri
lejul participării la ședința Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., pre
cum și Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Moscova, și membri ai ambasadei 
române in U.R.S.S.

Cu acest prilej, gazdele sovietice 
au oferit un prînz în cinstea dele
gației de partid și guvernamentale 
române.

(Agerpres)

Cea mai întinsă suprafață de ni
sipuri și soluri nisipoase (peste 
200 000 ha) este localizată în sudul 
Olteniei. Dată fiind importanța ei ca 
întindere și potențial economic, a- 
ceastă zonă a constituit în ultimul 
deceniu obiectul unor vaste și multi
laterale cercetări la care și-au adus 
contribuția specialiști de la catedrele 
de profil ale Universității craiovene, 
de la Stațiunea centrală de cerce
tări pentru valorificarea nisipurilor 
Bechet, de la Institutul de îmbună
tățiri funciare, Institutul de studii și 
cercetări pedologice și de la alte in
stitute. S-a constatat că pe unele su
prafețe nisipoase apărate de pădu
rile plantate în masiv sau de 
perdele de salcimi au putut fi cul
tivate plante de cîmp, unele specii de 
pomi fructiferi și viță de vie. Recol
tele, mai ales la culturile de cîmp, 
erau însă foarte mici, datorită ferti
lității naturale foarte scăzute.

Se știe că, din cauza marii permea
bilități, regimul de apă al nisipurilor 
și solurilor nisipoase este nefavora
bil dezvoltării normale a plantelor. 
In zona de stepă și silvostepă el re
prezintă, de cele mai multe ori, prin
cipalul factor care limitează nivelul 
recoltelor. Pe de altă parte, în zilele 
însorite de vară, temperatura se ri
dică la 60—70 grade la suprafața ni
sipului, dăunînd plantelor. Sub as
pectul proprietăților chimice, nisipu
rile sînt sărace in elemente nutritive: 
azot, fosfor și potasiu. Conținutul de 
humus — care ar putea ameliora 
proprietățile fizice ale acestor soluri 
cu alcătuire granulară grosieră, con
stituind in același timp o sursă im
portantă de azot — este, de aseme
nea, foarte mic. Trebuie să ținem 
seama și de acțiunea mecanică a 
particulelor de nisip spulberate de 
vint, care dăunează plantelor prin 
găurirea frunzelor tinere, mai ales 
primăvara. In același timp, el poate 
prezenta un pericol pentru terenu
rile fertile din vecinătate, acoperin- 
du-le cu strate de grosimi diferite, 
în funcție de durata și viteza vîntu- 
lui.

Pornind de la aceste considerente, 
se conturau sarcini importante pri
vind lucrările de sporire a capacită
ții de producție, măsurile de împiedi
care a deflației prin perdele forestie
re, plantații pomicole, viticole sau cul
turi agricole protectoare, îmbunătăți
rea regimului hidric prin irigare și a 
regimului nutritiv. La început, cerce
tările au urmărit cu precădere cu
noașterea condițiilor de geneză, carac
terizarea agroproductivă și tehnologia 
culturii plantelor în condițiile neiri- 
gării și ale unei dotări modeste cu în
grășăminte, mașini și unelte. In ulti
mul cincinal, o dată cu dezvoltarea 
mecanizării, chimizării și a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, au fost abor
date și probleme vizind transformarea 
radicală a condițiilor de viată ale 
plantelor cultivate prin irigare, apli
carea dozelor mari de îngrășăminte 
și chiar modificarea reliefului de 
dune, prin modelare moderată sau

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

A început insămințarea 
culturilor duble

ALEXANDRIA (coresponden
tul „Scînteii" Alex. Brad). în 
județul Teleorman campania de 
recoltare a cerealelor păioase 
se desfășoară din plin. Pînă la 
23 iunie a fost strînsă recolta 
de orz de pe 2 128 ha din cele 
10 765 ha cultivate. Imediat du
pă recoltare, terenul se elibe
rează de paie și se ară, fapt ce 
permite-mecanizatorilor și co

Excelenței Sale
Domnului NICGLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am plăcerea să exprim Excelenței Voastre recunoștința și mul

țumirile noastre sincere pentru amabilul dv. mesaj de felicitări cu pri
lejul zilei independenței Afganistanului.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi cele mai bune urări pentru 
bunăstarea și fericirea Excelenței Voastre, cît și pentru progresul și 
prosperitatea continuă a poporului dv.

MOHAMMAD ZAHER
Regele Afganistanului

nivelare radicală. Datele obținute de 
unitățile de cercetare au contribuit 
la fundamentarea tehnico-economică 
a celui mai mare proiect de irigare 
a nisipurilor din Oltenia, sistemul 
Sadova-Corabia, cu o suprafață de 
80 000 ha, aflat în curs de execuție.

La Stațiunea centrală de cercetări 
pentru valorificarea nisipurilor s-a 
desfășurat o sesiune festivă de comu
nicări științifice cu tema : „Cultura 
plantelor pe nisipurile nivelate și 
irigate din sudul Olteniei". Partici- 
panții — specialiști din învățămîntul 
superior, din unități științifice, din 
producție — au prezentat rezultatele 
cercetărilor efectuate asupra diferi
telor plante de cultură, evidențiind 
posibilitatea valorificării superioare 
a nisipurilor din această parte a ță
rii, prin nivelare, fertilizare și iri
gare. La vița de vie, de exemplu, au 
fost încercate multe soiuri de stru
guri, pentru a se stabili care sînt 
cele apte să dea producții mari în 
condiții de irigare. In anul 1970 s-au 
obținut 21 000 kg/ha struguri la soiul 
Saint Emilion, 17 900 kg/ha la Roși- 
oară și 17 700 kg/ha la Riesling Ita
lian. La unele soiuri de piersic, pro
ducțiile au fost între 7 200 și 54 500 
kg/ha, iar la prun cele mai mari 
producții au atins 34 400—36 500 
kg/ha. Sînt cifre care demonstrea
ză elocvent perspectiva culturii 
viței de vie și a piersicului pe nisi
purile Olteniei, care, în viitorul a- 
propiat, vor fi irigate pe suprafețe 
întinse, prin intrarea în funcțiune a 
sistemului Sadova-Corabia. Cercetă
rile au stabilit, de asemenea, tehno
logia culturii viței de vie și a pomi
lor fructiferi : constituirea planta
ției, lucrările de îngrijire, îngrășarea 
cu îngrășăminte organice și mine
rale etc.

O altă plantă care dă producții 
mari și cu eficiență economică ridi
cată este cartoful timpuriu. In cul
turile comparative de concurs, din 
anul 1970, la epoca I de recoltare 
(3 iunie), din 8 soiuri cercetate, so
iul Ostara a dat o producție de 
12 470 kg/ha. La epoca a Il-a de re
coltare (18 iunie), cea mai mare 
producție s-a obținut la soiul Desi
ree : 17 000 kg/ha. Prin folosirea fo
liei de polietilenă pentru protejarea 
cartofilor după plantare s-a obținut 
la epoca I de recoltare (18 mai) o 
producție de 12 800 kg/ha tuberculi 
comerciabili, față de 5 400 kg/ha la 
martorul neprotejat La cartofii tim
purii, îngrășămintele verzi și gunoiul 
de grajd aduc sporuri între 1 500— 
3 700 kg/ha. Dintre îngrășămintele 
chimice, sporurile de producție cele 
mai mari le dau cele cu azot, admi
nistrate primăvara, înainte de plan
tare.

Introducerea Irigației și îngrășă-

Acad. Gr. OBREJANU 
vicepreședinte al Academiei 
de Științe Agricole și Silvice

(Continuare în pag. a III-a)

operatorilor să treacă de urgen
ță la semănatul culturilor du
ble. Pînă la aceeași dată, în ra
za stațiunilor de mecanizare 
Brînceni, Conțești, Smîrdioasa, 
Purani, Turnu-Măgurele și Fur- 
culești au fost însămînțate 500 
ha cu porumb pentru boabe din 
cele 50 000 ha pe care vor 
fi semănate în acest an culturi 
duble.



PAGINA 2 SCINTEIA - vineri 25 iunie 7977

! faptul!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L

DIVERS
Bilca îsi

9

cheamă fiii
Situat pe valea Sucevei, satul 

Bilca din Țara de Sus se pregă
tește, de cîteva luni, pentru un 
eveniment deosebit : întilnirea 
festivă (proiectată pentru 15 au
gust a.c.) cu fiii săi, organizată cu 
prilejul împlinirii a 110 ani de la 
înființarea primei școli din locali
tate. Programul acestei manifes
tări — conceput de organizatori în 
așa fel îneît fiecare participant să 
se simtă, într-adevăr, ca... la el 
acasă — se anunță deosebit de 
atractiv. Printre altele, va avea 
loc o serbare la care își vor da 
concursul artiști amatori, se va 
deschide o expoziție de etnografie 
și artă populară locală. Se pregă
tește. de asemenea, pentru tipar 
o schiță monografică a comunei, 
intitulată „Bilca — un sat din Va
lea Sucevei". Bineînțeles, nu va 
lipsi nici „strînsura", hora tradi
țională a tineretului din Bilca și 
din satele învecinate, în care își 
vor putea da mina toți cei ce — 
coborîți pe alte meleaguri — vor 
reveni aici, aduși mai întîi de 
toate de propria lor chemare pen
tru revederea satului natal.

Pază rea
Intr-una din nopțile trecute, 

in 30 de întreprinderi și insti
tuții din Buzău a fost efectuat 
un control asupra modului cum 
este asigurată paza obiectivelor 
respective. Constatările : 6 paz
nici de la tot atitea întreprin
deri (printre care, uzina de 
mase plastice și întreprinderea 
de prefabricate) au fost găsiți 
dormind în post ; alți 10 (de la 
uzina mecanică și iarăși de la 
uzina de mase plastice) știind, 
pesemne^că la serviciu se doar
me in condiții grele, adică fără 
plapumă și pijama, au rămas să 
doarmă acasă în paturile lor; 
alți 6 paznici de la alte 6 între
prinderi, deși nu dormeau, nu-și 
cunoșteau atribuțiile de serviciu'. 
O situație mai mult decît deru
tantă. Pentru că, dacă știm ce 
menire are paza bună, mărturi- 

ar
ce

sim că nu ne este clar cine 
trebui să-i păzească pe cei 
fac paza rea...

Frate-frate,
dar...

acestui an, trac- 
Magda din Bis- 
de o neatenție

PENTRU CA ADUNAREA
GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI
SĂ-ȘI ACCENTUEZE FORȚA

V DE
în condițiile în care, așa cum 

a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, caracteristica noului plan 
cincinal este punerea în centrul pre
ocupării organelor de partid și de 
stat, a tuturor oamenilor muncii, a 
obiectivului ridicării calitative a ac
tivității in toate domeniile, Comite
tul municipal Timișoara al P.C.R. iși 
axează în mod firesc eforturile în di
recția creșterii forței de înriurire a 
muncii de partid, a capacității aces
teia de a concentra energiile comu
niștilor, ale tuturor colectivelor spre 
obiectivele majore stabilite de partid.

Una din căile principale prin care 
socotim că trebuie să acționăm este 
sporirea rolului adunărilor generale 
in viața comuniștilor, orientîndu-ne 
după indicațiile plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie 1971 privind ne
cesitatea de a se acorda o atenție 
sporită ridicării conținutului și efi
cienței adunărilor generale, creării 
condițiilor ca toți membrii de partid 
să participe activ la dezbateri, să fie 
trași cu mai multă fermitate la răs
pundere cei care nu-și îndeplinesc 
intru totul îndatoririle statutare.

Pierind de la concluzia impusă de 
viață că eficiența unei adunări ge
nerale de partid e nemijlocit legată 
de capacitatea ei de a mobiliza for
țele organizatorice spre soluționarea 
acelor aspecte de care depinde in 
măsură hotărîtoare obținerea unor 
progrese substanțiale în activitatea 
unității respective, căutăm, printr-o 
îndrumare concretă, pe teren, a or
ganizațiilor de partid de către mem- - de 

să 
ee 

ale 
A-

ÎNRIURIRE...
muniștilor a fost întocmit nu de 
birou, ci de un tehnician care a pri
mit această însărcinare din partea... 
conducerii tehnico-administrative, 
precum și o adunare convocată la 
Antrepozitul frigQrific, unde secreta
rul organizației de bază se deprinse
se să transcrie referatele prezentate 
in adunări ținute cu ani în urmă, 
schimbînd doar unele date.

Prezentarea unor rapoarte indivi
duale a contribuit la crearea unui 
climat propice dezbaterilor în adună
rile generale ale unor organizații de 
bază. Bineînțeles, acolo unde ele au 
fost întocmite in spiritul res
ponsabilității partinice. In schimb, 
la secțiile de sculerie ale uzi
nei „Tehnometal". deși indicele de 
utilizare a mașinilor este numai de 
62 la sută (in timp ce în alte în
treprinderi constructoare de mașini 
s-a îmbunătățit simțitor), rapoartele 
individuale prezentate în adunările

de

La începutul 
toristul Silviu 
trița, profitînd 
din partea surorii sale, gestiona
ră la un chioșc de achiziții, i-a 
copiat cheia și și-a confecționat 
alta după ea. De atunci și-a fă
cut obiceiul să viziteze tej
gheaua chioșcului, între orele 12 
și 16, cînd sora lui era acasă. 
Lua de fiecare dată diverse su
me de bani. După socotelile lui, 
în luna iunie, totalul se ridica 
la mai multe mii de lei. într-una 
din zilele trecute, a intrat iarăși 
în chioșc și și-a luat „porția". La 
deschidere însă sora sa, obser- 
vind ceva suspect, s-a apucat să 
facă monetarul. A anunțat mi
liția și, la foarte scurt timp 
după aceasta, i s-a oferit cea 
mai neașteptată surpriză : hoțul 
era tocmai fratele său.

Iremediabil—
pieton!

Găsit nu de mult conducînd 
mașina în stare de ebrietate, Ion 
Cuciurencu, șofer pe șantierul 
Harghita al Trustului de con- 
strucții-montaj nr. 5 Brașov, re
devenise, cel puțin pînă Ia În
cheierea anchetei, pieton. Dum
nealui nu se putea impăca însă 
cu această condiție. După 8 zile 
de la ridicarea permisului de 
conducere s-a urcat la volanul 
unei autobasculante. Tot in stare 
de ebrietate și „în interesul" 
procurării unor noi rezerve de 
alcool. Epilogul : pe drumul ju
dețean Misentea — Leliceni. lin
gă Miercurea Ciuc, a săvîrșit un 
accident soldat cu rănirea gravă 
a unui tînăr de 16 ani și o pa
gubă de 13 000 lei. De data a- 
ceasta e cazul să se gindească 
la o nouă meserie. Și nu numai 
la atît !

Numără
toarea
din vară

Conform unul vechi și cunos
cut proverb, bobocii se numără 
toamna. Mai grăbiți, cercetătorii 
de la Grădina Zoologică din Ca
pitală. au început să-i numere 
încă din... vară. Printre noută
țile de sezon, prezentate de ei 
vizitatorilor, se numără, in mo
mentul de față, zece boboci — 
șase de lebădă neagră australia
nă și patru de călifar roșu. A- 
vînd în vedere raritatea specii
lor, îndeosebi a călifarului (pa
săre ocrotită prin lege, declara
tă monument al naturii), putem 
considera, și nu fără temei, că 
noii pensionari vor constitui un 
veritabil punct de atracție pen
tru vizitatorii de toate virstele.

Rubrică redactată de : 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

brii comitetului municipal 
partid, ai comisiilor comitetului, 
ajutăm organizațiile de bază să 
orienteze spre problemele majore 
producției și vieții colectivului, 
cest contact strîns cu birourile orga
nizațiilor de bază, combaterea ten
dințelor existente la unele comitete 
de partid de a uniformiza tematic 
adunările generale, de a „indica" ce 
să se discute, au făcut ca problema
tica abordată de plenul comuniștilor 
să fie mai variată și, totodată, com
bativă.

Stabilirea unei tematici corespunză
toare a adunărilor generale de la fa
brica „Banatul", întreprinderile „A- 
zur“, „Solventul", ca și a altora, se 
datorește. totodată, atragerii masei 
comuniștilor la întocmirea planurilor 
de. muncă ale organizației, introduce
rii practicii ca la stabilirea o- 
biectivelor ce urmează a fi dez
bătute să concure experiența, ini
țiativa unui număr cit mai mare 
de membri de partid. Este o metodă 
pe care o vom extinde, astfel ca, 
în toate organizațiile de bază, orien
tarea tematică a adunării generale să 
fie rezultatul gindirii colective. A- 
ceasta este cu atît mai necesar cu 
cit procedee rutiniere în stabilirea 
ordinei de zi a adunărilor generale de 
partid dăunează, în multe organiza
ții de partid, eficienței acestora.

Insistînd pentru o deliberare colec
tivă la alegerea obiectivelor adunărilor 
generale, considerăm că trebuie, tot
odată. să milităm ca întreaga lor 
pregătire și desfășurare să poarte 
girul gîndirii colective. Practica 
muncii de partid a demonstrat că, cu 
cît Ia pregătirea adunărilor generale 
participă mai multi comuniști, cu 
atît e mai accentuat spiritul analitic 
al materialelor supuse discuției. An- 
trenînd la întocmirea acestora colec
tive de membri de partid, consultîn- 
du-se cu cadre de specialiști, birourile 
organizațiilor de bază de la „Electro- 
banat" prezintă adunărilor gene
rale referate, informări complexe, 
cu un accentuat spirit critic și 
bogate în sugestii. Din această 
sondare a opiniei colectivului s-a 
cristalizat, aici, propunerea prezen
tată în adunările generale jde 
mai multor organizații de bază, de a 
se reorganiza controlul interfazic, de 
a se întări exigența față de calitatea 
produselor, propuneri a căror a- 
piicare s-a soldat cu scăde
rea rebuturilor.

Acordind toată atenția diversifică
rii formelor de prezentare a 
melor în adunarea generală, 
de părere. însă, că acestea 
constitui un scop in sine, ci 
subordonate dezideratului de 
lita transmiterea unui 
idei cit mai bogat, 
va trebui să combatem 
mare măsură tendințele de a con
cepe întocmirea referatului pentru 
adunarea generală de partid drept o 
îndeletnicire funcționărească, o sar
cină ce se încredințează unui anume 
salariat „specializat" în scrierea de 
informări. în acest sens, biroul mu
nicipal a hotărît amînarea adunării 
de partid de la Trustul de mecanizare 
(utilaj greu), unde materialul ce 
urma a fi prezentat dezbaterii co

generale de partid de aici nu au reu
șit să aprofundeze adevăratele cauze 
ale acestor stări de lucruri : stagnări 
de utilaje, reparații de calitate neco- 
respunzătoare etc. Concluzia cane 
se desprinde este că practica prezen
tării de rapoarte individuale trebuie 
însoțită de controlul exigent al bi
roului organizației de bază, astfel ca 
acestea să nu se limiteze la simpla 
prezentare a unor fapte disparate sau 
să ocolească neajunsurile, ci să con
tribuie la găsirea modalităților de îm
bunătățire a muncii. Este motivul 
pentru care, in ultimul timp, bi
roul comitetului municipal de par
tid a inițiat un șir de consfă
tuiri și întîlniri cu membri de 
partid din întreprinderi, instituții, 
după care a sprijinit organizarea unor 
adunări generale sub formă 
bateri libere.

Există, se știe, o relație 
între modul de pregătire a 
generale și desfășurarea ei. 
bine aleasă și aprofundat prezentată 
suscită, întotdeauna, interesul parti- 
cipanțlior. declanșează dezbateri fruc
tuoase. Astfel, analizată multilateral, 
cu exigență partinică, în organizațiile 
de bază filatură pieptănată, repansat. 
mecanic-șef de la întreprinderea 
„Industria linei", problema creșterii

de dez-

directă 
adunării 
O temă

productivității muncii a declanșat 
ample discuții, propuneri prețioase vi- 
zînd întărirea disciplinei, îmbogățirea 
mijloacelor muncii politice-educati- 
ve. Desigur, asemenea dezbateri 
constituie fertile manifestări ale spi
ritului critic și autocritic, spun lucru
rilor pe nume, nu iartă neajunsu
rile și pe cei ce se fac vinovați de 
ele. Sînt, insă, ele numitorul comun 
al tuturor adunărilor generale de 
partid ? Organizația de partid de la 
cooperativa meșteșugărească „Avin- 
tul" și-a propus, nu dc mult, să dez
bată eficienta economică a investi
țiilor, dar, lipsit de spirit critic, de 
propuneri, referatul n-a fost in măsu
ră să declanșeze interesul participan- 
ților la discuții, astfel că adunarea 
generală nu și-a atins scopul.

Un rol important în instaurarea u- 
nui climat favorabil dezbaterilor 
vii. exigente, are modul în care se 
rezolvă propunerile din adunările 
generale anterioare. Comitetul mu
nicipal de partid a criticat nu 
de mult faptul că în întreprin
derile consumatoare de metal există 
stocuri supranormative. se dau rebu
turi, așa cum se întîmplă la Uzinele 
mecanice Timișoara. N-au fost dez
bătute aici asemenea probleme ? Da, 
și nu numai o dată, insă propunerile 
au fost „uitate" pe parcurs.

Forța de înriurire a adunărilor ge
nerale este nemijlocit legată de pre
ocuparea ca discuțiile purtate să ducă 
la concluzii practice. Indiferent 
dacă adoptă sau nu o hotărire 
scrisă, adunarea generală a Organiza
ției de partid trebuie să reprezinte 
un pas înainte, un moment care, 
intr-un fel sau altul, influențea
ză in bine desfășurarea activită
ții colectivului. Sintem preocupați, de 
aceea, să ajutăm organizațiile de 
partid în finalizarea dezbaterilor din 
adunările generale, căci, deseori adu
nări generale cu bogată participare 
la dezbateri se termină doar cu... 
mulțumiri la adresa celor care au luat 
cuvintul.

îmbunătățirea conținutului adună
rilor generale, creșterea rolului lor 
în viața organizațiilor de partid sint 
obiective a căror realizare presupu
ne. implicit, perfecționarea muncii 
comitetului municipal de partid. Prin 
antrenarea tuturor membrilor comi
tetului municipal, ai comisiilor sale, 
la îndrumarea organizațiilor de partid, 
vom determina perfecționarea stilu
lui lor de muncă, creșterea rolului lor 
conducător In colectivul respectiv.

George MICOTA 
prim-secretcir al Comitetului 
municipal de partid Timișoara
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sîntem 
nu pot 
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a faci-

conținut de 
De aceea, 

în mai

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor Mircea 
Cristescu. Solistă : Colette Herzog 
(Franța) — 20.
• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Seară vieneză
• Teatrul Mic : Cum 
o bancă — 20.
• Teatrul de revistă 
„Ion Vasilescu" (la 
vară „Herăstrău") : 
cactus — 20; (la Teatrul de vară 
„23 August") : Revista la volan 
— 20.
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmblrică — 
19,30; (la grădina „Boema") : La 
grădina „Cărăbuș" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

— 20.
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• Mihai Viteazul : CRÎNGAȘI — 
15; 19, VITAN — 18, la grădină — i 
20.15.

cinema
• La revedere, prietene : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3705); 20,15 (seria de bilete
— 3710).
• Hello, Dolly î PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• în arșița nopții : CAPITOL — 
9,30; 11,45; .14.
• Esop î CAPITOL — 16,30; 18,45; 
21.
• Din nou despre dragoste : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18.30;
21.15, FESTIVAL — 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21, FEROVIAR — 9,15; 12; 
15,15; 18; 20,45, EXCELSIOR - 9,30; 
12,15; 15,15; 18; 20,30, MODERN — 
8.45; 11.30; 14,15; 17; 20, la grădină
— 20,30, STADIONUL DINAMO — 
20,30.
• Sprljinițl-1 pe șerif : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVORIT - 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
GRADINA DOINA — 20,30, GRA
DINA CAPITOL — 20,15.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16: 19,30, ARTA
— 9; 12,30; 16, la grădină — 20,15. 
GLORIA - 9; 12,30; 16: 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,30. la gră
dină - 20.15, GRADINA FESTI
VAL — 20.30.
4 Haiducii lui Șaptecai ț 
domniței Ralu : 
12,30; 16; 19,30.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Regele Lear : DOINA — 11,30; 
L6; 19,30.
a Apa ca un bivol negru : TIM
PURI NOT — 9—17 în continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,45: 20,15.
• Iubire : BUZEȘTI — 15,30; 18. la 
grădină — 20,30.
t» Facerea lumii : DACIA — 8.45— 
20 în continuare, MOȘILOR — 
15,30: 17,45; 20.
• Escroc fără voie — 9, Mariana, 
agentul 0555 — 10,30, Duelul lung
— 12,30; 14,30, Topkapi — 16,30; 
18,45, Amețeala — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Dft-i înainte cowboy : GRIVITA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15, 
la grădină — 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
20.30.
a Și caii se împușcă, nu-î așa ? î 
BUCEGI — 15,15; 18: 20.30, MIO
RIȚA — 9; 11.45; 14.30; 17,15; 20.
• Printre colinele verzi î PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
«t Domiciliul conjugal : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
a Butch Cașsidy și Sundance Kid: 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină —
20.30, POPULAR — 15,30; 18; 20,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
URA — 15,30; 18, la grădină —
20.15,
• Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 19,15.
A Serata : COSMOS — 15,30; 18;
20.15, FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
e Elefantul Slowly : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20, FLOREASCA — 16; 
18,15: 20,30.
A Secretul din Santa Vittoria : 
PACEA — 16; 19.

la gră-

Zestrea
LUMINA 9:

sas:
\ 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. ’
i « Bătălia de pe Neretva : FLACA- \ 
) RA — 15,30; 19. VIITORUL — 16;
i 19,30.
) e Trandafiri roșii pentru Angeli- 
' ca : MUNCA — 16; 18; 20.

• Ultima relicvă : LAROMET —_ ......
| 15,30: 17.30: 19,30.

Pentru a face față cerin
țelor tot mai stringente 
puse de sporirea parcului 
de autovehicule, organele 
locale de specialitate ale 
municipiului Brașov au 
luat, în decursul ultimilor 
ani. o serie de măsuri pe 
linia îmbunătățirii circula
ției. menite să 
legăturile directe 
între diferitele 
orașului, ca și 
neîntreruptă a fluxului de 
autovehicule aflate în tran
zit. în cazul Brașovului — 
oraș vechi, cu multe străzi 
înguste — rezolvarea as
pectelor ridicate de moder
nizarea circulației a nece
sitat studii minuțioase, gă
sirea unor soluții care să 
nu afecteze cu nimic fon
dul istoric al urbei. Se poate 
afirma că modernizarea 
căilor de circulație s-a si
tuat constant în atenția or
ganelor locale, iar rezulta
tele obținute pînă acum 
confirmă acest fapt.

Am solicitat inginerului 
Alexandru Filipescu, șeful 
colectivului căi de comuni
cații din cadrul Institutului 
„Proiect“-Brașov, să ne 
prezinte cîteva dintre rea
lizările obținute in acest 
domeniu în ultima vreme, 
„în general, lucrările de 
modernizare a unor artere 
cu intensă circulație, care 
s-au executat sau se exe
cută în prezent, cuprind 
două aspecte principale : 
lărgirea carosabilului (și 
pe această cale, crearea 
mai multor benzi de cir
culație) și executarea unor 
fundații capabile să reziste 
traficului 

intens. I 
le de 
început 
mai solicitată, 
coloană vertebrală 
ternului de circulație bra-

faciliteze 
și rapide 
zone ale 
scurgerea

i rutier tot mai 
Evident, lucrări- 
modernizare au 
cu artera cea 

veritabilă 
a sis-

25 IUNIE — ZIUA GRĂNICERILOR

File noi in cartea
de onoare
a tradițiilor

ostășești
li sărbătorim In fie

care an pe mineri, în
vățători, petroliști, a- 
viatori, ceferiști, mari
nari — împodobindu- le 
sărbătorile cu omagiul 
prețuirii și admirației 
întregii țări.

Sărbătoriții de astăzi 
sînt ostașii cu epoleți 
verzi — grănicerii pa
triei. I-ați văzut, de
sigur, făcîndu-și dato
ria la porțile țării, în 
punctele de fron
tieră, în gările, 
porturile și pe aero
porturile noastre inter
naționale, lingă barie
rele șoselelor europe
ne care traversează 
Romănia, lingă fieca
re bornă de hotar — 
ei înșiși borne vii pe 
firul de zare care le-a 
dăruit numele și pro
fesia. I-ați văzut in 
orele de veghe, iposta
ză care exprimă sen
sul întregii activități 
grănicerești. Dar în a- 
farâ de a veghea, via
ța de fiecare zi a băr
baților de la borne e 
cadențată de ritmul și 
vibrația celorlalte ver
be ale hărniciei ostă
șești pentru însușirea 
calităților necesare 
străjuitorilor frontie
rei. Subunitatea de 
grăniceri constituie un 
organism complex, în 
care orice om e o ro
tiță, un resort, o sursă 
de energie care asigu
ră, prin contribuția sa, 
funcționarea ansam
blului ; un organism 
dinamic, în viața că
ruia zilele și orele și 
minutele nu „trec", 
pasagere neutre, indi
ferente, ci sînt însu
mate și subordonate cu 
precizie matematică 
unui program nicio
dată încheiat. Pentru 
că programul grănice
rului cuprinde 24 de 
ore din 24 !...

...Sîntem- în subuni
tatea comandată de 
maiorul Nicolae Boie
riu. Am ajuns în ca
zarmă la o oră de 
amurg, cînd marea 
majoritate a oamenilor 
se pregătesc de odihnă, 
după o zi de muncă, 
de efort în uzine, pe 
șantiere, pe ogoa
re. Maiorul Boieriu 
e un bărbat dina
mic și viguros, în ciu
da vîrstei sale — care 
nu mai este a primei 
tinereți. Din anii care-i 
stau pe umeri, aproape 
douăzeci i-a dăruit 
grăniceriei. Socotind, 
aproximativ, kilometrii 
parcurși în acești ani 
pe potecile și drumu
rile grănicerești, des
coperă cu surprindere 
că distanța întrece cu 
ceva lungimea... Ecua
torului ! E grănicer 
prin vocație și prin 
tradiție. Și tatăl și bu
nicul său au fost, la 
vremea lor, grăniceri !

în cancelaria subuni
tății îi întilnim și pe 
căpitanul Constantin 
Gîrlea, secretarul or
ganizației de partid a 
subunității. Discu
ția se declanșează 
spontan, fără introdu-

ceri de prisos. Nou
tăți ? Sînt ! Evenimen
te de frontieră 1 Desi
gur! Undeva, pe șosea
ua din Imediata apro
piere a graniței, a fost 
abandonat un autotu
rism cu număr străin ! 
S-au luat măsuri de 
supraveghere a miste
riosului autovehicul 
părăsit atît de ciudat. 
Stă acolo de atitea zile 
și atîtea ore. Cifre 
exacte. Cîteva seri mal 
tîrziu, fruntașul Culi- 
ță Muscă a reținut trei 
„umbre" (cetățeni stră
ini și ei), care vroiau 
să se arunce în Du
năre, să „treacă". Se 
pare că nu sînt chiar... 
străini de automobilul 
abandonat. S-au adu- 
'nat astfel firele unei 
„afaceri necurate" — 
căci există și „vizita
tori" care sosesc în 
țară cu ginduri necin
stite...

...înaintașii grănice
rilor de astăzi au lup
tat eroic, în august 
’44, împotriva trupelor 
hitleriste care încercau 
să se strecoare pe Du
năre, in sus. Au fost 
lupte crîncene, inega
le numericește. Dar 
grănicerii s-au com
portat vitejește. Au că
zut mulți : sergentul 
major Valeriu Tătaru, 
soldatul Aurel Bulza. 
Eroi ai Regimentului 9 
grăniceri. Ostașii de 
astăzi îi știu pe toți, 
le-au văzut chipurile 
în camera muzeistică a 
marii unități, cunosc 
povestea vieții fiecă
ruia dintre ei. Contin
gentele răsfoiesc me
reu filele  1__
subunității, cartea de 
onoare a tradițiilor. 
$1-1 adaugă mereu alte 
și alte file de aur. Cu 
doi ani în urmă sub
unitatea a cucerit lo
cul intîi la concursul 
„Cazarma noastră — 
casa noastră". A fost 
premiată și anul tre
cut, și candidează și 
anul acesta la un loc 
pe podium. E un con
curs al hărniciei și
spiritului gospodăresc.
Recent, lanțului de
succese dobindite în
timpul anului, subor
donații maiorului Bo- 
ieriu i-au adăugat un 
„foarte bine" cucerit 
la inspecția eșalonului 
superior. Examen 
greu, la toate „mate
riile", una mai dificilă 
decît alta.

...Și telefonul sună 
mereu, la intervale a- 
proape regulate. Și co
mandantul subunității 
răspunde cu prompti
tudine, întreabă, „în
țelege", dă ordine...

— Alo, da. Ordonați, 
tovarășe colonel...

De data asta, maio
rul Boieriu își scoate 
carnetul de serviciu și 
notează. La sfîrșitul 
convorbirii se agită 
brusc. I s-a transmis 
ceea ce în terminologia 
grănicerească se nu
mește o „informație". 
A sunat cam așa : nu
mitul (i s-au dat nu
mele și semnalmen

minute 
se fac 

centra- 
Gheor-

istoricului

tele) care a produs o 
fraudă in gestiune în 
valoare de (s-a dat o 
cifră), a fost semnalat 
în preajma frontierei, 
în raza kilometrului 
(evident, raionul de 
pază al subunității). 
Se bănuie că încearcă 
să scape de legile ță
rii prin trecerea frau
duloasă a frontierei. A 
urmat ordinul de ri
goare, indicind toate 
măsurile operative.

Interlocutorii mei lu
crează cîteva 
pe hartă, apoi 
nevăzuți. Aud 
listul, soldatul
ghe Pena, transmițînd 
mai departe „informa
ția" tuturor coman
danților de pichete, 
tuturor patrulelor și 
posturilor din frontie
ră, dotate cu stații de 
radio-emisie portative. 
Sînt informați apoi co
mandanții gărzilor 
patriotice, șefi ai gru
pelor de sprijin din 
localitate. tovarăși: 
Aurel Tudoroniu și 
Eduard Mânu, apoi 
comandantul miliției. 
Prind din zbor și nu
mele președintelui cer
cului pionieresc „Prie
teni ai grănicerilor", 
Petre Chiriță. înțeleg 
că Se declanșează un 
mecanism complex, 
care angrenează zeci 
de oameni. Pentru că 
între grăniceri și 
populația din localită
țile de frontieră exis
tă strînse relații de 
cooperare.

Mă urc și eu în au
toturismul comandan
tului, și peste cîteva 
clipe gonim pe pangli
ca de asfalt, paralelă 
cu frontiera. După cî
teva minute oprim : 
frontiera e controlată 
de oameni care scoto
cesc, greblează" tere
nul cu văzul, cu au
zul. Sint luptătorii din 
gărzile patriotice, mi
lițieni, membri ai gru
pelor de sprijin. Și, 
bineînțeles, grănicerii, 
într-o asemenea țesă
tură de ochi și urechi, 
infractorul și-a în
curcat repede inten
țiile. De altfel, peste 
o oră ne întoarcem cu 
el la subunitate, un- 
de-și dezvăluie însă a- 
devărata identitate : 
nu, nu este vorba de 
un infractor, totul n-a 
fost decît o verifi
care, unul dintre 
zecile de exerciții care 
solicită. formează și 
verifică vigilența și te
nacitatea ostașilor de 
Ungă bornele țării...

Zîmbim, schimbăm 
cuvinte. Maiorul Bo
ieriu raportează unită
ții reținerea „infracto
rului". Apoi ne reașe
zăm la mese și reluăm 
discuția întreruptă de 
exercițiu, fără să ob
servăm că acele cea
sornicelor marcau răs
crucea nopții...

Era, de fapt, „amia
za" unei zile grănice
rești obișnuite...
Constantin AVRAM

■

șovean, formată din bu
levardele Carpați. Lenin și 
Calea Bucureștiului, 
în dreptul 
camioane", 
dispune la 
4 benzi de 
porțiuni vaste, de fundații 
corespunzătoare intensității 
traficului actual.

Dat fiind faptul că axul 
central a devenit în ultima

pînă 
Uzinei de auto- 

Această arteră 
ora actuală de 
circulație și. pe

se înregistra pînă 
mult strangularea 
serioasă din 
circulație rutieră 
vului — a fost construit un 
pasaj superior și un com
plex de căi de legătură cu 
arterele de circulație națio
nală. Artera semiinelară, cu 
4 benzi de circulație, este în 
mare parte executată. Este 
de remarcat și crearea bu

cea mai 
întreaga 

a Brașo-

se elimină un alt punct de 
strangulare din rețeaua de 
circulație rutieră a Brașo
vului. Modernizarea străzii 
„13 Decembrie" (care leagă 
zona industrială de nord cu 
restul orașului) se află și 
ea în curs de realizare ; ea 
va cuprinde 4 benzi de cir
culație.

După cum ne-a relatat 
arh. Adrian Tomescu, șe-

fără ca plo- 
lui — să fie

institutului 
alte studii :

CUM SE IM CIRCULA
IN BRAȘOV

Un vast program de modernizare a arterelor 
interioare și de tranzit ale orașului

vreme supraaglomerat, edi
lii orașului au căutat și gă
sit o soluție care să per
mită descongestionarea lui. 
Este vorba de crearea unei 
artere semiinelare, care va 
prelua mai ales transportul 
greu și in tranzit, dirijîn- 
du-1 prin partea de nord a 
orașului. In aceste condi
ții, circulația în zona cen
trală a Brașovului — cea 
mai aglomerată de altfel — 
se va desfășura in condiții 
mult mai bune.

La Bartolomeu — unde

levardului gării, arteră pre
văzută cu două piste uni
direcționale a cite 3 
fiecare și care asigură 
gâtură directă intre 
gară a Brașovului și 
trul orașului.

In scopul asigurării 
legături directe și 
între diferitele zone indus
triale ale municipiului. a 
fost modernizată strada Zi- 
zin ; aici lucrările continuă 
cu execuția unui pasaj su
perior peste linia ferată 
Brașov—Predeal, prin care

benzi 
o le- 
noua 
cen-
unor 

rapide-

tul colectivului de sistema
tizare din cadrul aceluiași 
institut, noi lucrări li se 
vor alătura. în viitorul a- 
propiat, celor amintite.

— Recent — ne-a spus 
din.su! — s-a terminat un 
studiu tehnico-economic 
privind modernizarea Căii 
Bucureștiului 
nul cuprins între 
nilor (în dreptul 
autocamioane) și 
cunoscutul Drum 
care a devenit 
vreme foarte aglomerat. Si

pe tronso- 
str Poie- 
uzinei de 
Dîrste — 
cu plopi, 

în ultima

acest tronson va fi amena
jat cu 4 benzi, 
pil — podoaba 
afectați.

Specialiștii 
lucrează și la
modernizarea circulației la 
intrarea in Brașov din di
recția Făgăraș și Cîmpu- 
lung, a străzilor Hărmanu- 
lui și Carpați. O nouă ar
teră de circulație va urma, 
probabil, firul terasamen- 
tului fostei linii ferate, a- 
6igurînd o legătură di
rectă intre nodul de circu
lație Bartolomeu, viitorul 
centru civic al Brașovului, 
și, mai departe, Calea Bu
cureștiului, strada Hărma- 
nului etc In această 
urmează să se ridice, 
următorii cițiva ani, 
mai înalte construcții 
vile ale Brașovului, 
18—19 etaje. Se mai 
vede ca o 
industrială 
colecteze întreaga circula
ție din cele mai importante 
zone industriale pentru a 
descongestiona arterele din 
zona centrală a orașului 
Intr-o perspectivă ceva 
mai îndepărtată, se va ur
mări scoaterea transportu
lui in tranzit pe o arteră 
exterioară, care să ocoleas
că Brașovul prin partea 
nordică (incepind de la 
Dîrste) și să reintre in 
DN1 in punctul Vlădeni.

Acestea sînt numai 
teva dintre obiectivele 
flate pe agenda de lucru 
a organelor locale și care 
vor permite, în anii ce vin, 
asigurarea unor condiții 
tot mai bune pentru des
fășurarea circulației ruti
ere pe raza municipiului 
Brașov.

zonă 
în 

cele 
ci- 
cu 

pre- 
viitoare arteră 
semiinelară să

cl
a

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală. Consultații pentru 
examenele de admitere • Li
teratură română : Simbolis
mul românesc. Prezintă cont, 
unlv. Nicolae Balotă • Ma
tematică : Probleme de alge
bră (II). Prezintă conf. dr. 
Ion D. Ion.

4

I

4

Căminul
Lumea copiilor : Casa cu trei 
fetițe. Emisiune inuzical-dis- 
tractivă de Erika Petrușa și 
Tatiana Sireteanu. Prezintă 
Florian Pittiș.
Tragerea Loto. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară • Sport. 
Reflector.

20,15 Univers XX. Dialog cu gala
xiile. Astronomi, fizicieni, 
electroniștl și biofizicieni de 
renume mondial își expun 
punctele de vedere cu privire 
la posibilitatea existenței vie
ții pe alte planete șl even
tual a inteligențelor extra
terestre. Emisiune de ing. 
Dumitru Cucu.

21,00 Film artistic : „Les annees 
foles" („Anii nebuni"). Un ce
lebru film de montaj care 
evocă — prin intermediul 
unor documente cinematogra
fice Inedite, adeseori senza
ționale — cele mai importan
te momente din furtunosul 
deceniu care a urmat primu
lui război mondial. Film rea
lizat și comentat de Mirea 
Alexandresco și Henri Tor
rent.
Studio 
Hamei, 
xandra 
mitrescu, ___ ____
Gheorghe Căciuleanu, Pavel 
Rotaru. Emisiune de Marga 
Huss și Marianii Banu. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

22,15

22,40
22,50

dans. Cu Cristina 
Rodica Simion, Ru- 
Racoviță, Sonia Du- 

lon Tugearu,

*

I

*

4?

I

din.su


SCINTEIA - vineri 25 iunie 1971 PAGINA 3

Delegația de partid

și guvernamentală română
și-a încheiat vizita in R. P. Mongolă
(Urmare din pag. I)

gol, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Jamsaranghiin Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole, 
de alți conducători de partid și de 
stat mongoli. Pe aeroport se aflau 
un mare număr de cetățeni din 
capitala R. P. Mongole.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R. P. Mongolă, pre
cum și personalul Ambasadei ro
mâne la Ulan Bator.

în cadrul ceremoniei oficiale de 
plecare au fost intonate Imnul de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia și Imnul de stat al Republicii 
Populare Mongole și s-au tras 21 
salve de tun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
însoțiți de tovarășii Jumjaaghiin 
Țedenbal și Jamsaranghiin Sambu, 
au trecut apoi în revistă garda de 
onoare, aliniată la aeroport. Un 
grup de pionieri a oferit mem
brilor delegației române buchete de 
flori.

în încheierea solemnității de 
plecare, tovarășul Jamsaranghiin 
Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, au 
rostit scurte cuvîntări.

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-MONGOL
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol și a Guvernului 
Republicii Populare Mongole, între 
21 și 24 iunie 1971, o delegație de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Populară Mongolă.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
soția sa, tovarășa Elena Ceaușescu.

în timpul șederii în Republica 
Populară Mongolă, delegația de 
partid și guvernamentală a Româ
niei a vizitat întreprinderi indus
triale și instituții de cultură din 
orașul Ulan Bator, s-a întîlnit cu 
membrii unei unități agricole din 
aimacul central, a luat cunoștință 
de viața oamenilor muncii din 
Republica Populară Mongolă, de 
realizările lor în construcția so
cialistă, bucurîndu-se pretutindeni 
de o primire caldă, tovărășească. 
Delegația română a exprimat vii 
mulțumiri pentru ospitalitatea cu 
care a fost înconjurată, văzînd în 
aceasta o manifestare a prieteniei 
frățești care leagă poporul român 
și poporul mongol.

între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Mongole au avut loc con
vorbiri, în cursul cărora s-a efec
tuat un schimb de păreri privind 
dezvoltarea relațiilor româno-mon- 
gole și asupra unor probleme de 
interes comun ale vieții interna
ționale și mișcării comuniste și 
muncitorești.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, în 
spirit de prietenie și sinceritate.

La convorbiri au participat :
— din partea română, tovarășii : 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Dumitru 
Popa, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al Partidului Comunist 
Român, primarul general al Capi
talei, Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, George Ma- 
covescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Sandu loan, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Mongolă, precum și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al șefului 
Secției internaționale a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Emilian Dobrescu și Con
stantin Mitea, membri supleanți ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilieri la Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român.

— din partea mongolă, tovară
șii ; Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Jamsaranghiin Sambu, 
membru al Biroului Politic al Co

Aspect de la plecarea din Ulan Bator ; tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jumjaaghiin Țedenbal salutați călduros de 
oameni ai muncii din capitala Mongoliei

mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare 
Mongole, Sonomin Luvsan, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Demchighiin Molomjanț, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, Tsevegjavin Punțagnorov, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, Lodonghiin Rincin, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mon
gole, Damdinnerenghiin Bataa, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole în 
Republica Socialistă România, pre
cum și Punțaghiin Sagdarsuren și 
Dojidiin Cimiddorj, membri ai 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, șefi 
de secție la Comitetul Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, Deramin Jondon, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Mongole.

Delegația mongolă a relevat cu 
satisfacție că, în decursul celor 
27 de ani care s-au scurs de la 
eliberarea țării de sub jugul fas
cist, harnicul popor român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a obținut mari succese în 
construirea vieții noi, transformînd 
țara într-un stat socialist cu o in
dustrie dezvoltată, agricultură 
cooperatîvizată și cultură înflori
toare. Partea mongolă a felicitat 
cu căldură poporul frate român 
pentru marile realizări obținute și 
i-a urat noi succese în îndeplini
rea sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român în vederea con
struirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România.

Delegația română a salutat cu 
bucurie realizările însfemnate ob
ținute de poporul mongol, sub 
conducerea Partidului său Popu
lar Revoluționar. în cei 50 de ani 
care au trecut de la înfăptuirea 
revoluției populare. Partea română 
a felicitat călduros poporul frate 
mongol pentru rezultatele impor
tante dobîndite, adresîndu-i urări 
de succes în îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al XVI- 
lea al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol în vederea desăvîr- 
șirii construirii bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului în Repu
blica Populară Mongolă.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de priete
nie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mongol, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongo
lă se dezvoltă continuu, în in
teresul construcției socialismului 
în ambele țări. A fost relevată co
laborarea fructuoasă în domeniul 
politic, economic și comercial, cul
tural și tehnico-științific dintre cele 
două țări. Delegațiile au exprimat 
hotărîrea partidelor și guvernelor 
țărilor lor de a lărgi și aprofunda 
colaborarea româno-mongolă pe 
multiple planuri, de a întări legă
turile de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului socialist, de a continua 
schimbul de delegații și de expe
riență pe linia organelor de partid 
și de stat, a organizațiilor de masă 

și culturale. Aceasta corespunde 
atît intereselor popoarelor român 
și mongol, cît și intereselor uni
tății țărilor socialiste.

Delegațiile de partid și guverna
mentale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Mongole constată că evoluția mon
dială contemporană se caracteri
zează prin întărirea continuă a po
zițiilor socialismului, prin avîntul 
necontenit al mișcării muncitorești 
internaționale și al luptei de elibe
rare națională a popoarelor, prin 
creșterea și consolidarea forțelor 
care militează pentru pace, demo
crație și progres social, împotriva 
imperialismului și războiului.

Succesele și realizările popoare
lor frățești ale țărilor socialiste în 
construirea socialismului și comu
nismului sporesc puterea sistemu
lui mondial al socialismului, exer
cită o influență imensă asupra dez
voltării procesului revoluționar în 
lume.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă con
sideră că, în condițiile actuale, o 
importanță primordială are întări
rea unității țărilor socialiste în 
lupta comună împotriva imperia
lismului, pentru construirea socia
lismului.

Părțile consideră că relațiile din
tre țările socialiste trebuie înte
meiate pe principiile marxist-leni- 
niste ale egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității, ne
amestecului în treburile interne, a- 
j uterului reciproc dezinteresat, 
sprijinului tovărășesc și colaboră
rii multilaterale.

Cele două părți au exprimat ho
tărîrea de a dezvolta și întări și în 
continuare colaborarea cu țările 
membre ale C.A.E.R. și cu cele
lalte țări socialiste în scopul fo
losirii cît mai depline a superiori
tății socialismului.

Ambele părți au subliniat fă și 
în viitor vor desfășura lupta îm
potriva politicii agresive, aventu
riste a imperialismului, și în pri
mul rînd a imperialismului ameri
can, care îndreaptă tăișul acțiuni
lor sale împotriva socialismului, în
cearcă să înăbușe forțele de elibe
rare națională, să oprească proce
sul ireversibil de înnoire revolu
ționară a lumii. Părțile sprijină cu 
hotărîre lupta popoarelor împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru înfăptuirea indepen
denței politice și economice a ță
rilor recent eliberate, pentru dez
voltarea pe calea progresului so
cial.

Părțile română și mongolă con
damnă în mod ferm continuarea 
războiului agresiv al imperialismu
lui american în Indochina și sub
liniază necesitatea retragerii ime
diate, complete și necondiționate 
a trupelor S.U.A. și ale aiiaților 
lor din Vietnamul de sud și din 
Peninsula Indochina, pentru a da 
posibilitatea popoarelor acestei re
giuni să hotărască singure asupra 
destinelor lor, fără nici un ames
tec din afară.

Reafirmînd solidaritatea deplină 
cu popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian, cele două părți decla
ră că sînt hotărîte să acorde și în 
viitor sprijin susținut luptei lor 
juste pentru apărarea libertății, in
dependenței și unității țărilor lor.

Părțile sprijină lupta dreaptă a 
poporului coreean, pentru retrage
rea trupelor S.U.A. din Coreea de 
sud. pentru unificarea pașnică a 
patriei.

Ele se declară solidare cu lupta 
poporului cubanez împotriva ame
nințărilor imperialismului ameri
can, pentru apărarea independen
ței țării, pentru construirea socia
lismului. Părțile se pronunță pen
tru soluționarea problemei din 
Orientul Apropiat, în conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967.

Cele două părți au subliniat că 
una din problemele cardinale ale 
vieții internaționale actuale o con
stituie realizarea securității euro

pene. statornicirea unor relații de 
colaborare, pe baze egale, între 
toate statele continentului. Ele au 
relevat necesitatea luării de măsuri 
practice pentru pregătirea și ține
rea conferinței general-europene în 
problemele securității și colabo
rării.

Părțile au subliniat necesitatea 
intensificării luptei popoarelor pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare, pentru in
terzicerea producerii și folosirii ar
melor nucleare și distrugerea 
stocurilor existente de asemenea 
arme.

Cele două părți se pronunță pen
tru stabilirea și dezvoltarea rela
țiilor dintre state cu orînduiri so
ciale diferite, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că forțele revoluționare, 
antiimperialiste, iubitoare de pace, 
acționînd în strînsă unitate, sînt 
capabile să zădărnicească planurile 
imperialiste de pregătire a unui 
nou război mondial, să asigure 
mersul înainte al societății pe ca
lea progresului și păcii.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Popular Revoluționar Mon
gol declară că vor dezvolta și în 
viitor relațiile de colaborare tovă
rășească și vor întări solidaritatea 
frățească cu partidele comuniste și 
muncitorești pe baza marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar.

Cele două părți apreciază că vi
zita oficială de prietenie în Repu
blica Populară Mongolă a delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, pre
cum și schimbul de păreri care a 
avut loc între conducătorii celor 
două țări în numeroase probleme 
vor servi întăririi continue a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă, corespunzător intereselor 
unității, mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale siste
mului socialist mondial, ale cauzei 
socialismului și păcii.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Guvernul Re
publicii Socialiste România au a- 
dresat invitația ca o delegație de 
partid și guvernamentală condusă 
de tovarășul Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole, să facă o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România. Partea 
mongolă a exprimat mulțumiri și 
a acceptat invitația.

Ulan Bator, 23 iunie 1971.

Tovarășului J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Tovarășului J. SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Părăsind teritoriul Republicii Populare Mongole, ne exprimăm con
vingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările 
noastre, dintre poporul român și poporul mongol vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare.

Vă urăm dv., comuniștilor, întregului popor mongol noi și noi suc
cese în construcția socialismului. în înflorirea patriei

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele C tnsiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CU PIANUL 
SEMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT
Industria Capitalei

Potrivit datelor preliminare 
ale Direcției municipale de sta
tistică, colectivele de muncă din 
industria bucureșteană au reali
zat cu patru zile înainte de ter
men principalii indicatori din 
planul semestrial. Avansul de 
timp cîștigat permite ca, pînă 
la sfîrșitul lunii iunie, să fie 
obținută suplimentar, față de 
prevederile de plan, o produc
ție globală și marfă in valoare 
de peste 700 milioane lei. Ast
fel, vor fi livrate în plus econo
miei naționale importante can- 

I tități de laminate, anvelope, 
motoare electrice, transformatoa
re de forță, pompe centrifuga
le, vagoane de marfă pentru li
nii magistrale, căzi de baie 
emailate, radiatoare din fontă, 
prefabricate din beton armat, 
țesături din fire de bumbac și 
fibre sintetice, tricotaje, confec
ții, încălțăminte și altele.

O importantă contribuție la 
înregistrarea acestui succes au 
adus-o Uzinele de mașini elec
trice „Semănătoarea", „Neferal". 
„Vulcan", „23 August", Uzina 
de mașini grele, Uzina de me
dicamente, fabrica „Adesgo", 
Combinatul de confecții și tri
cotaje, Fabrica de sticlărie și 
altele.

Chemarea Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
a trezit un puternic ecou în 
rindul colectivelor de muncă 
din industria Capitalei. în toate 
întreprinderile au fost declanșa
te noi acțiuni pentru identifica
rea de rezerve menite a con
tribui la depășirea substanțială 
a angajamentelor asumate în 
întrecerea dintre județe. Pe 
baza unor noi resurse interne, 
pînă în prezent, industria Capi
talei și-a asumat noi angaja
mente. Astfel, aplicîndu-se o 
serie de măsuri complexe 
tehnico-organizatorice, se vor 
realiza, peste prevederile ini
țiale, o producție marfă eva
luată la 200 milioane lei, livrări 
de mărfuri la fondul pieței, în- 
sumînd 15 milioane lei, econo
mii prin reducerea cheltuielilor 
de producție estimate la 10 mi
lioane lei, precum și 60 milioa
ne lei beneficii.

în toate întreprinderile bucu- 
reștene se întreprind, în conti
nuare. acțiuni în vederea găsirii 
unor posibilități multiple pentru 
realizarea integrală a angaja
mentelor. Se desfășoară, de a- 
semenea, în ritm susținut în
trecerea între sectoare, inițiată 
de Comitetul municipal de 
partid.

Industria 
județului Cluj

CLUJ. (Corespondentul „Scîn- 
teii", Alexandru Mureșan) : Oa
menii muncii din industria ju
dețului Cluj au îndeplinit pla
nul producției globale industria
le pe primul semestru al anului 
cu 6 zile în avans. Pînă la sfîr
șitul lunii, valoarea producției 
suplimentare, peste prevederile 
planului semestrial, va fi de cel 
puțin 177 milioane lei, cu 27 
milioane peste angajamentul a- 
nual. Au fost fabricate supli
mentar 490 tone de oțel, 1950 
tone laminate, 4 500 mp plăci 
aglomerate, peste 60 000 perechi 
încălțăminte și altele. O contri
buție suplimentară și-au adus 
la aceste rezultate colectivele 
întreprinderilor „Industria sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, fabrica 
de piele și încălțăminte „Clu- 
jana". uzina „Carbochim", fa
brica de medicamente „Terapia" 
și altele.

Petroliștii 
și chimiștii 

Prahovei
Industria de petrol-chimie a 

județului Prahova a îndeplinit 
sarcinile de plan, pe primul se
mestru, la toți indicatorii de 
bază. Bilanțul care va fi înche
iat la finele lunii va consemna 
însemnate cantități de țiței, ben
zină, uleiuri minerale și moto
rine speciale realizate peste 
prevederile planului semestrial. 
De asemenea, se estimează a fi 
obținute 800 tone polietilenă, 
de metil tereftalat, fenol, aceto- 
tă, clorură de colină și alte 
produse petrochimice, 1 200 tone 
îngrășăminte chimice. 4 500 an
velope și alte produse în valoa
re de circa 80 000 000 lei. Sporu
rile de producție vor fi obținu
te exclusiv pe seama creșterii 
productivității muncii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii 

Socialiste România

Chemarea Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

mobilizează noi colective
de muncă

JUDEJUL DOLJ
Chemarea Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste a prile
juit oamenilor muncii din județul 
Dolj ample dezbateri privind îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în între
cerea socialistă. Colectivul uzinei de 
mașini agricole „7 Noiembrie“-Craio- 
va a hotărît să majoreze angajamen
tul la producția-marfă la 5 500 000 lei, 
cu 1 370 000 lei mai mult decît anga
jamentul inițial asumat. Petroliștii 
schelei de extracție Craiova vor da o 
producție cu 1 000 tone țiței mai mare 
decît angajamentul inițial, iar colec
tivul uzinei de reparații auto și-a 
suplimentat angajamentul inițial cu 
încă 1 200 000 lei la producția-marfă. 
Colectivul Unității de exploatare și 
industrializare a lemnului Craiova 
și-a majorat de peste trei ori angaja
mentul inițial. Fabrica de bere va 
livra in plus 2 500 hl bere, iar colec
tivul Uzinei mecanice de material ru
lant Craiova și-a suplimentat cu încă 
două milioane lei angajamentul la 
producția-marfă. Unitățile industriei 
ușoare vor realiza peste plan diferite 
articole de îmbrăcăminte, confecții și 
țesături în valoare de aproape 4 mi
lioane lei.

Nistor TUICU

JUDEȚUL TELEORMAN
La Alexandria s-au desfășurat lu

crările plenarei Consiliului județean 
Teleorman al Frontului Unității So
cialiste în cadrul cărora a fost dez
bătut proiectul planului de dezvolta
re a județului în perioada 1971—1975. 
Cu acest prilej a fost făcută o largă 
investigație asupra probabilităților ce 
le au unitățile economice din județ 
pentru a răspunde la chemarea Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

In încheierea dezbaterilor, partici- 
panții la plenară au adoptat textul 
unei telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune întro 
altele: „însuflețite de chemarea Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, colectivele din între
prinderile industriale ale județului 
Teleorman s-au angajat să producă 
peste plan în acest an o producție 
marfă in valoare de 48 milioane lei. 
depășind angajamentul inițial cu 16 
milioane lei. La rindul lor, lucrătorii 
ogoarelor județului s-au angajat să 
realizeze peste plan o producție- 
marfă in valoare de 5 milioane lei. 
concretizată in 1 909 tone griu și 
2 339 tone porumb boabe și alte pro
duse. Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune în în
cheierea telegramei, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru înfăptui
rea obiectivelor planului cincinal in 
care am pășit. aducindu-ne astfel 
contribuția la dezvoltarea și înflo
rirea multilaterală a scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Ro
mânia"

Alexandru BRAD

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Recent a avut loc ședința Biroului 

Executiv al Consiliului județean Me
hedinți al Frontului Unității Socia
liste, în cadrul căreia au fost anali
zate rezultatele dezbaterii publice a 
chemării Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. în adu
nările consacrate dezbaterii acestei 
chemări, colectivele de muncă din 
întreprinderile industriale ale jude
țului Mehedinți au făcut însemnate 
propuneri privind descoperirea și 
valorificarea de noi rezerve interne. 
Astfel, a fost luată hotărîrea ca pla
nul producției-marfă să fie supli
mentat cu 10 milioane lei. Colectivul 
Combinatului de industrializare a

Din nisîpurî- 
terenuri roditoare
(Urmare din pag. I) 

mintelor chimice pe solurile nisi
poase a ameliorat simțitor și situația 
culturilor agricole pentru boabe. 
Dacă, în trecut, producția de griu și 
de porumb era, pe aceste soluri, de 
două pînă Ia patru ori mai mică de- 
cit pe solurile cu fertilitate naturală 
ridicată, in noile condiții decalajul 
este aproape inexistent. Rezultatele 
obținute în anul 1970 la Stațiunea 
centrală pentru ameliorarea nisipu
rilor de la Bechet sînt edificatoare. 
Astfel, orzul de toamnă a dat o pro
ducție de 3800 kg/ha. După orz s-a 
semănat soia, obținîndu-se 1690 kg/ha. 
La mazăre, producția maximă a fost 
de 2 300 kg/ha. iar porumbul semă
nat după mazăre, în cultura a doua, 
a produs 3 770 kg/ha. La hibrizii de 
porumb, recordul îl detin HS 301 
(7 900 kg'ha) și IIF 19/68 (7 640 kg/ha); 
la porumbul pentru boabe, semănat 
după recoltarea cartofilor timpurii, 
s-a realizat o producție de 7 200 kg/ha. 
Rezultate deosebite s-au obținut și la 
griul de toamnă : soiul Lovrin 13 a 
dat o producție de 4690 kg/ha, iar li
nia F 360. 4060 kg/ha. Subliniez că 
în toate cazurile s-au aplicat doze 
de îngrășăminte corespunzătoare, a- 
supra cărora spațiul nu ne permite să 
insistăm.

O altă categorie care prezintă in
teres pentru agricultura pe nisipuri 
o constituie plantele de nutret. Din
tre acestea, amintesc în primul rînd 
borceagul de toamnă care, fiind uti
lizat ca nutret verde pentru animale, 
protejează totodată terenul împotriva 
acțiunii vîntului de primăvară. Avînd 
în vedere că aceste soluri sînt sărace 
în materie organică, borceagul poate 
juca un rol important în ameliora
rea proprietăților lor fizice, prin în
groparea masei verzi »ub brazdă. 

lemnului Tr. Severin șl-a suplimen
tat angajamentul la acest indicator 
de peste două ori, uzina de vagoane 
cu peste 60 la sută.

Sarcini mobilizatoare și-au asumat 
lucrătorii din întreprinderile indus
triale ale județului Mehedinți și ia 
privința reducerii cheltuielilor de pro
ducție, a creșterii eficienței econo
mice. Astfel, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an se vor obține economii su
plimentare de 160 tone metal, 75 tona 
combustibil convențional, 155 milioane 
kWh energie electrică și altele.

La sate. în cadrul adunărilor, oa
menii muncii din agricultura jude
țului Mehedinți s-au angajat să spo
rească în acest an producția agricolă 
vegetală și animală, să extindă ac
tivitățile industriale și de servire a 
populației, să întreprindă acțiuni de 
masă pentru îmbunătățiri funciare 
și extinderea irigațiilor.

Consiliul județean Mehedinți al 
Frontului Unității Socialiste a adop
tat o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, in cadrul 
căreia se arată că „puternicul spirit 
însuflețitor cu care toți oamenii 
muncii din județul Mehedinți au pri
mit chemarea Consiliului Național 
al F.U.S., măsurile stabilite de or
ganele și organizațiile de partid, 
precum și de organizațiile de masă 
care fac parte din F.U.S., sînt garan
ții sigure că atît sarcinile de plan 
pe acest an, cit și angajamentele su
plimentare asumate vor fi îndepli
nite și depășite, contribuind astfel, 
alături de întregul popor, la dezvol
tarea economiei naționale, la înflo
rirea patriei noastre.

Ion ANGHEL

JUDEȚUL TULCEA
Oamenii muncii din întreprinderile 

industriale, precum și țăranii coope
ratori din județul Tulcea răspund 
cu însuflețire chemării Consiliului 

'Național al Frontului Unității Socia
liste. Astfel, colectivul Asociația flu
vială a Dunării de Jos. Sulina 
a hotărît ca prin Utilizarea judi
cioasă a timpului de lucru, a poten
țialului tehnic și material, planul de 
construcții și întreținere de diguri să 
fie îndeplinit la 30 noiembrie, in loc 
de 20 decembrie, termen stabiliț ini
țial. S-a hotărît, de asemenea, redu
cerea cheltuielilor planificate cu încă 
100 000 lei față de suma prevăzută. 
Tot la Sulina, colectivul unității pis
cicole a hotărît suplimentarea anga
jamentelor la producția globală cu 
încă 380 000 lei și a economiilor la 
prețul de cost cu 150 000 lei, ca și 
dublarea angajamentului la peșta 
proaspăt, de la 100 tone la 200 tone. 
Cu același entuziasm au răspuns și 
cooperatorii din cadrul Uniunii ju
dețene a cooperației meșteșugărești 
Tulcea. Ei au hotărît ca pînă la sfîr
șitul anului să dea in plus o pro- 
ducție-marfă de două milioane, iar 
Ia fondul pieței 700 000 lei, adică cu 
460 000 lei și respectiv cu 100 000 lei 
mai mult decît prevedeau angajamen
tele inițiale. Un puternic ecou a stir- 
nit chemarea în rindul salariaților de 
la întreprinderea de Industrializare a 
peștelui Tulcea, care s-au angajat să 
realizeze pînă la finele anului o pro
ducție suplimentară de 500 tone con
serve de pește, 100 tone pește afumat 
și 25 tone făină de pește.

Pe ansamblul industriei municipiu
lui Tulcea, angajamentele luate in 
adunările generale care au avut Ioc 
pînă acum ca răspuns la chemarea 
Consiliului Național al F.U.S. se ci
frează la peste 4,7 milioane lei.

Și în unitățile agricole din județul 
Tulcea țăranii cooperatori s-au an
gajat să dea peste prevederi și să 
livreze în plus la fondul de stat 2 800 
tone griu, 1 800 tone porumb boabe, 
300 tone floarea-soarelui, 350 tone 
struguri, 500 tone legume, 3 000 hl 
lapte, 10 200 kg lină și altele.

Tudorel OANCEA

După recoltarea lui, In miriștea ră
masă se pot cultiva alte plante da 
nutreț pentru consolidarea bazei fu
rajere. Dintre culturile furajere se
mănate in miriștea borceagului de 
toamnă porumbul pentru siloz a dat 
cea mai mare cantitate de masă 
verde (55.6 tone la hectar), ur
mat de iarba de sudan (47 t/ha) și 
sorgul furajer (44 t/ha).

Introducerea irigației îngăduie și 
dezvoltarea culturii lucernei, cea mal 
bună epocă de semănat fiind sfîrșitul 
lunii august—începutul lunii septem
brie. Producția cea mai mare de 
masă verde, 100 tone la hectar, s-p 
obținut prin aplicarea a 30 t/ha gu
noi, plus 200 kg azot distribuite frac
tional după fiecare cosit. în afară de 
importanța sa ca plantă de nutreț 
bogată în proteine, lucerna are un 
rol deosebit în ameliorarea solului 
și protejarea lui împotriva spulbe
rării.

Realizările enumerate mal sus scot 
în relief posibilitățile de creștere a 
producției agricole din zona nisipu
rilor din Oltenia, pe măsura extin
derii irigațiilor. Paralel cu activita
tea de cercetare. Stațiunea centrală 
pentru valorificarea nisipurilor des
fășoară o activitate rodnică de in
troducere a rezultatelor in producție, 
activitate care se va amplifica pe 
măsură ce părți din marele sistem 
de irigații Sadova-Corabia vor intra 
în funcțiune. In continuare, cercetă
torii din stațiunea Bechet vor trebui 
să se preocupe și de alte aspecte im
portante. cum ar fi folosirea raționa
lă a apei de irigat, ameliorarea rapidă 
a terenurilor modificate prin nive
lare drastică, apărarea contra defla- 
tiei a terenurilor de pe care s-a 
defrișat pădurea (pînă clnd vor 
crește perdelele de protecție tinere), 
mecanizarea lucrărilor etc.
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„SOCIOLOGIA AMERICANĂ

ÎNCEPUTURILE MIȘCĂRII
MUNCITOREȘTI
Șl SOCIALISTE 

DIN ROMÂNIA
Volumul cu acest titlu — apărut 

de curind in Editura politică, sub 
egida Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., alcătuit de un colectiv 
de autori format din Ion Popescu- 
Puțuri și Augustin Deac (respon
sabili), Marin Florescu, Natalia 
Vîlcu, Constantin Căzănișteanu, 
Ludovic Vajda — se înscrie pe li
nia preocupărilor consecvente ale 
cercetătorilor acestui institut de a 
pune in valoare tezaurul de măr
turii documentare care atestă bo
gatele tradiții revoluționare ale 
mișcării muncitorești din țara 
noastră.

Autorii lucrării au investigat o 
perioadă de adinei frămintări și 
căutări pe tărim social-politic, 
punctată de evenimente deosebit 
de importante în viața poporului 
român — revoluțiile din 1821 și 
1848, Unirea Principatelor și făuri
rea statului național român, refor
ma agrară din 1864, cucerirea inde
pendenței naționale in 1877—1878
— evenimente care, stimulind mer
sul înainte al societății noastre, 
creșterea forțelor de producție și 
dezvoltarea relațiilor noi, capitalis
te, au generat înseși condițiile 
nașterii proletariatului.

Rod al unor cercetări îndelungate 
și minuțioase întreprinse asupra a 
numeroase fonduri arhivistice din 
Capitală și din țară, volumul în
mănunchează selectiv, conform unor 
criterii științifice, cele mai semni
ficative documente, precum și o 
serie de relatări de natură memo
rialistică care oglidesc, sub mul
tiple aspecte, începuturile mișcării 
muncitorești și socialiste.

Din lectura lucrării se detașează 
eu pregnanță ideea vechimii miș
cării noastre muncitorești, ale cărei 
origini se plasează cu aproape 150 
de ani in urmă, in contextul com
plex al ansamblului relațiilor so- 
cial-economice românești de la 
jumătatea veacului trecut.

Multe documente demonstrează 
in chip convingător faptul că ideile 
socialismului au fost receptate de 
timpuriu în țara noastră, încă în 
faza lor utopică. România fiind 
una din primele țări — puține, de 
eitfel — in care s-a încercat apli
carea acestor idei in forme origi
nale, specifice. Este reliefată în 
acest sens activitatea lui Teodor 
Diamant, personalitate marcantă a 
socialismului utopic european, ini
țiatorul falansterului de la Scăeni
— Prahova, scoțindu-se în evi
dență faptul că aceste idei au fost 
cunoscute și de alți gînditori pe 
tărim social-politic, personalități de 
frunte ale vieții noastre culturale.

Contactul strîns menținut de 
mișcarea revoluționară de la noi cu 
mișcarea revoluționară internațio
nală, tradițiile democratice din 
gindirea românească au înlesnit 
răspindirea socialismului științi
fic, a ideilor marxiste in toate cele 
trei țări române : Țara Româneas
că, Moldova, Transilvania. Docu
mentele incluse în volum reflectă 
amplu acest proces. Găsim aici 
mărturii despre bogata activitate 
publicistică desfășurată în ultimele 
decenii ale secolului trecut pentru 
popularizarea marxismului, despre 
participarea unor intelectuali și 
muncitori cu vederi înaintate din 
țara noastră la activitatea Interna
ționalei I, despre crearea și activi
tatea unor asociații muncitorești 
afiliate la Internaționala I, cum a 
fost Asociația generală a lucrători
lor din Timișoara. Lucrarea evi
dențiază străduința socialiștilor ro
mâni de a analiza realitățile vieții 
social-politice românești în lumina

ideilor fundamentale ale învățătu
rii marxiste, participarea lor activă 
la dezbaterea principalelor proble
me care frămîntau viața social-po- 
litică a țării în acel timp, îndeo
sebi cucerirea independenței națio
nale etc.

Un merit deosebit al volumului 
la care ne referim rezidă și în fap
tul că sugerează cititorului tabloul 
de ansamblu al primelor forme de 
luptă și de organizare a clasei 
muncitoare din România. Este în
fățișat veridic drumul lung par
curs de ea, de la stadiul unei clase 
„în sine" la cel al unei clase „pen
tru sine" de la primele asociații 
de întrajutorare — în care intrau 
și patronii — la organizațiile mun
citorești profesionale, pînă la apa
riția unor adevărate organizații 
politice de masă, care și-au înte
meiat activitatea pe principiul 
luptei de clasă.

Parcurgînd cele aproape 1 000 de 
pagini ale volumului, cititorul își 
poate face o imagine reală, cuprin
zătoare asupra etapei de pionierat 
a mișcării muncitorești și socialis
te. Lucrarea, în ansamblu, aduce o 
substanțială contribuție la ilustrarea 
vechilor și bogatelor tradiții ale cla
sei muncitoare din țara noastră, 
tradiții care au fost preluate și ri
dicate pe o treaptă superioară de 
Partidul Comunist Român.

Orientarea actuală a medicinii 
spre prevenirea Îmbolnăvirilor — 
profilaxia morbidității — se înte
meiază pe depistarea tuturor fac
torilor de mediu care acționează
pozitiv sau negativ asupra organis
mului. Din acest punct de vedere, 
„Alimentația rațională a omului", 
prima lucrare complexă de acest 
gen apărută la noi, răspunde la 
una dintre importantele întrebări 
ale științei și anume, intorrelația 
optimă biologieo-medicală și eco- 
nomico-socială dintre om și ali
ment. alcătuirea unei diete după 
criterii științifice, factor activ al 
unui standard de sănătate care, în- 
definiția autorului, trebuie să în
semne „mai mult decât lipsa bolii".

Lucrarea tratează pe larg premi
sele și obiectivele științei alimen
tației, bazele ei fiziologice, necesi
tatea raționalizării alimentației, a- 
nalizînd principalele teorii și ori
entări legate de aceste aspecte. 
Pornind de la faptul că la deter
minarea atitudinii față de hrană și 
formarea comportamentului ali
mentar participă mai multe feno
mene de bază (foame, sațietate, re
pulsie). care se realizează prin in
termediul sistemului nervos cen
tral. autorul dezvoltă ideea nevoii 
de calorii și trofine la diferite 
vîrste, la omul sănătos sau bolnav, 
în diferite stări fiziologice și pato
logice, in funcție de anumite con
diții de mediu și activități profe
sionale.

Un spațiu amplu este acordat 
fundamentării acoperirii trebuin
țelor nutritive ale organismului prin 
principalele categorii de alimente : 
locul pe care trebuie să-1 ocupe 
fiecare din acestea într-o alimen-

tație rațională, avantajele și incon
venientele lor nutritive, urmările 
unui aport neadecvat asupra creș
terii, vigorii fizice sau capacității 
de muncă, precum și riscurile de 
îmbolnăvire, alături de măsurile 
profilactice. Acest A.B.C. al știin
ței alimentației omului (sănătos 
sau bolnav), cum este denumit de 
autor, se adresează in egală mă
sură oricărui cititor dornic să-și 
apere sănătatea, ca și cadrelor su
perioare din sectoarele economice 
(agricultură, industrie, comerț) 
care produc, transformă sau mînu- 
ieisc alimente. Problemele 
vării și prelucrării 
du.selor sînt tratate 
trării unui procent 
principii nutritive, 
și documentate indicații pentru fie
care categorie în parte. Și din a- 
cest punct de 
constituie 
de lucru, 
mondiale.

Autorul
osebită premiselor întocmirii unui 
meniu rațional, sintetizînd în fina
lul cărții oonținutul în trofine al 
principalelor produse alimentare, 
cu ajutorul unor tabele complete.

Bazindu-se pe cele mai noi date 
ale literaturii de specialitate, pre
cum și pe o serie de lucrări per
sonale, care i-au adus consacrarea 
internațională, profesorul Iancu 
Gonțea răspunde prin această carte 
unor necesități stringente nu nu
mai pentru țara noastră. Iată de 
ce regretăm lipsa unui rezumat în- 
tr-una sau mai multe limbi de cir
culație internațională.

Doru POPOVICI

Se știe că, sub impulsul unor 
comandamente specifice societății 
americane și in virtutea unei orien
tări răspindite in 
S.U.A. spre sfera 
care nu afectează 
aspectele decisive 
ciale, cercetările 
psihosociologice avînd ca 

mici au luat acolo

sociologia din 
microsocialului, 

direct și imediat 
ale evoluției so- 

sociologice și 
obiect 

grupurile mici au luat acolo o 
pregnantă dezvoltare. Apariția re
centă, în Editura Politică, a unei 
cărți consacrate teoriilor socio
logice americane actuale cu pri
vire la grupurile mici trebuie sub
liniată. desigur, ca un fapt pozi
tiv. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit autorul lucrării, Mihu Achim, 
nu se rezumă la o simplă prezen
tare a acestor teorii, ci întreprinde 
o analiză a lor, în lumina concep
ției științifice a materialismului 
dialectic și istoric, face efortul de 
a disocia ceea ce este fals, inaccep
tabil, de ceea ce este valoros, 
atît în planul conținutului, cît 
mai ales al metodologiei. înca
drate intr-o concepție științifică, 
asemenea elemente valoroase pot 
contribui, neîndoielnic, nu numai 
la elucidarea unor chestiuni teore
tice, cl și la rezolvarea unor pro
bleme practice, pot ajuta efec
tiv la perfecționarea activității in 
diferite sectoare.

Monografia lui Mihu Achim 
reprezintă, de fapt, o încercare

Problematicii deosebit de actuale 
a modernizării economiei românești 
îi este consacrată lucrarea dr. 
Gheorghe Badrus, recent apărută în 
Editura Politică in colecția „Prele
geri de marxism-leninism".

De la bun început autorul defi
nește conținutul pe care-1 are, în 
concepția partidului nostru, noțiu
nea de economie modernă, subli
niind că nu este vorba de un stan
dard, de un tipar unic, valabil pen
tru toate țările, ci de o categorie 
complexă, ce se îmbogățește necon
tenit ca urmare a vertiginoasei des
fășurări a revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, adaptîndu-se 
în același timp la posibilitățile și 
necesitățile fiecărei țări, la nivelul 
și etapa de dezvoltare a acestora.

Lucrarea stăruie asupra direc
țiilor fundamentele ale modernizării 
economiei românești, așa cum au 
fost conturate în programul elabo
rat de Congresul al X-lea al P.C.R., 
dintre care cele mai semnificative 
sînt : îmbunătățirea continuă a 
structurii pe ramuri, dezvoltarea în 
ritm mereu ascendent a ramurilor 
hotărîtoare ale industriei care con
diționează înzestrarea tehnică supe
rioară a întregii economii, dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii, modernizarea transpor-

turilor, îmbunătățirea activității în 
sfera serviciilor.

Cu pregnanță este relevată ideea 
că procesul de modernizare a eco
nomiei include, ca una din compo
nentele sale esențiale, cunoașterea 
și aplicarea în practică a tot ceea 
ce este nou in știința și tehnica 
mondială, concomitent cu intensifi
carea cercetărilor științifice proprii, 
fundamentale și aplicative.

în ansamblul factorilor moderni
zării, autorul acordă locul cuvenit 
organizării și conducerii științifice 
la toate nivelurile economiei națio
nale, problemelor legate de îmbu
nătățirea planificării economice. 
Sînt analizate, de asemenea, rolul 
important pe care-1 au, în procesul 
de modernizare a economiei, schim
burile economice cu alte țări, 
voltarea colaborării economice 
cooperării în producție.

Exemplu de tratare la un 
nivel științific și în același timp în- 
tr-un mod foarte clar, larg accesi
bil, a unor probleme teoretice și 
practice de o deosebită actualitate, 
lucrarea este utilă specialiștilor, ca 
și publicului larg, tuturor celor in
teresați în cunoașterea problemelor 
dezvoltării economiei românești.

reușită de abordare științifică a 
.acestui domeniu fundamental al 
realității și practicii sociale, sub 
forma unui continuu teoretico-con- 
ceptual, problematic, metodologic- 
tehnic și practic-acțional. Această 
viziune se concretizează in însăși 
substanța cărții. Astfel, detașîn- 
du-se in egală măsură de interpretă
rile psihologiste și de cele speculativ- 
abstracte asupra colectivităților de 
nival micro, medio și macrosocial, 
autorul subliniază caracterul vag, 
alteori greșit al definirii noțiunii 
de grup de către curentele socio
logice americane, propunind consi
derarea grupurilor mici „ca o rea
litate socială calitativ distinctă, 
care nici nu poate fi redusă la 
restul fenomenelor care constituie 
societatea și nici nu poate fi ruptă 
și, deci, explicată în afara lor". O 
asemenea viziune asupra grupuri
lor mici presupune investigarea lor 
interdisciplinară, de problematica 
acestora fiind substanțial interesa
te psihologia, psihologia 
sociologia.

Pe fondul dinamicii 
mici, autorul analizează 
lor, modelul rolurilor pe 
membrii grupurilor sau unele sub- 
grupuri in activitatea acestora (divi
ziunea muncii etc.) ; structura ou- 
terii, care exprimă poziția mem
brilor, subgrupurilor. relațiilor in- 
terpensonale în ierarhia autorității; 
structura comunicației etc.

Demn de subliniat este și faptul 
că autorul reușește să pună in evi
dentă, in mod argumentat, unele 
din problemele sociale importante 
la a căror rezolvare iși aduce con
tribuția sociologia grupului mic, 
cum ar fi : raționalizarea deciziilor 
și a întregului proces de conducere 
științifică a societății, facilitarea 
participării creatoare a grupurilor 
umane Ia acțiunea socială etc. în 
acest fel. ideile și concluziile căr
ții sînt deosebit de utile atît pen
tru cercetătorii din domeniul știin
țelor sociale, cit și pentru condu
cătorii de întreprinderi și instituții.

Dacă lucrarea are merite incon
testabile, ea nu este ferită însă și 
de unele minusuri, cum este, de 
exemplu, mînuirea abstractă a ca
tegoriilor determinismului social, 
fapt ce nu-i permite să analizeze 
mai pe larg o idee — formulată, 
de altfel, explicit de către autor — 
aceea a continuității și interacți
unii dintre psihic și social la ni
velul acțiunii indivizilor și grupu
rilor mici.

Prin actualitatea problematicii sa
bordate și rigurozitatea cu care 
este interpretată aceasta, lucrarea 
lui Achim Mihu se înscrie în- 
tr-unul din planurile avansate ale 
literaturii sociologice din țara 
noastră.

De cîțiva ani o apari
ție marcată în critica și 
în eseistica noastră este 
aceea a lui Nicolae Balo
tă. După ce a dat în 1969 
volumul de eseuri Eu- 
phorion, iar în 1970 mo
nografia despre Urmuz, 
a scos la iveală un alt 
volum de critică și ese
uri, 
lat 
tea 
mozaic de reflecții 
privire la literatura, gîn- 
direa și arta atît 
cit și nouă, atît 
cit și românească, 
Firdousi pină la 
matt și de la Iosif 
pînă la cei mai 
poeți ai noștri. Așa cum 
se observă și în celelalte 
lucrări aîe sale, Nicolae 
Balotă este un spirit de
parte

La 
părți, 
tății", 
numai 
și de critică sau eseistică, 
afișează un aer dezabu- 
zat, seepticoid, bîntuit a- 
marnic de fantoma gro
tescului. Nu suspectăm, 
desigur, pozițiile auten
tice. chiar dacă ele sînt 
contrarii vederilor noas
tre. Există însă cazuri 
cînd această atitudine se 
limitează la o pretinsă 
adincime, bazată pe sim
pla transpunere a vechiu
lui naturalism într-un re
gistru subiectiv și arbi
trar. căruia i se adaugă

veche 
străină 

de la 
Diiren- 
Vulcan 

tineri

„Marea bucurie"
Vocația narațiunii, 

verva nu lipsesc pro
zatorului român 
niciodată, 
de viață e bogată 
necesită uneori 
selecții, 
strucției 
e foarte 
fine, un 
stinct ai 
încă de la primele rîn
duri. Ne gîndim la a- 
cestea toate evocînd 
opera scriitoarei Hen
riette Yvonne Stahl, 
care a dat consecvent 
dovada unei vocații 
rare, deosebite. O con
firmă și două din căr
țile apărute mai re
cent, diferite și înrudi
te totodată : „între zl 
și noapte" și „Marea 
bucurie".

Dacă folosim terme
nul de „dostoievskia- 
nism" în sensul unei 
categorii estetice-filo- 
zofice, vom remarca 
proporția în care a- 
ceastă proză e marcată 
de marele ei precursor. 
De fapt, însă, nu e 
vorba de o influentă, 
ci mai mult de o afi
nitate, care se situea
ză in planul ideilor și 
atitudinilor, și aproape 
deloc în cel al tempe
ramentului. Umanis
mul, căutarea binelui, 
asceza sufletească sînt 
prezente în această 
proză ca și în cea a 
iui Dostoievski ; dar în 
acest caz Dostoievski 
devine numai un apro
piat punct de referință 
într-o filiație umanistă 
europeană cu mult 
mai veche.

Sigur că un termen 
cum este omenia poa
te părea, în dezbaterea 
literară, prea general, 
însă un personaj cum 
este Petre Kristian din 
„Marea bucurie" îl i- 
lustrează cu prisosință. 
Pe de altă parte, Ana

mai 
Experiența

Și severe 
Simțul con- 

și compoziției 
dezvoltat. în 
deosebit in- 
vieții emană

Stavri din „Intre zi și 
noapte" decurge de la 
același principiu al o- 
meniei, stilizat remar
cabil însă in puritatea 
tinerei eroine.

Cu multă abilitate li
terară (și am putea 
spune și cu o anumită 
ironie, căci modul în 
care își construiește 
Henriette Yvonne Stahl 
romanele, mod realist, 
popular în bunul înțe
les al cuvîntului, „se
rios", este o polemică 
indirectă cu literatura 
cusută din citate) au
toarea a folosit de 
multe ori ca 
niște tipice 
me. In „Marea 
rie“, de pildă, 
Kristian trăiește 
ma artistului 
nat, găsindu-se departe 
de patrie ; fuga lui a 
fost însă decisă de o 
capricioasă spaimă a 
Terezei, soția adorată 
și infidelă, care, ca 
Lilit, iubește și nu re
gretă ; spaima ei a 
determinat fuga erou
lui, fugă pe car? el nu 
încetează de a o regre
ta, și trăiește într-o 
mare capitală europea
nă ca în cel mai sufo
cant tîrg de provincie, 
aspirînd către melea
gurile în care s-a năs
cut. După tribulații 
îndelungate, el ajunge 
într-o pensiune în care 
se întîlnesc toate men
talitățile semnificative 
ale lumii postbelice, 
încadrate într-un spe
cific pitoresc. (Proce
deul aduce aminte de 
alți romancieri remar
cabili care au făcut o 
analiză „spectrală" a 
conștiinței europene în 
momente de semnifica
ție — unul din aceștia 
fiind Erich Maria Re
marque — și chiar de 
anumite filme de epo
că. Prin viteza epică

folosit 
subiecte 

melodra- 
bucu- 
Petre 
dra- 

înstrăi-

și talentul sintezei u- 
mane, acest roman, ca 
și altele, are o anumită 
alură cinematică). în 
această pensiune cu
noaște pe fata pură Li- 
lo, dar dorul de țară 
e mai puternic decit 
pasiunea erotică a 
eroului, determinînd 
despărțirea, sugerînd 
că în echilibrarea in
dividului, patriotismul 
joacă un rol decisiv.

Toate aceste elemen
te epice nu ar fi to
tuși de-.ajuns ca să asi
gure acestei proze suc
cesul autohton și inter
național de care ea s-a 
bucurat, dacă Henriette 
Yvonne Stahl nu ar ști 
să anime această filo
zofie monumentală și 
eternă prin sentimen
te adinei și active și 
printr-un gust al con
temporaneității dintre 
cele mai persistente. 
Demnitatea, noblețea, 
generozitatea se pot 
găsi oricînd în cărți 
de substanță, de fiecare 
dată însă colorate și 
dozate altfel, după 
epoca, societatea și 
mentalitatea care le 
guvernează. Procedeele 
de care am amintit ies 
din specia obișnuitului 
prin trăirea pasionată 
și pură pe care le-o îm
prumută autoarea, care 
se preocupă de izbinda 
eticului nu numai pe 
plan general, ci și pe 
plan local și istoric, în 
cadrele stricte ale so
cietății noastre. Ceea 
ce reprezintă garanția 
interesului. Caractere
le create de Henriette 
Yvonne Stahl capătă 
adeziunea noastră, atît 
subiectivă cît și teore
tică, pentru că reușesc 
să modeleze umanita
tea, sursă permanentă 
și nesecată pentru 
„marea bucurie".

Cu microromanul 
„NEHEZVIZ- (Apă 
grea), apărut recent în 
Editura Kriterion, Fo- 
dor Săndor, unul din 
taientații prozatori ma
ghiari din țara noas
tră, care s-a afirmat 
prin anii cincizeci, îm
preună cu o pleiadă de 
tineri prozatori și po
eți reprezentind astăzi 
o generație de mijloc 
deosebit de activă. își 
dezvăluie o nouă fa
țetă a talentului său. 
Nuvelele și povestirile 
de pînă acum, precum 
și romanele „Autopor
tret" și „Groapa pu
turoasă" se definesc 
ca lucrări ce se înscria 
pe linia tradițională a 
unei proze de analiză, 
de solidă construcție, 
cu personaje creionate 
după tipare sigure, cu 
o fluență remarcabilă 
a epicului.

Cu „Apă grea", Fo- 
dor Săndor se desco
peră zîmbetului, își a- 
firrfiă predispozițiile 
către satiră. dueîn- 
du-ne cu gindul la un 
alt coleg al generației 
sale, Bajor Andor.

Fodor Săndor tși 
subintitulează romanul 
drept „o intîmplare 
fantastic de științifi
că", parcă sugerînd că 
ar intenționa o paro
die a unor anumite ti
puri de romane știin- 
țifico-fantastice.

substanța 
depășește 
sferă îngustă.

Pentru a înlesni „de
tectarea" valențelor de 
conținut ale „Apei" 
vom încerca, reducind 
desigur la esență, să 
derulăm firul „întîm- 
plării". într-un orășel 
de provincie, deși ne a- 
flăm în plină epocă a 
unor mari descoperiri 
în domeniul nuclear, 
un școlar, fiul bravu
lui croitor Korobal, 
descoperă că apa din 
găleata ținută în căma
ra de alimente a în
ghețat, deși termome
trul indică plus trei 
grade. Un alt Korobal, 
unicul redactor al zia
rului local „Cuibul na
tal", entuziasmat de 
„descoperire", arzînd 
de dorința de a contri
bui la „emanciparea" 
orășelului, deduce, 
printr-un raționament 
bazat pe date „științi
fice", că fîntîna din 
curtea omonimului său 
conține „apă grea". 
După „atente și minu
țioase cercetări", re
dactorul aduce la cu
noștința opiniei publi
ce fantastica descope
rire. Dar, spre stupe- 

• facția redactorului și 
a susținătorului Iui, 
„bomba" se dezumflă : 
termometrul ce indica 
invariabilul plus trei 
grade are in loc de

mercur ori spirt 
ioană de staniol, 
cest fundal epic, 
mult un pretext decît 
un subiect, Fodor San
dor 
gamă 
umoristice 
ținta fiind 
prostia, 
Un întreg 
giu de personaje pur
tătoare ale unor ase
menea tare este supus 
acidului distrugător al 
satirei. în pofida fap
tului că. pe alocuri, 
poate se resimt unele 
accente schematice, 
cartea lui Fodor San
dor / 
prin minuția cu care 
sînt 
bieturile și habitu
dinile tipice pentru 
provincialismul de o- 
dinioară, modul în 
care demonstrează că 
prejudecățile și igno
ranța au un statut de 
anacronism.

Paginile de fină afir
mare a umorului, in
geniozitatea cu care 
este condus firul epic 
de o extremă simpli
tate, dar cu bogate po
sibilități de a realiza 
o investigație satirică, 
fac din microromanul 
lui Fodor Sândor, „A- 
pă grea", o carte plă
cută la lectură, însem- 
nînd pentru autor o 
etapă nouă în creația 
sa.
Teofil BUȘECAN

propune o largă 
de considerații 

și satirice, 
ignoranța, 

prejudecata, 
corte-

Lucrarea pe care o supunem a- 
tenției publicului larg se adaugă 
unor preocupări mai vechi ale au
torului, reprezintă o continuare fi
rească a lucrării publicate cu cîțiva 
ani în urmă, în colaborare cu com
pozitorul Costin Miereanu, lucrare 
ce prezintă începuturile muzicii 
culte românești. Ambele cărți rea
lizează o panoramă extinsă asupra 
culturii noastre muzicale, asupra 
etapelor hotărî foare ale devenirii 
acesteia.

Doru Popovicl și-a conceput lu
crarea de față in maniera unei a- 
dresări mai largi, menite a depăși 
cercurile de specialiști. Muzicolo
gie destinată rândurilor cit mai nu
meroase ale. iubitorilor de adevă
ruri și frumuseți sonore ! Iată o a- 
titudine într-devăr remarcabilă și 
aceasta cu atit mai mult cu cît în 
volum este prezentat fenomenul 
muzical autohton pe o perioadă de 
mai bine de jumătate de veac, pînă 
în zilele noastre. Autorul realizează 
prețioase și permanente corelații, 
sesizează interferențe de natură 
spirituală într-un cadru întotdea
una viabil de cultură românească 
și universală. în acest sens se afir
mă pe bună dreptate : „Cultura 
unui popor trebuie privită în tota
litatea ei și trebuie interpretată nu 
prin prisma influențelor, ci prin 
ceea ce a dat omenirii, ce îi e 
caracteristic și original, prin pris
ma acelui „ceva" prin care îmbo
gățește patrimoniul culturii univer
sale și totodată se diferențiază de 
alte culturi".

Compartimentat pe capitole in 
funcție de genurile muzicale pre
zentate — muzica de cameră, cea 
corală, simfonică, vocal-simfonică 
sau de scenă — volumul de față 
cuprinde, în paginile sale, referiri 
la creația tuturor generațiilor de 
compozitori, începînd cu anii pri
mului război mondial, pînă în zi
lele noastre. Cum este și firesc, 
un loc important îl ocupă aici 
creația lui George Enescu, pildă 
inestimabilă pentru atitea și atî- 
tea generații de creatori. Comen- 
tînd, de asemenea, lucrările con
temporane, Doru Popovici observă 
atent că „readusă cu noi semnifi
cații, „tema omului" a stat, stă și 
va sta la temelia, mai cu seamă, a 
artei din epoca noastră ; „opere 
foarte expresive, de o puternică 
forță emoțională (...) nu pot fi de- 
cît acelea realizate de marii și a- 
devărații creatori, pentru care 
splendoarea cerului moral este mai 
frumoasă decît viziunea paradisia- 
că a cerurilor fizice".

De altfel, stilul cald, firesc, de
loc prețios dar îngrijit, al expune
rii, probitatea profesională ne re
comandă această carte nu drept o 
istorie a muzicii românești, ci ca 
pe un comentariu sensibil și doct al 
acesteia.

și o notă de prezumpție 
„existențială". Intr-un a- 
semenea climat, contribu
ția stenică a lui Nicolae 
Balotă se desprinde din 
orice rînd al cărții sale. 
Ne-a atras însă cu deo
sebire atenția ultimul 
eseu înainte de Addenda, 
ultim poate fiindcă auto
rul însuși a Intenționat

ideii, ne apare de o deo
sebită gravitate. „Dar ru
șinea de sublim — conti
nuă N. B. — de recunoaș
terea, de exprimarea su
blimului'' 
la poetul modern și „din- 
tr-o inapetență a sa pen
tru spiritual, dintr-o ne
putință a sa de a se de
păși pe sine". Mărturisim

să-i confere o funcțiune 
concluzivă.

Este vorba de Reabi
litarea sublimului. Nu ne 
vom opri la întreaga ră
dăcină erudită a acestui 
studiu, ci numai la con
cluziile sale. Există une
ori, remarcă Nicolae Ba
lotă, „o evidentă rușine 
de sublim" (sublinierea 
aparține autorului). Ex
plicarea acestui fenomen, 
așa cum rezultă mai de
parte din dezvoltarea

că ne-a dat mult de gîn- 
dit această idee. Senti
mentul pudoarei există 
permanent în om, impli
cit în manifestările sale 
literare. Frenezia lite
rară îndreptată să con
semneze caricatural as
pectele grotești, instinc
tuale, urîte ale vieții 
devine o operație facilă, 
superficială. Cu mult
mai pătrunzător și mai 
ascuțit se 
spiritul care 
exemplele de umanitate,

valențele de noblețe ale 
omului, ale conștiinței 
sale. Or, tocmai această 
arie adîncă este aceea pe 
care autorul o explorează 
cu o rară forță analitică 
în fenomenul literar și 
artistic al veacului nos
tru — fie că este vorba de 
Pârvan, de Arghezi, de 
Ion Barbu.

Ca în toate timpurile, 
și in veacul nostru tot 
ceea ce s-a creat și se 
creează valoros pleacă — 
adesea în ciuda celor mai 
evidente aparențe — nu 
de la solicitări nihiliste, 
strimbe, diforme, ci de la 
un substrat de mare ele
vație. pe care autorul 
Labirintului știe cu subti
litate să-1 descopere.

Noțiunea de luciditate 
înseamnă o străbatere 
dincolo de aparențe, în 
dimensiunea cea mai a- 
dincă a unei anumite 
realități. A te menține în 
urît nu este o marcă de 
luciditate, ci, în cel mai 
bun caz, de superficial. De 
aceea nu putem decît să 
subscriem cu căldură la 
optimismul generos și fe
cund al lui Nicolae Ba
lotă. fortificat de erudiție 
și de o reflecție temeini
că. Intr-o societate ca a 
noastră, angajată pe toate 
planurile în plin avînt 
constructiv, cartea lui 
Nicolae Balotă își dezvă
luie cu atit mai pronunțat 
contribuția etimulatoare.

Scurta monografie a Iui Iulian
Mereuță asupra pictorului Henri
Catargi este îndreptată aproape în 
exclusivitate spre descifrarea peisa
jului interior căruia i se face ecou 
pictura maestrului, către relevarea 
— cu finețe și înțelegere — a ace
lor resorturi intime ale creației care 
coordonează ochiul și mina în în
făptuirea operei de artă picturale. 
Sugestiile autorului sînt numeroase 
in _ această privință. Observația de 
principiu, de la care se pleacă însă, 
este aceea că un univers artistic 

, cu deosebire in cazul pictorului 
despre care este vorba — se poate 
defini mai ales prin circumscriere 
la datele propriei personalități. 
„Prin Catargi — ni se spune — se 
confirmă acei artiști care există 
doar în fața miraculosului natural. 
Pentru acești artiști, creația nu 
poate fi dezlipită de real și comu
niunea cu el le construiește temei
nic și scrupulos certitudinile", 
tn alt loc, pictura aceluiași artist 
este înfățișată ca „reflexul unui 
anumit spirit cartezian". Aceasta 
nu înseamnă că autorul monogra
fiei prezintă opera ruptă de un 
mediu cultural și cumulativ deter
minat. Dar o tipologie și o filiație 
precise fiind dificil de stabilit. 
Iulian Mereuță încearcă o deter
minare revelatoare a „afinități
lor elective". Operația este intere
santă pentru că ne dezvăluie o ati
tudine nu dintre cele mai curente : 
format și maturizat în mijlocul 
școlii artistice pariziene, beneficiind 
de întîlnirea cu maeștrii ce au lă
sat urme durabile în arta secolu
lui XX. “ 
privirile 
secolelor 
cîmp de 
afinitate.
țață de Eugen Schileru, în treacăt, 
printre rînduri aproape. Ceea ce se 
cere însă imediat adăugat este că 
învățînd din experiența unor per
sonalități ilustre ale plasticii uni
versale, H. Catargi și-a constituit un 
stil personal, realizînd opere 
pregnantă originalitate, din 
transpar 
bilitatea 
mânești. 
finețe și 
El va observa
H. Catargi, deși este „un pasio
nat al metodei", nu își îngrădește 
calea „libertăților de colorit". Me
ritul cărții este acela de a nu fi 
închis în linii rigide o personali
tate a cărei operă ne îndeamnă la 
reflecții și sugestii multiple.

de 
care 

vizibil specificul și sensl- 
proprii artei plastice ro- 
Iulian Mereuță o reia cu 
face disjunctive necesare, 

cu îndreptățire că



PAGINA 5SCÎNTEIA — vineri 25 iunie 1971
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■rai

Sosirea unei delegații a Frontului TELEGRAME 1

Joi dimineața tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mi’il, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu Habib Mohamed Kerim se
cretar general al Partidului Demo
cratic al Kuirdistanului din Irak, care 
ne vizitează tara, la invitația C.C. al 
P.C.R. A participat tovarășul Con-

★
Joi. 24 iunie, tovarășul Gheorghe 

Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al CC. al P C R.. s-a întilnit cu 
tovarășii Erkki Salomaa, vicepreșe
dinte al Partidului Comunist Finlan
dez, și Erkki Kauppila, care își pe-

șef de

*

stantin Vasiliu. adjunct de 
secție la CC. al P.C.R

în cursul convorbirii s-a 
informare reciprocă privind 
pările și activitatea celor două par
tide. precum și un schimb de păreri 
in legătură cu probleme de interes 
comun și unele aspecte ale situației 
internaționale actuale

întilnirea a avut loc într-o ambi
anță de cordialitate si prietenie.

★
de odihnă in tara

făcut o 
preocu-

trec concediul 
noastră.

La intîlnire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, șet de secție la C.C. 
al P.C.R.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

de Eliberare din Mozambic (FRELIMO)
Joi seara a sosit in Capitală, la 

invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO). condusă de 
tovarășul Samora M. Machel, pre
ședintele mișcării.

Din delegație fac parte tovarășii 
Armando Guebuza și Manuel dos 
Santos, membri ai Comitetului Cen
tral și ai Comitetului Executiv al 
FRELIMO. Salesio Teodore, și' Ser
gio Vieira, cadre de conducere din 
FRELIMO.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de tova-

rășii Paul Nicule-scu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț,. membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. Ghizela 
Vass și Ilie Radulescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.. șefi de secție la C.C 
al P.C.R., și prof. Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele 
Africa.

Delegația Frontului 
din Mozambic va face 
urietenie in țara noastră.

(Agerpres).

din Asia si
de Eliberare 
o vizită de

Cu prilejul lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean, Consiliul 
Național ,al Frontului Unității Socia
liste, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Liga Română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Asociația Juriștilor 
și Uniunea Ziariștilor au trimis tele
grame de solidaritate 
similare din Republica 
mocrată Coreeană.

cu cauza
organizațiilor
Populară De-

(Agerpres)

PLECAREA
GUVERNAMENTALE

Joi, a părăsit Capitala delegația 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de Li Sui-cin.

ipistrul industriei de mașini nr. 1, 
c 4te, la invitația ministrului industriei 
Construcțiilor de mașini din România, 
a făcut o vizită în țara noastră și a 
participat la inaugurarea Expoziției 
realizărilor în construcția socialistă a 
R. P. Chineze.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației guvernamentale

DELEGAȚIEI
A R. P. CHINEZE
chineze au fost conduși de Ioan A- 
vram. ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Comerțului 
Exterior și ai Camerei de Comerț.

Au fost prezenți Van Țen-iuan, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, membri 
ai ambasadei, precum și Tzai Sin-de, 
directorul Expoziției realizărilor în 
construcția socialistă a R. P Chineze. 

(Agerpres)

0 delegație
de activiști ai P.C.R.
a plecat la Budapesta

Cu jul sesiunii Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare economică

Joi dimineața, a plecat la Buda
pesta delegația de activiști ai Par
tidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Ilie Șalapa, adjunct 
de șef de secție la Consiliul Econo
mic, care, ia invitația C.C. al P.M.S.U, 
va face o vizită de schimb de expe
riență în R.P. Ungară.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL EMIL DRĂGĂNESCU A PLECAT LA BELGRAD
Tovarășul Emil Drăgănescu, vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă româno—iugoslavă de co
laborare economică, a plecat, joi sea
ra, în R. S. F. Iugoslavia pentru a 
participa la lucrările sesiunii a Vl-a 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică.

La plecare, în Gara de Nord, erau 
prezenți tovarășii Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului 
afaoerilor externe.’ alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Bozldar Bukumirici, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

în atenția
cititorilor

Cronica zilei
Joi, 24 iunie a.c., Corneliu Mănescu, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit în audiență pe Jean Baptiste 
Lounda, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Congo în Republica 
Socialistă România.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe a primit pe Nicolas Rodri- 
guez Astiazarain, in legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Cuba în Republica So
cialistă România.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Vietnamului de Sud, doamna 
Nguyen Thi Binh, a adresat o tele
gramă ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, prin care mulțu
mește pentru felicitările primite cu 
ocazia celei de-a 2-a aniversări a 
înființării Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Joi dimineața, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior a primit 
pe primul ministru al landului Re- 
nania de Nord-Westfalia, Heinz 
Kiihn, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economice și a schimburi
lor comerciale ale României cu R. F. 
a Germaniei, și indeosebi cu landul 
Renania de Nord-Westfalia.

★
Ministrul construcțiilor industriale. 

Matei Ghigiu, care, însoțit de un grup 
de specialiști, a făcut o vizită de 
schimb de experiență în R.P. Ungară, 
la invitația ministrului construcțiilor 
și Urbanisticii, Bondor Jozsef, s-a 
înapoiat joi in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, se 
afla Ferenc Martin, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare Ia Bucu
rești.

Anunțăm pe cititorii 
noștri că a început 
reînnoirea abonamen
telor pentru trimestrul 
II11971.

Abonoți-vă din timp 
și pe termene cît mai 
lungi, pentru a vă asi
gura continuitatea în 
primirea ziarului „Scîn- 
tela".

VIZITA MINISTRULUI INDUSTRIEI 
DE AUTOMOBILE DIN U.R.S.S.

★
Joi, s-a reîntors în țară, venind din 

R.P. Polonă, delegația guvernamen
tală condusă de Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, care a 
participat la cea de-a 40-a ediție a 
Tirgului internațional de la Poznan.

★
Ministrul turismului, sportului și 

spectacolului din San Marino, Giu
seppe Micheloni, care se află în țara 
noastră în fruntea unei delegații, a 
avut joi întrevederi cu Ilie A- 
lexe, președintele Uniunii Centra
le a Cooperativelor Meșteșugărești 
— UCECOM, și Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Prețul unui abona 
ment este de 30 
pe trei luni.

Abonamentele 
prin oficiile și 
țiiie P.T.T.R.,

de lei

se fac
agen- 

factorii 
poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi 
și instituții.

Continuindu-și vizita la Brașov, joi, 
ministrul industriei de automobile 
din U.R.S.S., A. M. Tarasov, și per
soanele oficiale care îl însoțesc au 
fost oaspeții constructorilor de auto
camioane.

Directorul general al centralei in
dustriale pentru autocamioane și 
tractoare, ing. Gheorghe Trică. a dat 
explicații asupra profilului unității 
și al procesului tehnologic.

în continuare, oaspeții, însoțiți de 
ing. Ion Morega, adjunct al ministru
lui Industrie, construcțiilor de ma
șini, și Constantin Cîrțînă, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal de 
partid Brașov, au plecat în orașul 
Săcele, unde au vizitat Uzinele de 
echipament electric auto „Electropre- 
cizla".

în drum spre Capitală, ministrul 
sovietic al industriei de automobile 
și ceilalți membri ai delegației au 
făcut un popas la Uzina de meca
nică fină din orașul Sinaia, unde 
au fost întâmpinați de Ilie Cîșu, 
prim-secretar al Comitetului jude-

La Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală a avut 
loc joi o consfătuire de lucru la care 
au luat parte membri ai conducerii 
comitetului, vicepreședinții comitete
lor executive ale consiliilor populare 
județene, care răspund de probleme
le de construcții, reprezentanți ai Mi
nisterului Finanțelor, Comitetului de 
Stat al Planificăriii, Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, ai Băncii de 
investiții.

Cu acest prilej, au fost analizate 
rezultatele obținute pină în prezent 
în îndeplinirea planurilor de investi
ții ale consiliilor populare județene 
și a planurilor de producție ale în
treprinderilor județene de construc- 
ții-montaj, măsurile luate pentru a- 
sigurarea documentațiilor investiții
lor și producției întreprinderilor pe 
anii viitori, situația contractării uti
lajelor și alte probleme.

în încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul tovarășul Petre Blajovici, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația Loca
lă. care a subliniat, intre altele, ne
cesitatea mobilizării tuturor forțelor 
pentru recuperarea restanțelor și de
vansarea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor obiective, a bunei 
pregătiri a investițiilor din anii ur-

țean Prahova al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean. Con
stantin Neagu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sinaia al P.C.R., 
primarul orașului, de cadre de con
ducere ale uzinei.

Oaspeții au trecut prin diferitele 
secții ale modernei întreprinderi, ln- 
teresîndu-se îndeaproape asupra pro
cesului de fabricație a pompelor de 
injecție 
circa 60 
nizare a 
o înaltă 
lor și nivelului tehnic al instalațiilor 
și agregatelor cu care sint dotate sec
țiile vizitate, ministrul sovietic a a- 
dresat colectivului uzinei calde feli
citări pentru realizările obținute, u- 
rîndu-i noi succese.

Oaspeții au făcut apoi o scurtă că
lătorie prin orașul Sinaia și au vi
zitat muzeul Peleș.

La amiază, Ilie Cîșu a oferit, 
restaurantul Palas, un dejun în 
noarea oaspeților.

cunoscute și apreciate in 
de țări, de modul de orga- 
producției și a muncii. Dînd 
apreciere calității produse-

la 
o-

(Agerpres)

mători, pentru îmbunătățirea activi
tății economico-financiare a între
prinderilor județene de construcții- 
montaj, pentru sporirea productivită
ții muncii și folosirea rațională a uti
lajelor. Au fost, de asemenea, rele
vate unele probleme ale activității 
de sistematizare a municipiilor, orașe
lor și localităților rurale. Vorbitorul 
s-a referit, totodată, la o serie de 
probleme, cum ar fi pregătirea și 
perfecționarea cadrelor, asigurarea 
condițiilor de muncă și viață pentru 
absolvenții din invățămîntul superior 
repartizați județelor, executarea lo
cuințelor pentru intelectualii din me
diul rural. (Agerpres)
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Noul sezon estival oferă 
automobiliștilor prilejuri și 
posibilități multiple pentru 
a face excursii în țară și 
în străinătate. Dar supra
aglomerarea șoselelor, mai 
ales in această perioadă, 
impune mai multă preve
dere, mai multe măsuri de 
siguranță. între acestea, a- 
sigurările practicate de 
ADAS sînt de o utilitate 
evidentă.

După cum sîntem infor
mați. Administrația Asigu
rărilor de Stat a introdus 
noi reglementări cu privire 
la măsurile de prevedere 
ce pot fi luate de posesorii 
și conducătorii de autotu
risme. Cum unele dintre a- 
ceste reglementări nu sînt 
suficient cunoscute de pu
blic, am solicitat unele a- 
mănunte tovarășului VA
LERIU SOREANU, director 
general adjunct al Admi
nistrației Asigurărilor de 
Stat.

Prin noile reglementări
— ne-a spus interlocutorul
— s-au introdus forme de 
asigurări facultative dintre 
cele mai variate, care pot 
satisface interesele tuturor 
celor care vor să ia o mă
sură de prevedere. Astfel, 
fără a intra in toate deta
liile condițiilor de 
rare, vom enumera 
cipalele forme de 
rare practicate în prezent 
de ADAS : asigurarea pen
tru avarii : asigurarea de 
răspundere civilă ; asigura
rea suplimentară pentru 
furt ; asigurarea suplimen
tară de accidente a condu
cătorilor de autoturisme și 
a altor persoane aflate in 
autoturisme ; asigurarea su
plimentară pentru cazurile 
cînd autovehiculul este 
condus de alte persoane 
decît asiguratul ; asigura
rea pentru pagube produse 
de incendiu și alte calami
tăți ; asigurarea pentru 
concursuri, întreceri sau 
antrenamente ; asigurarea 
globală a autoturismelor.

— Au fost adoptate mă
suri de îmbunătățire a sis
temului de asigurări in 
ceea ce privește riscurile 
pentru care Administrația 
Asigurărilor de Stat îsi a- 
sumă diferite răspunderi 7

— Desigur. Mergind in 
întîmpinarea solicitărilor 
celor interesați privind 
cuprinderea in asigura
re a unor noi riscuri, Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat a lărgit sfera aces
tora. concomitent cu acor
darea de noi avantaje asi- 
guraților. Astfel, în pre
zent, la asigurarea pentru 
avarii se acordă despăgu
biri pentru pagubele pro
duse autovehiculelor asi
gurate. prin stricăciuni sau

asigu- 
prin- 

asigu-

distrugeri pricinuite de : 
ciocniri, loviri sau Izbiri cu 
alte vehicule sau cu orice 
alte corpuri mobile sau 
imobile aflate în afara 
autovehiculului asigurat, 
zgirieri, căderi (în prăpas
tie, in apă cu prilejul trans- 
bordării, cădere pe auto
vehicul a unor corpuri, 
ca de exemplu : copaci, 
bolovani etc.), derapări sau 
răsturnări ; incendiu, trăz- 
net, explozie — inclusiv 
explozia rezervorului de 
carburanți sau a rezervo
rului de aer comprimat

vederea limitării pagubelor, 
dacă sint necesare în 
urma unor pagube produsa 
de cauze cuprinse în asi
gurare.

— Răspunderea civilă 
este un risc important în 
asigurarea autoturismelor. 
Ce puteți comunica celor 
ce doresc să ia o astfel de 
măsură de prevedere 7

— La această asigurare 
se acordă despăgubiri pen
tru sumele pe care asigu
ratul este obligat să le plă
tească drept desdăunare și 
eventuale cheltuieli de ju-

— Asigurări facultative 
pentru autoturisme, în toa
te formele, se pot încheia 
sau reînnoi la sediile uni
tăților ADAS sau prin lu
crătorii direcțiiloi județene 
ADAS sau ai punctelor 
operative de lucru — (si
tuație în care, dacă pri
mele de asigurare se plă
tesc anticipat pe un an în
treg, la asigurarea pentru 
avarii, precum și la asigu
rarea de răspundere civilă 
dacă aceasta se include în 
același contract cu asigu
rarea pentru avarii, se a-

Vara, sezonul de maximă intensitate a turismului - auto

„ADAS" OFERĂ 0 GAMĂ

Convorbire cu Valeriu SOREANU
director general adjunct al Administrației Asigurărilor de Stat

(chiar dacă trăz.netul sau 
explozia nu au fost urmate 
de incendiu), ploaie toren
țială, grindină, inundație, 
furtună, uragan, prăbușire 
de teren, alunecare de te
ren. sau tn caz de pagube 
produse de efectul meca
nic al 
gheții sau avalanșelor 
zăpadă.

La asigurarea pentru a- 
varii se mai acordă despă
gubiri și pentru : cheltuie
lile de transport la 
rul de reparații din 
cel mai apropiat de 
accidentului, care 
face reparația .sau la 
cel mai apropiat de 
postire a autovehicululip 
(dacă acesta nu poate f; 
deplasat prin forță pro
prie): pagubele produse
autovehiculului asigurat de 
distrugerea sau 
nile prilejuite de 
luate în timpul 
pentru salvarea 
sau a clădirii în 
afla ; cheltuielile

greutății zăpezii, 
de

atelie- 
țară, 
locul 
poate 
locul 
adă-

strică ciu- 
măsurile 

daunei 
acestuia 

care se 
făcute în

decată, persoanelor păgu
bite printr-un accident pri
cinuit de autovehiculul a- 
sigurat, ca urmare a vătă
mării corporale sau dece
sului, avarierii sau distru
gerii bunurilor, precum și 
pentru cheltuielile făcute 
de asigurat in procesul ci
vil, chiar dacă nu a fost 
obligat la desdăunare.

Despăgubirile se acordă 
pentru pagubele pricinuite 
ca urmare a vătămării 
corporale sau a decesului 
persoanelor și a avarierii 
ori distrugerii bunurilor ce 
se aflau in afara autovehi
culului asigurat care a pri
cinuit accidentul De ase
menea. se acordă despăgu
biri și pentru pagubele pri
cinuite ca urmare a vătă
mării 
sului 
aflau 
gurat
cidentul.

— Unde și în ce condiții 
se pot contracta asigurări 
facultative pentru autotu
risme 7

corporale sau a dece- 
persoanelor care se 
în autovehiculul asi- 
care a Dricinuit ac-

cor dă • reducere de 10 la 
sută a primelor) — prin 
agenții de asigurare (folo
siți special pentru încheie
rea de asigurări), filialele 
A.C.R. etc. Menționăm că 
la asigurările de avarii ale 
autoturismelor încheiate pe 
o perioadă de un an, dacă 
acestea se reînnoiesc pe o 
perioadă tot de un an, în 
anul de asigurare pentru 
care s-a făcut reînnoirea, 
primele de asigurare se re
duc cu 15 la sută, dacă in 
anul de asigurare anterior 
nu s-au plătit ori nu se 
datorează despăgubiri de 
asigurare. La asigurările 
incheiace pe o perioadă de 
un an. la cererea asigura
tului. plata primelor poate 
fi stabilită in rate sub- 
anuale. plătibile anticipat, 
la scadentele prevăzute în 
contractul de asigurare.

— Vă rugăm să ne dați 
un exemplu concret pentru 
a înțelege mai bine ce a- 
vantaje are posesorul unui 
autoturism 
care a avut o asigurare de

avarii și răspundere civilă 
pe o perioadă de un an și 
nu a suferit nici un acci
dent pentru care să se 
plătească sau datoreze des
păgubiri la asigurarea pen
tru avarii, iar reînnoirea a- 
sigurării se face 
prin inspectorul 
rare i................
ADAS, __ „__
a primelor.

— în exemplul dat de 
dv„ răspunsul este simplu: 
la reînnoirea asigurării 
va plăti o primă de asigu
rare mai mică cu 548 lei.

— Ce măsuri a luat Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat pentru o informare și 
o documentare mai com
pletă a automobiliștilor pri
vind asigurările faculta
tive 7

— Informarea și docu
mentarea cit mai completă 
a automobiliștilor privind 
condițiile de asigurare 
constituie una dintre preo
cupările noastre. Relații cu 
privire la condițiile de asi
gurare se pot lua direct la 
sediile unităților ADAS de 
la lucrătorii direcțiilor ju
dețene ADAS și ai puncte
lor operative de lucru, de 
la lucrătorii folosiți special 
pentru incheierea asigură
rilor facultative, din mate
rialele de popularizare 
(prospecte, pliante) care se 
pot solicita atît de la uni
tățile ADAS cit și direct 
de la lucrătorii ADAS care 
activează pentru contracta
rea asigurărilor. Pentru a 
se asigura o deservire cit 
mai bună a celor care do
resc să încheie asigurări 
se pot obține informații și 
telefonic sau solicita depla
sarea unui lucrător al 
ADAS la domiciliu sau la 
locul de muncă pentru 
contractarea de asigurări. 
Iată un exemplu revelator: 
In anul 1970. unul din 3 
posesori de autoturisme 
avea contractată o asigu
rare facultativă In ce pri
vește volumul despăgubiri
lor plătite de Administra
ția Asigurărilor de Stat, a- 
cesta a crescut an de an. 
in anul 1970 fiind de peste 
24 milioane de lei.

Fără îndoială, avantajele 
asigurărilor la care ne-arn 
referit reprezintă o invita
ție directă pentru posesorii 
și conducătorii de autotu
risme. Măsurile de preve
dere ce se pot lua prin in
cheierea de asigurări co
respunzătoare preferințe
lor sint deosebit de utile, 
mai ales vara, in sezonul 
drumețiilor, al călătoriilor 
frecvente.

pe un an, 
de asigu-

al 'direcției județene 
S, cu plata anticipată

„Dacia-1 300' Convorbire consemnată de
Aurel CRIȘAN
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Joi, a sosit în Capitală Compania 
dramatică „Teatro stabile" din Cata
nia. In cadrul turneului, artiștii ita
lieni vor prezenta, in sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Caragiale". 
trei spectacole cu piese de Luigi Pi
randello. Simbătă, 26 junie, colectivul 
teatrului din Catania va interpreta 
„Liola", unul din marile sale suc
cese, iar duminică 27 iunie, in ma
tineu și seara, piesa „Tichia cu clo
poței".

în cadrul „Săptămînii teatrelor de 
păpuși Constanța 1971", joi diminea
ța a avut loc un simpozion pe tema 
„Teatrul de păpuși si spectatorul co
pil". Au participat colectivele de pă
pușari ale celor nouă teatre româ
nești. prezente la actuala ediție a 
„Săptămînii" ale păpușarilor din 
R. S. Cehoslovacă. R.S.F. Iugoslavia 
și R. P. Polonă, precum și specialiști 
în domeniul artei păpușerești din 
Albania, R. D. Germană, Japonia și 
din alte țări. S-au dezbătut proble
me privind relația educație-estetică 
în activitatea teatrelor de păpuși.

După-amiază, în continuarea spec
tacolelor programate, „Teatrul Mic" 
de păpuși din Belgrad a prezentat 
piesa „Orașul leneșilor".

(Agerpres)

Se împlinesc astăzi 21 de ani de la 
începerea războiului din Coreea, în 
cursul căruia poporul coreean a în
fruntat cu un înalt eroism agresiu
nea imperialismului american, apă- 
rindu-și pămintul patriei, cuceririle 
revoluționare, dreptul de a fi stăpin 
pe propriile destine.

Imediat după eliberare, în 1945, la 
capătul unei îndelungate lupte în
cununate de succes Împotriva do
minației străine, poporul coreean a 
pășit cu avînt în partea de nord a 
țării, la opera de refacere a patriei, 
de făurire a unei vieți noi, libere și 
prospere. în 1948 a fost creată Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
punîndu-se astfel bazele unui stat 
socialist, suveran și independent. 
Dar la scurtă vreme, această muncă 
pașnică a fost întreruptă de agresiu
nea premeditată a imperialiștilor 
americani și a marionetelor lor de la 
Seul. Timp de mai bine de 1 000 de 
zile, intervenționiștil s-au străduit 
să lichideze tînăra republică. Statele 
Unite și aliații lor au mobilizat in a- 
cest scop o treime din trupele lor 
terestre, o cincime' din forțele aerie
ne, principalele lor forțe maritime, 
pustiind orașe și sate, provocînd dis
trugeri materiale și 
bile.

In pofida acestei uriașe mașini de 
război, Republica 
erată Coreeană 
nunchiată. Ca un singur om, poporul 
coreean, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, s-a ridicat ia 
luptă, apărîndu-și cu eroism patria, 
dînd inamicului lovituri zdrobitoare 
și obligîndu-1 la semnarea armistițiu
lui. Războiul din Coreea a demon
strat încă o dată, cu puterea grăitoa
re a faptelor, că astăzi nici o forță 
din lume nu poate infringe un po
por hotărit să-și apere cu orice preț 
libertatea, viata nouă pe care și-a 
cucerit-o. El a dovedit, de asemenea, 
că factorul hotărîtor în luptă il con
stituie nu superioritatea armelor sau 
a tehnicii militare, ci f 
maselor populare profuni 
de dreptatea cauzei lor.

După încheierea armistițiului, po
porul R.P.D. Coreene s-a angajat cu 
același eroism in lupta pentru refa
cerea țării, pentru continuarea ope
rei de construire a socialismului. 
Ca rezultat al muncii pline de abne
gație a poporului, string unit în 
jurul partidului, R.P.D. Coreeană 
se înfățișează astăzi ca o țară socia
listă cu o industrie și agricultură în 
plin progres, cu înfăptuiri remarcabile 
în dezvoltarea științei și tehnicii, a 
învățămintului și culturii, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al maselor muncitoare. 
Paralel cu aceasta s-a întărit conti
nuu capacitatea de apărare a țării.

Toate aceste succese constituie, 
concomitent, un imbold și un reazim 
de nădejde pentru lupta forțelor pa
triotice din Coreea de sud, au o mare 
însemnătate pentru înfăptuirea aspi
rațiilor întregului popor coreean de 
40 de milioane de oameni — de 
ficare independentă, pașnică și 
mocratică a patriei.

După cum se știe, în anii 
s-au scurs de la încheierea armisti
țiului, Coreea de sud a fost transfor
mată într-o vastă bază militară. Pre
zența trupelor și bazelor militare 
străine în Coreea constituie principa
lul obstacol 
și un focar 
permanente 
ne, a păcii 
nale.

In ciuda terorii și a represiunilor 
antipopulare, lupta torțelor patriotice 
din Coreea de sud a crescut continuu 
în amploare. S-a intensificat tot mai 
mult mișcarea tinerilor, a studenților 
patrioți, a maselor populare pen
tru retragerea trupelor străine și pen
tru democratizarea vieții sociale, a 
devenit tot mai puternică, mai ales 
in ultimele luni, tendința de a se 
forma Frontul Unic pentru salvarea 
națională.

După cum este binecunoscut, în de
cursul anilor, guvernul R.P.D. Core
ene a prezentat numeroase propuneri 
practice, cu scopul de a facilita opera 
de apropiere a celor două părți ale 
țării în vederea reunificării. Recent, 
Adunarea Populară Supremă a R.P.D. 
Coreene a adoptat un program în opt 
puncte, care reprezintă o bază realis
tă și constructivă pentru reunificarea 
patriei de către coreenii înșiși, pe 
cale pașnică și fără nici un amestec 
din afară.

Ca prieten și tovarăș de luptă al 
poporului coreean împotriva impe

umane incalcula-

Populară Demo
n-a putut fi înge-

forța unită a 
tund convinse

uni- 
de-

car»

in 
de 
la 
S>

calea unificării țării 
tensiune și provocări 
adresa R.P.D. Coree- 
securității internațio-

rialismului și pentru victoria socia
lismului, poporul român și-a mani
festat întotdeauna solidaritatea inter- 
naționalistă și a acordat din toată ini
ma sprijinul său material și moral ps 
planuri și în forme multiple Republi
cii Democrate Populare Coreene. In 
anii războiului de apărare din 1950— 
1953, pentru mii de1 copii ai Coreei 
luptătoare poporul român și-a des
chis brațele, cu grijă părintească, a- 
sigurîndu-le pe pămintul generos al 
României condiții pentru a învăța și a 
se pregăti, spre a fi cit mai folositori 
la reîntoarcerea lor în patrie. Cu 
aceleași simțăminte a urmărit și spri
jinit poporul nostru eforturile făcute 
de poporul coreean pentru lichidarea 
urmărilor războiului, exprimîndu-și 
bucuria față de realizările sale re
marcabile in construcția socialistă. 
Partidul nostru, guvernul României 
socialiste, întregul popor român spri
jină cu hotărîre aspirațiile sale fier
binți de unificare pașnică și democra
tică a patriei sale. La Organizația 
Națiunilor Unite, în alte organisme 
internaționale, România socialistă a 
militat și militează în favoarea aces
tui mare deziderat național al coree
nilor, s-a pronunțat și se pronunță 
consecvent pentru retragerea trupe
lor americane din Coreea de sud, pen
tru respectarea dreptului imprescrip
tibil ai poporului coreean de a-și 
hotărî singur destinul.

Recenta vizită în R.P.D. Coreeană a 
delegației de partid și guvernamenta
le române, conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a prilejuit o re
afirmare puternică a relațiilor fră
țești româno-coreene, a solidarității 
depline a poporului român cu cauza 
dreaptă a poporului coreean. „Țin să 
subliniez și cu acest prilej — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că țara 
noastră sprijină cu hotărîre aspirații
le legitime ale poporului coreean de 
40 milioane. îndreptate spre restabi
lirea unității patriei sale, pe o bază 
pașnică și democratică. Ne pronun
țăm pentru retragerea trupelor Sta
telor Unite ale Ainericii și desființa
rea bazelor americane din Coreea, 
pentru asigurarea dreptului inaliena
bil al poporului coreean de a hotărî 
singur asupra problemelor care il 
privesc. In acest sens susținem noile 
propuneri ale Republicii Populare 
Democrate Coreene menite să pună 
capăt dezmembrării artificiale a 
Coreei, considering! că ele se află in 
deplină concordanță cu interesele 
destinderii și păcii in Asia și in 
lume".

La rîndul său, tovarășul Kim Ir 
Sen declara : „Atît în timpul războ
iului de eliberare, cit și in timpul re
construcției postbelice, poporul fra
te român ne-a acordat din toată ini
ma un ajutor multilateral, dezinte
resat, iar astăzi sprijină activ, in di
verse domenii, lupta poporului co
reean pentru unificarea țării. Pentru 
aceasta adresez tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, partidului și guvernului 
român, întregului popor român, 
profunda noastră gratitudine".

Inscriindu-se ca o nouă și lumi
noasă pagină în cronica prieteniei ro- 
măno-coreene, vizita delegației de 
partid și guvernamentale române a 
constituit, în același timp, un fericit 
prilej de reafirmare a hotăriril co
mune de a se dezvolta necon
tenit legăturile de colaborare fră
țească dintre cele două partide, țări 
și popoare, în interesul reciproc al 
popoarelor român și coreean, al unită
ții mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. La baza acestor legă
turi se află atașamentul ambelor 
partide și țări față de principiile mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, ale respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului reci
proc și întrajutorării tovărășești.

Perioada dintre 25 iunie — data 
începerii războiului din Coreea — și 
27 iulie — ziua semnării armistițiu
lui — este marcată de către popoa
rele lumii ca „lună de luptă comună" 
pentru retragerea trupelor ameri
cane din Coreea de sud, de solida
ritate cu lupta dreaptă a poporului 
coreean. In spiritul tradițiilor de 
trainică prietenie tovărășească sta
tornicite între România și R.P.D. Co
reeană, poporul român iși reafirmă 
cu această ocazie sentimentele sale 
de solidaritate activă cu lupta eroică 
a poporului coreean pentru înfăptui
rea mărețelor aspirații naționale de 
unificare a patriei, pentru edificarea 
orînduirii socialiste.

Radu BOGDAN
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CICLISM În cîteva rînduri
Selecționate românești 

in întreceri internaționale
Săptâmîna aceasta cicliștii români 

sint chemați la startul a trei compe
tiții importante. în Capitală se va 
desfășura „Premiul Olimpic" la care 
vor lua parte rutieri din Bulgaria, 
Ungaria și România. Astăzi după-a- 
rniază, pe șoseaua Olteniței are loc 
cursa contracronometru pe echipe, pe 
distanța de 80 km, iar duminică di
mineață pe circuitul din str. Maior 
Coravu se va disputa o probă de 
semifond (30 de ture). în proba con
tracronometru, prima selecționată a 
României va cuprinde pe T. Vasile, 
C. Grigore, I. Cosma si C. Tudoran.

O selecționată de cicliști români 
alcătuită din Al. Sofronie. V. Sele- 
jan, Șt Suciu, V. Burlacu și C. Cio
can va lua startul în Turul Turciei, 
care se desfășoară pe un traseu în 
lungime de 900 km (8 etape) cu ple
carea din Ankara și sosirea la Is
tanbul ,

Tot la sfirșitul acestei săptămîni 
va începe Turul Iugoslaviei (1120 km 
in 10 etape) la care vom fi reprezen
tau de o echipă de 
te cu Andrei Suciu, 
și Sorin Suditu.

tenis Wimbledon
Cea de-a treia zi a turneului in

ternațional de tenis de la Wimble
don a coincis cu debutul cuplului 
român Ilie Nâstase și Ion Țiriac in 
proba de dublu bărbați. Tenismanii 
români au invins in trei seturi 6—3. 
(5—1, 6—3 perechea Frank Froehlinp, 
(S.U.A.), Ray Keldie (Australia). 
Alte rezultate din proba de dublu : 
Barthes, Chanfreau (Franța) - Gulyas 
(Ungaria). Rodrigues (Chile) 6—2. 
6—4. 6—4 ; Emerson. Laver (Austra
lia) - Kalogheropoulos (Grecia). Pin
to Bravo (Chile) 6—3, 6—3, 9—7 ; 
Fletcher, Moore (Australia) - Fass
bender. Pohmann (R.F.G.) 6—4, 6—4, 
9-8.

tineret în frun- 
Nicolae Gavrilă

f

în turul trei alPartidele disputate 
probei de simplu bărbați, din cadrul 
turneului de tenis de la Wimbledon, 
s-au soldat cu următoarele, rezul
tate : Gorman (S.U.A.) — Țiriac 
(România) 6—4. 6—3, 7—5 ; Riessen 
(S.U.A.) — Ashe (S.U.A.) 6—1, 9—3.
8— 9, 6—4 ; Metreveli (U.R.S.S.) —
Hrebec (Cehoslovacia) 6—4, 7—5.
6—4 ; Richey (S.U.A.) — Taylor (An
glia) 6—2. 3-6. 2—6. 6—4, 11—9; La
ver (Australia) — Graebner (S.U.A.)
9— 8. 6—2, 7—5 ; Loyo Mayo (Mexic)
— Goven (Franța) 4—6, 9—7. 6—4. 
4—6, 6—4 : Parun (Noua Zeelandă)
— Barthes (Franța) 6—2, 4—6, 9—7. 
6-1.

CU TREI RUNDE ÎNAINTE DE 
TERMINAREA 
TEKNAȚ1ONAL 
MANIEI, in 
marele maestru 
7 puncte, urmat 
mânia). Hennings (R. D. Germană), 
Ghizdavu (România), cu cite 6,5 
puncte și o partidă întreruptă fie
care. Rezultate din runda a 12-a : 
Ciocîltea — Hennings 1—0 ; Pavlov
— Garcia remiză ; Boboțov — Sydor 
1—0 ; Tatai — Ghindă remiză; Ghiz
davu — Jansa remiză ; Ungureanu
— Gheorghiu remiză.

LA CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE LUPTE GRECO-ROMANE 
„MARELE PREMIU" AL ITALIEI, 
desfășurat la Tori.no, sportivii ro
mâni Gheorghe Bereeanu și Nicolae 
Martinescu s-au situat pe primele 
locuri la categoriile muscă și res
pectiv semigrea.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE FOTBAL DE LA RIJEKA, re
zervat echipelor de juniori, formația 
Dinamo București a întrecut cu sco
rul de 2—0 echipa Internazionale, dar 
s-a clasat pe locul 2 în prima gru
pă, fiind invinsă de echipa Rijeka, 
care a ocupat locul întîi. Pentru semi
finale s-au calificat echipele iugo
slave Crikvenica, Steaua Roșie, Ri
jeka și formația engleză Leeds 
United.

NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI 
REPREZENTATIVE MAGHIARE DE 
FOTBAL, RUDOLF ILOVSKI, a se
lecționat 24 de jucători în vederea 
alcătuirii lotului definitiv, care va 
face deplasarea în Brazilia. Au fost 
selecționați, între alții, Geczi, Tamas, 
Novak, Pancics, Zambo, Fazekas, 
Bene, Kozma și Dunaj IL

TURNEULUI ÎN
DE ȘAH AL RO- 

cla.sament conduce 
bulgar Boboțov, cu 
de Ciocîltea (Ro-

Tori.no


După acordul asupra aderării 
Angliei la Piața comună 
Sensurile și citeva implicații 

ale negocierilor de la Luxemburg
După două zile de „înfruntări 

dure“ și „tîrguieli dificile", desfășu
rate în decorul fastuos al palatului 
Kirschberg din Luxemburg, Consiliul 
ministerial al „celor șase" și-a dat, 
în sfîrșit, acordul asupra adeziunii 
Marii Britanii la Piața comună. Ne
gocierile din noaptea de marți spre 
miercuri, cu reprezentantul englez, 
G. Rippon, au găsit calea concesiilor 
reciproce, înlăturînd, una după alta, 
piedicile care barează de aproape 
un deceniu intrarea Angliei în Co
munitatea economică europeană.

Acordul de la Luxemburg stipu
lează, în linii generale, condițiile 
aderării. Sînt fixate termene și obli
gații de adaptare a Angliei la struc
turile și regimul pieței comune agri
cole și industriale, la comunitatea 
cărbunelui și oțelului. In același 
timp, se stipulează admiterea, cu 
drepturi egale, în alte instituții co
munitare, precum și participarea 
progresivă la bugetul comun. Au ră
mas nedefinitivate doar unele de
talii, care însă nu sînt de natură să 
schimbe sensul acordului, decît sub 
rezerva votului din Camera Comu
nelor, în toamnă, cînd angajamen
tele asumate de guvernul britanic 
Ia Luxemburg vor fi supuse ratifi
cării. In acest scop, premierul bri
tanic, E. Heath, a promis o „carte 
albă" a aderării pentru o discuție 
preliminară în parlament încă îna
intea vacanței de vară. Aici, se crede 
că lucrările s-ar mai putea complica, 
cunoscute fiind controversele exis
tente în rîndul cercurilor politice 
engleze și opoziția unor largi pături 
populare. De pe acum Comitetul exe
cutiv al Partidului laburist, adversar 
al aderării, a anunțat convocarea, în 
luna iulie, a unei conferințe pentru 
a dezbate problema aderării la Piața 
comună.

Opoziția britanică — cu ramificații 
atît în rîndul partidului laburist, cît 
și în mișcarea sindicală — față de 
această chestiune decurge din con
secințele imediate ale aderării An
gliei la C.E.E. Condițiile puse de 
comunitari, oricît de indulgente ar 
fi ele, presupun serioase eforturi fi
nanciare din partea engleză, fie prin 
contribuții directe, fie indirect, prin 
renunțarea la unele privilegii sau 
prin alinierea la prețurile practicate 
In Piața comună, adăugind, în acest 
fel, minusuri substanțiale la balanța 
comercială britanică, și așa defici
tară. Ar fi de menționat aici, în

primul rînd pierderile pe care le 
vor suporta insularii la importurile 
de produse agricole de pe piața co
munitară, ale căror prețuri sînt mai 
ridicate decît prețurile corespunză
toare ale exportatorilor tradiționali 
din Commonwealth pe piața brita
nică.

Prețul aderării Marii Britanii la 
Comunitatea economică europeană 
are, potrivit calculelor unor obser
vatori, o cotă destul de ridicată, în 
perioada de tranziție (de cinci ani), 
ajungînd la aproximativ 1 miliard 
de dolari. Dar „aderarea — notează 
agenția „France Presse" într-un co
mentariu al corespondentului său din 
Londra — nu va fi un panaceu 
care va rezolva de la o zi la alta 
toate dificultățile economice ale 
Marii Britanii". Economia britanică 
va trebui să facă față intensificării 
concurenței nu numai a „celor Șase" 
pe piața internă, ci și în Common
wealth, unde exportatorii englezi își 
vor vedea amenințate pozițiile. Pe 
de altă parte, englezii vor trebui 
să știe să profite de avantajele de- 
curgînd din extinderea pieței „inter
ne" de la 50 milioane de consuma
tori actuali, la... circa 250 milioane.

Cum se vor rezolva toate aceste 
probleme economice, se va vedea în 
timp. Pentru unii, intrarea Angliei 
ar avea un efect tonic, revitalizant 
pentru comunitatea „celor șase", care 
traversează o perioadă de dificultăți, 
simptomul cel mai elocvent consti- 
tuindu-1 recenta criză monetară in- 
teroccidentală. Alții nu împărtășesc 
însă asemenea speranțe, ci prevăd 
noi forme de manifestare a unor con
tradicții inter-occidentale. Ziarul 
„New York Times" interpreta recon
cilierea franco-britanică ca o „alter
nativă" la temerea crescîndă față de 
prezența vest-germană tot mai ac
centuată în cadrul comunității". în 
sfîrșit. în optica unor observatori, 
aderarea la Piața comună a Marii 
Britanii ar avea drept consecințe, pe 
plan economic, crearea unei vaste 
zone comerciale vest-europene, con- 
centrînd vaste resurse materiale și 
umane, un volum al producției indus
triale superior S.U.A. De aceea, nu e 
exclusă — relevă la rîndul său A.F.P. 
— „o reacție viguroasă pentru a îm
piedica evoluția Europei de vest în 
detrimentul intereselor economice și 
politice ale Americii".

Nicolae POPOVICI

Bolivia O importantă rezoluție 

a Adunării Populare
LA PAZ 24 (Agerpres). — Aduna

rea Populară a Boliviei, care gru
pează reprezentanți ai organizațiilor 
muncitorești și țărănești, precum și 
ai partidelor de stingă din Bolivia, 
a adoptat o primă rezoluție în care 
se spune : „Perspectiva istorică a 
construirii socialismului în Bolivia 
provoacă mînia cercurilor de dreap
ta. care amenință în permanentă 
tara cu o lovitură fascistă și în
cearcă să înăbușe mișcarea munci
torească". în aceste condiții. „oa
menii muncii bolivieni sînt deplin

hotărîți să opună dominației reac- 
țiunii și exploatatorilor dominația 
celor exploatați".

Lucrările Adunării Populare sini 
urmărite cu deosebit interes de 
cercurile politice boliiviene. Numeroși 
ziariști bolivieni și străini sînt pre- 
zenți la ședințele ei. Clădirea Par
lamentului. în care se desfășoară lu
crările adunării, este păzită de de
tașamente munoltorești înarmate, 
pentru a împiedica orice acțiune pro
vocatoare a forțelor de dreapta.

BAZA AMERICANO SAIGONEZĂ 
DE ARTILERIE „FULLER" OCUPATĂ 

DE PATRIOT!! SUD-VIETNAMEZI
SAIGON 24 (Agerpres). — Forțele 

patriotice din Vietnamul de sud au 
ocupat joi baza de artilerie „Fuller", 
una dintre cele mai importante po
ziții ale trupelor americano-saigoneze 
din zona Platourilor înalte. Evacua
rea efectivelor militare americano- 
saigoneze de la această bază, situată 
între Khe Sanh și Cam Lo, a avut 
loc în urma puternicelor atacuri 
lansate de patrioți, care au provocat 
inamicului pierderi grele în oameni 
și echipament militar. Agențiile de

presă subliniază că forțele S.U.A. și 
ale regimului Thieu, dislocate în 
acest sector, au fost puse într-o si
tuație extrem de dificilă, in pofida 
intervenției masive a bombardiere
lor americane de tip „B-52".

Tot în ultimele 24 de ore, bazele 
americane „Caroll" și „Sarge", am
plasate, de asemenea. în zona sep
tentrională a Vietnamului de sud, au 
fost intens bombardate de către for
țele patriotice.

Conferința cvadripartită de la Paris 
in problema vietnameză

PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc joi cea de-a 118-a ședință a 
conferinței cvadripartite în problema 
vietnameză. în declarația sa. Xuan 
Thuy, șeful delegației Republicii 
Democrate Vietnam, a subliniat că 
publicarea de către presa din S.U.A. 
a unor documente secrete referitoare 
la agresiunea americană împotriva 
poporului vietnamez a dezvăluit pe 
deplin scopurile reale ale politicii 
Statelor Unite în Peninsula indochi- 
neză. Cauza războiului din Vietnam, 
din întreaga Indochina rezidă în po
litica de intervenție dusă de Admi
nistrația americană — a arătat Xuan 
Thuy. începind din anul 1954, S.U.A. 
sabotează acordurile de la Geneva 
privind Vietnamul, acorduri pe care 
s-au angajat să le respecte. Statele 
Unite au creat un bloc militar agre
siv în Asia de sud-est și au instalat 
la Saigon o administrație marionetă 
pentru a servi politicii neocolonia- 
liste americane, au întreprins acte 
agresive împotriva populației sud- 
vietnameze, a Republicii Democrate 
Vietnam, a Cambodgiei și a Laosu- 
lui — a spus șeful delegației R.D.V. 
El a subliniat că S.U.A. elaboraseră 
cu mulți ani în urmă planul de es
caladare a războiului în Indochina,

folosind drept pretext așa-zisul inci
dent din Golful Tonkin.

Statele Unite sabotează sistematic 
acordurile de la Geneva din anul 
1962 cu privire la Laos ; ele au bom
bardat zonele eliberate și au inter
venit direct cu trupe, blocînd, ast
fel, soluționarea pașnică a proble
mei laoțiene.

La rindul său, conducătoarea dele
gației Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, a condam
nat continuarea de către S.U.A. a 
războiului in Vietnam. Ea a denun
țat crimele comise de forțele ameri
cane și saigoneze in rindul popu
lației civile sud-vietnameze. Tot
odată, Nguyen Thi Binh a criticat 
Administrația S.U.A. pentru faptul că 
încearcă să prezinte în mod eronat 
situația din Vietnamul de sud cu 
scopul de a împiedica reglementarea 
pașnică a problemei vietnameze. 
„Soluționarea justă a problemei 
Vietnamului de sud trebuie să se 
bazeze pe lichidarea cauzei directe a 
războiului — agresiunea Statelor 
Unite" — a declarat conducătoarea 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

ÎN PROBLEMA PUBLICĂRII ÎN PRESA AMERICANĂ 

A DOCUMENTELOR SECRETE PRIVIND INDOCHINA

Autorizație... cu restricții
WASHINGTON 24 (Agerpres). — Două curți federale de apel — 

una la Washington și alta la New York — au decis miercuri seara să 
permită publicarea in continuare de către ziarele „Washington Post" 
și „New York Times" a documentelor secrete extrase dintr-un studiu 
în 47 de volume ale Pentagonului asupra implicării Statelor Unite in 
războiul din Vietnam.

Tribunalele respective au reținut 
decizia primei instanțe, care, după 
cum se știe, a apreciat că inserarea 
documentelor în coloanele ziarelor 
nu prejudiciază securitatea S.U.A. 
Interdicția provizorie, impusă ante
rior de instanțele inferioare, a fost 
prelungită pînă la 25 iunie, ora 22 
Gmt. Reprezentanții guvernului au 
anunțat că vor folosi acest răgaz 
pentru a face apel la Curtea Su
premă a S.U.A. contra deciziei curți
lor federale de apel.

Sentința Curții Federale de Apel 
din New York cuprinde și o clauză 
restrictivă. Această instanță a tri
mis judecătorului Murray Gurfein, 
care a examinat inițial plîngerea 
guvernului, o listă a documentelor 
considerate de Pentagon drept „foarte 
secrete", cu indicația de a decide în

fiecare caz în parte dacă pot fi 
sau nu publicate in „New York Ti
mes". Conducerea acestui ziar a 
anunțat că va face apel la Curtea 
Supremă a S.U.A. împotriva acestei 
clauze restrictive.

Cazul celui de-al treilea ziar care 
a publicat extrase din studiul secret 
al Pentagonului — „Boston Globe" 
— se află încă în suspensie. El nu 
a fost examinat decît de prima in
stanță.

Joi dimineață, un alt mare coti
dian american — „Philadelphia En
quirer" — a început publicarea unor 
fragmente din documentele secrete 
privind Vietnamul. Aceleași pasaje 
au fost Inserate de toate celelalte 
zece ziare ale rețelei Knight de pe 
coasta răsăriteană a S.U.A.

Protocol 
româno-ungar 

privind dezvoltarea co
laborării economice și 

tehnico-științifice
BUDAPESTA 24. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea, transmite : în 
urma convorbirilor care au avut loc 
în ultimele zile între delegațiile Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
din România și a Ministerului Con
strucțiilor și Urbanisticii din Ungaria, 
la Budapesta a avut loc semnarea 
unui protocol pe anii 1971—1972 pri
vind dezvoltarea colaborării economi
ce și tehnico-științifice între cele 
două ministere. Protocolul a fost 
semnat din partea română de către 
Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale, iar din partea ungară de 
Bondor Jozsef, ministrul construcții
lor și urbanisticii.

„INDEPENDENTA
Șl SUVERANITATEA 
NAȚIONALĂ NU POT 

El NEGOCIATE"
• Un articol al ministrului 

aiacerilor externe al Al
geriei.

ALGER 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Abdel
aziz Bouteflika, membru al Consi
liului Revoluției și ministrul aface
rilor externe, semnează în săptămî- 
nalul „Revolution Africaine" un am
plu articol, in care subliniază, prin
tre altele, că politica externă a țării 
sale „are la bază principii perma
nente, cum sini consolidarea inde
pendenței naționale, solidaritatea ac
tivă cu țările care luptă pentru in
dependență, pentru promovarea coo
perării internaționale, pentru apăra
rea dreptății și păcii in lume". Alge
ria, se arată în articol, și-a cucerit 
independența cu prețul unei grele și 
lungi lupte de eliberare. De aceea, 
in relațiile sale internaționale este cit 
se poate de vigilentă pentru a 
dejuca orice încercare de natură să 
aducă prejudicii suveranității sale 
naționale. Independența și suveranita
tea națională nu pot fi negociate.

„Politica de recuperare a bogățiilor 
naturale ale țării, scrie Abdelaziz 
Bouteflika, constituie expresia dorin
ței de a fi stăpini la noi acasă, fără 
amestec din exterior. Revoluția 
noastră este o operă de restaurare 
națională pe plan politic, economic 
și cultural. Atitudinea internațională 
a țării noastre se bazează pe princi
piul intangibil al respectului care 
trebuie să existe intre națiuni".

„Edificarea unei economii inde
pendente, cu adevărat națională, este 
garanția libertății și progresului unui 
popor, subliniază ministrul algerian. 
Luîndu-și destinele în propriile-i 
mîini, Algeria a fost întotdeauna 
convinsă că trebuie, în primul rînd, 
să se bazeze pe propriile sale forțe 
și că viitorul său trebuie construit 
de ea însăși.
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Evoluția stației științifice
orbitale „Saliut"

(Agerpres). — De 
află în Cosmos 
științifice orbitale 
și, după cum re- 
controlului medi-

MOSCOVA 24 
peste 18 zile se 
echipajul stației 
pilotate „Saliut" 
zultă din datele
cal, starea sănătății cosmonauților 
este bună.

La bordul stației continuă cerce
tările științifice, precum și expe
riențele legate de studiul compor
tării vehiculului cosmic in condiții
le zborului extraterestru îndelun
gat. Potrivit datelor telemetrice, 
sistemele de la bordul stației func
ționează normal.

Comentind comportarea echipei 
formate din Gheorghi Dobrovolski, 
Vladislav Volkov și Viktor Pațaev, 
in condițiile imponderabilității, loc
țiitorul ministrului sănătății al 
U.R.S.S., Avetik Burnazian, subli
niază, intr-o declarație făcută agen
ției T.A.S.S., că pentru a-și menține 
condiția fizică fiecare din cosmo- 
nauți face zilnic, timp de două ore

și jumătate, exerciții de gimnas
tică.

De altfel, problemele comportării 
organismului uman în, Cosmos și 
ale readaptării la condițiile terestre 
constituie unul din obiectivele prin
cipale ale misiunii „Saliut". Volu
mul compartimentelor acestei stații 
permite să nu se limiteze depla
sarea echipajului și, prin urmare, 
cosmonauții pot realiza diferite 
exerciții fizice, avind, totodată, po
sibilitatea de a trece dintr-un com
partiment in altul. Actualele expe- , 
rimente vor putea stabili precis cum o 
acționează imponderabilitatea inde- £ ' 
lungată și dacă este sau nu nevoie ~ 
de o readaptare a organismului la 
reîntoarcerea echipajului pe Pămint.

★
„Cosmos-428" este satelitul artifi

cial al Pămintului, lansat la 24 iu
nie in Uniunea Sovietică. Satelitul 
s-a plasat pe orbită, iar aparatele 
de la bordul lui funcționează nor
mal, relatează agenția T.A.S.S.

*
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Sesiunea Camerei Populare a R. D. Germane
BERLIN 24 (Agerpres). — La Ber

lin au avut loc joi lucrările celei 
de-a 20-a sesiuni a Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Ger
mane. Cu acest prilej, parlamentul 
a însărcinat Consiliul de Stat al 
R.D.G. să organizeze la 14 noiem
brie 1971 alegerile de deputați în 
Camera Populară și in consiliile re
gionale.

în cadrul ședinței, Friedrich Ebert, 
membru al Biroului Politic al C.C 
al P.S.U.G., a fost ales vicepreșe
dinte al Prezidiului Camerei Popu
lare, iar Erich Miickenberger, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., a fost ales membru al Pre
zidiului Camerei Populare.

La următorul punct al ordinii d« 
zi, Camera Populară a ales preșe
dintele Consiliului Național al Apă
rării. In conformitate cu Constituția 
R.D.G., în această funcție a fost de
semnat primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker.

Deputății au aprobat numirea In 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a lui Horst 
Sindermann, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. și în cea de 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a lui Gunther Kleiber, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.

Procesul de la Flensburg

0 acțiune îndreptată împotriva 
tuturor forțelor democratice din R.F.G.

DECLARAȚIA BIROULUI DE PRESĂ AL P. C. GERMAN

BONN 24 (Agerpres). — în orașul 
Flensburg a fost reluat procesul in
tentat Partidului Comunist din Ger
mania în legătură ou confiscarea. în 
anul 1968, a 60 000 exemplare ale 
Proiectului de program al partidului, 
nceput la 8 octombrie 1970, procesul 

a fost suspendat la puțin timp după 
ce Comitetul de inițiativă pentru 
legalizarea P.C. din Germania a pre
zentat tribunalului dovezi convingă
toare care demonstrau caracterul 
ilegal al confiscării. El a fost reluat 
acum, la cererea Ministerului Justi
ției al R.F.G.

Biroul de presă al Partidului Co
munist German a dat publicității o

declarație în care califică procesul 
intentat Partidului Comunist din 
Germania drept o acțiune îndreptată 
împotriva tuturor tortelor democra
tice din țară.

După cum relatează agenția T.A.S.S., 
in cadrul unui miting care a avut 
loc miercuri la Flensburg, Max Rei
mann, luînd cuvîntul în calitate de 
președinte al Comisiei P.C. din Ger
mania pentru convorbiri cu privire 
la anularea interdicției partidului, 
a subliniat că menținerea interzicerii 
P.C. din Germania este o piedică in 
calea spre o politică de pace, înțe
legere reciprocă și securitate euro
peană.
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agențiile de presă transmit:

„Războiul languste
lor", care acum cîțiva 
ani opunea flota de 
coastă braziliană na
velor de pescuit fran
ceze, a reizbucnit cu o 
intensitate și mai 
mare, de data aceasta 
între Brazilia și S.U.A. 
Totul a început in 
urmă cu trei săptă- 
mîni, cînd Brazilia a 
trecut la controlarea e- 
fectivă a zonei de 200 
de mile a apelor teri
toriale. La puțin timp, 
a urmat un protest for
mal al Departamentu
lui de Stat care califi
ca lărgirea zonei ape
lor teritoriale drept „o 
încălcare a dreptului 
internațional".

Dar lucrurile nu 
s-au oprit aici'. Ulte
rior s-a văzut că Sta
tele Unite sînt dispuse 
să recurgă la repre
salii atingînd coarda 
cea mai sensibilă pen
tru brazilieni — ca
feaua. Concret, Camera 
reprezentanților, reuni
tă pentru a vota pre
lungirea participării 
S.U.A. la Acordul in
ternațional al cafelei, a 
hotărî t să amine sine 
die aprobarea, invocînd 
hotărîrea Braziliei de 
a-și lărgi apele terito
riale. Este revelatoare 
în acest sens declara
ția lui Sam Gibbons, 
membru al Camerei re
prezentanților, și, con
comitent, apărător al 
intereselor „lobby“-u- 
lui din industria pes
cuitului : „Brazilia a 
amenințat că va captu
ra navele străine de 
pescuit și le va confis
ca echipamentul dacă 
ele vor intra în zona 
de 200 de mile. O în- 
tîrziere în aprobarea 
legislației cafelei va 
putea exercita pre
siuni asupra brazilieni
lor în vederea adoptă
rii unei poziții mal

conciliatoare referitor 
la limitele maritime".

Această poziție a stîr- 
nit o vie reacție în 
parlamentul brazilian 
unde mai mulți depu- 
tați au cerut ca gu
vernul să răspundă a- 
titudinii Congresului 
S.U.A. prin adoptarea 
unei serii de contra- 
măsuri, între care re- 
formularea legii de 
transferare a profituri
lor de către firmele 
străine, în majoritate

rîrea de extindere a 
apelor sale i-ar irita 
mai puțin pe ameri
cani. S.U.A. știu bine 
că boabele de cafea 
cîntăresc încă greu în 
volumul total al export 
turilor braziliene, că de 
ele depinde în mare 
parte obținerea de de
vize necesare importu
lui de mașini și utilaje 
pentru dezvoltarea in
dustriei. Deși, ca ur
mare a unor eforturi 
susținute, cafeaua și-a

din principalele pro
duse de export al țări
lor în curs de dezvol
tare, între care Brazi
lia este primul produ
cător și exportator.

în ultimii ani, brazi
lienii au suferit decep
ții în serie atît dato
rită modului de func
ționare a acordului, cît 
și, mai ales, din cau
za presiunilor exerci
tate indirect de marii 
importatori. La ultima 
reuniune a Organiza

în plus, S.U.A. au con
diționat participarea 
în continuare la Acor
dul internațional al 
cafelei de soluționarea 
cunoscutului conflict 
al cafelei solubile. Se 
invocă faptul că ex
portatorii brazilieni a- 
chiziționează materia 
primă — boabele — la 
un preț redus și cînd 
desfac cafeaua solubilă 
pe piața S.U.A. i-ar 
concura „în mod nelo
ial" pe industriașii

CREVETELE

CONTRA CAFELEI
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO

nord-americane. Pe de 
altă parte, Institutul 
brazilian al cafelei a 
comunicat țărilor pro
ducătoare din America 
Latină și Africa decizia 
guvernului brazilian 
de a respinge poziția 
Congresului american 
care leagă participarea 
S.U.A. la Acordul in
ternațional al cafelei 
de problema apelor te
ritoriale.

De fapt, pînă acum 
Brazilia se poartă des
tul de... elegant cu na
vele străine de pescuit 
surprinse în apele sale 
teritoriale : le averti
zează doar să părăseas
că zona. Dar aceasta 
nu înseamnă că hotă

redus serios în ultimii 
ani ponderea la capi
tolul exporturi, totuși 
în 1970 ea reprezenta 
încă peste 30 la sută 
(circa 980 milioane de 
dolari), din care peste 
o treime este absorbită 
de piața nord-ameri- 
cană — principalul 
consumator mondial, 
fără de care Acordul 
internațional al cafelei 
este practic de necon
ceput. Și cu toate că 
acordul nu funcționea
ză ideal, Brazilia a 
desfășurat eforturi ca 
el să fie menținut ca 
mecanism (mai mult 
sau mai puțin accep
tabil) pentru stabiliza
rea prețurilor la unul

ției Internaționale a 
cafelei de la Londra 
reprezentanții firmelor 
importatoare, în frun
te cu „General Foods" 
— cea mai mare fir
mă din S.U.A. și din 
lume din ramura in
dustriei de cafea — au 
forțat aprobarea unei 
cote de export cu vreo 
opt milioane de saci 
mai mare decît cea 
propusă de Brazilia, 
provocînd o inevitabilă 
scădere a prețului. 
Brazilienii au trebuit 
să cedeze, după ce 
timp de șase luni su
feriseră boicotul mari
lor importatori, soldat 
cu o pierdere de circa 
200 milioane de dolari.

nord - americani. în 
fond este vorba de un 
obiectiv dublu : prote
jarea pe de o parte a 
supraprofiturilor lui 
„General Foods", iar 
pe de altă parte de a 
împiedica Brazilia 
să-și dezvolte propria 
industrie de cafea so
lubilă. Un timp, gu
vernul brazilian a fixat 
o taxă fiscală specială 
propriilor exportatori, 
dar nivelul ei nu i-a 
satisfăcut pe nord-a- 
mericani. Conflictul s-a 
soluționat printr-o 
nouă cedare brazilia
nă : începînd de la 15 
aprilie a.c. a dispărut 
taxa specială pentru

exportatorii brazilieni, 
dar tot începînd de la 
acea dată importatorii 
nord-americani pot să 
cumpere din Brazilia 
boabe pentru fabricile 
lor de cafea solubilă 
fără să achite taxa o- 
bișnuită de 18,22 dolari 
per sac de cafea, plă
tită guvernului de toți 
exportatorii brazilieni.

Se credea că după 
atîtea concesii brazi
liene nord-americanii 
nu mai au ce să invo
ce pentru a amenința 
Acordul internațional 
al cafelei, acea garan
ție minimă de plasa
ment și prețuri pentru 
exporturile de cafea. 
Dar, se vede că brazi
lienii n-au luat în con
siderație că între ca
fea și crevete există 
o legătură... vitală. A- 
devărul este că o în
treagă industrie din 
Florida prosperă pe 
seama creveților și lan
gustelor pescuite în
tr-o zonă din vecină
tatea litoralului din 
nord-est al Braziliei, 
la distanță variind in
tre 30 și 90 de mile de 
coastă, deci în perime
trul interzis după ac
tualele norme în vi
goare. S.U.A. sînt ne
liniștite însă și de fap
tul că Brazilia ar pu
tea cere modificarea 
rutei navelor de război 
nord-americane cu des
tinația spre Pacific, 
via Atlanticul de sud

Exemplul acestui nqu 
„război al langustelor" 
arată că frazele fru
moase rostite periodic 
la reuniunile O.S.A. pe 
tema cooperării inter- 
americane se termină 
exact unde încep inte
resele concrete ale mo
nopolurilor nord-ame
ricane.

Vasile OROS

Consiliul Mondial al Pă
cii a adresat un apel tuturor oa
menilor de bună credință, precum și 
tuturor organizațiilor naționale și 
Internaționale in care-i cheamă să 
sprijine rezoluția Adunării Generale 
a O.N.U. de condamnare a politicii 
de apartheid promovată de guvernul 
Republicii Sud-Africane. Apelul, pu
blicat cu prilejul „Zilei internațio
nale de solidaritate pentru elibera
rea Africii de Sud", care se va ce
lebra anul acesta la 26 iunie, expri
mă sprijinul Consiliului Mondial al 
Păcii față de lupta poporului sud- 
african, pentru recunoașterea dreptu
rilor sale legitime și lichidarea se
gregației rasiale. .

Semnarea unei Conven
ții sanitar-veterinare între 
România și Cipru, 3 3vut loc 
la Ministerul Agriculturii și Resur
selor Naționale al Republicii Cipru. 
Convenția a fost semnată de Ion M 
Anghel, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al României, și Rogiros Mi- 
hailidis, director general în Minis
terul Agriculturii și Resurselor Na
turale

Convorbiri sovieto-ira- 
kîene» Agenția T.A.S.S. informează 
că la Bagdad au luat sfîrșit convor
birile dintre delegația de partid si 
guvernamentală irakiană. în frunte 
cu Saleh Mahdi Ammash, membru t,l 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, membru al Comandamentului 
interarab și al conducerii regionale 
a Partidului Baas, și delegația de 
partid și guvernamentală sovietică, 
m frunte cu Vladimir Novikov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

La Pekin a sosit minis
trul navigației al R.P. Po
lone Jerzy Szopa, pentru a parti
cipa Ia manifestările prilejuite de a 
20-a aniversare a Societății chino- 
polone de transporturi navale. El 
este invitat de Ministerul Comuni
cațiilor al R. P. Chineze, precizează 
agenția China Nouă.

secretar de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe al R. F. a Germaniei, 
referitor la relațiile bilaterale, pre
cum și în legătură cu o serie de pro
bleme internaționale.

La Moscova șeful statului 
Major al Forțelor aeriene ale Fran
ței, generalul de aviație Gabriel 
Gauthier, i-a făcut miercuri o vizită 
ministrului apărării al U.R.S.S., ma
reșalul Andrei Greciko, informează 
agenția T.A.S.S. Generalul Gauthier, 
care se află în Uniunea Sovietică în
tr-o vizită de prietenie, a asistat la 
exerciții de zbor comune ale a- 
vioanelor supersonice „Mig-21“, de 
fabricație sovietică, și „Mirage-3 S“, 
de fabricație franceză.

Ambasadorul Republicii Socia
liste România in R. D. Germană, 
Nicolae Ghenea, a organizat joi 
in saloanele ambasadei o intil- 
nire prietenească cu ocazia tur
neului ansamblului armatei ro
mâne „Doina" în R.D.G. La in
ti Inire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prieteneas
că, au participat amiralul Wal- 
demar Werner, locțiitorul minis
trului apărării al R.D.G., șeful 
Direcției Politice Superioare a 
Armatei, general-locotenent Wal
ter Borning, șef de secție la
C. C. al P.S.U.G., general-maior 
Ernst Hampf, locțiitor al șefului
D. S.P.A., șj a Iți ofițeri superiori.

Regele Nepalului, Ma
hendra, și-a încheiat Vizita 
în Uniunea Sovietică, anuntă 
agenția T.A.S.S. La Moscova, el a a- 
vut convorbiri cu Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S S, și cu Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri în probleme privind dezvol
tarea relațiilor sovieto-nepaleze, pre
cum și unele probleme internaționale 
de interes comun.

Convorbiri iugoslavo—
vest-germane. Anton Vratușa,
adjunct al secretarului de stat pen
tru afacerile externe al R.S F. Iugo
slavia, a sosit la Bonn în vederea 
unui schimb de păreri cu Paul Frank,

Intre R. P. Albania și Da
nemarca 3 fast semnat 13 Tirana 
un acord comercial pentru perioada 
iulie 1971 — 30 iunie 1972, informea
ză agenția A.T.A.

Contract comercial chi- 
no-francez. Agenția China Nouă 
informează că la Pekin a fost sem
nat un contract între Corporația

națională chineză pentru Importul 
și exportul de mașini și societățile 
franceze „Alsthom et Neyrpic" șl 
„M.T.E." cu privire la achiziționarea 
de looomotive Diesel din Franța. 
La semnare au fost de față Li Cian, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior al R. P. Chineze, precum și 
ambasadorul Franței la Pekin, E- 
tienne Manac’h.

0 nouă experiență nu
cleară a S.U.A. statele UnJte 34 
efectuat miercuri la poligonul din 
deșertul Nevada o nouă experiență 
nucleară subterană, a anunțat Comi
sia pentru energia atomică a S.U.A. 
Experiența, care a constat în deto
narea unui dispozitiv cu o putere 
convențională cuprinsă între 20 și 
200 kilotoni, este a doua efectuată 
de la începutul anului.

Un proiect de lege privind 
aplicarea pedepsei cu închisoare pe 
viață piraților aerului a fost supus 
spre dezbatere Parlamentului brita
nic.

Protocolul de colaborare 
și schimburi interredacțio- 
nale dintre uniunile de zia
riști ale României și Bulga
riei, a fost semnat la Sofia. Proto
colul a fost semnat din partea română 
de către loan Stănculescu, secretar 
al Uniunii Ziariștilor din România, 
iar din partea bulgară de către Petko 
Karadelkov, secretarul general al 
Uniunii Ziariștilor din Bulgaria. Au 
asistat Gheorghi Bokov, președintele 
Uniunii Ziariștilor bulgari, redactorul 
șef al ziarului „Rabotnlcesko Delo", 
membri ai Uniunii Ziariștilor bulgari, 
precum și reprezentanți ai ambasadei 
române la Sofia.

Descoperirea asasinilor 
fostului vicepreședinte al 
Sindicatului minerilor ame
ricani. In fata unui tribunal din 
localitatea Washington (Pennsylvania), 
Claude Vealey a recunoscut că este 
autorul asasinării fostului vicepre
ședinte al Sindicatului minerilor a- 
mericani (U M.W.), Joseph Yablon- 
ski, a soției și a fiicei sale. El a 
mărturisit că. împreună cu Aubran 
Martin si Paul Gilly, au pătruns ia 
31 decembrie 1969 în locuința lui Ya- 
blonski, unde au comis asasinatul.
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