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RENTABILITATEA SOSfREA TOVARĂȘEI
problemă „cheie"
a construcțiilor

■>

industriale
Anomalii organizatorice,

sursa unor deficite cronice

Creșterea eficientei activității unităților de construcții-montaj ale Minis
terului Construcțiilor Industriale este o problemă care a mai fost abordată 
in paginile ..Scinteii” : recent ne-ani adresat din nou forului in cauză, soli- 
citinilu-l să infâțișeie stadiul „la zi" a acțiunii de rentabilizare și să se 
pronunțe in Iccâtură cu evoluția ei in perspectiva lunilor ce au mai rămas 
din acest an. I a întrebările redacției a răspuns Iov. ing. DIMITRIE ARHIRE. 
secretar general in Ministerul Construcțiilor Industriale.

La începutul discuției, interlocuto
rul a subliniat : „Ținind seama de 
rezultatele nu tocmai bune cu care 
marea majoritate a unităților noas
tre de construcții-montaj au înche
iat bilanțul anului 1970. am urmărit 
stăruitor ca în indicatorii economici- 
financiari planificați pentru acest an 
să fie cuprinse — pe cit mai mult 
posibil — toate acele elemente care 
pot să determine hotăritor creșterea 
eficienței economice a acestor între
prinderi. Cred că sîntem pe drumul 
cel bun. Astfel, in condițiile unui vo
lum sporit de producție s-a reușit 
ca dotația planificată pentru acest 
an să fie mai mica cu 44 de mili
oane lei decît cea prevăzută anul 
trecut. Se cuvine reținut că in cursul 
trimestrului I a.c. s-a Impus majo
rarea unor costuri, ceea ce a determi
nat și sporirea dotației cu aproape 24 
milioane lei. Chiar și in aceste condi
ții. nivelul absolut al dotației se situ
ează mult sub cel al anului trecut 
Avi nd in vedere și această nouă si
tuație ce a survenit intre timp, iată 
cum s-au prezentat lucrurile la sfir- 
șitul lunii martie — perioadă pen
tru care a fost afectată peste 35 la 
sută din dotația prevăzută pentru 
întregul an : dotația planificată a 
fost diminuată cu mai bine de un 
milion. Recalculată în raport cu pro
ducția efectiv executată, economia la 
dotatie se ridică la peste 7 milioane 
lei. Din cele 11 unități de construcții- 
montaj prevăzute cu dotații, una sin
gură a depășit nivelul planificat ; 
celelalte 10 întreprinderi au înregis
trat economii la dotație. Apreciez 
aceste rezultate ca pozitive ; ele sînt 
cu atit mai meritorii dacă ne gindim 
că 1971 este primul an în care pier
derile din trimestrul I se situează 
sub nivelul anticipat prin calcul ; 
pină acum, de regula, pierderile din 
primele trei luni ale anului depă
șeau mult pe cele estimate inițial.

— Din datele centralizate se con
stată că rezultatele se mențin în con
tinuare satisfăcătoare. La sfîrșitul lu
nii aprilie, bunăoară, fuseseră obți
nute beneficii suplimentare în valoare 
de pe«te 18 milioane lei, din care 
peste 70 la sută au fost obținute de 
unitățile de construcții-montaj.

pe timp de 4 luni, reprezintă o 
serioasă pagubă in bugetul sta
tului. Pentru o mai exactă înțe
legere a împrejurărilor care au 
generat această pierdere, vă ru
găm să faceți o succintă „disec
ție" in structura elementelor 
care o compun. Mai exact, la 
care capitole de cheltuieli sint 
localizate pierderile ?

— Tn primul rind, la capitolul de 
cheltuieli indirecte, unde costurile 
de deviz apar depășite cu mai bine 
de 42 milioane lei. La aceasta se 
adaugă pierderile provenite din ero
rile și litigiile cu beneficiarii de in
vestiții pentru lucrările decontate in 
anii anteriori — circa 11 milioane 
lei. însemnate sint și depășirile de 
costuri la utilaje. Cele 48 milioane 
lei cit reprezintă economiile la ca
pitolele de materiale și manoperă 
directă nu au fost, după cum s-a 
văzut, suficiente pentru a acoperi 
pierderile mult mai mari de la alte 
capitole de cheltuieli.

— Pentru a duce pină la ca
păt ideea. vă rugăm să supu
neți aceleiași operații de analiză 
și cheltuielile indirecte.

— Vă rugăm să precizați care 
este valoarea dotației, implicit 
a pierderii ?

— La începutul lunii mal dotația 
totaliza circa 64 milioane lei. Trebuie 
reținut că in trimestrul II, de ase
menea, s-au obținut însemnate econo
mii la dotație.

— Dacă înțeleg eu bine, imi ce
reți să precizez ce anume a impus 
cheltuirea peste nivelul planificat a 
celor 42 de milioane ? 7 milioane 
reprezintă dobinzile penalizatoare la 
pierderile neacoperite din 1970. A- 
proximativ 3 milioane s-au cheltuit 
pentru plata dobinzilor aferente imo
bilizărilor de mijloace circulante în 
stocuri supranormative, 2 milioane 
pentru locații, circa 1,7 milioane re- 
zultind din pierdeVile ocazionate de 
întreruperea accidentală a procesului 
de producție. Bineînțeles, mai sint și 
alte canale prin care s-au irosit in 
primele trei luni unele fonduri, pe 
care insă nu ie mai amintesc, fiind 
de mai mică valoare.

Nu pot socoti încheiat răspunsul 
la această întrebare fără a preciza 
că cea mai mare parte din depășirea 
cheltuielilor indirecte a ocazionat-o 
necorelarea anumitor cheltuieli în
scrise in devize cu cele reale, nece
sare, efectuate în scopul creării unor 
condiții optime de muncă și viață 
pentru personalul de pe șantiere. 
Calitatea cazarmamentului (deci și 
prețul lui), bunăoară, este astăzi cu 
totul alta decit cea de acum 8—10 
ani. cind au fost stabilite costurile

Convorbire realizata de 
Ioan ERHAN

— Desigur câ 64 de milioane. 
la cit a fost evaluată pierderea (Continuare in pag. a III-a>

Vocația
mi-am dat seama, nu e- 
ram singurul care trăiam 
aceleași stări, care aveam 
aceleași sentimente. Ba 
chiar unul dintre noi a 
făcut următoarea remar
că : „în fond, zicea el, 
ceea ce au ctitorit înain
tașii nu reprezintă, din 
punctul de vedere al po
sibilităților moderne de 
construcție, niște obiecti
ve nemaipomenite. Și, to
tuși, cit pot să ne emo
ționeze !“

Mașina mergea pe acel 
drum moldovean și-n tă
cerea dinăuntru care a 
urmat am avut răgazul să 
reflectez la aceste cuvinte 
ale prietenului meu. In
tr-adevăr, ce anume lea
gă epoca prezentă, epoca 
de construcție tenace, ma
sivă, in larg evantai, pe 
tot teritoriul țării, de e- 
poca, să zicem, a lui Ște
fan ? Marile lui ctitorii 
sint mici ca dimensiuni 
față de ceea ce facem noi 
astăzi, construcția unui 
singur baraj, al Bicazului, 
al Argeșului, Lotrului sau 
Porților de Fier fiind de 
necomparat cu toate zidi
rile sale. Contribuția lui și 
a altora ca el la gloria a-

Un drum făcut săptâ mi
na trecută prin Piatra 
Neamț — oraș care imi 
evocă prin nu știu ce a- 
mânunte de peisaj și cu
loare arhitecturală lu
mea spirituală a meșteri
lor care au pictat cu 
vopsele din iarbă și floa
re frescele Moldovei — 
m-a introdus din nou aie
vea in lumea marilor cti
torii înscrise definitiv in 
cartea de istorie a neamu
lui. Plecat din Piatra spre 
Tirgu-Neamț, apoi de a- 
colo apucind-o la stingă, 
din dreptul locurilor 
unde-a copilărit Creangă, 
pe sub ruinele Cetății 
Neamțului, $i mai depar
te. tot timpul aveam im
presia câ imi răsună in 
urechi clopotele ctitoriilor 
lui Ștefan cel Mare.

Mergeam pe un drum 
modern, obișnuit, un drum 
de asfalt, pe marginea că
ruia se țeseau de o parte și 
de alta portativele meta
lice ale energiei electrice, 
treceam printre 1
obișnuiți și totuși aveam 
impresia ' *'■

oameni

.'„.preria că străbatem 
portalul grandios al isto
riei. Eram mai mulți to
varăși la acest drum fi,

DOLORES IBÂRRURI
Joi a sosit la București tova

rășa Dolores Ibânruri, președintele 
Partidului Comunist din Spania, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidu’ui Comunist Ro
mân, va face o vizită in țara noa
stră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

tovarășa Dolores Ibărruri a fost 
salutată de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al
manent. secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ghizela Vass, 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Prezidiului Per-

membru al C.C

PROFUNDA
SATISFACȚIE,
APROBARE
ENTUZIASTA
De la orașe si sate continuă să sosească

1 >

mii și mii de moțiuni, telegrame, scrisori

rezultatele vizitei delegației conduse de
tovarășul Nicolae Ceausescu in tarile7 J
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socialiste din Asia

Un nou obiectiv industrial

la Valea Călugărească
PLOIEȘTI. — (Corespondentul 

„Scinteii", C. Căpraru) : La uzi
na chimică Valea Călugărească 
a intrat in probe tehnologice un 
nou obiectiv : linia industrială 
de acid sulfuric, cu o capaci
tate anuală de 200 000 tone. După 
cum ne informează inginerul 
Ion Petruța, directorul unității, 
noua linie de acid sulfuric a 
fost realizată
de la I.S.C.M. Brazi, cu cîteva 
zile înainte de termenele pre
văzute, creind astfel posibilita
tea de a se obține în acest an. 
peste prevederile de plan, 2 000 
tone acid sulfuric. Noua linie de 
fabricație — a subliniat inter
locutorul — ale cărei utilaje, în 
marea lor majoritate, sînt reali-

de constructorii

zate in țară, are caracteristici 
tehnico-funcționale superioare. 
Continuindu-se programul de 
dezvoltare a uzinei, in anul 
următor va intra în func
țiune încă o linie de acid 
sulfuric de aceeași capacitate. 
Uzina chimică de la Valea Că
lugărească va deveni astfel cea 
mai mare producătoare de acid 
sulfuric din țară. Pentru a se 
asigura o funcționare bună a 
tuturor utilajelor și agregatelor 
noilor obiective, care vor intra 
in funcțiune eșalonat, se pregă
tesc, concomitent, temeinic, un 
număr mare de operatori chi- 
miști, maiștri și tehnicieni.

cestui popor stă insă nu 
numai în zidurile ridicate, 
sau nu in primul rind in 
ele. Ctitoria fundamenta
lă a acestor mari înaintași 
s-a materializat in con
știința însăși a existenței 
poporului român, limpe- 
dea lui definire prin tim
puri nebuloase și dreapta 
lui ridicare intru apăra
rea libertății. Ca un sim
bol, zidurile lui Ștefan se 
leagă de viitor, adică de 
epoca zidirilor celorlalte, 
a orașelor și satelor mo
derne, a fabricilor și uzi
nelor pe care, după atita 
zbatere și trudă, poporul 
român le poate ridica azi 
in voie și după tre
buință.

Mergeam pe un drum 
al lui Ștefan, al atitor alți 
domnitori ai onoarei și 
demnității naționale, ai 
gloriei poporului român 
și-mi dădeam seama cu 
surprindere ce legătură 
trainică există intre ve
chile ctitorii și ctitoriile 
noi pe care le ridicăm 
astăzi : aproape nu există 
colț de țară pe care să 
nu-l fi cunoscut și pretu
tindeni puteam urmări cu

La concernul industrial „Valmet Oy* din Helsinki

Oaspeți
După convorbirile, contactele poli

tice și întilnirile tu locuitorii ora
șului Helsinki, care au avut loc in 
primele două zile in capitala Finlan
dei, programul vizitei președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a continuat, joi, cu o substanțială 
activitate de cunoaștere a preocupă
rilor și realizărilor țării gazdă pe 
tărim economic, social, științific și 
cultural.

Consacrată acestui scop, călătoria 
care a început joi dimineață in re
giunea de sud-est a Finlandei — 
zonă reprezentativă pentru structura 
și nivelul economiei finlandeze — a 
cuprins vizitarea unor șantiere na
vale, rafinării de petrol, fabrici ale 
industriei lemnului și construcțiilor 
de mașini, precum și discuții cu con
ducători din domeniul economiei, oa
meni de afaceri, specialiști.

In vizita pe care o întreprind 
in provincie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa Elena Ceaușescu 
sint însoțiți de președintele Republi
cii Finlanda, Urho Kekkonen, de .mi
nistrul industriei. Olavi Salonen, mi
nistrul comerțului exterior. Olavi 
Mattila, președintele Federației in
dustriașilor finlandezi, Erkki Parta- 
nen, precum și de Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București.

Șeful statului român este însoțit, 
de asemenea, de tovarășii Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
și Mircea Bălănescu, 
României la Helsinki.

La plecarea de la 
oficială din Helsinki, 
Nicolae Ceaușescu și soția sa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu căldu
ră și simpatie, ca și in ziua prece
dentă, de numeroși locuitori ai ca
pitalei, care așteptau în fața Pala
tului prezidențial.

In drum spre port, oaspeții vizi
tează centrul de proiectări al pu
ternicului concern industrial „Val- 
met Oy", în care statul deține majo
ritatea acțiunilor. Ministrul comer
țului exterior, Olavi Mattila, care 
este, totodată, și președintele con
cernului, a prezentat pe larg prin
cipalele domenii de activitate ale 
acestui complex industrial cu filia
le in numeroase localități ale țării.

In cursul convorbirii cu repre
zentanții concernului, președintele 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
unele aspecte ale activității de cer
cetare, de ponderea pe care o ocu
pă acest sector in ansamblul activi
tății de producție.

In continuare, oaspeții parcurg 
cheiul Katajanokka, de-a lungul 
căruia se află docurile de construc
ții de nave și reparații ale șantieru
lui naval ,,Valmet". De la înălțimea 
suprastructurii unor cargouri in 
curs de construcție, un mare număr 
de muncitori salută cu prietenie pe 
oaspeți.

La capătul cheiului, președintele

ambasadorul

reședința lor 
președintele

ai regiunii de sud-est
Nicolae Ceaușescu și 6oția sa, 
Ceaușescu, președintele Urho 
konen și persoanele care-i insoțesc 
se urcă pe spărgătorul de gheață 
,.Apu“, la bordul căruia vor călători 
pină la Skoldvik.

De pe puntea de comandă a vasu
lui se deschide o largă priveliște a 
coastei finlandeze, scăldată de apele 
golfului Finic. Nava părăsește portul 
Helsinki in dreptul străvechii fortă
rețe Suomenlinna, supranumită in 
trecut „Gibraltarul nordului".

Miniștrii finlandezi care insoțesc 
pe șeful statului român dau explica
ții cu privire la instalațiile portuare 
și șantierul naval, uzinele instalate 
pe țărm. Are loc, apoi, o largă discu
ție intre președintele Ceaușescu 
și președintele Kekkonen, la care 
participă miniștri români și fin
landezi, privitoare la posibilitățile 
de dezvoltare a schimburilor comer
ciale, și cu deosebire a cooperării 
economice, intre cele două țări. In 
acest context, interlocutorii au subli
niat necesitatea stabilirii unei coope-. 
rări de mai largă perspectivă, a unor 
contracte pe termen lung, mai ales 
in acele domenii pentru care structu
ra și experiența diferitelor sectoare 
ale economiei celor două țări asigură 
o ba2â de colaborare reciproc avan
tajoasă. Au fost evocate, astfel, posi
bilitățile pe care le oferă, in virtu
tea dezvoltării și experienței lor. in
dustria mineritului, construcțiile na
vale. petrochimia și alte ramuri eco
nomice din tara noastră. Dezvoltarea 
turismului — s-a aoreciat in cursul 
acestui degajat schimb de păreri — 
ar putea impulsiona schimburile eco
nomice dintre cele două țări.

In aceeași atmosferă de cordialita
te, discuțiile au continuat în timpul 
dejunului care a avut loc la bordul 
navei

Oaspeții au vizitat apoi principalele 
compartimente ale vasului, construit 
in anul 1967.

După trei ore de călătorie, vasul a 
acostat in portul petrolier al rafină
riei ,,Neste Oy“ de la Skoldvik. 
Un’,evi Raade. președintele concernu
lui de stat „Neste Ov“, informează 
despre rolul pe care-l joacă in viața 
economică a tării această societate, 
care, asigură cea mai mare parte a 
consumului intern ; in prezent, ea 
și-a extins sfera de activitate, parti- 
cipînd la crearea primelor obiective 
ale industriei petrochimice a Finlandei.

După ce se vizitează unele instala
ții petrochimice, discuțiile continuă 
la casa de oaspeți a concernului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa. Flena Ceaușescu, se intere
sează îndeosebi de progresul realizat 
in fabricarea hirtiei din material 
plastic si de sistemul de impregnare 
cu rășini sintetice a lemnului de 
esență moale, care-i conferă pro
prietăți deosebite, realizări semni
ficative pentru grija și spiritul 
de economicitate cu care sint tra
tate și valorificate pădurile — a»it 
de abundente în această tară. In

Elena 
Kek-

Eugen FLORESCU

ochii minții imaginile noi, 
grandioase, a ceea ce a a- 
șezat socialismul pe pă- 
mintul românesc, incepind 
de acolo, din apropiere, 
de la Săvinești și Bicaz, 
urcind la Suceava sau 
Baia Mare, trecind munții 
spre Tirgu-Mureș, Cluj, 
Deva, Timișoara sau Arad, 
ori coborind spre Bacău, 
Galați, București, Craio
va, Turnu-Severin. De la 
marii înaintași am preluat 
iubirea de țară, lăsată 
moștenire și această teri
bilă putere, ca niciodată 
afirmată, de a construi.

...Mergeam pe acel 
drum de legendă, îmi ba
teau in urechi, simbolic, 
clopotele care anunțau iz- 
binzile lui Stefan și mă 
gindeam că una dintre 
principalele trăsături ale 
politicii partidului nostru, 
condiție a succesului so
cialismului in România, a 
fost și rămine această 
continuitate a ctitoriilor, 
care înseamnă, de fapt, o 
continuitate a vocației de 
a exista prin creație 
poporului nostru.

[ntr-una din secjiile întreprinderii industriale „Alhstrom Oy" din Karhulq

continuare, oaspeților le este pre- 
zentată macheta marelui petrolier 
„Enskeri". de 114 000 tone, din flota 
societăți: Se vizitează apoi casa de 
oaspeți, la a cărei construcție și echi
pare a fost folosit, in mare măsură, 
lemn impregnat după procedeul a- 
mintit mai sus.

Președintele Nicolae Ceaușescu. so
ția sa. Elena Ceaușescu, și președin
tele Urho Kekkonen au dat autografa 
pe aceeași coală de hirtie din ma
terial plastic produsă la centrul de 
cercetare al societății.

Momentul următor al vizitei a fost 
marcat de primirea deosebit de căl
duroasă făcută oaspeților români de 
populația orașului Karhula. fer mată 
în cea mai mare parte din muncitori, 
maiștri, tehnicieni ai complexului in
dustrial Ahlstrom.

Ocupind trotuarele străzilor caro 
duc spre poarta uzinelor, mii si mii 
de oameni aplaudă și salută cu căl
dură pe inalții lor oaspeți. In piața 
orașului sînt arborate drapelele de 
.'at aje Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Finlanda.

Personalitățile oficiale române și 
finlandeze sint întimpinate cu 
cordiale cuvinte de bun venit.

Oaspeții vizitează apoi întreprinde
rea industrială „Ahlstrom Oy“, din 
Karhula — fondată in urmă cu un 
secol — un complex de fabrici, «vinci 
fiecare un profil diferit — utilaje 
pentru fabricile de hirtie. pompe, 
sticlă de ambalaj, lină din fibre de 
sticlă. In întreprindere lucrează peste 
11 000 muncitori, ingineri și tehnicieni.

însoțiți de Bengt G. Rehbinder, 
președintele companiei „Ahlstrom", 
președintele Ceaușescu și soția sa. 
Elena Ceaușescu. președintele Kekko
nen și rersoanele oficiale caro 
ii insoțesc parcurg halele uzinei pro
ducătoare de instalații și echipamen
te pentru industria lemnului, celulo
zei și hirtiei. Discuțiile abordează 
unele aspecte ale procesului de pro
ducție, care reliefează preocuparea 
pentru asigurarea unei înalte com
petitivități a utilajelor pe piața mon
dială, atit din punct de vedere al 
performanțelor tehnice cit și al pre
țului obiective care plasează perma
nent in centrul atenției cercetarea 
științifică și organizarea cit mai efi
cientă a procesului de producție. To
varășul Nicolae Ceaușescu remarcă 
așezarea in flux continuu a mașini
lor, folosirea bună a spațiului de 
producție. Intr-unui din sectoarele 
fabricii .aflate in curs de extindere 
fără ca activitatea de producție sâ 
fie afectată de lucrările de construc
ții ce se desfășoară in ritm rapid, 
șeful statului român are cuvinte de 
apreciere pentru modul în care sint 
rezolvate aceste probleme.

Gazdele propun vizitarea secției 
turnătorie, care, inițial, nu era pre
văzută in program. Și aici reține a- 
tenția folosirea la maximum a spa
țiului de producție.

Un ultim popas are loc 
de produse de sticlă și 
izolante.

Președintele companiei. 
Rehbinder, prezintă, apoi, . ........L,
tea de ansamblu a uzinelor, relevind 
faptul că, de-a lungul anilor, mai 
multe instalații au fost furnizate și 
industriei noastre. El și-a exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile cu în
treprinderile din România. Tn în
cheiere, președintele companiei ..Ahl
strom" a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției sale. 
Elena Ceaușescu. celorlalți oaspeți 
români, pentru vizitarea fabricii, 
pentru bucuria prilejuită salariaților 
și conducătorilor societății de a le fi 
fost oaspeți de onoare.

Răspunzind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Mulțumesc mult 
pentru toate cele ce ne-au fost ară
tate in această întreprindere și sper 
că colaborarea dintre societatea dum
neavoastră și întreprinderile similare 
din România se va dezvolta mai bine*4.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat. apoi, spre localitatea Vuok- 
senniska unde, in incinta marelui 
parc natural Saimaan Hovi, se află 
casa de oaspeți a concernului „Enso 
Gutzeit Oy", pusă la dispoziția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu

La sosire, in fața reședinței, un cor 
format din localnici — bărbați și 
femei — intimpină pe înalții oaspeți 
români cu un emoționant cintec 
popular de bun venit, datind din 
timpuri străvechi. Oficialitățile locale 
le oferă buchete de flori, salutindu-i 
cu căldură.

Astfel ia sfirșit cea de-a treia zl 
a vizitei în Finlanda a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, zi bogată in im
presii, in discuții fructuoase, in ma
nifestări de prietenie și stimă față do 
șeful staiului român, față de țara și 
poporul nostru.

A. IONESCU

în secțiile 
materiale

Bengt G. 
activita-
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PROFUNDĂ SATISFACȚIE, 
APROBARE ENTUZIASTĂ

Telegrame adresate C C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu

0 acțiune de importanță istorică 
pentru întărirea prieteniei 

între toate țările socialiste
Comitetul Executiv al Uniunii Cen- 

țrale a Cooperativelor de Consum, 
făcindu-se ecoul sentimentelor celor 
peste 7 milioane de membri coopera
tori si ale tuturor lucrătorilor din 
cooperația de consum, iși exprimă 
deplina satisfacție pentru modul re
marcabil in care delegația de partid 
si guvernamentală română, condusă 
ci.' dumneavoastră. stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cu prilejul vizitei 
in țările socialiste din Asia, a dat 
expresie spiritului de înaltă răspun
dere de care este animai Partidul 
Comunist Român față de cauza ge
nerală a socialismului, a unității ță
rilor socialiste, a partidelor comu- 
r ste și muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste.

Primirea de care s-a bucurat dele
ge ți a de partid și guvernamentală 
romana in țările socialiste din Asia, 
convorbirile purtate cu conducătorii 
acestor țâri, intilnirile cu masele de 
oameni ai muncii, atmosfera de prie- 
trr..o sinceră și colaborarea tovără
șească ne-au prilejuit bucurie, încre
dere. optimism.

Considerăm că ne îndeplinim o da
torie patriotică aprobind din toată 
inima vasta și laborioasa activitate 
desfășurată de delegația de partid și 
guvernamentală română, dc dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. eminent conducător al 
partidului și statului nostru, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, persona
litate de înalt prestigiu oe plan mon

Cu legitimă mîndrie patriotică
Cadrele aparatului securității statu

lui. in totalitatea lor, dau glas sen
timentelor de profundă satisfacție și 
legitimă mindrie față de întreaga 
activitate a conducerii partidului și 
statului nostru, permanent pusă in 
slujba propășirii României socialiste, 
a unității și coeziunii țărilor socia
liste. a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a cauzei păcii 
m lume.

Expresii elocvente ale politicii mar- 
xi't-leniniste promovate cu consec
vență de către partidul și statul nos
tru. recenta vizită oficială de prie
tenie întreprinsă în țările socialiste 
din Asia, de delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socia- 
lisle România, condusă de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile purtate cu 
acest prilej, contactul nemijlocit cu 
oamenii muncii din R.P. Chineză.
R.P.D. Coreeană. R.D. Vietnam. R.P. 
Mongolă, reprezintă contribuții efec
tive. autentice ale Partidului Comu
ni.-•. Român la întărirea forțelor so
cialismului.

întrunit in ședință de lucru, activul 
de bază al Consiliului Securității 
Statului, fâcindu-se. ecoul opiniilor 
exprimate de întregul nostru aparat, 
aprobă fără rezerve activitatea pro
digioasă desfășurată in spiritul înal
tei responsabilități comuniste de că
tre delegație, in frânte’ cu dumnea
voastră. tovarășe secretar general, 
cel mai iubit fiu al poporului român. 
Noi regăsim in cuvintările rostite de 
dumneavoastră, in întreaga activitate 
ce ați desfășurat-o, propriile noastre 
ginduri și năzuințe și vedem in re
zultatele deosebit de prețioase ale 
vizitei o contribuție de seamă la 
consolidarea relațiilor internaționa

Vă mulțumim tovarășe Ceaușescu, 
pentru strădania neobosită 

in slujba cauzei unității!
Am stat de vorbă cu mulți membri 

ai cooperativei noastre despre vizita 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a facut-o in fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale in Chi
na. in Coreea, Vietnam și Mongolia 
pentru a transmite popoarelor din 
aceste țări urarea noastră de bine și 
spor, dorința noastră de prietenie și 
pace. Toți ca unul și-au arătat mul
țumirea pentru roadele bogate ale vi
zitei.

Mi s-a umplut inima de bucurie 
cind am văzut pe ecranul televizorului 
primirea caldă, entuziastă ce o făceau 
sute de mii de oameni de pe me
leagurile îndepărtate ale Asiei soli
lor poporului și țării noastre. 11 ve
deam pe conducătorul iubit al po
porului nostru stind de vorbă cu 
conducători ai acelor popoare, cu 
muncitori și țărani, și avem simță- 
mintul că el le transmitea, cu fie
care stringere de mină și salutul 
meu. al tovarășilor mei de muncă, 
al tuturor cetățenilor României so
cialiste, urarea noastră de noi 
succese.

Am citit cuvintările rostite de se
cretarul genera! al partidului nos
tru in cursul vizitei și mi s-au în
tipărit in minte cuvintele sale por
nite din adîncul inimii despre dato
ria sfîntă de a întări unitatea țări
lor socialiste, pentru că nu există 
și nu poale exista altă temelie trai
nică a unității tuturor forțelor care 
apără pacea in lume. Acesta este un 
mare adevăr ; rostindu-i. tovarășul 
Ceaușescu a dat glas gindurilor și nă
zuințelor noastr ale tuturor. Iar ro
potele de aplauze cu care au fost pri
mite in țările vizitate arată că aceste 
cuvinte mergeau deopotrivă la inima 
popoarelor acestora. ;ntărindu-ne 
convingerea că ele gindesc si simt 
la fel ca noi Si e firesc să Tie aqa. 
întrucit ceea ce unește cele l4 țări 
socialiste este mult mai puternic de- 
ct anumite deosebiri de păreri care, 

dial. Apreciem și noi câ aceasta vi
zită se înscrie ca un moment dc im
portanță istorică in cadrul eforturi
lor pentru întărirea prieteniei și co
laborării multilaterale dintre țările 
socialiste, dintre partidele comuniste 
și muncitorești.

In numele membrilor și lucrători
lor din cooperația de consum, Comi
tetul Executiv al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum iși însu
șește întrutotul înaltele aprecieri ale 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la rezultatele vizi
tei făcute in Asia de delegația de 
partid și guvernamentală română.

Mulțumindu-vă din toată inima 
pentru intensa activitate ce o desfă- 
șurați in fruntea Partidului Comunist 
Român și a statului nostru in slujba 
înfloririi patriei și creșterii presti
giului ei. a întăririi forțelor mondiale 
ale socialismului și păcii, va asigu
răm. iubite tovarășe secretar general, 
de întregul devotament față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru și vă încredințăm 
că vom munci cu pasiune și răspun
dere pentru creșterea aportului coo
perației de consum la înfăptuirea 
mărețului program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate țn patria noastră.

COMITETUL EXECUTIV 
AL UNIUNII CENTRALE 

A COOPERATIVELOR 
DE CONSUM

liste, la adincirea prieteniei dintre 
țările socialiste, la lupta împotriva 
imperialismului.

Considerăm această vizită ca fiind 
încă un aport important la creșterea 
prestigiului României socialiste in 
lume — și este un motiv de legitimă 
mindrie patriotică să simțim alături 
de noi sute de milioane de prieteni, 
sule de milioane dc oameni care îm
părtășesc și apreciază politica mar- 
xist-leninistă a Partidului Comunist 
Român.

E.xprimindu-ne profunda admirație 
și recunoștință față de perseverența 
și tenacitatea cu care conducerea 
partidului și statului, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, militați pentru transpu
nerea in viață, pe multiple planuri 
și in diverse împrejurări, a princi
piilor politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru — prin
cipii pe care intregul popor român 
l.i susține și le consideră intangibile 
datorită fundamentului lor marxist- 
leninist — vă încredințăm că lucră
torii aparatului de securitate, in 
striusă unitate in jurul partidului, iși 
vor spori eforturile pentru a-și în
deplini cu devotament, abnegație și 
dăruire totala misiunile de răspun
dere ce le sint încredințate, a sluji 
fără rezervă cauza socialismului.

Ne angajăm sa apărăm cu orice 
preț, manifestând vigilență, combati
vitate și intransigență, neprecupețind 
nici un efort, cuceririle revoluționare 
ale poporului, securitatea statului, 
independența .și suveranitatea patriei 
noastre — Republica Socialistă Ro
mânia.

ACTIVUL DE BAZĂ 
AL CONSILIULUI 

SECURITĂȚII STATULUI

după cum se știe, există intre unele 
din aceste țări. Ne unește năzuința 
comună de a apăra și spori cuceri
rile dobindite cu grele jertfe, de a 
întări țările noastre socialiste, de a 
a âgura biruința socialismului si a pă
cii. Nu încape îndoială că există pe 
deplin posibilitatea ca neînțelegerile 
care au apărut să fie înlăturate prin 
strădaniile tuturor — căci unirea face 
puterea. Aceasta este adevărat și 
intre state — așa cum este adevărat 
și înăuntrul țării, cum o știm din 
propria noastră viață de aici, unde 
noi toti care trăim și muncim pe pă- 
mintul României - români, germani, 
maghiari și de alte na'ionalități — 
sintem strîns uniți in jurul parti
dului. Și din adincul sufletului ii 
sintem recunoscători partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
eforturile sale neobosite puse in sluj
ba acestei cauze mărețe.

Cu pasiunea, energia și perseve
rența care ii sint caracteristice, fără 
a cruța osteneala, tovarășul Ceaușescu 
a călătorit in țările socialiste vecine, 
in celelalte țări socialiste ale Euro
pei. a străbătut mii și mii de kilo- 
m-»tri pinâ in îndepărtate țări socia
list? din Asia, ca să ducă pretutin
deni îndemnul fierbinte al partidului 
și statului nostru, al României socia
liste — la unitate, la înțelegere to
vărășească intre tovarăși.

Pentru toate acestea, vă mulțumim 
din inimă, tovarășe Ceaușescu. și vă 
înc/edintăm că toți cei 20 milioane 
de cetățeni ai României, fără deose
bire de naționalitate, iși string rin- 
duril? în jurul Partidului Comun'st 
Român, sprijinind politica sa internă 
si externă prin muncă plină de 
avint. pentru înflorirea patriei co
mune.

Ștefan MANHERZ
țdran cooperator, C.A.P. Pelreșfi 
judelui Satu-Mare

îmbinarea exemplară a intereselor 
naționale cu interesele generale 

ale socialismului și păcii
Sint unul dintre milioanele de ce

tățeni ai patriei noastre care iși ex
primă totala aprobare și satisfacția 
nemărginită pentru activitatea des
fășurată de delegația română In 
cursul vizitei in țările socialiste din 
Asia. în zilele acelea, am retrăit, 
aici, la mii de kilometri, clipe de 
emoție și bucurie, urmărind prin in
termediul mijloacelor moderne de 
comunicații entuziasmul popular, de
monstrațiile dc simpatie și căldură 
ce au însoțit pretutindeni pe condu
cătorii noștri. Pentru noi toți, vizita 
a constituit o acțiune politică de mare 
însemnătate și de larg ecou interna
țional Mi-aș permite să spun că de
legația de partid și guvernamentală 
română, exprimind năzuințele între
gului nostru popor spre dezvoltarea 
continuă a relațiilor frățești cu toate 
țările socialiste, a așezat, la temelia 
prieteniei ce ne leagă de popoarele 
țărilor socialiste lin Asia. încă o pia
tră de granit.

Subliniind aces> aspecte ale rela
țiilor bilaterale, mă gindesc totodată 
la semnificația lor pe un plan mai 
general, si anume, la prețioasa con
tribuție pe care o aduc la întărirea 
sistemului socialist, la cauza socia
lismului și păcii. Țin să relev cu 
mindrie activitatea neobosită, per
severentă desfășu-ată de Partidul 
Comunist Român, de țara noastră 
și mai ales marile merite ce revin în 
acest, sens eminentului nostru con
ducător de partid și de stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Tn convorbirile oficiale purtate de 
delegația noastră in cursul viz’teî 
au fost abordate cu seriozita
te și înalt spirit de răspundere ase
menea probleme de însemnătate 
majoră ale lumii dr astăzi cum 
sint restabilirea unității in miș
carea comunistă și muncitorească, în
tărirea frontului antiimperialist, li
chidarea focarelor de război și de 
încordare, zădărnicirea politicii im
perialiste de dictat și presiune, sta
tornicirea unui climat de pace și 
securitate pe glob, asigurarea drep
tului tuturor țărilor și popoarelor de 
a decide propria lor soartă — pro
bleme in rezolvarea cărora sint in
teresate toate statele socialiste, toate 
popoarele lumii.

Am reținut, in mod deosebit, fap
tul că. in discuțiile purtate, in do
cumentele oficiale elaborate, sint evi
dențiate. de asemenea, instrumentele 
eficace, căile și mijloacele pentru 
soluționarea problemelor ce confrun
tă omenirea contemporană : și aș 
menționa in această ordine de idei 
rolul primordial ce revine negocie
rilor pașnice, contactelor directe de 
la țară la țară, discuțiilor și schim
burilor de păreri dintre oamenii de 
stat. Nici un om de bună credință 
nu poate ignora acest fapt, după 
cum nu se poate ignora câ refuzul 
dialogului sincer și direct, înlocuirea 
sa prin insinuări, invective sau pre
siuni reprezintă practici anacroni

Tovarășul Ceaușescu a arătat 
ce înseamnă internaționalismul 

în fapte
Socotesc că este pentru mine o da

torie de conștiință, ca cetățean al 
acestei țări, să dau glas sentimente
lor de profundă mindrie patriotică 
pentru politica înțeleaptă, clarvăză
toare, pe care o desfășoară partidul 
și statul nostru, politică slujind inte
reselor vitale ale României, intere
selor generale ale cauzei socialismu
lui. Fiecare dintre noi, cei născuți pe 
acest pămint. fie român, maghiar, 
german sau de altă naționalitate, este 
ram din marele arbore al țării — 
aflat neclintit in timpul atitor furtuni 
ale istoriei — este astăzi părtaș la 
tot ce construim, la tot ce înfăptuim. 
Este în firea poporului nostru să nu 
se închidă in propria lui casă, ci să 
întindă o mină prietenească tuturor 
prietenilor, să se bucure împreună de 
succese, să-și împărtășească expe
riența și să asculte cu respect pe a 
altora, să caute întotdeauna izvoarele 
de frăție și înțelegere. știind și spu- 
nind vorba atit de frumoasă că uni
rea face puterea. Această trăsătură 
de caracter a poporului a fost ridi
cată la rang de principiu de parti
dul nostru comunist, principiu pe care 
il aplică neabătut in politica sa ex
ternă.

Alături de toți tovarășii mei de 
muncă, am fost profund impresionat 
de întreaga desfășurare a vizitei e- 
fectuate de delegația condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu in țările 
socialiste din Asia. A fost o strălu
cită manifestare a internaționalismu
lui in acțiune. Prezența solilor po
porului român in prima linie a luptei 
antiimperialiste a constituit o nouă 
și clară dovadă a solidarității noastre 
cu aceste eroice popoare. Ducind cu 
sine mesajul de caldă simpatie și ad
mirație a poporului român față de 
lupta dreaptă a poporului vietnamez, 
a celorlalte popoare din Indochina, 
delegația română a reafirmat cu vi
goare hotărirea nezdruncinată a 
României socialiste de a le acorda și 
de acum înainte intregul sprijin ma
terial. politic și diplomatic, pînă la 
victoria finală. A fost puternic rea
firmată in cursul vizitei deplina noas
tră solidaritate cu lupta poporului 
coreean împotriva imperialismului, 
pentru împlinirea aspirației sale na
ționale de reunificare a patriei. Con
vorbirile purtate de conducătorii ro
mâni la Pekin. Phenian. Hanoi. Ulan 
Bator, cuvintările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au exprimat în cel 
mai inalt grad grila și ț>.-pocunan*a 
noastră pentru întărirea unității țâ

ce, inadmisibile, care aduc preju
dicii cauzei Înțelegerii internaționa
le. raporturilor prietenești intre 
popoare.

Ca martori obiectivi ai preocupări
lor fundamentale vădite in politica 
externă a partidului și stalului nos
tru. ai eforturilor neabătute desfă
șurate de România pentru stator
nicirea unei atmosfere dc înțelegere 
și cooperare intre toate țările socia
liste — cadru in care se înscrie și 
recenta vizită in țările socialiste din 
Asia — salutăm cu satisfacție și cea 
mai deplină aprobare această poziție 
profund internațional istă și inalt 
principială a României socialiste. In 
fața faptelor de necontestat imi apar 
cu ntit mai nejustificate, lipsite dc 
orice temei, și reprobabile, aserțiu
nile omise, cu prilejul vizitei, de a- 
numiți pescuitori in apele tulburi ale 
discordiei. Recunosc, nu sini, primele 
de acest gen — ne-am mai intilnit 
din partea ior și cu altele de aceeași 
factură, de tipul așa-ziselor „mani
festări de egoism național’*. Le-aș 
pune acum întrebarea despre ce fel 
de egoism național poate fi vorba in 
abordarea unor probleme contempo
rane de importanță majoră ca acelea 
la care m-am referit și care răspund 
unor interese universale ? Există 
oare vreun popor căruia unitatea for
țelor socialiste, respingerea politicii 
imperialiste de dominație .și dictat, 
apărarea libertății, asigurarea securi
tății și colaborării, a dreptului de I 
a-și decide propria-i soartă, lichida
rea focarelor de război și tensiune, 
pacea, să nu-i fie vitale așa cum ii 
sint aerul sau apa ? Abordarea in 
cursul vizitei — cu realism, princi
pialitate și înalt simț al răspunderii 
— a luturor acestor probleme ma
jore ale lumii contemporane, subli
nierea necesității unor relații norma
le. bune intre state, indiferent de re
gimul lor social sau de mărimea fie
căruia, relații bazate pe respectarea 
principiilor suveranității, independen
ței și integrității teritoriale, ale 
neamestecului in treburile interne și 
neagresiunii reciproce, ale egalității 
și avantajului reciproc, ale coexisten
ței pașnice — demonstrează incă 
o dată, cu toată elocvența eforturile 
și contribuția țării noastre la satis
facerea celor mai importante cerințe 
generale ale întăririi sistemului mon
dial socialist, ale statornicirii in 
luine â unui climat, de înțelegere, 
colaborare și pace, deziderate scum
pe întregii omeniri.

Desfășurată in numele unor ase
menea comandamente supreme ale 
lumii contemporane și subordonată 
acestora. întreaga activitate a delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne in țările socialiste din Asia 
ne-a oferit încă o dată un exemplu 
de îmbinare strălucită a intereselor 
României și ale țârilor vizitate cu 
interesele generale ale socialismului 
și păcii.

Acad. prof. Gheorghe MIHOC

rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
iar vizita in ansamblu) ei constituie 
o contribuție de preț la cauza unită
ții. Nu este oare aceasta o îndatorire 
a fiecărui partid comunist, care iz
vorăște din însăși esența internațio
nalismului ?

Știm insă că peste hotare mai 
există niște „experți" in problemei? 
internaționalismului, gata oricind sâ 
dea sfaturi și lecții, in teorie, dar 
care, cind e vorba de fapte, de lu
cruri concrete pentru unitate, incep 
să facă tot felul de judecăți întorto
cheate. să se mire, să se întrebe, să 
exprime tot felul de îndoieli t nici 
de data aceasta, cu prilejul vizitei 
delegației noastre în Asia, respectivii 
n-au vrut să se dezmintă. Ciudate 
ir.doieli, de neînțeles 1 Nu trebuie 
altceva decit seriozitate și obiectivi
tate sau, neapărat, bună credință, ca 
sâ-ți poți da seama, cum s-ar spune, 
câ mai rar așa acțiuni care să slu
jească intru totul țelurile Interna
ționalismului. ca această vizită ! 
Cred că dacă ar fi sâ se stabilească 
un criteriu cu adevărat obiectiv d? 
apreciere a internaționalismului, a- 
tunci nu există decit unul : felul in 
care politica fiecăruia contribuie 
efectiv la cauza unității. Vorbele 
trebuie probate de fapte. Și as mai 
adăuga că dacă fiecare ar avea, ar 
ști și ar vrea să dezvolte asemenea 
relații frățești cu partidul nostru, cu 
toate partidele, sarcina unității ar fi 
astăzi din plin rezolvată. Nu este 
asta cea mai bună probare, verifi
care a justeței poziției internaționa
liste a partidului nostru, a Româ
niei noastre ?

înscriindu-se pe linia eforturilor 
perseverente ale Partidului Comu
nist Român consacrate refacerii șl 
întăririi unității țărilor socialiste, 
cauzei păcii și înțelegerii intre po
poare. vizita delegației de partid și 
guvernamentale, conduse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. in țările so
cialiste din Asia, s-a desfășurat sub 
steagul internaționalismului și noi. 
toți cetățenii patriei. toți fiii aces
tui popor, fără deosebire de naționa
litate. uniți intr-o singură familie, o 
aprobăm din toată inima.

KISS Lâsz!6
lâcâtuș, uzina „Electromotor* 
Timișoara

Politica partidului — 

politica noastră
Tn Istoria poporului nostru au fost 

fericite momentele cind omul aces
tui pămint a putut spune : politica 
statului este politica mea. inițiative
le politice ale statului sint inițiati
vele. mele, gindurile bărbatului din 
fruntea statului sint gindurile mele.

Asemenea momente excepționale — 
de fuziune la scara întregii națiuni 
au devenit capitole strălucite dc isto
rie și au fost legate de nume mari. 
N-au fost puține. Istoria, pe «aici, ne-a 
silit să trăim excepțional. Istoria nc-a 
silit să răspundem, cel mai adesea, 
cu> propunerile inteligenței, rațiunii, 
omeniei, la gravele probleme cu care 
lumea a fost confruntată mereu. A- 
ceste răspunsuri s-au transformat, in 
lungul vremii, intr-un cod al politi
cii românești față de lume, cod de 
la care poporul nostru nu s-a abă
tut nicicind : prietenie, colaborare, 
respect reciproc, pace, umanism.

Este un cod arhaic al spiritului 
popular, pe care socialismul l-a lu
minat, cristalizat și înarmat teoretic, 
iar mai presus de toate, i-a oferit o 
bază socială de neclintit : armonia 
intre toate forțele sociale — mun
citori. țărani, intelectuali, indiferent 
de naționalitate — faptul că de la 
aceste forțe ale societății noastre, 
transformate intr-un monolit, emană 
politica țârii, formulată și aplicată 
strălucit de partid și guvern, parti
dul nostru, guvernul nostru, statul 
nostru. Este politica națiunii noastre, 
iar cel care o întruchipează desă- 
virșit prin princiDialitatea sa comu
nistă, perseverența, dinamismul și 
inteligența sa, este conducătorul 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

recunoștința 
întregii națiuni

TELEGRAME, MESAJE Șl SCRISORI ADRESATE
C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Intr-un mesaj adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul de 
Stat pentru energie nucleară, se ara
tă, intre altele : „Urmîndu-vă pilda 
de inalt patriotism și devotată ser
vire a intereselor legitime și aspira
țiilor vitale ale poporului nostru, 
constructor al socialismului, și expri- 
mindu-ne adinca satisfacție pentru 
rezultatele de mare imoortantă ob
ținute de delegația de partid și gu
vernamentală. pe care at; condus-o, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. ne luăm angajamentul solemn in 
fa*a Comitetului Central al partidu
lui. a dumneavoastră personal, să ne 
dăruim toate forțele ?i să nu precu
pețim nici un efort, pentru a contri
bui la realizarea mărețului program 
de înflorire a României socialiste, 
trasat de cel de-al X-lea Congres al 
PC R.-.

„Organizația de partid, cercetăto
rii. toti salariații din Academia de 
Științe Agricole și Silvice iși expri
mă intr-un consens unanim deplinul 
lor acord și înalta apreciere fată de 
activitatea desfășurată in recenta vi
zită in Asia de delegația noastră, de 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, reprezen
tant fidel al năzuințelor sl idealuri
lor națiunii noastre socialiste, purtă- 
’or al mesajului ei de prietenie și 
pace între popoare, militant activ 
pentru cauza unității socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste** — se subliniază in
tre altele în scrisoarea trimisă da 
acest colectiv

Participantii la plenar?. Consiliului 
politic superior al forțelor armate au 
trimis o telegramă în ca^e se arată : 
..Transmitîndu-vă recunoștința și 
dragostea fierbinte i militarilor ar
matei noastre. îngăduitî-ne să vă 
muPumim din tot sufletul pentru 
înțelepciunea și energia inepuizabilă 
cu care act’onâti. clică de clipă, pen- 
țru_ propășirea continuă a patriei si 
întărirea capacității ei de apărare, 
pentru fericirea poporului si creșterea 
prestigiului in lume al națiunii noas
tre socialiste".

Aprobarea deplină a rezultatelor 
importante ale acestei vizite este 
consemnată, de asemenea, in telegra
mele trimise de Comandamentul ar
tileriei forțelor armate, Comanda
mentele trupelor de geniu și de a- 
părare antiaeriană a teritoriului, Co
mandamentul infanteriei și tancu
rilor, Comandamentul serviciilor for
țelor armate, Comitetul organizatoric 
al veteranilor din războiul antifascist.

In scrisoarea Consiliului Nation.al 
pentru Educație Fizică și Sport se 
exprimă dc asemenea deplina ade
ziune la Înalta apreciere pe care Co
mitetul Executiv al CC. al PCR. 
a daț-o activității desfășurate de de
legația de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. rare a vizitat țările so
cialiste din Asia ,,O dată cu deplina 
aprobare a rezultatelor vizitei — se 
arată in scrisoare — ne reafirmăm 
din nou adeziunea totală față de 
politica înțeleaptă, internă și externă, 
a partidului si statului nostru, care 
corespunde intereselor vitale ale po
porului român, cauzei socialismului 
Și păcii".

De la uzina de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie" din București a sosit o 
telegramă din care cităm : ..Munci
torii. inginerii și tehnicienii uzinei 
noastre, care au urmărit cu deosebit 
in’eres vizita delegației de partid și 
guvernamentale, condusă de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in R. P Chineză. RP.D Coreeană, 
R. D Vietnam și R. P. Mongolă, 
aprobă pe deplin activitatea desfă

I-am urmărit recenta călătorie tn 
țările socialiste ale Asiei, de care ne 
1 ’agă o fierbinte prietenie, mari nă
dejdi. mai presus de toate certitudi
nea că unitatea lumii socialiste, pa
cea mondială, progresul umanității nu 
se pot realiza fără aportul acestor 
țări .șl popoare. Ce lucru simplu și 
ce lucru fundamental !... Ar fi o 
miopie să nu-1 vezi, ar fi o nedrep
tate să nu-1 înțelegi, ar reprezenta 
o pătimașă strămutare a adevărului. 
Aceste țări totalizează aproape un 
miliard de oameni, deci o treime din 
populația planetei noastre. Aceste 
țâri au trecut pe drumul fertil al 
socialismului și parcurg in prezent o 
adevărată renaștere. Aceste țări au 
un cuvint hotăritor de spus, de care 
atirnă progresul, pacea, ziua de mii- 
nc a lumii. Le-ar putea ignora nu
mai imperialismul, numai forțele 
obscure, reacționare, lacome de do
minație. de pămint și suflet străin. 
Numai ele ar putea sfrunta eviden
ța acestei uriașe părți din umanita
te, care nu s-a izolat de umanitate, 
care întinde demn spre umanitate 
mina colaborării, sub semnul păcii, 
progresului, respectului reciproc.

Interesele supreme ale socialismu
lui. interesele supreme ale luptei an- 
tiimperialiste cer ca unitatea mișcă
rii comuniste să fie prețuită ca lu
mina ochilor, ca prietenia, colabora
rea — in spiritul principialității re- 
voluționare, al respectului reciproc 
desăvirșit — să fie cultivate și con
solidate. Cine ar putea fi împotriva 
acestei politici, vitală pentru cauza 
socialismului mondial, pentru viito
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șurată considerind-o întru totul iden
tică cu interesele întregii noastre na
țiuni".

Exprimind adeziunea și aprecierea 
unanimă a colectivului de muncă, in 
telegrama trimisă de Uzina de țevi 
din Roman se arată, printre altele : 
„Asigurăm conducerea partidului și 
statului nostru, pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, de 
intregul nostru devotament și vă în
credințăm că vom munci cu tot ela
nul. pasiunea și răspunderea pentru 
înfăptuirea politicii partidului nos
tru"

„Apreoiem deosebit activitatea de
legației noastre, aportul dumneavoas
tră deosebit, tovarășe Ceaușescu. la 
misiunea ei, care a ilustrat din plin 
principiile politicii interne și exter
ne ale partidului și statului nostru, 
elaborate de Congresul al X lea al 
P.C.R. Sintem intru totul de acord 
cu rezultatele vizitei făcute ir. țările 
socialiste din Asia" — se spune in 
telegrama Combinatului textil din 
Arad.

Consiliul de administrație al Com
binatului cărbunelui din Tg. Jiu re
levă in telegrama sa faptul câ „mi
nerii din Cori exprimă înalta apre
ciere și unanima aprobare pentru în
treaga activitate, pătrunsă de respon
sabilitate și spirit internaționalist, 
desfășurată de delegația de partid si 
guvernamentală care a vizitat țările 
socialiste din Asia, recunoștința pro
fundă pentru contribuția neprecupe
țită pe care dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, o aduceți, in mod con
secvent. la întărirea prieteniei si co
laborării frăfești între țările socia
liste, intre partidele comuniste și 
muncitorești, la cauza oăcii și pro
gresului in lume".

..Muncitorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii — români, germani, ma
ghiari — iși dau adeziunea deplină 
la activitatea delegației de partid și 
guvernamentale, conduse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. in țările so
cialiste din Asia. Asigurăm condu
cerea de partid și de stat, pe dum
neavoastră personal, tovarășe secretar 
general, că vcm face totul pentru 
realizarea și depășirea angajamente
lor luate și transpunerea in viață a 
prețioaselor indicații date cu ocazia 
vizitei de lucru in uzina noastră, că 
nu vom precimpți eforturile pentrd 
a răspunde prin fapte Chemării 
Frontului Unității Socialiste" — se 
spune in teleerama trimisă de uzina 
„Independcnța*’-Sibiu.

Colectivele de muncă din Ministe
rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor și din Ministerul Justiției au 
adresat telegrame în care iși expri
mă- deplina adeziune față de politi
ca internă și externă a partidului și 
statului nostru, aprobă în unanimi
tate rezultatele excepționale ale vi
zitei delegației române in țările so
cialiste din Asia și se angajează să 
contribuie cu toată energia și pu
terea de muncă la îndeplinirea sar
cinilor ce le revin.

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din comuna Dragoș-Vodă. județul 
Ialomița — se arată, printre altele, 
intr-o telegramă — exprimă totala 
aprobare și înalta apreciere pentru 
întreaga activitate desfășurată în 
timpul recentei vizite in Asia, pen
tru contribuția remarcabilă pe care 
dumneavoastră tovarășe Ceaușescu 
— conducător iubit al partidului șl 
poporului nostru, militant de seamă 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, personalitate de 
o deosebită clarviziune politică — o 
aduceți la întărirea continuă a lega
turilor internaționaliste dintre po
porul român și popoarele celorlalte țăii 

rul socialismului In lume ?... Desigur, 
numai forțele antlsociallste, care 
și-au făcut o profesie din a semăna 
și întreține discordia, după regula u- 
nui cunoscut dicton : dezbină și stă- 
pinește.

Am intrat însă In era cind po
poarele nu se mal lasă dezbinate șl 
stăpinîte — socialismul înseamnă nu 
numai libertate socială, dar și liber
tate națională, înflorirea și consoli
darea națiunilor, independența și su
veranitatea lor. avintul lor pe dru
mul progresului.

Iată semnificația pe care am des
prins-o din vizita tovarășului 
Ceaușescu in țările socialiste din A- 
sia — R. P. Chineză. R. D. Vietnam, 
R.P.D. Coreeană, R. P. Mongolă — 
vizită care este parte integrantă a 
unui vast program politic ce are ca 
scop restabilirea unității și întărirea 
prieteniei dintre țările socialiste, 
consolidarea frontului mondial an- 
ti imperialist, salvgardarea păcii, 
propulsarea progresului.

Nu este un secret pentru nimeni 
că aceasta politică de înaltă prin
cipialitate a deșteptat un larg ecou 
mondial. Cum ar putea fi altfel ? 
Respectul pe care ni-1 dă lumea este 
respectul pe care noi il dăm lumii. 
Progresul pe care ni-1 dorim, pen
tru care luptăm, este progresul pe 
care il dorim lumii. Pacea și colabo
rarea pentru care luptăm, sint pa
cea și colaborarea pe care o dorim 
omenirii întregi.

De aceea, putem spune cu lucidi
tate și mindrie : nimic nu ne poate 
abale de pe acest drum, care este 
drumul dreptății și adevărului. Po
litica partidului și guvernului nostru, 
politica exprimată prin personalita
tea excepțională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este însăși politica națiu
nii noastre. Sint mindru că pot măr
turisi : este politica mea.

Paul ANGHEL

socialiste, la soluționarea probleme
lor majore ale lumii contemporane, 
la cauza progresului și păcii in 
lume".

Din comuna Pojejena, județul 
Caraș-Scverin, toți țăranii coopera
tori — români și sirbi — iși exprimă, 
intr-o telegramă, „adeziunea deplină 
față de activitatea desfășurată de 
delegația română in vizita de priete
nie în Asia, față de activitatea 
dumneavoastră personală, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. Conside
răm că politica partidului și statului 
nostru reprezintă voința și interesele 
intregului popor".

In numele tuturor salariaților, bi
roul organizației de bază P.C.R. din 
Institutul de cercetări textile, in 
telegrama trimisă, subliniază ..totala 
adeziune față de activitatea desfășu
rată de delegația română, condusă 
de dumneavoastră, iubite tovarășa 
Nioolae Ceaușescu. în vizita recentă 
efectuată in țările socialiste din Asia, 
aceasta reprezentind incă o manifes
tare a solidarității partidului nostru 
în lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, pentru pace $1 progres 
social".

Adeziune deplină și înaltă aprecie
re a rezultatelor vizitei au expri
mat in telegrame și scrisori, colec
tivele profesorale de la Institutul 
agronomic din Iași, Institutul peda
gogic din Oradea, profesorii liceului 
„M. Eminescu" din Buzău, eadrele 
didactice din județele Mureș șl 
Constanța, participante la consfătuirea 
anuală a corpului profesoral, din ora
șul Odobești.

Au trimis telegrame de adeziune 
prin care apreciază vizita delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne in țările socialiste din Asia, ca 
o strălucită acțiune politică, pusă in 
slujba intereselor naționale ale Ro
mâniei, in slujba cauzei socialismu
lui și păcii : scriitorii Constantin 
Chiriță și Nichita Stănescu, prof. dr. 
docent Nicolae Cajal, membru cores
pondent a) Academiei, dr. V. 
Dragănescu, șef de secție la Institu
tul de fizică atomică. prof. dr. 
I. Clncă, de la clinica neurologică a 
Spitalului Colentina și prof. dr. 
Radu Păun, de la I.M.F., prof. dr. 
docent Iosif Gabrea, prof. univ. Eu
gen Costa — din București, dr. 
Szekely Zoliăn, directorul Muzeului 
județean din Sf. Gheorghe, prof, 
emerit Petru Crăciun, din Caracal, 
Molnâr Imre, președintele C.A.P. 
Tușnad.

C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au mai adresat telegra
me în care relevă adeziunea unani
mă și aprecierea înaltă față de re
zultatele recentei vizite de prietenie 
a delegației de partid și guvernamen
tale române în Asia : colectivele de 
muncă de la întreprinderea „Optica 
română", Grupul Industrial de lacuri 
și vopsele. Centrala Industrială de 
medicamente ș» colorant!, Uzinele 
chimice române din București ; uzi
nele „Electromotor", „Electrobanal* 
și Uzina mecanică din Timișoara : 
Uzina chimici din Valea Călugă
rească (Ploiești), Fabrica de conserve 
Tecuci, întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia, uzina „Hidromeca
nica" Brașov, Uzina de piese de 
schimb și reparații de utilaj chimie 
din Găeștl, portul Constanța ; Comi
tetele pentru cultură și artă ale ju
dețelor Vrancea și Brașov ; colecti
vele Teatrului maghiar din Sf. 
Gheorghe. Teatrului de stat din 
Arad : țăranii cooneratori și locui
torii din Păulești, Lazuri (Satur 
Mare),
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pagina economică
La recoltarea cerealelor păioase ÎN UNITĂȚILE INDUSTRIALE

COMBINELE Șl SECERILE 
să fie folosite deopotrivă, 
după cum o cere lanul

Pin toate județele situate in sudul și cimpia dc vest a țârii sosesc 
I \ redacție vești despre desfășurarea campaniei de recoltare a griului. 
Din datele existente la Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare. 
Silviculturii si Apelor rezultă că la data dc 30 iunie orzul a fost recol
tat in proporție dc fi$» la sută in intreprindcrilc agricole de stat și lt 
la si ta >n cooperativele agricole de producție. Județele Tulcea, Brăila. 

< onștanța au terminat de recoltat orzul, iar județele Ialomița. OH. 
Dolj, limis sj altele sini in stadiu avansat. De asemenea recoltatul griu
lui a început iu toate forțele in județele Olt. Mehedinți, Dolj. Timiș, 
1 ulcea și altele. Pină acum s-au recoltat aproape 27 000 hectare cu gnu 
din soiurile timpurii. Ce probleme mai importante trebuie să fie urmă
rite tn permanență in unitățile agricole ? In primul rind se impune orga
nizarea muncii in așa fel incit peste tot de la prima seceră la ultimul 
transport spre magazii să nu treacă mai mult de 8—10 zile bune de 
lucru. Este necesar ca pretutindeni să se asigure funcționarea neintre- 
ruptă a mașinilor și utilajelor, folosirea integrală a timpului de lucru, 
î i fiecare județ s-au înființat colective formate din specialiști și cadre 
dc conducere ale unităților și intrcprinderilor județene care au sarcina 
sa asigure buna desfășurare a campaniei de recoltare. Este necesar insă 
ca aceste colective să-și desfășoare activitatea, fără întrerupere, pe te
ren. ca in funcție de situațiile ivite să ia măsuri operative pentru bunul 
mers al lucrărilor.

în rindurile care urmează prezentăm constatările corespondenților 
noștri din județele Mehedinți și Buzău.

Atit în întreprinderii* agricole de 
stat, cit si in cooperativele agricole 
din județul Mehedinți, campania de 
recoltare a cerealelor a fost pregă
tită minuțios, din toate punctele de 
vedere, sub aspect tehnic și orga
nizatoric. Peste tot, din timp, au 
fost pregătite și reparat? toate uti
lajele ce vor fi folosite. Au fost 
alcătuite echipe de cite doi coo
peratori. care să deservească fie
care combină. La lucrările de re
coltare a cerealelor sint utilizate 
aproape 1 000 de 
combine. 337 de 
prese de balotat, 
iar pentru trans
portarea cereale
lor peste 3 000 de 
camioane. în zo
nele unde griul 
sau orzul au că
zut datorită ploi
lor. s-a organiza: 
recoltatul manual.

O recentă plena
ră a Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R, a ana
lizat modul cum sint îndeplinite 
măsurile care s-au luat în vederea 
asigurării unei viteze, zilnice înalte 
de recoltare. în cadrul plenarei au 
fost adoptate o serie de măsuri opo- 
rative privind înlăturarea unor de- 
firiențe care au fost semnalate în 
plină campanie.

Măsurile organizatorice luate au 
drept efect folosirea intensivă a 
combinelor si a celorlalte mașini a- 
gricole. Astfel, au fost constituite 
nai echipe de intervenție pentru re
medierea cu promptitudine a de
fecțiunilor tehnice cars apar pe par
curs ia mașini. Altă măsură pri
vește îmbunătățirea aprovizionării 
cu lubrifianți și carburanți a trac
toarelor pe măsura necesităților, evi- 
tindu-se golurile de producție. De 
asemenea, aprovizionarea cu saci a 
combinelor se face in numărul ne
cesar.

In urma acestor măsuri. viteza 
zilnică de recoltare pe județ a în
registrat o creștere însemnată. în 
prezent se recoltează zilnic cerealele 
de pe o suprafață de peste 2 000 ha. 
Menținindu-se acest ritm si imbu- 
nătățindu-1, conform calculelor spe
cialiștilor. in cel mult 7—8 zile 
bune de lucru, in județul Mehedinți 
se va termina recoltarea cerealelor 
din zona de șes. De altfel, oină pe 
data de 29 iunie in cooperativele 
egricole din zona de ses a județului 
Mehedinți orzul a fost recoltat de 
ne 5125 ha din cele 5 851 cultivate, 
în cadrul consiliilor interccopera- 
tiste Gogosu. Girla Mare. Burila 
Mare. Obirsia. Recea. Vinju Mare și 
Vlădaia. orzul a fost recoltat de ne 
întreaga suprafață cultivată. De ase
menea. a fost recoltat pină acum 
griul de pe suprafața de 5 650 ha 
în consiliile intercooperatiste Girla 
Mare. Salcia, Obirșia. Recea și Go- 
goșu. griul a fost recoltat de pe în
treaga suprafață cu soiuri timourii 
— obținindu-se la hectar cu 1 750 kg 
mai mult de cit era planificat. Para
lel cu recoltarea cerealelor au fost

executate arături de vară pe o su
prafață de 2 530 ha, din care pe 1 200 
ha s-a si insămințat porumb boabe.

în raidul organizat in citeva uni
tăți ne-am convins insă că nu peste 
lot măsurile luate se aplică întoc
mai. fapt ce duce la stagnări și in- 
tirzierea recoltatului. De exemplu, 
la cooperativa agricolă de producție 
Dănceu nu s-a organizat transportul 
cu atelaje al sacilor de griu de Ia 
combine la cintar. Astfel că vin com
binele pină la capătul tarlalei unde

Raidul nostru în județele 
Mehedinți și Buzău

se află cir.tarul, formindu-se de fie
care dată o adevărată „coadă" la 
descărcări, pierzindu-se timp pre
țios, incetinindu-se ritmul de . lucru, 
înainte de începerea secerișului au 
fost deplasate din zona nordică in 
zona cimpiei Dunării combinele și 
alte mașini de la S.M.A. Bicleș, 
Prunișor, Strehaia. Butoiești. Broș- 
teni, Sișești etc. tnțelegind cum nu 
trebuie acest ajutor, organele de con
ducere din unele stațiuni de meca
nizare cit și din cooperativele agri
cole neglijează să asigure controlul 
operată’ privind modul cum sint uti
lizate combinele și celelalte utilaje. 
Astfel, in ziua de 28 iunie, cele 
9 combine ale secției de mecanizare 
de la C.A.P. Gruia au început să lu
creze abia la ora 14. In aceeași zi, la 
C.A.P. Oprișor, 2 combine de la S.M.A. 
Bălăcită erau inutilizabile, nefiind 
înzestrate cu volantele necesare. Ca
zuri izolate de utilizare necorespun
zătoare a mașinilor, fie din motive 
de rea organizare. fie din pricina 
neasigurării prompte a reparațiilor 
pe cimp, vizează și activitatea me
canizatorilor care lucrează la C.A.P. 
Salcia, Girla Mare, Hinova.

în general, delimitarea tarlalelor 
unde cerealele păioase sint coapte 
s-a făcut și se face operativ, asigu- 
rindu-se condiții optime de lucru 
pentru mecanizatori. Totuși este de 
semnalat că și in această direcție 
apar unele anomalii. De pildă, in 
ziua de 29 iunie, la cooperativa din 
Dănceu. 8 combine au început să 
lucreze abia la amiază. Aceasta pen
tru că inginerul agronom și pre
ședintele cooperativei abia dimineața 
au constatat că in lanul unde urma 
să <secere respectivele combine lăsa
te acolo de cu seară, orzul era incă 
verde.

*
Tn județul Buzău, paralel cu des

fășurarea acțiunilor de întreținere a 
culturilor prăsitoare, de stringere a 
furajelor și altele, a început și cam
pania de recoltare a cerealelor pă-

ioa^e. Felul cum se desfășoară re
coltatul orzului dă garanția că cele 
2 700 hectare cultivate in cooperati
vele agricole de producție vor ti 
recoltate și treierate pină pe dala 
de 1—2 iulie. Tot la această dată se 
apreciază de către specialiștii direc
ției generale agricole că va începe 
cu toate forțele secerișul griului si 
al secarei. în linii mari, in județul 
Buzău, unitățile agricole au făcut a 
bună pregătire a campaniei dc re
coltare. Toate cele 1 086 de combin? 
sint gata pentru a intra in lan.

în urma ploilor din luna mai inso
lite de furtuni, importante supra
fețe de cereale au fost culcate, 
altele suferind de pe urma băltirii 
apei. Din cele peste 4 000 hectare 
aflate in această situație, din tota
lul de 51 000 hectare cultivate cu 
griu pe județ, la cooperativa agri
colă Cărpiniș sint aproximativ 
400 ha, la Glodeanu Sărat — 250 ha. 
la Udați — 200 ha. Ia Maxenu — 
150 ha etc. Iată ne ce recoltarea în
tregii suprafețe de cereale, in timpul 
cel mai scurt și fără pierderi, im
pune și recoltatul manual cu secera 
și coasa. Cum s-a organizat această 
acțiune ? Neunifermitatea culturilor 
și suprafața mare de orz culcat au 
determinat, consiliul de conducere 
al C.A.P. Țintești să organizeze re
coltarea manuală cu ajutorul a pes
te 60 de cosași. Cositul s-a executat 
integral. ..Pe lingă forțele mecanice 
— ne spunea inginerul-șef al C.A.P., 

Dan Marinescu — 
Ia recoltarea griu
lui vom folosi și 
100 de cosași cu o 
productivitate de 
20—25 hectare oe 
zi. Au fost luate 
măsuri ca cele 11 
echipe formate să 
aibă tot ce le 
trebuie pentru re
coltat. în altă u- 
nitate, la coope
rativa agricolă 

..16 Februarie" — Padina recoltatul 
incă n-a început. Cele 70 de hectare 
de orz vor fi recoltate mecanic. Dar 

Ja griu. vor trebui să intre in lan ne
apărat cosașii. S-a pregătit oonsiliul 
de conducere al cooperativei pentru 
această acțiune ? ..Da. ne răspunde 
inginerul Cosma Zaharia. președin
tele unității. Avem destui casași". 
Numai că pentru reușita recoltatu
lui nu e nevoie doar de oameni, ci 
și de unelte. Iar aici mai lipsesc 
vreo 40 de coase. Mai mult, echi
pele nu au fost incă organizate. Si 
la C.A.P. ..Victoria socialismului" din 
comuna Pogoanele, după aprecierea 
noastră, cel puțin 200 de hectare cu 
griu vor trebui recoltate manual. 
..La această eventualitate nu ne-am 
gindit — ne spunea președintele 
C. Caza cu — dar dacă trebuie ne 
vom organiza". Peste două zile cel 
mult se va începe recoltatul și ne 
întrebăm cind se va tace organiza
rea, dacă din discuțiile cu vreo 
20 de membri cooperatori ce 
lucrează în brigăzile de cimp a reie
șit că nu și-au pregătit uneltele și 
că nimeni nu le-a pomenit de așa 
ceva. în ultimele zile s-a făcut mult 
pentru asigurarea in toate C.A.P.- 
urile a echipelor pentru recoltarea 
manuală. Totuși, după cum am arătat, 
mai sint unități care n-au luat toate 
măsurile organizatorice pentru reali
zarea unor lucrări operative. La uni
tățile semnalate se pot adăuga și 
cooperativele Brădeanu. Greabănu, 
Văcărească, Cărpiniștea.

Toate acestea pun in discuție feiul 
cum s-a ocupat Direcția agricolă ju
dețeană de această problemă, cu atit 
mai mult cu cit Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor a dat din timp indi
cații precise in acest sens.

Ion ANGHEL 
Radu GHEORGHIU 
corespondenții „Scînteii*

DIN JUDEȚUL CLUJ

Ce stă în calea generalizării 
schimbului II și extinderii 

schimbului III?
• INERȚIA UNOR CADRE DE CONDUCERE Șl ÎNDELUNGA ESPECTA- 
TIVA A FORURILOR DE RESORT • INDISCIPLINA CONTRACTUALĂ 
ÎN APROVIZIONARE Șl DELĂSAREA LA DESFACEREA ANUMITOR 

PRODUSE • ...Șl, CHIAR Șl MERSUL TRENURILOR

CONTRASTE
• Decit antinevral 

gice, mai bine 
un cuptor
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în momentul de față, indicele de utilizare 
a fondului dc timp disponibil al utilajelor 
in întreprinderile județului nostru este de 
66,5 la sută, față de 63,9 la sută, cit a fost in 
aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta 
înseamnă că. in medie, utilajele sint folosite 
complet numai in două schimburi.

Studiile întocmite de colective de specia
liști din cadrul comisiei economice, ne-au 
prilejuit in același timp constatarea că, 
in acest an, numai prin generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbului III la 
30 de întreprinderi din județ s-ar putea ob
ține un spor suplimentar de producție de 
140 milioane lei. Valorificarea acestor resurse 
este, fără indoială, una din sarcinile stringen
te ale unităților respective, ale organizațiilor 
de partid. Desigur, generalizarea schimbului 
II și extinderea schimbului III nu se pot 
rezuma la o împărțire egală a cadrelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri pe cele trei 
etape ale zilei lucrătoare. In calea acestei 
operații stau unele greutăți, pentru înlătu
rarea cărora sint necesare eforturi coordonate 
ale întreprinderilor și organelor economice 
centrale, ca și o perseverență mai mare din 
partea organizațiilor de partid. în pri
mul rind — după părerea noastră — 
trebuie învinse rutina și inerția unor cadre 
de conducere din întreprinderi, care mai cau
tă să demonstreze inutilitatea acestor schim
buri mai ales a celui de noapte, pedalînd pe 
o așa-zisă scădere obiectivă a productivității 
muncii in acest schimb. De bună seamă, 
această productivitate scăzută se va menține 
atita timp cit schimburile III vor fi rezer
vate doar pentru asigurarea conditiiilor teh
nice și materiale necesare celorlalte schim
buri. sau dacă va mai continua nefireasca 
situație ca de asistența tehnică să beneficieze 
doar schimbul I și, In parte, schimbul II. Dacă 
flagranta inegalitate dintre schimburi va fi 
lichidată, desigur și productivitatea muncii 
in schimbul III va fi mai aproape de posi
bilitățile reale.

în calea generalizării schimbului II și extin
derii schimbului III se interpun greutăți ce 
pot fi soluționate numai cu sprijinul centra
lelor industriale, al ministerelor. Conducerile 
întreprinderilor „Triumf". „Unirea" și „9 
Mai" din Turda s-au mulțumit să întocmeas
că studii, le-au înaintat organelor superioare 
și acum sint in... așteptare. Stația mecanică 
din Cluj, de pildă, ar putea da o producție 
suplimentară de 15 milioane lei, dar pentru 
aceasta are nevoie de 125 muncitori. A făcut, 
in consecință, propunerea și acum așteapiă 
avizul. Asemănător înțelege să „soluționeze" 
situația sculăriei și conducerea uzinei 
„Triumf". După ce a constatat destul de tlrziu, 
de altfel, că nu dispune de suficienți recti
ficatori. strungari și lăcătuși, pentru a asi
gura secția de piese sinterizate cu matrițe, 
așteaptă ca problema să fie rezolvată „de sus".

Cu excepția Ministerului Industriei Ușoare, 
celelalte ministere au rezolvat prea puține 
din problemele care depășesc posibilitățile și 
competențele întreprinderilor. Fabrica de mo
bilă „Libertatea" Cluj este in situația de a-și 
limita activitatea la unul, cel mult două schim
buri, din cauza „gituirii" procesului de produc
ție de către sectorul șlefuirilor mecanice. Or. 
dacă unitatea ar obține citeva mașini de 
șlefuit de înaltă productivitate și-ar putea 
mări producția cu o valoare de cel puțin 
17 000 000 lei. La Fabrica de mobilă din Dej 
situația este asemănătoare. Prin completarea 
parcului cu citeva mașini de zețuit furnire, 
prelucrat și finisat, unitatea ar avea posibili
tatea să treacă la lucru in trei schimburi, 
fără prea multă greutate.

Dificultatea esențială in generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbului III 
constă in deficitul de forță de muncă califi
cată, incepind cu muncitorii și terminind cu 
cadrele medii și cele superioare. O asemenea 
problemă se ridică, in prezent, îndeosebi la 
uzinele „Industria Sirmei", „Triumf", „Uni
rea". De fapt, situația ultimei întreprinderi 
se cuvine comentată mai pe larg. De ani 
de zile, această întreprindere se zbate in 
greutăți mari, datorită lipsei de muncitori 
calificați. Sarcinile de plan — mult superi-
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oare de la an la an — le îndeplinește doar 
prin prestarea de ore suplimentare și cu 
concursul altor uzine din județ. în cursul 
anilor 1971—1972. avind obligația de a pregăti 
și primul contingent de muncitori pentru noua 
fabrică de mașini de rectificat — in curs de 
construcție — uzina urmează să califice 800 
de muncitori. Centrala industrială de mașini- 
unelte, in loc să sprijine acțiunea uzinei 
— calificarea unui număr atit de mare de 
muncitori nu este o treabă simplă — o fri- 
nează, condiționind înfăptuirea programului 
de școlarizare de respectarea indicatorului 
planificat de productivitate a muncii. Nu cu
noaștem considerentele acestei dispoziții și 
cui servesc asemenea măsuri strict departa
mentale. Adevărul este că un număr așa de 
mare de muncitori nu poate fi calificat fără 
a se afecta nivelul inițial al productivității 
muncii. Aici e nevoie, ca de altfel și in alte 
uzine, de un atelier scoală propriu, înzestrat 
cu mașini și utilaje, unde tinerii să învețe 
meserie, dar să și producă în limitele posi
bilităților și cunoștințelor ce le dețin la un 
moment dat Organele Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini ar putea avea un 
bun model in acțiunea întreprinsă de Minis
terul Industriei Ușoare care a organizat — 
cu bune rezultate — asemenea ateliere 
școaiă, printre care unul și la Fabrica de 
sticlărie Turda.

Generalizarea schimbului II și extinderea 
schimbului III sint condiționate și de per
fecționarea activității de aprovizionare. C'u 
citeva săptâmini in urmă. întreprinderea 
„Electrometal" a fost nevoită să renunțe la 
schimbul III în una din secțiile de bază — 
aparataje electrice — din lipsă de laminate. 
Uzina „Industria Sirmei" continuă să pri
mească din partea Combinatului siderurgic 
Hunedoara țagle cu defecte de fabricație, 
dar și acestea neritmic. Asemenea greutăți 
in aprovizionare se intilnesc si în alte părți 
și, mai ales, in întreprinderile industriei lo
cale. Curios este faptul că. în final. în urma 
intervențiilor, a deplasărilor, a diligentelor 
depuse, aceste materiale se obțin. Ne între
băm • r.u s-ar putea rezolva această pro
blemă De căi mai directe, mai puțin costi
sitoare ? Punem această întrebare in special 
coordonatorilor de balanțe și compartimen
telor de profil

în sfirșit. o problemă mai generală care 
se sesizează, se discută mereu și totuși nu 
se rezolvă. Este vorba despre mersul tre
nurilor. Se știe că o bună parte a persona
lului întreprinderilor din județul Cluj sint 
navetiști — avind domiciliul în comune a- 
propiate centrelor industriale. Normal ar fi 
ca orarul curselor locale — dacă nu si al 
trenurilor personale — să fie sincronizat cu 
programul de lucru al întreprinderilor. Or. 
in realitate, sosirea și plecarea trenurilor 
este astfel programată, incit o bună parte 
a salariaților sint nevoiți să aștepte ore 
întregi in gări pină la sosirea sau plecarea 
trenurilor. Din cauza deficientelor in trans
portul muncitorilor, numeroase întreprinderi, 
printre care „Tehnofrig". Uzina mecanică de 
material rulant și altele nu pot programa 
navetiști în schimbul III. Știm că mersul 
trenurilor trebuie să se încadreze ?n dia
grama națională a traficului de călători. 
Problema transportului navetiștilor ar pu
tea fi insă soluționată cu ajutorul unor gar
nituri locale do tipul vechilor automotoare.

Iată, deoi, citeva asixcte oare trebuie să 
constituie un obiect de reflecție și de ac
țiune hotăritâ. Practica atestă clarviziunea, 
caracterul profund științific al indicațiilor 
conducerii partidului privind folosirea ra
țională a capacităților productive, a forței 
de muncă, a întregului potențial productiv al 
industriei noastre Transpunerea în viață a 
acestor indicații presupune, inainte de toa
te. acționare rapidă, dinamică, în primul 
rind din Dartea noastră, a celo- din între
prinderi. municipii și județe, dar și din 
partea forurilor competente suDerioare.

Soos MANEA CAROL 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R.
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Piriâ nu de mult, 
constructorii de mașini 
aduceau din import 
cuarțita necesară câp- 
tușirii cuvelor dc ia 
cuptoarele de topit 
metal. „De ce aduceți 
din import, cind așa 
ceva vă putem livra și 
noi și incă fără nici o 
durere de cap" ? — au 
zis intr-o bună zi cei 
dc la întreprinderea 
minieră Orșova. Ime
diat, de comun acord, 
beneficiarii (întreprin
deri constructoare de 
mașini din Brașov) și 
furnizorul s-au ințeles, 
pentru ca lucrurile să 
meargă bine, asupra 
unei norme de calitate. 
La scurt timp insă, 
contrar asigurărilor 
primite, beneficiarii au 
început să acuze pu
ternice dureri de cap. 
Și incă ce dureri ! 
Degeaba toate antine
vralgicele. Cauza ? De 
la o vreme cuarțita 
livrată, nemaiintru- 
nind condițiile de ca
litate, se degrada, 
fapt ce a făcut ca 
numărul Opririlor la 
cuptoare să fie dublu 
față de cel normal. Ce 
și-au zis atunci con

structorii de mașini 
brașoveni : să încer
căm să le mai amintim 
celor de Ia întreprin
derea minieră Orșova 
do promisiunea cu ca
litatea, poate cumva or 
fi uitat de ea. La Or
șova insă,tăcerea e de 
aur. Nici insistențele 
pe lingă direcția coor
donării producției de 
cărbune, fier și neme- 
talifere din ministerul 
dc resort nu au 
prea mare efect, 
mult chiar, așa 
aflăm de ia corespon
dentul nostru N. Mo- 
canu, aceștia au refu
zat categoric să parti
cipe la o ședință cu 
beneficiarii. Probabil 
s-au gindit că, din mo
ment ce cuarțita se fo
losește la căptușitul 
cuptoarelor, pot livra 
orice și oricum, că, 
vorba aceea, tot nu se 
vede, e pe dedesubt. 
Oare ar trebui să se 
construiască, pe chel
tuiala celor de la Or
șova, niște cuptoare cu 
căptușeala pe dinafară, 
adică la vedere ? Altă 
cale de a-i convinge 
nu există ?

avut 
Mai 
cum

• Teoria borcanului

Dacă există 
o teorie a 
tului, de ce 
că n-ar exista și o 
teorie a borcanului ? 
Nu merită ? Doar e 
mai mare ! și iată că 
azi asistăm la apariția 
incontestabilă a teoriei 
borcanului de Turda — 
ne informează cores
pondentul nostru Al. 
Mureșan.

Anul trecut, la Com
binatul de sticlărie din 
această localitate au 
intrat in funcțiune pa
tru linii tehnologice 
automate, cu o capaci
tate de producție de 
350 000 borcane zilnic. 
Ele au fost (și sint) li
vrate, in principal, fa
bricilor de conserve. 
Pină aici, teoria n-a 
apărut. Acum apare, 
fiți atenți : contro
lorii au respins, la 
capătul liniilor de 
fabricație, citeva bor
cane, mai exact 23 
milioane bucăți (dar 
întregi !) pe motiv că 
nu s-ar încadra in 
norma de planeitate la 
gură ; fabricile de con
serve au mai respins 
și ele alte 8 milioane. 
Cu alto cuvinte, s-a

(Urmare din pag. I)

de deviz la acest capitol de cheltu
ieli. La fel se pune problema și in 
cazul altor ' elemente de cheltuieli. 
Cert este un fapt : cheltuielile oca
zionate de crearea climatului de 
muncă și de viață pe șantiere sint 
cu mult mai mari in momen
tul de față decît se prevede prin 
deviz.

— lntrucit această chestiune 
este invocată de mai multă vre
me ca una din cauzele princi
pale generatoare de pierderi, a 
intreprins conducerea ministeru
lui demersurile necesare pentru 
soluționarea ei ? Nu de puține 
ori ne-am putut convinge că 
pledoaria insistentă a unor ca
dre cu munci de răspundere pe 
șantiere, pe tema așa-ziselor 
,,necorelări“ era doar un simplu 
paravan in spatele căruia se as
cundeau neajunsuri de cu totul 
altă natura.

— Desigur, problema reglementării 
cotelor de cheltuieli indirecte ne-a 
preocupat și putem spune că, in pre
zent. se află in curs de definitivare 
noi norme de deviz ce vor fi aplicate 
incepind cu anul 1972.

— Înainte de a fi modificate 
anumite prețuri și tarife nu cre
deți că ar fi necesară o inven
tariere exactă a rezervelor ne
valorificate. existente in fiecare 
întreprindere de construcții- 
montaj ? Ne gindim in acest 
sens la evoluția cheltuielilor la 
1 000 lei producție ; in vreme ce 
Întreprinderea de șantiere con- 
strucții-montaje din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, de pildă, a ajuns

in situația să poată recupera 
integral jonauriie avansate, alte 
unități, cum ar fi întreprinderea 
de construcții-montaj Pitești sau 
Trustul 5 Brașov, continuă să 
piardă la fiecare 1 000 lei pro
ducție intre 50 și 70 lei. A intre
prins ministerul unele analize 
detaliate pentru a se edifica in

producției și a muncii in unele uni
tăți ale ministerului.

— înțelegem că conducerea 
întreprinderii din Iași a solicitat 
ea însăși ajutorul ministerului. 
V-am ruga să ne relatați și des
pre acele cazuri 'ni care ministe
rul a determinat efectuarea unor 
analize, independent de dorința

RENTABILITATEA
fiecare caz in parte asupra cau
zelor ineficientei ?

— Indiscutabil, asemenea analize’ 
au fost făcute, și nu numai o sin
gură dată. Este îmbucurător faptul 
că in cele mai multe cazuri acțiunile 
inițiate de minister pe linia creșterii 
eficienței economice au găsit ecoul 
cuvenit in riadul colectivelor din în
treprinderile de construcții-montaj. 
Un exemplu de ultimă oră il oferă 
întreprinderea 4 de construcții-mon
taj din Iași a cărei conducere a so
licitat ca, printr-o analiză comună cu 
specialiștii noștri, să se caute căile 
de îmbunătățire a indicatorului chel
tuieli la 1000 lei producție. Ele au 
fost găsite. Incepind din semestrul 
II, întreprinderea de la Iași va trece 
in rindul unităților rentabile.

Nu neg că mai sint multe lucruri de 
pus la punct pe planul organizării

sau inițiativa conducerilor de 
întreprinderi.

— Cursul favorabil al rentabili
zării în care s-au înscris majori
tatea covirșitoare a unităților de 
construcții-montaj ale ministerului 
este condiționat tocmai de repeta
tele analize făcute atit de către con
ducerea ministerului in colegii, cit 
și la diverse niveluri, pe teren, îm
preună cu organele Băncii de In
vestiții. Prin planuri ample de mă
suri s-a urmărit atingerea unor o- 
biective concrete.

— Am dori să remarcăm că 
unele dintre ele nu par să aibă 
întotdeauna eficiența scontată. 
Prin unul din aceste pla
nuri de măsuri s-a preconizat, 
de pildă, lichidarea in cursul 
trimestrului I a unui mare vo
lum de stocuri supranormative. 
Este adevărat, planul a fost res-

pectat, dar pe de altă parte au 
apărut noi stocuri supranorma
tive, chiar cu mult mai mări
ră cele lichidate cu puțin timp 
inainte. In asemenea împreju
rări, dobinzile penalizatoare nu 
numai că nu au dispărut, ci, 
dimpotrivă, s-au majorat. Ca a- 
tare s-au majorat și pierderile 
din dobinzi.

— Aspectul amintit este real și so
cotesc că de el vom mai vorbi atita 
vreme cit titularii și beneficiarii in
vestițiilor vor ignora una din preve
derile legii contractelor economice 
care spune că pentru o aprovizionare 
în timp util documentația tehnică 
trebuie predată constructorului cu cel 
puțin 6 luni inainte de începerea anu
lui de plan. Lipsind elementul esen
țial de fundamentare a planului de a- 
provizionare — documentația tehnică 
— acesta se ‘întocmește pe baza unor 
prognoze sau indici orientativi, calcu
lați in raport de consumurile înregis
trate in anii anteriori. In asemenea 
împrejurări stocurile supranorma
tive devin inevitabile.

_ — Care va fi cursul acțiunii 
de rentabilizare in perspectiva 
lunilor care au mai rămas din 
acest an ? Va fi anul 1971 ul
timul an in care sectorul de 
construcții-montaj al Ministeru
lui Construcțiilor Industriale 
mai lucrează cu dotație ?

— Așa cum este formulată între
barea — mai ales cea de-a doua 
parte a ei — înțeleg că mi se soli
cită un pronostic. Nu-1 pot da, din 
simplul motiv că producția industriei 
construcțiilor are anumite particula
rități ; in primul rind. ea este supusă 
unor Influențe exterioare ce pot

schimba la un moment dat cursul 
rentabilizării. Or. la ora actua
lă nu pot ști dacă vor inter
veni in viitoarele luni aseme
nea factori și care vor fi a- 
ceștia. Pot insă preciza că sintem ho- 
tăriți să acționăm energic prin toate 
mijloacele ce ne stau la dispoziție 
pentru a anihila acei factori de na
tură să aducă prejudicii activității 
unităților de construcții montaj. Ur
mărim stăruitor ca in cel mai scurt 
timp posibil să rentabilizăm întreg 
sectorul de construcții-montaj.

Este in afara oricărei îndoieli că 
specialiștii Ministerului Construcții
lor Industriale s-au hotărît să apuce, 
cum se spune, „taurul de coarne", să 
pună capăt unei stări de fapt ne
corespunzătoare care dăinuie de mai 
multă vreme in sectorul de construc
ții-montaj. Spre deosebire de peri
oade nu prea îndepărtate, în prezent 
ei apreciază cu mai mult realism că 
sursa pierderilor este alimentată cu 
deosebire de anomaliile care conti
nuă să persiste in organizarea pro
ducției și a muncii pe unele șantiere, 
în consecință, analizele și planurile 
de măsuri aie ministerului vizează 
cu deosebire înlăturarea cauzelor de 
natură subiectivă. Din păcate, din a- 
ceste planuri nu se desprinde încă 
o perspectivă clară și imediată în ce 
privește rentabilizarea intregului 
sector de construcții-montaj. In ce ne 
privește, vom continua să ținem sub 
permanentă atenție activitatea unor 
mari șantiere, ca și a tuturor acelor 
unități de construcții-montaj care 
mai lucrează cu pierderi.

pe lume 
chibri- 

adi-

retopit producția unei 
linii tehnologice, din 
cele patru existente. 
Pină aici, bun. Adică 
foarte rău. Și existând, 
in ființă. STAS-ul 
1079/1962 care prevede 
că borcanele trebuie 
să aibă o planeitate de 
0.25 mm, beneficiarii 
spun : „Nici o zecime 
mai mult !“, iar fabri
cantul ripostează : 
„Stai, neică, STAS-ul 
ăsta era valabil in con
dițiile cind borcanele 
se fabricau semiauto
mat sau manual, nu 
acum cind nici n-ai 
timp să le vezi pe 
bandă. Se realizează o 
planeitate de 0.4—0,5 
mm. normă atinsă 
chiar în țara de unde 
am importat utilajele". 
Unii hăis, alții cea — in 
vreme ce borcanele noi 
trec fulgerător pe ban
dă și sar direct in cup
toare, la retopit. De-ar 
încurca borcanele, mai 
treacă-meargă, dar ei 
le sparg. Și dacă nu 
va interveni un acord 
asupra STAS-ului, in
tre industriile ușoară 
și alimentară, vom a- 
vea o strașnică 
ducție de cioburi

• Anatomia unui
succes

Numai trăgind învă
țăminte din analiza 
experiențelor trecute 
și dind atenție fiecărui 
amănunt tehnic și or
ganizatoric se pot ob
ține rezultate bune in 
muncă. Ne-o dovedesc 
constructorii Grupului 
de construcții 104 Bu
zău. Corespondentul 
nostru Radu Gheor
ghiu ne dă amănunte, 
incepind cu alegerea 
echipelor de lucru, cu 
stabilirea condițiilor de 
retribuire, cu măsurile 
de permanentizare a 
personalului, toate as
pectele activității au 
fost discutate înainte 
de deschiderea șantie
rului Uzinei de utilaje 
terasiere din Buzău. 
Aici, tot personalul, 
începînd de la șeful de 
șantier și pină la ulti
mul muncitor necali
ficat, lucrează în acord 
global. Aproape 80 la 
sută din muncitori sint 
policalificați. Jumăta
te din ei au chiar mai 
mult de două meserii. 
Toate acestea au in-

pro- 
J

lunăfluențat pozitiv ___
de lună, productivita
tea muncii. Pentru pri
ma oară, pe șantierele 
grupului, muncitorii au 
participat efectiv la 
studierea documenta
ției inainte de începe
rea lucrărilor. Multe 
date ale proiectului 
și-au găsit rezolvări 
originale și economi
coase, ca urmare a a- 
plicărli 
echipelor — _____
în felul acesta planul 
anual de lucrări a -fost 
îndeplinit la 7 iunie, 
urmind ca pină la sfir- 
șitul anului să se exe
cute lucrări suplimen
tare in valoare de 25 
milioane lei. Prin ur
mare. constructorii a- 
cestui șantier merită 
tot atitea laude cite 
cărămizi au zidit. Cum, 
ce ziceți, n-au folosit 
cărămizi, ci elemente 
prefabricate ? Nu-i ni
mic dacă figura de 
stil nu s-a potrivit ; 
esențial este succesul. 
— pe care-1 consem
năm cu satisfacție.

propunerilor 
de lucru.

• Contabilul abstract
La Dobrogostca, ju

dețul Argeș, s-a in
ființat un centru pen
tru pregătirea contabi
lilor necesari în coo
perativele agricole. 
Cursurile avind o du
rată de 3 luni, accen
tul se pune îndeosebi 
pe predarea unui vo
lum cit mai mare de 
cunoștințe practice. 
Numai că, tocmai la 
acest capitol se con
stată și cele mai mari 
neajunsuri. Tot neca
zul vine de la faptul 
că școala nu dispune 
de imprimatele docu
mentelor pe care vii
torii contabili vor tre
bui să le întocmească 
zilnic in unități. „în 
școală ni s-a arătat 
cum se întocmesc 
practic numai planu
rile de producție, dă-

rile de seamă și devi
zele de lucrări, ne 
spune Elena Buzduc, 
proaspătă absolventă 
a cursurilor de pregă
tire, in prezent conta- 
bil-șef la cooperativa 
agricolă din Colonești, 
județul Bacău. In coo
perativă se întocmesc 
insă mult mai multe 
documente : facturi,
bonuri de materiale, 
chitanțe etc. Acum tre
buie să întreb in 
stingă și în dreapta 
cum ’să procedez pen
tru completarea lor“. 
Cu alte cuvinte, teo
ria ca teoria, dar cu 
practica merge mai 
greu Cine se hotărăș
te să ia o măsură 
pentru procurarea do
cumentelor respective? 
Dar știți, o măsură 
practică...
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Răspunderile convergente
ale școlii și familiei

in educația tineretului
Froblema raporiurilor, a legăturii 

dintre școală ai familie in educația 
tineretului nu este deloc nouă. Re- 
rul’atele obținute de diferitele pro
moții de elevi reflectă a lit grija și 
strădania profesorilor, cil și aten
ția șl solicitudinea cu care pă
rinții l-au «'•rondat in desfășu
rarea procesului instructiv-educativ. 
Satisfacția datoriei profesorale împli
nite. alăturată bucuriei și mîndriei 
părintești de a-și vedea copiii inte
grați activ și cu folos in viața socială, 
pot fi Împărtășite deopotrivă de edu
catorii din școală și din familie. Spun 
toate acestea, pentru ca să nu se în
țeleagă nici o clipă că acele diver
gențe de vederi si acele cazuri de 
insuficientă conlucrare intre acești 
doi principali faciori educativi — la 
carp intenționez să mă refer in rin- 
durile ce urmează — ar reprezenta 
un element dominant in raportul 
școală-famUie. Dimpotrivă, noi, cor
pul profesoral avem o bază solidă, 
amplă, de conlucrare cu familia, de 
pe care putem să analizăm critic, cu 
toa’â seriozitatea, laturile mai puțin 
realizate ale acestei colaborări.

M-a$ cori mai întii, la ceea ce nu
mim exigenta educatorului. Nu s-ar 
putea spune că școala și familia 
nu-și au bine precizate — in com
plexul și ierarhia vieții sociale — 
sarcinile si obligațiile privind educa
ția tineretului. Legislația școlară. 
Codul familiei, la care se adaugă fi
resc răspunderile morale și cetățe
nești ale fiecăruia dintre noi, ca 
membri ai societății socialiste, con
feră profesorilor și părinților înalta 
Îndatorire de a contura profilul mo
ral. civic, personalitatea înaintată a 
tinerei generații. Cu toate acestea, 
după părerea mea. sintem frecvent 
martorii exigenței inegale a celor 
doi factori educativ} despre care 
discutăm. Să exemplific.

Prin toate mijloacele de care dis
pune — discipline de studiu, activi
tăți practice, acțiuni educative, de in- 

er.esc — școala se strădu
iască în sufletul tinerilor 
calului socialist, dragostea 
poper, să-i educe pe elevi 

in spiritul dragostei și interesului față 
de muncă, al dorinței de a-și dovedi 
utilitatea in societate, de a-și însuși 
o profesiune adecvată, pe măsura 
capacităților și aptitudinilor fiecă-

ivi

rula. De fapt, acesta ar trebui să fie 
— și este In marea majoritate a ca
zurilor — și țelul educativ al fami
liei. Ce se constată insă ? Unii pă
rinți consideră că dc vreme ce ei 
muncesc conștiincios și-și îndeplinesc 
obligațiile sociale, copiii trebuie 
„menajați", lăsați să-și „trăiască" 
tinerețea, să lenevească aș zice eu. Să 
ne mai mirăm că acești tineri, astfel 
încurajați, nu-și mai îndeplinesc cu 
conștiinciozitate îndatoririle școlare, 
au posibilitatea să frecventeze baru
rile și petrecerile, obișnuindu-se 
să creadă că li se cuvine totul, fără 
a da nimic in schimb, că nu nu nici 
o obligație față de familie, față de 
societate ?

Există și alte citeva aspecte 
ale aceleiași răspunderi unice ale 
școlii și familiei care, din păcate, nu 
o dată scapă atenției chiar și 
unora din părinții in genere preo
cupați dc buna educație a copiilor 
lor. Nu < si- nici o exagerare, cred, 
in acea cerință a unui liceu ce se 
respeclă ca absolvenții sâ-i părăseas- 
r.i băncile a'-’iid 'ncheiată prima lec
tură a opurilor fundamentale din 1-

puncte de vedere

„ANALE 
DE ISTORIE"

nr. 3 — 1971
revistă a Institutului de 
studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. 

al P.C.R.

Consacrat gloriosului semicen
tenar al P.C.R., numărul 3 al 
„ANALELOR DE ISTORIE" 
reunește materiale de un inte
res științific deosebit pentru 
configurarea eroicului si trium
fătorului drum de luptă al co
muniștilor in slujba clasei mun
citoare, a poporului român.

Revista se deschide cu Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Adunarea solem
nă consacrată aniversării semi
centenarului glorios al Partidu
lui Comunist Roman, după care 
urmea;J prezentarea volumului: 
NICOLAE CEALȘESCU, Ro
mânia pe drumul socialismului 
si al luptei împotriva imperia
lismului, Edizioni del Calenda- 
rio. Milano. 1971.

In continuare, la rubrica 50 
DE AM DE LA CREAREA 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN se publică materialele : 
Semicentenarul Partidului Co
munist Român oglindit in lu
crările sesiunii științifice jubi
liare, cu participare internațio
nală. organizata intre 22 și 24 
aprilie de Academia de științe 
sociale si politice a Republicii 
Socialiste România, Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C C al P.C.R., 
Academia de invățămint social- 
politic „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lingă C.C. al P.C.R. ; Oma
giu partidului. Sesiuni științi
fice jubiliare și adunări festive 
in județele patriei : Mărturii 
ale unui trecut glorios de luptă 
revoluționară. Locuri istorice 
legate dc lupta P.C R. si a or
ganizațiilor sale de masă ; Ca
lendar de istorie a mișcării 
muncitorești din România pini 
la crearea Partidului Comunist 
Eomân".

La rubrica EVOCĂRI sint 
prezentate portretele militan- 
tilor comuniști loan Gh. Oltea- 
nu. Constantin Trandafirescu, 
Imre Aladar, Andrei Alexe.

Un bogat și variat material 
cu caracter analitic si informa
tiv cuprinde rubrica VIAȚA 
ȘTIINȚIFICA : Aniversarea a 
lf»0 de ani de Ia proclamarea 
Comunei din Paris : Colocviu 
international consacrat aniver
sării centenarului Comunei din 
Paris, organizat de Institutul 
«Maurice Thorez» ; „Manifes
tări consacrate aniversării a 
două decenii de existentă si 
activitate a Institutului de stu
dii istorico și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R." : „Se
siunea științifică jubiliară a 
Academici de invățămint so
cial-politic „Ștefan Gheorghiu" 
de pe liDgă C.C. al P.C.R." : 
Sesiunea științifică a Institu
tului de filozofi» al Academiei 
de științe soclzle si politice a 
Republicii Socialiste România ; 
Sesiunea șiiințitică 3 Asociației 
d» drept international și re)a4il 
international? : Conferința știin
țifică de Ia Moscova consacrată 
semicentenarului Pai Udului Co
munist Român : Expuneri peste 
hotare despre activitatea semi- 
centenară a Partidului Comu
nist Român : Expoziții privind 
activitatea P.C.R. in cel 50 de 
ani de existentă .organizate pes
te hotare : Semicentenarul Par
tidului Comunist Român, 
zentă vie in revistele de 
tură.

teratura română și universală, cunos- 
cind cele mai reprezentative specta
cole de teatru, cu o cultură de 
artă plastică pe care nu o poa'e 
da decit frecventarea muzeelor de 
artă și a sălilor de expoziții. Școala 
face, desigur, recomandările de ri
goare dar, spre regretul nostru, in 
anumite familii nu se controlează 
realizarea lor și, in consecință, multi 
tineri iși irosesc timpul cu lecturi 
facile sau limitîndu-se la fil
mele de aventuri ori polițiste, filme 
cu un mesaj educativ îndoielnic. 
Contradicții nedorite dintre cerin
țele școlii șl familiei se nașe 
si atunci cind ajuns acasă ele
vului sau elevei i se permite 
să poarte o vestimentație de o de
centă discutabilă, atunci cind in fa
milie sau pe stradă părinții permit 
copiilor un comportament in totală 
contrazicere cu normele recomandate 
de școală. Evident. in toate aceste 
împrejurări avem de-a face cu o scă
dere a exigenței familiei, față de exi
gențele școlii, ale societății. Și. o a- 
semenea carență nu poate fi decit in 
dauna educației tinerilor.

Discutind asemenea aspecte in in
tilnirile noastre cu părinții, avem de 
multe ori surpriza să constatăm că 
ne înțelegem mai greu cu ei decit 
cu elevii înșiși.

..Copilul meu muncește foarte 
mult — imi dădea o data replica 
un părinte. Pe lingă lecțiile cu
rente de Ia școală, mai face lecții 
suplimentare de limbi străine, de 
matematică, de muzică, de desen etc. 
etc." Este adevărat, muncește (chiar 
exagerat de mult, uneori), dar. dacă 
ne gindim bine, vedem că eforturile 
ii sint orientate intr-o sigură di
recție : <
caracterul 
se face 
terea in 
nil bacalaureat complet dezorien
tat. Nu se poate încadra intr-o 
muncă utilă, fiindcă nu știe să 
facă nimic concret. Nu vrea să mun
cească. fiindcă acasă a fost obișnuit 
cu totul de-a gata, cu ideea că alții 
trebuie să muncească pentru el. 
Abia in această situație familia 
începe să se îngrijoreze, vine să ne 
ceară sfatul, este dispusă să ne as
culte cu mai multă atenție. Din pă
cate, uneori este foarte tirziu (in une-

intr-o
ca urmare, personalitatea,

1 rămin incomplete. Așa 
că un eșec la admi- 
facultate il lasă pe tină-

le împrejurări chiar prea tirziu). 
Sint necesare multe eforturi pentru 
a-1 îndrepta pe tlnărul respectiv pe 
calea adevărată a muncii și a efor
tului personal.

Una din cauzele fenomenului 
zid ft in faptul că unii părinți văd 
ierarhia profesiilor, mecanismul ale
gerii și practicării meseriilor in ac
cepțiile vechi ale unor vremuri tre
cute. Astăzi, societatea noastră socia
listă acordă in<i respectul și spriji
nul cuvenit oricărei munci, oricărei 
profesiuni, cu singura condiție de a fi 
îndeplinita eu competență, cu con
știinciozitate. cu spirit creator. Tină- 
rului nu-i rămine decit să-și aleagă 
pe măsura puterilor, a aptitudinilor, 
meseria dorită și să se pregătească 
temeinic pentru ea. beneficiind ple
nar de condițiile matcviale oferite de 
societatea socialistă. Această nouă 
condiție socială se cuvine mai larg 
și mal intens lămurită părinților.

Spunem adesea părinților : în
cercați mi vă apreciați mai obiectiv 
copiii ! Ușor de spus, greu de reali
zat (ca mamă, îmi dau perfect de 
bine seama de această dilemă). Une
on. cind încerc să-i explic unui pă
rinte că fiul sau fiica sa nu sint su
ficient dotați pentru muzică, sau pen
tru arta dramatică, sau pentru un 
anume domeniu al științei — spre 
care el a „hotărit" că trebuie neapă
rat să-1 orienteze chiar împotriva 
dorinței copilului — imi răspunde 
supărat : nu-i doriți binele ! Să ve
dem cine are maj multă dreptate. 
Părintele li indică tinârului meseria 
care-i place lui, părintelui, 
caro el 
taculoasă, 
tor, mai 
stanță, 
rintelui — ființa 
piață — cu respectul pe care i-1 
datorează, tlnărul se lasă „convins", 
se pregătește intens. Confruntarea 
cu rigorile concursului de admitere 
l.i liceu sau facultate, și mai departe, 
cu exigențele unei anume profe
siuni scoate la iveală, adesea cu bru
talitate. lipsa aptitudinilor, a talen
tului, a trăsăturilor psihice și fizice 
necesare domeniului respectiv de ac
tivitate. Tinărul iși dă seama, în sfîr- 
șit, că nu se poate realiza plenar, 
părintele iși încrucișează brațele 
deznădejde. Iar. ceea ce este mai 
important, societatea nu poate fruc
tifica la justa valoare o forță tinâră, 
capabilă, dar care și-a greșit alege
rea drumului in viață.

Principala concluzie a celor spuse 
pină aici (și repetate, aș zice, fiindcă 
nici problema nu-i nouă și nici dis
cutarea ei), mi se pare a fi aceasta : 
școala și familia răspund deopotrivă 
de educația tinerei generații, de for
marea pentru muncă și viață a fiecă
ruia dintre copiii țării. In ce ne pri
vește pe noi. profesorii, este de do
rit «ă ne străduim din toate puterile 
să ne ciștigăm nu numai respectul, 
dar și încrederea si afecțiunea pă
rinților. Numai pe baza unei astfel 
de încrederi depline, trainice, se 
poate realiza o conlucrare rodnică, 
cu finalitatea practică așteptată de 
întreaga societate. Pentru aceasta 
insă trebuie să demonstrăm în fie
care moment competență. solicitu
dine, integritate morală, interes și 
pasiune chiar, in munca noastră in- 
structiv-educativă, să demonstrăm 
că școala dispune de mijloacele cele 
mai adecvate, științifice de a în
druma formarea morală, civică, pro
fesională a tineretului Șj școala, 
corpul profesoral, au aceste calități.

place lui,
! o consideră

mai n,
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„Din nou despre dragoste
• Hello, Dolly : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• La revedere, prietene î : SCA
LA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45;
21.15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20.30, STADIONUL DI
NAMO — 20,30. BUCUREȘTI — 
8.45; 11.15: 13,45; 16.15; 18,45; 21.
• SprlJInlți-1 pe șerif ! : LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 16;
21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
DERN — 9; 11,15: 13,30; 16; ____
20.15, la grădină — 20,45, GRĂDI
NA DOINA — 20,30.
• Cortul roșu : CAPITOL — 9.30’, 
12,30; 16.45; 20, la grădină — 20,30. 
o Treci pragul : CENTRAL — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15.
O Greșeala fatală : FESTIVAL — 
8.45; 11.15: 13,45; 16,15; 13,45; 21,15, 
la grădină — 20,30.
O 100 de dolari pentru șerif : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20,30, GLORIA — 9: 11,45; 14,30; 
17.15; 19,45, TOMIS — 9; 12; 14.45; 
17.30, la grădină — 20.30, FLAMU
RA — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 19,45.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9: 12,30: 16: 19,30, DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GTU-
LEȘTI — 11; 15,15: 19, MELODIA
— 3.30; 12; 15,30: 19.
• îngerii negri : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animale 
pentru copii : DOINA — 10.
o Elefantul Slowly : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, MIORI
ȚA — 10; 12.30; 15; 17,30; 20, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU -
20.15.
« De-aș fi... Harap Alb : 
PURI NOI — 9—20,15 în
nuare.
< îndrăznețul Pardaillan : 
MATECA (sala Union) — 
13: 15; 17; 19; 21.
• F.sop : GRIVIȚA — 9,30; 11,30’, 
IC; 18.15: 20,30.
e> Haiducii Iul Saptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
© Regele Lcar : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20.15.
• Serata : UNIREA — 16; 18.15. 
« My fMr lady : GRĂDINA UNI
REA — 20.30.
• Cinci pentru infern : LIRA — 
15,30; 10.
© Printre colinele verzi : GRADI
NA LIRA — 20,15.
© Apa ca un bivol negru : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
0 Cel trei care au speriat Vestul: 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
A Facerea lumii : PACEA — 16; 
18; 20, PROGRESUL — 15,30; 18;
20.15.
a Moartea filatelistulul :
GĂSI — 16; 18; 20.
a Si caii se împușcă, nu-i asa ? : 
FLOREASCA — 15.15: 18; 20,30.
• D?.-l înainte cowboy ! : VOLG \
— 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,?0,
AURORA 13,30: 15,45;

tim- 
conti-

CINE- 
9; ii;
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18, la grădină — 20.15, ARTA — 
15,30; 18.
• Din nou despre dragoste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Bătălia de pe Neretva : MOȘI
LOR — 15,30; 19.
• Iubire : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Cazul C.L. : MUNCA 
18; 20.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
COSMOS — 15,30: 18; 20.15, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20.15, LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prințul negru : VITAN — 15,30; 
18. la grădină — 20.30.
• Pe cometă : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.

16;

17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală. Consultații pentru e- 
xamenul de admitere o Lim
ba română : Analize grama
ticale. Prezintă conf. cir. Gh. 
Bulgăr • Fizică clasică și fi
zică modernă : Trlei funda
mentale. Prezintă prof. cir. 
Mircea Oncescu.

ÎS.00 Căminul. Emisiune de Ion 
Dumitrașcu.

18,50 Lumea copiilor. „La curtea 
regelui tigru" — versuri de 
Ion Brad. Fotografii — Ion 
Miclea.

19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reflector.
20.15 Mai aveți o întrebare ? Te

ma : Criza de energie, o pro
blemă reală ?

21.10 Film artistic : „Ultima noap
te pe Titanic". In rolul prin
cipal Kenneth Moore. Regia 
Roy Baker.

23.05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

teatre

Indrăgostiții regizo
rului sovietic Gheorgni 
Natanson — realizato
rul filmului „Din nou 
despre dragoste" — 
au depășit virsta ado
lescenței. Deși tineri, 
Evdochimov și Natașa 
au o anume expe
riență de viață, sufi
cientă pentru ca — in 
dorința de a rămine 
cinstiți față de ei în
șiși — să încerce să 
descifreze sensurile a- 
dinci ale sentimentului 
care ii unește, căutind 
totodată să se autode
finească și să se defi
nească reciproc in 
funcție de acesta. Ev
dokimov (tinăr om de 
știință), ca șl Natașa 
(însoțitoare de bord pe 
liniile aeriene interne 
ale Uniunii Sovietice), 
iși trăiesc tinerețea 
dinamic, exuberant, 
purtind însă in priviri 
neliniștea întrebărilor 
esențiale. Conflictul 
debutează sub semnul 
unei aparente superfi
cialități a eroilor, 
pentru care dragostea 
pare să fie ceva ase
mănător unui joc de 
societate. O privire a- 
tentă descoperă insă, 
de la bun început, se
tea unei comunicări 
reale, străine de acel 
„romantism" greșit în
țeles care lasă cite o 
dată, unor oameni 
fundamental deosebiți, 
iluzia că au fost creați 
unul pentru celălalt.

Dragostea lor. nu lip
sită de asperități, de 
tăceri, de incertitudini 
capătă astfel, treptat, 
pe măsură ce evoluea
ză acțiunea, semnifi
cația unui dramatic 
și fascinant proces de 
cunoaștere. Cei doi ti
neri descoperă că trăi
nicia sentimentelor

care ii leagă stă 
stima pe care o 
unul față de celălalt, 
in încrederea pe care 
și-o acordă reciproc.

Prin intermediul a- 
cestor două personaje 
despărțite brutal de 
un final tragic, reali
zatorii filmului și-au 
propus o analiză 
dragostei înseși, o des
cifrare a sensurilor și 
semnificațiilor ei in 
raport cu valorii etice 
superioare, și-au pro
pus să investigheze, 
din acest punct de 
vedere, psihologia o- 
mului modern. In 
pofida unor inegalități 
de tratare, 
lungimi 
nueazâk 
goarea

ei izbutesc acest lu
cru. Refuzul locului 
comun, iși pune am
prenta in toate com
partimentele acestui 
film, sporindu-i for
ța de convingere, 
puterea de a emoțio
na. întreaga povestire 
este învăluită de poe
zia particulară a vieții 
contemporane și 
dențiază 
autorilor, __
tea lor, și un simț si
gur al observației rea
liste evident in carac
terizarea eroilor, ca și 
in definirea ambianței 
mai ales, care conferă 
filmului o dimensiu
ne in plus.

Din distribuție se 
detașează clar, prin 
complexitatea creației 
sale, cunoscuta actriță 
Tatiana Doronina, că
reia rolul Natașei ii 
prilejuiește un adevă
rat recital actoricesc.

„Din nou despre 
dragoste" este un film 
al pasiunii și al luci
dității care trebuie să 
dubleze pasiunea. în- 
nobilind-o necontenit. 
Este un film despre 
noi. oamenii obișnuiți, 
și despre unele dintre 
problemele importante 
ale existenței noastre 
asupra cărora. întot
deauna, se cere să 
medităm.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Andră 
Girard (Franța). Solist : Mihai 
Constantinescu — 20.
o Teatrul de comedie (La Teatrul 
de vară ,.23 August") : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Arenele Romane) : Bu
ricele în ureche — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Se caută o 
vedetă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La Izvoare de frumu
sețe — 18,30.

Continuînd frumoasele tradiții ale 
muncii patriotice, 8 000 de studenți 
din diferite centre universitare din 
țară au pornit, in aceste zile de va
canță, pe șantiere. Ei vor participa 
la ridicarea unor obiective econo
mice și social-culturale, la acțiuni 
de înfrumusețare a orașelor și sate
lor. De asemenea, ei vor contribui 
la stvingerea recoltei de pe ogoare.

Tot in aceste zile, zeci de mii de 
elevi s-au îndreptat spre cele a- 
proaoe 2 000 de șantiere ale tinere
tului organizate in vederea amena-

larii unor terenuri pentru Irigații, 
construirea magistralei rutiere Bucu
rești—Pitești, a drumurilor naționale 
Nucet—Bihor. Cimpeni — Alba. Pa- 
deș—Gorj, precum si a unor noi fa
brici la Oradea. Pitești, Rimnicu 
Vilcea etc.

Potrivit aprecierilor estimative, va
loarea lucrărilor ce vor fi efectua
te in acest in de tineret, prin mun
că patriotică, se cifrează ia aproxi
mativ un miliard de lei.

CARNET MUZICAL » CARNET MUZICAL • CARNET MUZICAL • CARNET MUZICAL:» CARNET MUZICAL » CARNET MUZICAL

Ne propunem intr-o suită de articole să analizăm 
desiașurarea vieții muzicale din diverse orașe ale 
țării, măsura in care arta sunetelor contribuie la 
educația estetică a publicului, modul cum este sti
mulată creația originală, arta interpretativă, siste
mul organizării activității muzicale.
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de 
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Un prim popas la 
mișoara, prilejuit și 
festivalul „Timișoara 
zicală".

Se spune că timișorenii 
numesc instituțiile de cul
tură, „florile orașului". O- 
pera și Filarmonica, alături 
de teatre, ansambluri, con
struiesc lună de lună cli
matul elevat, spiritual care 
este necesar omului modern 
dornic de cunoaștere, de îm
plinirea personalității sale. 
Citeva zile în compania 
muzicienilor care activează 
in aceste instituții, ne-au 
convins de entuziasmul oa
menilor de artă, de dorința 
lor de a asigura un ritm 
susținut vieții muzicale. 
Filarmonica, de exemplu, a 
prezentat în această stagiu
ne alături de lucrări cunos
cute din literatura clasică 
romantică și interesante 
prime audiții românești : 
Simfoni-a a Vll-a de 
Berger, lucrare dedicată se
micentenarului, Imagini 
bucureștene de Pascal Ben- 
toiu, Cantata „închinare" de 
N. Brinzeu, Simfonia I de 
Mircea Hoinic etc., lucrări 
care încearcă să exemplifi
ce citeva din stilurile, din 
manierele de abordare a te
melor contemporane. La O- 
peră, s-a montat in origi
nala viziune coregrafică a 
lui Al. Schneider tripticul: 
„Interferențe abstracte" 
după Frank Martin, Oma
giu lui Țuculescu de Doru 
Popovici. Carmen in va
rianta lui Scedrin : apoi ,.A- 
melia la bal" de Menotti (în 
cadrul Studioului experi
mental). reluarc-a ..Pădurii 
vulturilor" de Jarda. Con
certele si spectacolele au 
constituit in același timp 
programele de turneu in o- 
rașele apropiate. La Cea- 
kova. la Jimbolia, la Deta 
sau Reșița, la Arad, Lugoj

s-au creat așa-numite sta
giuni permanente, pe care 
melomanii le-au urmărit, 
le-au comentat.

Pentru a supune aprecie
rii publicului intențiile, 
realizările muzicienilor ti
mișoreni, arta unor oaspeți 
din celelalte centre cultu
rale ale țării, sau de peste 
hotare, Comitetul de cultu
ră și artă al județului Ti-

operei „Măiastră" aparți- 
nind compozitorului timișo
rean Ovidiu Manole. S-a 
impus tematica acestei lu
crări : setea de cunoaștere a 
omului modern, destinele u- 
nor tineri în fața miraju
lui „Păsării măiastre" ; li
bretul nu avea insă valen
țele unei dezbateri gene
roase, a unui comentariu 
spiritual, ci se oprea doar 
la expunerea conflictului. 
Muzica lui Ovidiu Manole, 
simplă, cu cantilene lungi, 
cu armonii susținute, cu o 
orchestrație aerată — ur
mărind formulele clasice de

piu. Invitarea 
hotare a 
fără valoare ... _ ,
apoi, suprasolicitarea me
lomanului printr-o exage
rată încărcare a programu
lui (15 concerte-spectacole 
in opt zile !). Poate că un 
repertoriu mai judicios al
cătuit, din opusuri și inter
pretări absolut reprezenta
tive, eșalonat pe o perioa
dă de timp mai redusă, in 
care fiecare manifestare să 
fie expresia unei desăvirși- 
te calități artistice, ar Ilu
stra mai bine exigența 
muzicienilor, a forurilor de 
cultură.

de peste 
unor interpreți 

deosebită ;

A

însemnări despre viața 
muzicală timișoreană

miș organizează, o dată la 
doi ani, „Timișoara muzi
cală". Astfel, in această 
primăvară, la cea de a 
doua ediție, festivalul a o- 
ferit citeva momente re
marcabile : concertul coru
lui „Madrigal", o seară de 
balet contemporan susți
nut de colectivul operei ti
mișorene care promova, așa 
cum am spus, o viziune co
regrafică modernă, urmă
rind plastica imaginii, con
trapunctul perfect intre ta
blou si trepidantă, apoi 
Bărbierul din Sevilla in in
terpretarea Operei Române 
din București etc... Citeva 
„seri muzicale" au dat stră
lucire manifestării. i-au 
subliniat caracterul sărbă
toresc. Am asistat la pre
miera (formula „concert")

marcare a dramaturgiei — 
exprima clar dorința unei 
confesiuni simple, șl, in a- 
celași timp, nuanțate. Ope
ra „Măiastră", premieră in 
cadrul festivalului, a be
neficiat de bagheta unui 
distins muzician, Nicolae 
Boboc, aplecat atent asu
pra partiturii, dorind să e- 
vidențieze momentele reali
zate, de participarea unor 
tinere soliste ca Elena 
Duma, lulia Ivanov care au 
impus prin calitățile vocale, 
prin capacitatea de a doza 
efectele dramatice.

Această „ediție muzicală" 
a Timișoarei a avut prin 
entuziasmul muzicienilor, 
așadar, momente notabile, 

însă 
de 

exein-

Au fost 
și ci te va 
organizare.

vizibile 
deficiențe
Spre

Timișorenii și-au propus 
o intensă activitate de edu
care a publicului și frecven
tele turnee sint in acest 
sens semnificative mai ales 
că se ține seama de cele 
mai multe ori, de pregătirea 
ascultătorilor, de preferințe
le lor ; de asemenea, se 
pot aminti „Intilnirile cu 
tinerii ascultători" (sub egi
da Comitetului județean 
U.T.C.), „medalioanele"
(„Haydn", „Beethoven". 
„Mozart") din Aula Univer
sității, concertele simfonice 
pentru elevi organizate de 
Filarmonică... Ar trebui însă 
ca tinerii să beneficieze în
totdeauna de prelegeri bine 
documentate. Există în 
Timișoara personalități ale 
vieții muzicale, dirijori, 
oompozitori, critici și cre-

dent că autoritatea, pres
tigiul jor ar putea con
feri acestor manifestări un 
mai eficient ecou. Chiar șl 
acele „buletine săptămina- 
le“ care sint trimise in școli 
pentru a explica lucrările 
incluse in programul con
certului educativ, chiar și 
programele de sală ar trebui 
să nu rămînă neutre, ano
nime, concepute ca pagini 
de manual de muzică. Poa
te că muzicienii, forurile 
de cultură ale orașului, vor 
gindi șl la înviorarea genu
lui cameral, recitalurile de 
lieduri, concertele de mu
zică de cameră fiind vizi
bil supuse efilării in ultima 
stagiune.

Pentru Timișoara proble
ma interpreților este o a- 
devărată „cumpănă". Aflăm 
că numărul tinerilor absol
venți de conservatoare care 
s-au prezentat pentru am- 
belp orchestre în ultimii 
25 de ani este de aproxima
tiv... 20. Ne întrebăm : Li
ceul de muzică nu asigură 
cadre ? Se bucură de o 
bună asistență pedagogică ? 
Am aflat că peste 30 de 
locuri vacante așteaptă pro
fesori calificați (!). Aproa
pe 50 la sută din membrii 
orchestrei Operei sau cei ai 
Filarmonicii nu sînt profe
sioniști. Au revenit ca lelt- 
motive în discuțiile pe care 
le-am purtat cu forurile de 
conducere ale instituțiilor 
muzicale, cuvintele : „tineri 
absolvenți", „cadre califica
te". De ce ....................
realizarea 
optime, de 
Ministerul 
sint deplin _____ .
Timișoara este un oraș de 
tradiție culturală in care 
se manifestă un evident t.i- 
teres pentru arta sunet?’ 
un oraș care trăiește și do
rește o cit mai vie activi
tate artistică ; entuziasmul 
muzicienilor, adeziunea 
melomanilor, pledează 
pentru depășirea inerțiilor 
organizatorice, pentru o și 
mai interesantă prezență 
muzicală.

se tărăgănează 
acelor soluții 
care C.S.C.n., 
învățămintului, 
incunoștințați ?

„BĂRBIERUL DIN SEVILLA
pe scena Teatrului muzical din Brașov

Brașovul trăiește febril, 
cu mare emoție, zilele de 
martie, in care propune un 
festival internațional ae 
muzică ușoară. Adună cele 
mai autentice talente care 
excelează in genul came
ral. din toate centrele cul
turale ale țării și constru
iește in fiecare iulie un al 
doilea festival al său, „Fes
tivalul național de muzică 
de cameră". Este adevărat, 
„evenimentele" impulsi
onează, concentrează aten
ția melomanilor asupra 
desfășurării respective, cre
ionează o competiție, in
spiră. Dar ce înseamnă ;,e- 
venimentul" față de oricare 
dintre săptâminile obișnuite 
ale stagiunii muzicale ?

Stagiunea se apropie de 
sfirșit și toate scenele mu
zicale din țară propun re
prezentații de încheiere. La 
Brașov se alternează „Lo
godnicul din lună", cu 
„Boema" cu „Bărbierul 
din Sevilla". Am dorit 6ă 
urmărim un spectacol obiș
nuit, înscris de mult în re
pertoriu. care să ne arate 
pulsul exact al vieții mu
zicale...

Renrezentatia cu „Băr
bierul din Sevilla" a colec
tivului Teatrului muzical 
brașovean «e dorește a fi 
cît se poate de spu
moasă. Ritmul acțiunii 
o cavatină neîntreruptă, 
virtejurile de culoare, de 
spirit, sint in mare parte 
redate ; spectatorul sesi
zează conturarea prospeți
mii, a spontaneității muzi
cii lui Rossini. George Pia- 
loga face un mucalit Don

Basilio, nemizind pe comi
cul de situație, pe mimă, ei 
mai mult pe burlescul mu
zicii. Glasul __ 1_,
rotunjit, fără asperități, ii 
permite 
distincția 
baritonul 
rescu iși ____ ,_ ________
jul, Figaro, teatral. Reușeș
te un „bărbier" mal mult 
activ, mobil, prompt, decit 
ingenios. Destul de inegal 
Petre Branco in contele 
Almavlva, doar către sfirși- 
tul actului II, apoi în ulti
mul act. a căpătat tonul le
jer al operei buffa. La 
fel, Jean Penciu prea 
puțin expresiv in Don 
Bartolo, mai mult schițind, 
decit împlinind ridiculi
zarea personajului, apoi 
Margareta Moga abia spre 
finele spectacolului și-au 
sensibili'at. și-au dinam ,- 
zat jocul. Realizarea Rosi- 
nei insă, datorată sopranei 
Cornelia Angclescu, solistă 
a Operei Române, a fost ca 
d inoculare de prospețime, 
de vioiciune. O permanen
tă improvizație a jocului 
scenic, o racordare la re
gia spectacolului brașo
vean. atacul sprinten, dia
logul spiritual — au fost 
vizibile de la prima apari
ție a acestei tinere si ta
lentate interprete. Intr-un 
evident progres vocal, vi- 
zind acuratețea, limpezimea 
emisiei. Cornelia Angelescu 
prezintă o Rosină delicată, 
dar în același timp plină 
de temperament, de vitali
tate.

La Teatrul muzical din 
Brașov in „Bărbierul din

său puternic, 
ii 

nuanțelor, 
Dimpotrivă, 

TIonorius Zalia- 
concepe persona-

Sevilla", 
6ă facă 
clarității 
niene ; _ __ _.___ _____
gheta lui Lucian Gropșia- 
nu nu a reușit să indice un 
ritm mai acceptabil, mal 
ponderat, orchestrei, nu a 
urmărit soliștii. (Momente 
de sextet, de cvartet, în 
care cascadele vorbelor tre
buiau să fie bine încadrate 
in metru, erau ininteligibile 
din cauza nesincronizării 
orchestrei). Un colectiv de 
artiști — ca cei pe care 
i-am urmărit — ar putea 
să contureze în fiecare 
spectacol muzical, ța Bra
șov, un eveniment la care 
publicul să aplaude sincer, 
entuziasmat. Dar pentru că 
Brașovul trăiește anual do
uă mari confruntări, in res
tul timpului, viața muzicală 
pare a fi neglijată de către 
organizatori, îndeplinită 
mai mult formal. Debutează 
soliști talentați, și peste tot 
in oraș nu intîlnești un sin
gur anunț. In sală, nu exis
tă programe de prezentare 
a soliștilor... Din cauza sla
bei popularizări, un colec
tiv de 30—40 de artiști a® 
prezintă uneori 
unui număr prea 
spectatori !

Sintem convinși 
tru un centru de 
cartea de vizită a marilor 
evenimente trebuie să 
poarte girul unei consec
vente și profunde preocu
pări.

Interpreții doresc 
un spectacol tipic 
și tinereții rossi- 

regretabil că ba-

în fața 
mic de

că pen- 
cultură.

Smaranda OȚEANU.
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în legătură cu tragicul accident

al celor trei cosmonauți

Prezentarea de condoleanțe 
de către delegația de partid 

și de stat a României 
la ambasada U. R. S. S.

în cadrul convorbirii s-a făcut o

m«?mbru al Co«miletului Executiv. <
Pie; IU| rl*rma»enU secretar a
C c. nl PC.R . c--i mtiln:t țoi. t iu-

cu tovarășul ctanc Dolant. mem-
bru al Birouluii Executiv al Prezi-
cilul ut Uniuni i Comuniștilor d «
Iu*a dax•ia, cave, la inxdtația C.C. a
P.C. R . fAce o vizită de prietenie r.
tarn no. istrft.

sediul Ambasadei Uniuni; So
vietice dm București a avv.t lor, 
joi., solemnllatt-i prezentării de con
doleanțe In legătură cu încetarea 
tragicii din viată a pilolilor-cosmo- 
nauți Ghiorghj Dobrovol.sk i. Vla
dislav Volkov și Viktor Pațnev. că
zut i eroic in cursul indepbnirii mi
siunii nobile ce le-a lost incredin-

La ora 15.00, In ambasadă a \ i t 
d ‘R-cnt:.*» de partid și de stat a Tb - 
publici; Sociaks'e România, alcătui
tă din tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Leonte Râutu. mem
bru al Comitetului Executiv al C.C 
a! P.C R.. vicepreședinte al Con-v- 
liului de Miniștri, Mihai Gore, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al CC. al P.C.R.. Con
stantin Stătcscu. secretarul Consi- 
1 ului d? Stat. Va=f. ■ Vk,d. șef de 
secție la C.C. al P.C R.. Gheorghe 
Cioară, președintele Consiliului Na •

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Asociației de prietenie sovieto-română
La invitația Consiliului General 

A R.L.U.S.. joi la amiază a sosit in 
Capitală o de; gație a Asociației de 
prietenie sovieto-română. condusă 
de S. E. Ceake.baev. directorul Insti
tutului dc cercetări geologice și pros
pectări din Kazahstanul apusean, 
președintele Filialei regionale Gu- 
rievsk a Asociației kazahstane de 
prietenie și legături culturale cu 
străinătatea.

CONFERINȚA MONDIALA
A ENERGIEI

Joi au continuat la București lu
crările Conferinței mondiale a ener
gici. înainte de amiază a avut loc 
ultima ședință a lucrărilor Diviziunii 
a iii-a „Scheme și instalații pentru 
utilizări complexe ale energiei in 
scopuri multiple-, la care au fost 
susținute peste 50 de rapoarte pre- 
r. ntau?. de specialiști din Anglia. 
Austria. Belgia, Cehoslovacia. Ca
nada. Elveția. Franța, R D. Ger
mană. R.F a Germaniei. India. Is
rael. Japonia. Polonia. România. 
Soania. S U.A.. Suedia. Ungaria i 
U.R.S.S A lost expus, totodată, ra
portul elaborat de secția energetică 
din Departamentul Afacerilor Eco
nomice și sociale al Organizației 
Națiunilor Unite, asupra stadiului și 
perspectivelor utilizării complexe a 
energiei geotermice.

Președintele Diviziunii. P. Wyart 
(Franța), a elogiat in cuvintul de 
încheiere a lucrărilor valoarea 
științifică a rapoartelor și interven
țiilor. contribuția adusă de specia
liști la elucidarea unor problemele 
care le ridică utilizarea complexă a 
energiei.

In cursul după-amiezîî s-au în
cheiat și lucrările celei dc-a Vl-a 
Diviziuni a conferinței ..Metode noi 
de calcul termic și economic, pro- 
movind o mai bună utiEzare a ener
giei”. Au prezentat rapoarte specia
liști din Anglia. Australia, Austria. 
Canada. Cehoslovacia. Elveția, Fin
landa, Franța. R.D. Germană. R.F. a 
Germaniei. India. Italia, Iugoslavia, 
Mexic, Noua Zeelandă. Norvegia. 
Polonia. România, S.U.A.. Suedia. 
Taylanda, Ungaria și U.R.S.S. In

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT » SPORT • SPORT

Constituirea Comitetului național de organizare a celei 
de-a 15-a ediții a Tetratlonului atletic internațional 

al prieteniei

PE LITORAL, DE ASTĂZI

Turneul internațional de lupte 
greco-romane și libere

Joi a avut loc in Capitală ședința 
de constituire a Comitetului național 
de organizare a celei de-a 15-a edi
ții a Tetratlonului aîletic internațio
nal al prieteniei, o tradițională com
petiție sportivă a copiilor.

La ședință a participat tovarășul 
Dumitru Popa, prim-secretar al co
mitetului municipii de partid, pri
marul Capitalc-i. care a acceptat să 
conducă, in calitate de președinte de 
onoare, lucrările Conferinței inter
naționale și concursul sportiv al Te
tratlonului.

Președintele Consiliului național 
/ al organizației pionierilor. Virgiliu 
’ Radulian, a prezentat participanților

FOTBAL : TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA TEHERAN
Echipa F. C. Argeș Pitești s-a ca

lificat in semifinalele turneului in
ternațional de fotbal de la Teheran. 
In ultimul meci din serii, fotbaliștii 
români au învins cu scorul de 1—0 
(0—0) formația Zamalek, campioana 
Republicii Arabe Unite Golul victo
riei a fost înscris in minutul 84 de 
N. Ionescu. Intr-un alt joc, echipa

„WIMBLEDON 71"
TENIS. — Finala probei de dublu 

bărbați din cadrul turneului de te
nia de la Wimbledon «e va disputa 
între cuplurile Rod Laver — Roy 
Emerson (Australia) și Arthur Ashe 
— Dennis Ralston (S.UJL). In semi- 

țional pentru Știință și Tehnologie, 
Matei Ghigiu. mir.^lrul construcȚii- 
lor industriale. g.'neral-coloncl Ion 
Gheorgh**. prim-adjunct al ministru
lui forțelor armato și șef el Marelui 
Stat Major. George Ma<-ovcscu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

După ce au prezentat condoleanțe 
ambasadorului Uniunii Sovietico la 
București. V. I. Drozdenko, membru 
delegației au păstrai un moment de 
reculegere in fata portretelor îndo
liate ale celor trei p tio ți -cosmonauți 
și au semnat in cartea de condo
leanțe.

★
Joi. la sediul Ambasade ■ U.R.S.S. 

au venit, pentru a exprima condo
leanțe in legătură cu tragica moarto 
a echipajului navei ..Soiuz-ll“, șefi 
do misiuni diplomatice, atașați mili
tari și alți membri ai corpului di
plomatic acreditați la București.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.. 
membru in Biroul Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., de membri ai acti
vului A.R.L.U.S. Erau prezenți V. S. 
Tikunov, ministru consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

cuvintul lor. participants la ședin
țele tehnice ale acestei Diviziuni 
s-au oprit, intre altele, asupra pro
blemelor privind perfecționarea mij
loacelor și a metodelor moderne de 
calcul, ir. vederea stabilirii progno
zei consumului de energie și a unei 
mai bune utilizări a acesteia : opti
mizarea funcționării sistemelor e- 
nergetice ; determinarea eficienței 
producției comhinate de forță și căl
dură in centrale electrice ; cesturile 
si randamentele amenajărilor hidro
energetice complexe.

Seara. participanții la reuniune «au 
asistat la un spectacol de operă si 
balet, organizat in cinstea lor de 
Comitetul național român pentru 
Conferința mondială a energiei.

*
Președintele Comitetului de orga

nizare a celei de-a VIII-a Confe
rințe mondiale a energiei, ing. Oc
tavian Groza, ministrul energiei e- 
lectrice, a avut joi intrevederi cu 
R. H Siegrist, directorul Oficiului 
federal al Economiei energetice din 
Ministerul Transporturile1*. Comuni
cațiilor si Energiei din Elveția. și 
cu A. Kolbl. consilier ministerial în 
Ministerul Federal al Transporturi
lor din Austria.

★
Președintele Statelor Unite ale 

America, Richard Nixon, a transmis 
celei de-a VIII-a Conferințe mon
diale a energiei, găzduită de Capi
tala țării noastre, un mesaj de salut, 
prin care urează succes lucrărilor 
conferinței.

(Agerpres) 

măsurile luate in vederea desfășură
rii acestei importante acțiuni inter
naționale. iar reprezentanții Minis
terului Invățămintului, Comitetului 
național pentru educație fizică și 
sport și federației de atletism au 
prezentat unele sugestii in vederea 
desfășurării in cele mai bune con
diții a Tetratlonului atletic interna
țional al prieteniei, organizat de 
Consiliul național al organizației pio
nierilor in colaborare cu C.IM.E.U 
(Comitetul internațional al mișcărilor 
de copii și adolescenți), din cadrul 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat, care va avea loc la Bucu
rești intre 31 iulie și 1 august a.c.

olimpică a Austriei a dispus cu 1—0 
(1—0) de selecționata Marocului.

S-au mai calificat pentru semifina
lele competiției reprezentativele Ira
nului. Turciei (echipa olimpică) și 
Austriei. în semifinale se vor disputa 
partidele F. C. Argeș — Turcia și 
Iran — Austria.

finale. australienii au eliminat cu 
6—4. 3—6, 6—3, 6—4 pe compatrioții 
lor Alexander. Dent. in timp ca 
americanii au învins cu 8—9. 6—3. 
8—6. 6—4 perechea Koch (Brazilia) 
— Graebner (S.U.A.).

Intiinire la C.C. al P.C.R. Cronica zilei

Lucrările Comisiei pentru 
industrie, construcții și transporturi 

a Marii Adunări Naționale
Din însărcinarea Consiliului de 

Stat, in cadrul lucrărilor Comisiei 
pentru industrie, construcții șl trans
porturi a Marii Adunări Naționale, 
care au avut loc sub conducerea to
varășului Alexandru Sencovici. pre
ședintele comis’ci. a fost analizată 
joi activitatea Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții.

Au participat tovarășul Traian Is
pas. ministrul industriei materialelor 
de oonstrucții, reprezentanți ai Con
siliului Economic, ai conducerii u- 
nor organe ale administrației de stat, 
oameni de știință, precum și specia
liști din ramura industriei materiale
lor de construcții.

La discuțiile pe marginea raportu
lui, întocmit in urma analizei desfă
șurate in cursul trimestrului II a.c.. 
au luat cuvintul deputați. membri ai 
comisiei, specialiști din cadrul Con

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SEMINARULUI
INTERNATIONAL CU TEMA:

„Marketingul și promovarea 
relațiilor economice 

internaționale"
Tn aula Universității din Timișoara 

s-au deschis, joi dimineața, lucrările 
seminarului internațional cu tema : 
„Marketingul și promovarea relații
lor economice internaționale", orga
nizat de Federația internaționala de 
marketing, in colaborare cu Asocia
ția română de marketing.

Seminarul iși desfășoară lucrările 
sub înaltul patronaj al președintelui 
Consiliului do Stat al Remibli- 
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

La această manifestare, de un deo
sebit interes științific, participă pes
te 450 de specialiști din țară, nu
meroși conducători de asociații, ex
pertă, profesori universitari, autori ai 
unor lucrări valoroase in domeniul 
marketingului din Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia. Franța;’R. F. a Ger
maniei. Grecia. Iugoslavia. Italia, 
Olanda. Polonia, Portugalia, Spania. 
Suedia și Ungaria.

Președintele Consiliului popular 
județean Timiș. Mihai Telescu, 
membru corespondent al Academici 
de Stiinte Sociale și Politice, a adre
sat participanților la seminar un 
cuvint de bun venit.

La rindul său. ministrul comerțu
lui exterior. Cornel Burtică. pre
ședintele Asociației române de 
marketing, a arătat că acest semi
nar, care și-a proDus să dezbată ro
lul cercetării de marketing în pro
movarea relațiilor economice inter
naționale. va facilita elucidarea unor 
aspecte legate de utilizarea rațională 
a potențialului material si uman, de 
canalizarea eforturilor in vederea 
valorificării superioare a rezultatelor 
muncii și de fundamentare a activi
tății de producție, potrivit cerințe
lor și particularităților actuale ale 
consumului. Această tematică cores- 
uunde politicii statului nostru de 
dezvoltare a relațiilor economice in
ternaționale de impulsionare a cir
cuitului mondial de valori materiale 
și spirituale, in vederea unei mai 
bune cunoașteri reciproce a apropie
rii și conlucrării dintre ponoare

Au luat apoi cuvintul dr. Con

Sala Sporturilor din Constanța găz
duiește, incepind de astăzi, cel de-al 
10-lea turneu internațional de lupte 
(greco-romane și libere) al Româ
niei. După cum am mai anunțat, la 
tradiționala competiție și-au anunțat 
prezența sportivi fruntași din nume
roase țări europene : Austria. Bulga
ria, Cehoslovacia, Danemarca, Elve
ția. Finlanda, Franța. Grecia, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Norvegia. Polonia, Suedia, 
Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică 
și România. întrecerile se anunță

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM. — In cadrul campio

natelor de atletism ale Poloniei, .des
fășurate la Varșovia, au fost înregi
strate o serie de rezultate valoroase. 
Astfel, in cursa feminină de 100 m 
garduri Danuta Straszinska a fost 
cronometrată cu timpul de 12”9/10. 
Proba masculină de 400 m plat a fost 
ciștigată de Werner cu 46”3 10. urmat 
de Bad-mski cu 47”. In proba similară 
feminină. Kristina Grinevvicka a 
stabilit un nou record național cu 
53”4 10.

HANDBAL. — Partidele disputate 
in ziua a doua a turneului interna
tional ..Trofeu) Iugoslaviei" la hand
bal (masculin) s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : România-Unga- 
ria 13—13 (8—7). Pentru formația ro
mână au marcat Dan Marin (5), Sa- 
mungi (3). Chicid. Bota (2). Birto- 
lom ; Iugoslavia-Snania 30-17 (13—7); 
selecționata Rijeka-Iugoslavia B 
11—10 (6-5). 

i;-.,; ih' i P.C ri șl U.C.I.. precum și 
un schimb de păreri cu privire ’a 
unele probleme internaționale ac
tuale.

A fost de fața Bojidai Bukumiriei. 
in-ârcimt cu afaceri ad-interim al 
R S F Iugoslavia la București.

înlilnires n decurs -intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

siliului Economic, ai unor org&ne 
centrale de sinteză, precum și repre
zentanți ai departamentelor benefi
ciare de materiale pentru construcții. 
Deputății și invitații au subliniat, in 
cadiul discuțiilor, rezultatele obținute 
de aceasta ramură industrială in 
plină dezvoltare, au făcut observații 
critice si propuneri cu privire la 
activitatea generală a ministerului, 
la calitatea și diversificarea materia
lelor pentru construcții.

In urma dezbaterilor care au avut 
loc. comisia a adoptat o serie de 
propuneri, menite să îmbunătățească 
activitatea și să sporească ritmul de 
dezvoltare a producției de materiale 
și prefabricate pentru construcțiile 
industriale și pentru populație. Pro
punerile adontate urmează să fie 
înaintate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

stantin Drăgan, originar din Româ
nia. vicepreședinte al Federației in
ternaționale de marketing și pre
ședinte al Fundației europene care-i 
poartă numeie. După ce a salutat pe 
participanții la simpozion, vorbitorul 
a spus : Permiteți-mi să adresez o 
deosebită mulțumire, personal și in 
numele dumneavoastră. președinte
lui Republicii Socialiste România, 
marelui om de stat, domnului 
Nicolae Ceaușescu. care a binevoit 
să acorde inaltul său patronaj semi
narului nostru. Menționind că parti
cipanții au un interes comun, acela 
de a discuta noile tehnici aplicabile 
la comerțul exterior, care se des
prind din știința marketingului, vor
bitorul a făcut o larga expunere 
asupra rolului marketingului in dez
voltarea colaborării și intensificării 
felafiîTpr economice dintre . diferite 
state’.

Participanții la simpozioii au mai 
fost salutați de prof. dr. Ioan Curea, 
rectorul Universității din Timișoara, 
de ministrul comerțului din Grecia, 
Spyros Zappas, si de B. Neuman, 
vicepreședinte pentru Europa st 
Africa al Federației internaționale 
de marketing.

Au început apoi lucrările primelor 
două secțiuni de specialitate ale 
seminarului, axate pe probleme pri
vind conceptul de marketing și im ■ 
p’.iaațiile sale, precum si rolul cer
cetării marketing și utilizarea tehni
cilor adecvate. Au prezentat comu
nicări prof. G. Serraf de la Univer
sitatea din Paris. M. Demetrescu, de 
la Academia de Științe Economice 
din București. P. H. Berent, director 
al unui institut englez de marketing, 
și profesor D. Vujacici (Iugoslavia).

Lucrările seminarului continuă.
★

In cinstea participanților la semi
narul internațional „Marketingul șl 
promovarea relațiilor economice in
ternaționale". „Fundația europeană 
Drăgan" a oferit o recepție, iar pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Timiș un cocteil.

'Agerpres)

deosebit de interesante, dat fiind 
faptul că majoritatea concurenților 
au in vedere participarea, in toamnă, 
la campionatele mondiale de la So
fia. De altfel, printre cei prezenți a- 
cum la Constanta se află medaliați 
la Jocurile Olimpice, campionate 
mondiale sau europene. Iată citeva 
nume : Ferenc Kiss (Ungaria), Rolf 
Lacour (R.F.G.), Miroslav Janota 
(Cehoslovacia). Gh. Berceanu, Stoiciu 
(România) etc.

Astăzi, programul începe la ora 11. 
Gala de după-amiază — de la ora 17.

După cum transmite agenția B.T.A., 
un tragic accident de automobil a 
pus capăt vieții a doi dintre cei mai 
cunoscuți fotbaliști bulgari : Gheor- 
ghl Asparuhov și Nikola Kotkov, Ei 
se îndreptau intr-un automobil spre 
orașul Vrața. unde lotul național 
urma să susțină o intilnire amicală 
cu formația locală Botev.

CICLISM. — Cicliștii români con
tinuă să fie protagoniștii turului 
Turciei, ocuoind primele locuri in 
ambele clasamente, după cinci etape 
Constantin Ciocan iși păstrează tri
coul galben cu 14h2l’O4”, urmat de 
Eroi Buyukbakirci (Turcia) — la 
4’19”. Clasamentul general pe echi
pe : l) România — 43hl9’16” ; 2)
Bulgaria — la 4T1” ; 3) Turcia — la 
27’43” etc.

Etapa a 5-a. Afyon — Kutahya 
(99 km), a revenii ciclistului turc 
Mevlit Bora in 2h34’ll”. Pe locul doi. 
in același timp, a sosit românul Va
cile Selejan,

Ab-xandru Mărgări le seu. adjunct 
al ministrului industriei construe- 
ții Lor de mașini ai Republicii So
cialiste România, șl Gvftrgy Gyula. 
adjunct al ministrului metalurgiei și 
industriei construcțiilor de mașini al 
R. P. Ungare, au purtat la Budapesta 
convorbiri asupra colaborării dintre 
țara noastră s- Ungaria in domeniul 
industriei construcțiilor auto. Pro
tocolul en-.nat cu acest prilej oferă 
întreprinderilor constructoare dj 
mașini lulo din România și Ungaria 
posibilități concrete de a încheia 
ccntracte directe do colaborare și 
cooperare in acest domeiv.u. '

★
Institutul de petrol, gaze și geolo

gic din Capitală încheiat, la Bucu
rești. o înțelegere dc colaborare cu 
i<aiver-.itaie.i tehnică de stat din San
tiago dc Chile. Documentul prevede, 
printre altele, vizite reciproce dc do- 
cjmenLare. organizarea dc conferințe, 
participarea unor profesori români 
la cursurile Universității chiliene, 
schimburi dc cărți și publicații.

înțelegerea de colaborare a fost 
6emnată, din partea română, de 
prof. Mihai Bogdan, rectorul Insti
tutului dc petrol, gaze și geologie, 
iar din partea chiliana, de prof. En- 
ric Kirbcrg, rectorul Universității 
tehnice de stat din Santiago dc Chile

★
Joi la amiază au părăsit Capitala 

dr. Giuseppe Liguori. președintele 
Băncii Naționale a Agriculturii din 
Roma, și Guglielmo Palmich, direc
tor al băncii, care, la invitația pre
ședintelui Băncii pentru Agricultură 
și Industrie Alimentară, Ion Ruși- 
naru, a tăcut o vizită in țara noas
tră.

★
Delegația Uniunii Centrale a Coo

perativelor de Consum condusă da 
Ioan Bucșa, vicepreședinte al uni
unii, care la invitația societății coo
peratiste din Londra a făcut o vizită 
in Anglia, s-a înapoiat in Capitală.

In timpul călătoriei, membrii dele
gației au vizitat unități de desfa
cere, întreprinderi de producție in
dustrială și ferme agricole, aparți- 
nind cooperației de consum, au stu
diat modul de organizare și dotare 
a acestora, sistemul de aprovizionare 
a unităților comerciale, formele de 
servire a populației ele. In cadrul 
întrevederilor avute cu reprezentan
ții societăților cooperatiste și ai Uni
unii Centrale a Cooperativelor de 
Consum din Angiia, delegația a dis
cutat probleme orivind schimbul de 
mărfuri și export, precum și în
cheierea unui agrement intre 
CENTROCOOP și Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum din An
glia. privitor la dezvoltarea relații
lor intre cele două organizații pe di
verse planuri. De asemenea, delega
ția a avut întrevederi cu reprezen
tanți ai Comitetului Central al 
Alianței Cooperatiste Internaționale. 
Cu acest prilej. au fost abordate 
probleme privind reuniunea C.C. al 
A.C.I. care va avea loc in octombrie 
1971 la București.

★
La invitația Academiei de Științe 

Sociale și Politice a Republicii So
cialiste România, joi a sosit in 
c ipii ilă n delegație de economiști 
din Republica Populară Polonă, con
dusă de Leonard Semiatkowsky, 
președintele Băncii Naționale.

Intre 2 și 6 iulie, membrii dele
gației poloneze vor avea o intilnire 

< i economiștii români în probleme 
științifice de interes comun.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oasp. 'ii au fod salutați de acad. Va- 
sile Malinschi. guvernatorul Băncii 
Naționale, și de alți economiști 
români.

★
Joi s-a înapoiat in Caoitalâ, ve

nind de la Phenian, delegația Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de Traian Ște- 
fănescu, secretar al C.C al U.T.C., 
care a participat la lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Socialist din 
Coreea.

★
Sub auspiciile Academiei Repu

blicii Socialiste România și ale Aca
demiei de științe agricole si silvice, 
joi a avut ioc. la București, sesiu
nea șliîntif’că de comunicări cu 
terna „Noi direcții in cercetarea eco
logică a pădurilor".

★
La Pitești s-a încheiat joi consfă

tuirea pe țară avind ca temă con
strucția unor mari magazine uni
versale in diferite localități, organi
zată de Ministerul Comerțului Inte
rior, in scopul modernizării rețelei 
comerciale.

★
Joi la Bacău, Blaj. Caransebeș, 

Cimpina. Tecuci și Ștefesti (județul 
Prahova) au avut loc, într-o atmo
sferă de entuziasm tineresc, festivi
tăți de deschidere a taberelor spe
ciale — devenite tradiționale — pen
tru instruirea elevilor din licee, se
lecționați spre a deveni comandanți 
in activitatea de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, sar
cină de onoare încredințată de 
partid Uniunii- Tineretului Comu
nist.

La festivități au participat secre
tari ai C.C. al U.T.C., prim-secre- 
tari ai comitetelor județene ale 
U.T.C., ofițeri superiori, reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat locale. La Cimpina și Ștefești 
(Prahova). la deschiderea tabe
relor a asistat Dan Marțian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului.

(Agerpres)

LISTA
DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe librete de economii 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORTI 
PE TRIMESTRUL II 1971

Nr. crt
Terminațiile 

numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de ciștig

1 234 250V.
2 090 200’/.
3 257 100'r
4 327 50»/.
5 201 25’/,
6 007 25’/,
7 088 25’,.
8 604 25’/.
9 271 25’/.

10 068 25’/.
11 533 25’,.
12 129 25’,
13 980 25”.
14 160 25’/.
15 775 25’/.

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
in librete se fac de către filialele 
C.E.C. după normele stabilite prin re
gulament.

O delegație a Biroului 
Adunării Naționale a Franței 

a sosit în Capitală
.Toi seara a sosit in Capitală o de-, 

legație a Biroului Adunării Naționale 
a Franței, condusă de președintele 
adunării, Achille Pereții, care, la in
vitația Marii Adunări Naționale, va 
luce o vizită in țara noastră.

Din delegație fac parte Ren6 
La Combe, vicepreședinte, deputat 
U D.R. ai Departamentului Maine-et- 
Loirc, Renă Chazelle, vicepreședinte, 
deputat socialist ,al Departamentului 
Haute-Loire. Maurice Brugnon, secre
tar al Biroului, deputat socialist din 
partea Departamentului Aisne. Jac
ques Cressard, secretar al P'.roului, 
deput it U.D R. din partea Departa
mentului Ille-et-VIlaine. Henri Lu
cas. secretar al Biroului, deputat co
munist din partea Departamentului 
L’as-de-Calais. Roland Vernaudon,

Sosirea unei delegații 
a Partidului Socialist din Chile
Joi după-amiază. la invitația C.C. 

al P.C.R., a sosit in Capitală o dele
gație a Partidului Socialist din Chile, 
formată din tovarășii Alejandro 
Giliberto și Erich Schnake. membri 
ai Comisiei Politice a C.C. al P.S.C., 
care va face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții chilieni au fost întimpinați

Vizitele delegației FRELIMO
In cursul vizitei de prietenie pe 

care o face în țara noastră delegația 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic a avut intilniri și convorbiri cu 
conducerile Secției de propagandă 
a C.C. al P.C.R.. Ministerului 
Invățămintului, CENTROCOOP, 
U.N.C.A.P., UCECOM. C.S.E.A.L.. 
precum și cu reprezentanți ai ar
matei.

A LUAT FIINȚĂ INSTITUTUL DE CREAȚIE 
INDUSTRIALĂ Șl ESTETICA PRODUCȚIEI

La 1 iulie, conform unei hotăriri a 
Consiliului de Miniștri, a luat ființă 
Institutul de creație industrială și 
estetica producției, în subordonarea 
Ministerului Industriei Ușoare. Noul 
institui are ca obiect de activitate 
coordonarea creației și esteticii pro
ducției din unitățile Ministerului In
dustriei Ușoare, precum și creația de 
prototipuri de produse noi în ateliere 
proprii ; lansarea liniei modei prin 
punerea la dispoziția unităților a 
prototipurilor și a documentațiilor 
de execuție ; orientarea in perspec
tivă a tehnicii și economiei ambala
jelor pentru produsele industriei 
ușoare, ridicarea nivelului concep- 
țional și aplicativ în domeniul crea
ției, proiectării și realizării amba
lajelor. între atribuțiile institutului 
intră, de asemenea, organizarea de 
expoziții permanente și volante, tir- 
guri interne, consfătuiri, schimburi 
de experiență și alte manifestări me
nite să contribuie la informarea so- 
licitanților externi și interni asupra

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

3. 4 și 5 iulie. In țară : vremea va f: 
răcoroasă in prima parte a intervalu
lui, apoi in curs de încălzire Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi locala 
sub formă de averse, mai frecvente 
in zona de deal și de munte. Vîntul

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE
la depunerile pe librete de economii cu dobîndă și cîștiguri 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL II — 1971

Numărul cîștigurilor Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 1590972 50.000
1 1328962 50.000 100.000
1 2169735 40.000
1 1622844 40.000
1 1283009 40.000 120.000
1 1925051 30.000
1 1523493 30.000
1 322454 30.000 90 000
1 844378 10 000
1 1479148 10 000
1 1412434 10GC0
1 316919 10 000
1 1424520 10 000
1 76789 10 000
1 1198288 10 000 70.000

Terminația
libretului 
ciștigător

1 23 13535 .5 000
23 23009 5 000
23 66798 5 000
23 11573 5 000
23 77471 5 000
23 62326 5 000 690 000

Cîștiguri 
în aragaze 
cu butelie

230 — cu 4 ochiuri 7206 1 955
230 — idem 6847 1 955 899 300
230 — cu 3 ochiuri
230 — idem

5169
9320

1 709
1 709 786 140

230 3840 1 000
230 4020 1 000
230 2263 1 000 690 000
230 8240 500
230 8261 500
230 4400 500
230 3048 500
230 6534 500
230 9173 500
230 4583 500 805 000

TOTAL : 3 373 — cîștiguri in obiecte in valoare de lei 4 250 440

Ciștigurile ieșite la sorți se acordă 
integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea 
ciștigului. Dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 la sută 
din valoarea ciștigului, se acordă un 
ciștig de 10 ori mai mare decit «sol
dul mediu trimestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite Ia sorți pot 
alege, în limita valorii cîștigurilor ce 
li se cuvin, obiectele preferate.

De ciștigurile in aragaze cu butelie 

secretar al Biroului, deputat U.D.R, 
din par.tea Departamentului Val-de- 
Marne

La sosire, pe «aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați <la 
Stefan Vo’.tec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Iile Murgulc^cu, 
vicepreședinte ai M.A.N., președinte
le Grupului parlamentar român pen
tru relații de prietenie România— 
Fraft’a. Gheorghe Vasilichi și Traian 
lonașcu. președinți de comisii per
manente ale M.A.N., Ion Mărgineanu, 
secretar el M.A.N., deputați și alta 
persoane oficiale.

Au fost de fată Pierre Pelcn. am
basadorul Franței la București, șt 
membri ai ambasadei.

(Agerpreș) 

de tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.CR., Vasile Po
top, membru al C C. al P.C R. secre
tar al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

< Agerpres)

De asemenea, membrii delegației 
a-au intilnit cu reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziumi, au vizitai 
orașele București, Brașov, Muzeul da 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, rafinăria Brazi șl 
Combinatul petrochimic Ploiești* 
stațiunea turistică Poiana Brașov.

(Agerpres)

produselor și ambalajelor industriei 
ușoare, editarea unor publicații d«i 
specialitate cu scopul de a popu
lariza rezultatele deosebite obținute 
de unitățile industriale in crearea 
de noi produse.

Institutul va pune la dispoziția ce
lor interesați studii științifice asu
pra produselor nou apărute atit pe 
piața internă, cit și externă în do
meniul bunurilor de larg consum.

Prin înființarea acestui institut, se 
va putea aplica o concepție științi
fică in activitatea de coordonare a 
creației industriale și esteticii pro
ducției in unitățile industriei ușoare, 
se vor elimina fenomenele de pa
ralelism care se mai manifesta între- 
diferite organisme cu sarcini legate 
de creație. El va contribui, prin ac
tivitatea sa, Ia mai buna satisfacere 
a cerințelor populației cu produse 
de calitate superioară intr-o gamă 
variată de modele, contexturi și po
ziții coloristice.

(Agerpres) 

va sufla potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 6 și 16 
grade, izolat mai coborite la început, 
iar maximele intre 17 și 27 grade, 
rn«ai ridicate Ia sfirsitul intervalului. 
Pe alocuri, în zona deluroasă, la în
ceputul intervalului, sint condiții da 
grindină. In București : vremea va 
fi răcoroasă la începutul intervalului 
și vor cădea averse de ploaie după- 
ami.ezele Apoi, vremea va fi in cura 
de încălzire Cerul va fi variabil. Vint 
slab. Temperatura în creștere ușoară.

beneficiază titularii libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri ale că
ror numere curente au terminațiile 
ieșite la sorți pentru «aragaze, cu con
diția să aibă un sold mediu trimes
trial de cel puțin 10 la sută din pre
țul de vinzare al aragazului cu bu
telie.

Pentru a beneficia de aragazele cu 
butelii, titularii libretelor câștigătoa
re trebuie să se prezinte în termen 
de 30 zile de la data tragerii la fi
lialele C.E.C. care țin fișele de cont 
ale libretelor respective.

Dobrovol.sk


viața internațională
Un eveniment marcant, 
cu larg ecou in opinia 

publică finlandeză
PRESA DIN FINLANDA DESPRE VIZITA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

HELSINKI 1. — Trimisul special 
Agcrpres. Constantin Țintea, transmi
te ; Ziarele finlandeze consacră spa
tii ample vizitei in Finlanda a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României. Nicolae Ceaușescu. subli
niind marele interes pe care il ma
nifestă față de acest eveniment ofi
cialitățile și opinia publică din țara 
gazdă. întreaga presă informează 
despre desfășurarea vizitei, relatind 
despre intilnirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu membri ai Parlamen
tului finlandez, convorbirile oficiale 
cu președintele Finlandei. Urho Kek
konen, despre vizitarea orașului Hel
sinki și a unor centre de invâțămint, 
cultură și urbanistice din apropierea 
capitalei finlandeze, precum și des
pre dineul oficial oferit de președin
tele Ceaușescu și de soția sa. Elena 
Ceaușescu. m onoarea președintelui 
Kekkonen și a soției sale, SylviKek
konen. Se informează, de asemenea, 
despre întrevederile personalităților 
române care însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat cu personalități 
finlandeze.

Relatările sint însoțite de fotografii. 
Acordind o atenție deosebită 

convorbirilor dintre președintele 
Ceaușescu și președintele Kekkonen, 
presa centrală relevă aprecierile mi
nistrului de externe finlandez, Văino 
Leskinen, cu privire la atmosfera a- 
cestor convorbiri, pe care le-a califi
cat ca fiind foarte sincere. Ziarele 
menționează, cu acest prilej, evoluția 
relațiilor comerciale dintre cele două 
țâri. Astfel „Uusi Suomi" inserează 
declarația directorului Direcției co
merțului exterior din Ministerul A- 
facerilor Externe finlandez, Pcntti 
Uusivirta. care a arătat că „relațiile 
comerciale dintre România și Finlan
da s-au dezvoltat in mod favorabil, 
iar in ultimii cinci ani schimburile 
comerciale au crescut de patru ori. 
In Comisia de colaborare economică 
— a adăugat el — se studiază in pre
zent posibilitățile de lărgire a rela
țiilor reciproce, in acest sens exis- 
tind posibilități mai bune“.

Ziarul ,.Kansan Uutiset". organ 
central al partidului comunist, refe
ri ndu-se la prezența in Finlanda a 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, menționează că această vi
zită „este un eveniment marcant, că
ruia i-a fost acordată o mare atenție

„S. U. A. trebuie să recunoască 
guvernul R. P. Chineze drept singurul 

guvern legal al Chinei"
Audierile din Comisia senatorială pentru relații externe

WASHINGTON 1 — Corespon
dentul Agerpres. Constantin Alexan- 
droaie, transmite : In Comisia se
natorială pentru relații externe au 
continuat audierile in legătură cu 
unei? proiecte de lege avansate Se
natului care, după cum arată „New 
York Times", cer recunoașterea 
drepturilor Chinei la Națiunile Unite 
și excluderea din această organiza
ție a regimului lui Cian Kai-și.

Luind cuvintul in fata comrisiei. 
Barbara Tuchman, expert în probleme 
asiatice, a criticat sever sprijinul 
acordat ciankaișiștilor de către S.U.A. 
„O greșeală fundamentală comisă de 
Statele Unite in Asia, a adăugat 
Tuchman. constă in disperatul ata
șament fată de regimurile căzute in 
ruină și degradare, lipsite de sprijin 
popular și care nu pot supraviețui 
fără sprijinul american. Acest lucru 
este valabil atit in ce privește re

ORIENTUL APROPIAT
O Convorbiri sovieto-egiptene
• Directorul general al C.I.A. la Tel Aviv
MOSCOVA. — Andrei Gromiko, 

ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Mahmud Riad, vicepre- 
mier si ministru de externe al Re
publicii Arabe Unite, aflat intr-o 
vizită oficială la Moscova, ca invi
tat al guvernului sovietic, au schim
bat joi instrumentele de ratificare 
ale Tratatului de prietenie și colabo
rare între U.R.S.S. și R.A.U.. semnat 
la 27 mai. la Cairo, transmite agen
ția T.A.S.S.

Cei doi oameni de stat au făcut un 
schimb de păreri in problemele re
lațiilor sovieto-egiptene. precum și 
asupra situației din Orientul Apro
piat, informează T.A.S.S.

AMMAN.— Un purtător de cuvînt 
oficial a anunțat că forțele de secu
ritate iordaniene au descoperit, in 
cartierul Diebel Akhdar. din Amman,

Orice noi acorduri vor trebui 
să respecte suveranitatea Maltei 
" — precizează o declarație oficială a guvernului Mintoff
LA VALLETTA 1 (Agerpres). — 

în capitala maltezi a fost dată pu
blicității o declarate oficială care 
precizează poziția guvernului Min
toff asupra relațiilor cu Marea Bri- 
tanie și accesului in porturile Maltei. 
Declarația arată câ acordul militar 
angle-maltez încheiat in 1964 este 
„caduc" ; orice nou aranjament va 
trebui, se precizează in declarație, 
„să respecte suveranitatea Maltei".

Pe de altă parte, declarația arată 

cu mult timp înainte. Nicolae 
Ceaușescu este un om de stat și un 
conducător de partid foarte cunoscut, 
a cărui activitate in domeniul politi
cii externe a stirnit interes in întrea
ga lume" — continuă ziarul citat, a- 
râtind apoi că intilnirea dintre cei doi 
președinți va fi cu siguranță rodnică. 
Deșt cele două țâri au orinduiri so
ciale diferite, relațiile reciproce din
tre Finlanda și România au devenit 
destul de active in ultimii ani. Fin
landezii cunosc în mod nemijlocit 
România ca o țară turistică, insă dez
voltarea rapidă a industriei, comer
țului și a celorlalte ramuri economice 
nu au putut rămine neobservate nici 
de cei care nu călătoresc cu delegații 
oficiale și in vizite speciale, scrie 
„Kansan Uutiset".

„Maaseudun Tulevaisuus" relevă, la 
rindul său, in comentariul intitulat 
„Perspective actuale ; Ceaușescu in 
Finlanda", faptul câ „intre Finlanda 
și România nu există nici un fel de 
contradicții, iar in politica externă 
a ambelor țări sint de observat unele 
trăsături similare. Acest fapt s-a re
levat clar și cu ocazia vizitei pre
ședintelui Finlandei la București, fă
cută cu doi ani in urmă. Comerțul 
dintre țările noastre nu s-a dezvol
tat totuși la nivelul dorit", apreciază 
apoi publicația menționată. Reliefind 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ziarul scrie : „In politica 
internațională, el a urmărit. întot
deauna să sublinieze independența 
fiecărei națiuni și să condamne a- 
mestecul in treburile interne ale al
tora. Totodată, el a accentuat impor
tanța înțelegerii și a colaborării in
ternaționale in toate domeniile vie
ții. precum și faptul că problemele 
litigioase dintre țări trebuie clarifi
cate in mod pașnic, pe calea convor
birilor".

„Suomen Sosialidemokraatti", or
gan central al Partidului social-de

mocrat. subliniază că „România duce 
in mod continuu o politică de prie
tenie și colaborare cu țările socialiste 
și promovează legături largi in dife
ritele zone ale lumii. întregul guvern 
finlandez a dorit să-1 intimpine pe 
președintele Ceaușescu și — deși 
acum este perioada concediilor — mi
nistrul Veikko Helle, de exemplu, a 
venit in mod special in acest scop", 
observă cotidianul citat.

gimul Cian Kai-și. cit și cel din 
Saigon".

La rindul său, prof. Arthur Gals- 
ton. de la Universitatea Yale, a de
clarat că „Statele Unite trebuie să 
recunoască guvernul R.P. Chineze 
drept singurul guvern legal ai Chi
nei și, ca atare, să inccteze a re
cunoaște și sprijini regimul cian- 
kaișist".

Jerome Alan Cohen, profesor de 
drept și director al catedrei de studii 
asiatic? de la Universitatea Harvard, 
s-a pronunțat și el pentru „recu
noașterea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U. Organizația 
Națiunilor Unite, a spu,' Cohen, nu 
va putea contribui in mod eficient 
la soluționarea marilor probleme 
care confruntă astăzi comunitatea 
internațională, fără participarea Chi
nei".

o mare cantitate de muniții aparți- 
nind organizațiilor de comando pa- 
lestiner.e. Forțele de securitate au 
confiscat rachete, mitraliere, mate
riale explozive, grenade, patru posturi 
dc emisie, alte materiale militare, 
precum și documente referitoare la 
una dir. bazele rezistentei palesti- 
nene. Cercetările continuă, a men
ționat purtătorul de cuvint.

TEL AVIV. — Un Durtător de cu
vint al Ministerului israelian al Afa
cerilor Externe a anunțat că la Tel 
Aviv a făcut o vizită directorul ge
neral al C.I.A., Richard Helms. 
Acesta a avut întrevederi cu primul 
ministru, G-olda Meir. cu ministrul 
de externe. Abba Eban, și cu minis
trul apărării. Moshe Dayan. în 
cursul convorbirilor au fost abordate 
probleme referitoare ia situația din 
Orientul Apropiat 

câ. pină in prezent, forțele navale 
ale N.A.T.O. nu au fost decit „tole
rate" in porturile malteze, neexis- 
tind o bază juridică a prezenței lor. 
In legătură cu cererea ca navele 
flotei a șasea americane să viziteze 
Malta la o dată apropiată, declarația 
dă un răspuns negativ, apreciind că, 
„in condițiile actuale, asemenea vi
zite nu corespund intereselor Mal
tei".

PROPUNERILE G.R.P. AL REPUBLICII

VIETNAMULUI DE SUD LA CONFERINȚA

DE LA PARIS

0 inițiativă constructivă în vederea 
soluționării pe cale pașnică 

a problemei vietnameze
PARIS 1 (Agcrpres). — In capitala Franței a avut loc, joi, a 119-a 

ședință plenară a conferinței cvadripartitc in problema Vietnamului. 
După cum anunță agcn|ia „Eliberarea", conducătoarea delegației Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, 
NGUYEN TUI BINII. a prezentat o declarație in șapte puncte, care 
constituie o nouă inițiativă constructivă, menită să ducă Ia soluționarea 
pe cale pașnică a problemei vietnameze.

Arâtind că Statele Unite trebuie sâ 
pună capăt agresiunii lor in Vietnam 
și politic»; de „vietnamizare" a răz
boiului. Nguyen Thi Binh a declarat 
că. dacă guvernul american- stabilește 
o dată limită pentru retragerea de 
pe teritoriul sud-vietnamez. in cursul 
anului 1S71. a tuturor forțelor S.U.A. 
și ale aliaților lor, părțile se vor pune 
in același timp de acord asupra mo
dalităților de evacuare in condiții de 
securitate, a efectivelor militare res
pective si asupra eliberării tuturor 
militarilor și civililor luati prizonieri, 
inclusiv a piloților americani aflați 
in R.D.V. „Aceste două operațiuni 
vor începe șl se vor termina la a- 
ceeași dată" — a precizat conducă
toarea delegației G.R.P.. mentionir.d 
că. imed;at ce părțile vor ajunge la 
un acord privind retragerea totală 
din Vietnamul de sud a trupelor in- 
tervenționiste, va fi instituită înce
tarea focului între forțele armate 
populare de eliberare și efectivele 
militare sie S.U.A. Nguyen Thi Binh 
a declarat, de asemenea, că guvernul
S.U.A. trebuie să resnecte cu strictețe 
dreptul la autodeterminare al popu
lației sud-vietnameze, să pună capăt 
amestecului in afacerile interne ale 
Vietnamului de sud și sprijinului pe 
care il acoidă administrației război
nice de la Saigon. „Forțele politice, 
sociale și religioase din Vietnamul de 
sud, care aspiră spre pace și înțele
gere națională, vor acționa in vede
rea instaurării la Saigon a unei noi 
administrații, care să se pronunțe in 
favoarea păcii, independentei, neutra
lității și democratici. Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud va începe ime
diat convorbiri cu o asemenea admi
nistrație in vederea constituirii unui 
guvern larg, de înțelegere națională, 
care să-și asume funcțiile corespun
zătoare in perioada dintre restaurarea 
păcii și alegerile generale, al căror 
organizator va fi“ — a dec’arat con
ducătoarea delegației G.R.P. Ea a 
menționat că încetarea focului între

Președintele Tito l-a Însărcinat 
pe D. Biedici cu alcătuirea 

noii Vece Executive Federale
BELGRAD 1 (Agerpres). — Agen

ția Taniug a anunțat, joi, că pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, l-a primit, la 25 iunie, pe 
Djemal Biedici, președintele Skupș- 
tinei R.S. Bosnia și Herțegovina, și 
i-a Încredințat mandatul pentru alcă
tuirea noii Vece Executive Federale.

★
BELGRAD 1 (Agerpres). — Vecea 

Executivă Federală a R.S.F. Iugosla
via, întrunită joi sub președinția pre
mierului Mitia Ribicici, a examinat 
o serie de probleme din domeniul 
relațiilor cu străinătatea, din sectorul 
economic și in legătură cu bugetul 
federal — informează agenția Taniug. 
La ședință au participat și reprezen
tanții vecelor executive republicane.

Secretarul de stat pentru afacerile 
externe, Mirko Tepavaț. a prezentat 
un raport cu privire la recenta vizită

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene a 
dat publicității o declarație 
— difuzată de agenția A.C.T.C. — in 
care protestează împotriva prezen
ței la Seul a vicepreședintelui S.U.A., 
Spiro Agnew, a premierului japonez, 
Eisaku Sato, și a ..reprezentanților" 
regimurilor ciankaișist și saigonez 
pentru a participa la așa-zisa „cere
monie de instalare în postul de pre
ședinte" a lui Pak Cijan Hi. După 
ce relevă că imperialiștii americani 
urmăresc să folosească Coreea de sud 
ca avanpost in agresiunea lor în 
Asia, declarația subliniază că guver
nul R.P.D. Coreene condamnă in 
mod hotăcit activitatea de subminare 
dusă de imperialiștii S.U.A., și con
sideră vizitele menționate drept o 
provocare la adresa întregului popor 
coreean.

Ambasadorul României 
ld PrQCJCI/ Ion °t>radovici, a oferit, 
joi după-amiază, un cocteil cu oca
zia plecării sale definitive din Re
publica Socialistă Cehoslovacă. Au 
participat Andrei Barcak, ministrul 
comerțului exterior, Karel Kurka, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai unor in
stituții centrale de stat.

La Moscova a avut loc o 
întîlnire prietenească a tine- 
rilor din diferite capitale ale țărilor 
socialiste, desfășurată 6ub deviza 
„Noi construim socialismul și comu
nismul". La intilnire au participat 
delegații din capitalele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Cubei, R. D. Germa
ne, Mongoliei, Poloniei, României, 

forțele armate populare de .eliberare 
și trupele regimului saigonez va fi 
instituită imediat ce va fi format gu
vernul de ințelegere națională, care 
va avea menirea să asigure toate li
bertățile democratice ale populației 
sud-vietnameze.

In continuare, vorbitoarea a arătat 
că părțile vietnameze vor reglementa 
împreună problema forțelor armate 
vietnameze din Vietnamul de sud, in 
spiritul înțelegerii naționale, al ega
lității și respectului reciproc, fără 
intervenție străină.

In ceea ce privește reunificarea 
Vietnamului, Nguyen Thi Binh a 
declarat câ ea se va realiza „pas cu 
pas, prin mijloace pașnice, pe baza 
discuțiilor și acordurilor dintre cele 
două zone".

Conducătoarea delegației G.R.P. a 
subliniat că Vietnamul de sud va 
promova o politică externă de pace 
și neutralitate, va stabili relații cu 
toate țările, indiferent de regimul lor 
politic sau social, in conformitate cu 
principiile coexistenței pașnice.

In încheiere, conducătoarea delega
ției Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a spus că părțile urmează să se 
pună de acord asupra modalităților 
de respectare a garanțiilor interna
ționale privind acordurile ce vor 
fi realizate.

Luind cuvintul, șeful delegației 
R.D. Vietnam, Xuan Thuy, a expri
mat sprijinul deplin al R.D.V. față 
de propunerea in șapte puncte a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud. 
Această propunere, care reflectă as
pirațiile spre independență, pace, 
neutralitate și democrație ale popu
lației sud-vietnameze. a subliniat 
Xuan Thuy, „este o mărturie a do
rinței G.R.P. de a ajunge Ia un acord 
cu toate părțile in vederea restabili
rii urgente a păcii in Vietnam, pe 
baza respectării drepturilor sacre ale 
poporului vietnamez".

Aceeași agenție relatează, pe de altă 
parte, că, potrivit unei declarații a 
secretarului federal pentru informa
ții, Djemal Biedici întreprinde in 
prezent consultări in republici și pro
vincii in legătură cu formarea noului 
guvern iugoslav.

★
a delegației guvernamentale iugosla
ve in R. P. Chineză. Aprobind rapor
tul, menționează agenția, Vecea Exe
cutivă Federală a apreciat in mod fa
vorabil rezultatele acestei vizite. Po
trivit aprecierilor Vecei. aceste re
zultate oferă o bună bază pentru dez
voltarea in continuare a colaborării 
Iugoslaviei cu R. P. Chineză.

Vecea Executivă Federală a apro
bat, de asemenea, mai multe măsuri 
menite să ducă la accelerarea lucră
rilor pentru înlăturarea consecințelor 
cutremurului din regiunea bosniacă.

agențiile de presă transmit:
Ungariei, Uniunii Sovietice și R. D. 
Vietnam.

Un nou guvern olandez 
de coaliție a fost format miercuri de 
Barend Biesheuvel, șeful grupului 
parlamentar antirevoluționar (calvi
nist moderat).

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, și Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întrea
ga Chină, președinte de onoare al A- 
sociației de prietenie China-Japonia, 
au avut o nouă intilnire cu delegația 
Partidului Komeito din Japonia, con
dusă de Yeshikatsu Takeiri, preșe
dintele partidului. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire prietenească, 
menționează agenția China Nouă.

0 delegație a Uniunii na
ționale a cooperativelor a- 
gricole de producție din Ro- 
mânin, condusă de președintele
U.N.C.A.P., Gheorghe Petrescu, se 
află intr-o vizită in R. F. a Germa
niei la invitația conducerii Uniunii 
cooperatiste ..Raiffeisen" — cea mai 
mare organizație cooperatistă vest- 
germană. In cadrul convorbirilor cu 
conducerea „Raiffeisen" au fost ana
lizate căile care să permită stabili
rea de contacte permanente intre 
cele două uniuni, precum și dezvol
tarea unor legături economice, reci
proc avantajoase.

Locuitorii Moscovei aduc 
un ultim omagiu

DE STAT
Al PLANIFICĂRII 
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 1. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Tovarășul Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării al Republicii Socialiste 
România, care poartă convorbiri la 
Budapesta in legătură cu dezvoltarea 
colaborării economice româno-unga- 
re, a fost primit joi de Lajos Feher, 
vicepreședinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
La primire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, au fost 
de față Irrire Pardi, președintele Ofi
ciului național de planificare al 
R. P. Ungare, și Dumitru Turcus, 
ambasadorul României la Budapesta.

In aceeași zi, Maxim Berghianu a 
făcut o vizită la uzinele „Egyesult 
Izo" din Budapesta.

Seara, ambasadorul României la 
Budapesta a oferit un cocteil. Au 
luat parte Imre Pardi, Gyula Karadi, 
prim-vicepreședinte al Oficiului na
țional de planificare, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe un
gar și alte persoane oficiale ungare.

-------------------------------------------- > 4^

ÎNCHEIEREA 
CONVORBIRILOR 

BULGARO-GRECEȘTI
SOFIA 1 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit 
joi pe subsecretarul de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Gre
ciei, Christos Xanthopoulos-Palamas, 
care i-a inminat un mesaj de bună
voință din partea premierului grec, 
Gheorghios Papadopoulos, După cum 
precizează agenția B.T.A., in mesaj 
este exprimată dorința ca relațiile 
dintre Grecia și Bulgaria să se dez
volte cu succes.

★

La Sofia s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre ministrul afacerilor ex
terne al Bulgariei, Ivan Bașev. și sub
secretarul de stat la Ministerul de Ex
terne al Greciei, Christos Xan
thopoulos-Palamas. In cursul con
vorbirilor, relatează agenția B.T.A., 
au fost relevate dezvoltarea relații
lor bilaterale și interesul pentru 
extinderea și adincirea lor in dome
niul economic, îndeosebi in cadrul 
colaborării industriale, progresului 
tehnico-științific și turismului. Păr
țile și-au exprimat hotărirea de a 
adopta măsuri concrete suplimentare 
in direcția înfăptuirii în practică a 
acestei colaborări.

Examinarea situației din Balcani, 
menționează agenția, a decurs sub 
semnul dorinței reciproce de însănă
toșire In continuare a atmosferei in 
această regiune. Convorbirile în pro
blema securității europene și dezar
mării au arătat o mare apropiere a 
părerilor exprimate de cele două 
părți. Au fost examinate, de aseme
nea, o serie de alte probleme actuale 
ale situației internaționale, preci
zează B.T.A.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, 
Willi Stoph, l-a primit joi pe minis
trul de externe al Cubei, Râul Roa 
Garcia, aflat intr-o vizită oficială la 
Berlin. In cursul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej, informează 
agenția A.D.N., a fost exprimată sa
tisfacția părților pentru dezvoltarea 
de pină acum a relațiilor dintre cele 
două state.

Cea de-a 6-a întîlnire an- 
glo-polonă la „masa rotun
dă", care s-a desfășurat la Cam
bridge, și la care au participat re
prezentanți ai vieții politice, econo
mice, științifice și presei din cele 
două țări, a luat sfirșit. în cursul in- 
tilnirii au fost examinate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor polono- 
britanice in cadrul colaborării dintre 
țările din estul și vestul Europei, in
formează agenția P.A.P.

Cea de-a treia rundă de 
HCyOCiCri Pf*v^n^ cheltuielile de 
întreținere a trupelor americane 
staționate In R. F. a Germaniei s-a 
încheiat la Bonn, fără rezultate con
crete. Intr-un comunicat dat publi
cității la Bonn se arată că negocie
rile vor fi reluate peste cîteva săp- 
tămini la Washington.

celor trei eroi
MOSCOVA 1 (Agerpres) — Tru

purile neînsuflețite ale cosmonauți- 
lor sovietici Gheorghi Dobrovolski, 
Vladislav Volkov și Viktor Pațaev, 
caro au încetat din viață miercuri, 
in timpul înapoierii pe Pămint. după 
îndeplinirea unui program științific 
de 24 de zile in Cosmos, au fost 
depuse joi in clădirea Casei Centrale 
a Armatei Sovietice, anunță agenția
T.A.S.S.

Reglementarea diferendelor dintre Algeria 
și Compania franceză de petrol

ALGEIl 1 — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite ! L» 
Alger a fost semnat un acord între Societatea națională algeriană <!• 
hidrocarburi — Sonatrach — șl Co mpania franceză dc petrol — C.F.P.

încheiat pe o pe
rioadă de zece ani, a- 
cordul prevede că gru
pul francez va avea o 
cotă-parte de 49 la sută 
din țițeiul extras din 
cunoscutul zăcâmint de 
.’a Hasâ Messaoud, 
ceea ce, in ritmul ac
tual de producție, re
prezintă aproximativ 7 
milioane tone anual. 
Conform acordului, 
C.F.P. va plăti țițeiul 
care-i revine la prețul 
de producție, obligin- 
du-se. in același timp, 
să achite impozitele pe 
baza ordonanțelor și

decretelor algeriene 
din 20 aprilie 1971. In 
plus, compania fran
ceză va investi in Al
geria o anumită sumă 
fixată per baril de țiței 
și va păstra in această 
țară o parte a cifrei 
sale de afaceri.

In comunicatul dat 
publicității după în
cheierea acordului se 
menționează că suma 
fixată de guvernul al- 
gerian cu titlul de in
demnizație pentru bu
nurile companiei na
ționalizate in Algeria a 
fost acceptată de către

Plenara C. C. al Partidului 
Muncii din Albania

TIRANA 1 (Agerpres). — Intre 29 
iunie și 1 iulie, la Tirana a avut loc, 
sub președinția lui Enver Hodja, 
prim-șecretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, cea de-a 12-a 
Plenară a C.C. al P.M.A. — infor
mează agenția A.T.A. Plenara a 
examinat raportul Biroului Politic cu 
privire la proiectul de directive ale 
celui de-al cincilea plan cincinal de 
dezvoltare economică și culturală a

Dezvoltarea dinamică 
a raporturilor interbalcanice 

o UN ARTICOL DIN REVISTA „MEDJUNARODNA 
POLITIKA"

BELGRAD 1 (Agerpres). — Intr-un 
articol consacrat colaborării in Bal
cani, revista iugoslavă „MEDJUNA
RODNA POLITIKA" scrie că „spre 
deosebire de deceniile trecute, in ul
timul timp in această zonă 8-au în
registrat tendințe pozitive, o dezvol
tare dinamică a raporturilor".

Cea mai nouă evoluție favorabilă 
a relațiilor interbalcanice, scrie re
vista, a fost posibilă ca urmare a ac
ceptării principiului privind posibi
litățile de colaborare intre țări cu 
sisteme sociale diferite, paralel cu 
respectarea reciprocă a independen
ței, suveranității și integrității terito
riale, a neamestecului in treburile 
interne ale altor țări.

Se poate afirma clar că inițiativele 
orientate spre promovarea relațiilor 
interbalcanice și intensificarea cola
borării s-au bucurat de o primire 
foarte favorabilă in rindurile opiniei 
publice din țările balcanice, care a 
înțeles foarte bine că ceea ce a con

In orașul Debrecen s au 
încheiat convorbirile româno-ungare 
in problema micului trafic de fron
tieră, purtate intre delegațiile între
prinderilor comerciale din județele 
de frontieră ale României și Un
gariei. Convorbirile, care s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de colaborare 
și ințelegere reciprocă, vor continua 
intr-un viitor apropiat, in vederea 
începerii in cel mai scurt timp a 
micului trafic de frontieră dintre 
cele două țări.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, * 
primit pe ministrul afacerilor externe 
al Guvernului Regal de Uniune 'Na
țională al Cambodgiei, Sarin Chhak, 
cu care a avut o convorbire priete
nească, anunță agenția Taniug. La 
primire a fost de față Mirko Tepa
vaț, secretar de stat pentru afacerile 
externe.

La invitația ministrului 
de externe al R.P. Albania, 
Nesti Nașe, la Tirana a sosit joi, in
tr-o vizită de prietenie, Sarin Chhak, 
ministrul de externe al guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei, informează agenția A.T.A.

Societatea poloneză de
ales ca membru algeogratie -

său de onoare pe profesorul Vintilă 
Mihăilescu, președintele Societății de 
științe geografice din Republica So
cialistă România.

ai Cosmosului
Locuitorii Moscovei și oaspeții 

strâini aflați in capitala sovietică 
au început să se perinde prin fata 
catafalcului, pentru a aduce celor 
trei croi ai Cosmosului ultimul lor 
omagiu.

La catafalcul cosmonauțllor au 
făcut joi de gardă Leonid Bre ț nev, 
Nikolai Podgornii, Alexei Kosighin, 
și alți conducători ai Uniunii Sovie
tice.

Compania franceză de 
petrol. C.F.P. se obligă, 
în același timp, să a- 
chite, in cel de-al doi
lea semestru al anului 
in curs, toate impozi
tele datorate trezoreriei 
algeriene, în baza pro
centelor fixate recent 
de către guvernul a- 
cestei țări. Acordul, se 
menționează în comu
nicat. reglementează 
definitiv toate diferen
dele existente între Al
geria și grupul C.F.P.» 
în special cele ivite 
după naționalizare.

R. P. Albania pentru anii 1971—1975, 
prezentat de Abdyl Kellezi, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.A., președintele Comisiei Planu
lui de Stat. Plenara a aprobat pro
iectul de directive. în cursul lunii 
iulie, proiectul va fi dat publicității, 
pentru a fi supus unei largi discuții 
in organizațiile de partid și în rindul 
maselor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate. Tn încheierea lucrărilor» 
Enver Hodja a rostit o cuvintare.

stituit „trecutul balcanic" nu a fost 
un element pozitiv și că viitorul nu 
trebuie să se prezinte astfel. Intr-o 
lume in care se ajunge, in mod ine
vitabil, la o colaborare tot mai largă» 
Balcanii nu pot și nu trebuie să re
prezinte o excepție, afirmă revista.

Evocind colaborarea iugoslavo- 
română, revista subliniază că ea * 
devenit un model de colaborare egală 
in drepturi, încununată de sucoes. 
Relațiile politice se află la un nivel 
foarte înalt, contactele intre oamenii 
de stat reprezintă o practică per
manentă și obișnuită in care se gă
sesc posibilități de promovare * 
schimburilor, a cooperării industriale 
și a tuturor formelor de colaborare 
economică. Sistemul hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de Fier 
reprezintă cel mai elocvent și cel mai 
cunoscut exemplu al unei asemenea 
evoluții a relațiilor iugoslavo-române 
de prietenie și bună vecinătate, con
chide „Medjunarodna Politika".

Urmările calamităților 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 1 (A- 
gerpres). — Abundentele căderi 
de zăpadă și ploile violente 
care au afectat în ultimele două 
săptămîni mai multe provincii 
din Chile au cauzat moartea a 
15 persoane și au provocat pa
gube de aproximativ 9 mili
oane dolari — a anunțat minis
trul chilian de interne, Jose 
Toha. Se apreciază, totodată, 
că peste 2 000 de persoane au 
rămas fără locuințe. Ministrul 
de interne a subliniat că guver
nul întimpină enorme dificul
tăți in eforturile sale de a aju
tora pe sinistrați ca urmare a 
noilor furtuni care afectează 
numeroase regiuni ale țării.

„0 vară cu totul neobiș- 
nilitâ" ~~ astfel apreciat în
R.F.G. sezonul estival care, anul 
acesta, a rezervat surprize deosebite. 
In Alpil Bavariei, de la o altitudine 
de 1 600 de metri in sus a nins, ter
mometrul coborind între minus 1 
și minus 7 grade. Ploi torențiale au 
căzut pe Întreg teritoriul R.F.G., iar 
in unele locuri au fost înregistrate 
furtuni violente. în diferite regiuni 
ale Bavariei, furtuna a smuls acope
rișuri de case și a desrădăcinat 
pomi. La 1 iulie, la Bonn, caloriferele 
erau fierbinți.
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