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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, 

la sediul Comitetului Central 
a avut loc Consfătuirea de lucru

a activului de partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cultural-educative

Realizări 
de prestigiu 

in primul 
semestru 
al anului
Judeful Constanța

Industria Județului Constanta 
a încheiat prima Jumătate a 
anului cu rezultate remarcabile. 
Pe ansamblul județului, la pro
ducția globală industrială s-a 
înregistrat un excedent de 
58 291 000 lei. Iar la producția 
marfă vlndută și încasată un 
plus de 126 193 000 lei. Conco
mitent, nu fost îndeplinite sar
cinile livrărilor pentru export.

S-au produs peste plan im
portante cantități de îngrășă
minte (ostatice, piese de schimb 
auto și pentru tractor, hirtie 
obișnuită șl înnobilată, țesături, 
conserve, produse lactate, mobi
lă, prefabricate din beton.

Jude|ul Mehedinți
Șl Întreprinderile industriale 

din județul Mehedinți au în
cheiat bilanțuri rodnice. Astfel, 
in prima jumătate a anului ele 
au realizat o producție globală 
al cărei nivel depășește cu 39,8 
la sută pe cel din perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Nivelul producției marfă stabi
lit prin prevederile planului se
mestrial a fost depășit cu 43.1 
milioane lei, iar la producția 
marfă , vindută și încasată s-a 
obținut un spor de 31.4 milioa
ne lei. reprezentind o creștere 

. de 36.6 la sută față de primul 
' semestru al anului 1970. Indus
tria mehedințeană a livrat In 
plus 414.2 milioane Kwh ener
gie electrică, 4 vagoane de mar
fă pe două osii, 236 mc cheres
tea de fag, precum și alte sor
timente.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESCU, A PRIMIT

DELEGAȚIA BIROULUI
1

ADUNĂRII NAȚIONALE FRANCEZE
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 9 
iulie delegația Biroului Adunării 
Naționale Franceze, care se află 
în vizită în țara noastră.

La primire au fost de față Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, și Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat.

A luat parte Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu parlamen
tarii francezi. în timpul convorbi
rii s-a subliniat cu satisfacție că 
relațiile dintre România și Fran
ța cunosc o dezvoltare continuă,

multilaterală, în interesul ambelor 
state. De asemenea, au fost abor
date probleme privind înfăptuirea 
securității europene, normalizarea 
relațiilor pe continentul nostru, 
precum și alte aspecte legate de 
îmbunătățirea climatului Interna
țional. A fost relevată contribuția 
pe care parlamentarii o pot aduce 
la dezvoltarea colaborării și înțe
legerii intre popoare, la întărirea 
păcii în lume.

Convorbirea dintre președintele 
Consiliului de Stat și membrii de
legației Biroului Adunării Națio
nale Franceze s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate șl 
stimă reciprocă.

la Giurgiu a intrat în funcțiune o mare țesătorie
GIURGIU (Corespondentul 

„Scinteii", Florea Ceaușescu). — 
La Giurgiu a început să produ
că. înainte de termenul prevă
zut, țesătoria cu finisaj pentru 
țesături din fire chimice și de 
bumbac „Dunărea11, cea mai 
mare unitate de acest fel din 
țară. Acest important obiectiv 
industrial a intrat în funcțiune 
:u o capacitate de 2,1 milioane 
mp de țesături crude, iar în mai 
puțin de un an. potrivit anga
jamentului luat de constructori 
și beneficiar, va atinge para

metrii stabiliți in proiect, adică 
55 milioane mp pe an țesături 
crude și finisaj.

De remarcat faptul că prin 
scurtarea termenului de con
strucție se creează condiții op
time pentru sporirea producției 
anuale cu un milion mp de țe
sături față de cifrele stabilite 
inițial.

Noua unitate industrială este 
dotată cu echipament tehnic a- 
sigurat de întreprinderi construc
toare de mașini din tară.

iN FORUMUL MUNCITORESC DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERILOR
O dezbatere profundă, 

multilaterală 

a întregii activități 

economice si sociale

Vineri, 9 Iulie, a.c., a avut loc 
la sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român Con
sfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural- 
educative, consacrată dezbaterii 
muncii politico-ideologice, de edu
cație marxist-leninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, în lumina propunerilor de 
măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate în 
unanimitate de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 
6 iulie 1971.

Lucrările Consfătuirii au fost 
prezidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. La 
ședință au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Dumitru Po
pescu. Miron Constantinescu, Mi
hai Gere, Ion Iliescu, Vasile Pati- 
lineț.

La Consfătuire au participat 
șefi de secție și activiști ai Comi

In jude|ul Suceava

Noi capacități 
de producție
SUCEAVA. — (Coresponden

tul „Scinteii", I. Manea) : In 
cadrul acțiunii de dezvoltare a 
capacităților de producție, la 
exploatarea minieră Fundul 
Moldovei, județul Suceava, a în
ceput să producă, cu trei luni 
mai devreme față de prevederi
le graficului, două linii tehno
logice de preparare a minereuri
lor neferoase, cu o capacitate de 
peste 70 000 tone anual. Acest 
succes se datorește atit bunei 
organizări a muncii construc
torilor pe șantier, cit Si preocu
pării beneficiarului pentru asi
gurarea la timp a întregii do
cumentații și a utilajelor.

De ademenea. la centrala dis
peceratului întreprinderii elec
trice din Suceava a fost efec
tuată manevra pentru a pune 
sub tensiune efectivă cu sar
cini de producție noua linie 
electrică aeriană de 110 KV pe 
distanța Botoșani-Săveni, pre
cum și 6tația de transformare 
aferentă de 110 20 KV Noul o- 
biectiv energetic asigură pre
luarea axelor de electrificare 
rurală existente în această zonă 
și creează condiții pentru creș
terea indicilor de siguranță in 
alimentarea consumatorilor cu 
energie electrică. 

tetului Central, secretari cu pro
blemele de propagandă ai comite
telor județene de partid, secretari 
ai comitetelor de partid din mari 
întreprinderi industriale, de la cen
tre universitare, din institutele de 
invățămînt, artă și cultură, con
ducerile Academiei de științe so
ciale și politice, ale școlilor de 
partid din Capitală și interjude- 
țene, conducători ai Ministerului 
învățamîntului, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Arta, ai 
unor instituții de artă și cultură, 
ai Uniunilor de creație, directori 
de teatre, scriitori, muzicieni, ar
tiști plastici, arhitecți, oameni de 
știință, cadre din conducerile or
ganizațiilor de masă și obștești, ale 
Consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germa
nă, cadre didactice, membri ai 
Comisiei ideologice și Comisiei de 
cultură și presă ale Comitetului 
Central, redactori-șefi ai presei 
centrale și locale, ai presei 
literar-artistice, directori de edi
turi, lucrători în domeniul cine
matografiei și al radioteleviziunii.

Printr-o mai bună organizare, timpul dintre 
seceriș și insămînțări poate fi mult redus

In întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole se lucrează 
intens la recoltat, la însămințarea 
culturilor duble de porumb, fasole 
soia și plante furajere. In prezent 
există condiții pentru intensificarea 
acestor lucrări de deosebită însem
nătate. In acest scop este necesar să 
se utilizeze întreaga capacitate de 
lucru a combinelor, preselor de ba
lotat și mijloacelor de transport. 
O atenție deosebită trebuie sâ se a- 
corde recoltării lanurilor cu griu 
culcat : peste tot acolo unde nu pot 
intra combinele să lucreze echipele 
de cosași și seccrători, astfel ca nici 
un bob din noua recoltă să nu fie 
risipit. Intr-o serie de județe din 
sudul țării, unde recoltatul a în
ceput mai devreme, s-a creat un 
decalaj intre seceriș și însămințarea 
culturilor duble. Este imperios nece
sar ca acum cind există suficientă 
rezervă de umiditate in 6ol să se 
lucreze zi și noapte la eliberarea șl 
pregătirea terenului pentru insămîn- 
țarea neintirziată a culturilor duble. 
Folosind fiecare oră bună de lucru 
in cimp, oamenii muncii din agri
cultură vor asigura stringerea fără 
pierderi a cerealelor păioase și obți

La dezbateri au luat cuvîntul : 
Petre Constantin, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Ion Jinga, secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., Ilie Rădulescu, șeful Sec
ției propagandă a C.C. aJ P.C.R.. 
Mihnea Gheorghiu, scriitor, Tra
ian Ștefănescu, președintele Uni
unii Asociațiilor Studențești, Ion 
Rațek, secretai- al comitetului de 
partid de la mina Lupeni, Banyai 
Ladislau, vicepreședinte al Acade
miei de Științe Sociale și Politice. 
Bujor Sion, președintele Comite
tului de Radio și Televiziune, Ma
rian Avram, muncitor, membru al. 
comitetului de partid de la uzi
nele „23 August11, Eduard Eisen- 
biirger, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, redactor-șef al publica
ției „Karpaten Rundschau", Letay 
Lajos, redactor-șef al revistei 
„Utunk", Victor Enășoaie, secretar 
al Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, Dan Marțian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.,

nerea unei producții bune la cea de 
a doua cultură.

In județul Dolj cooperativele agri
cole de producție au recoltat, pină 
la 7 iulie, toate cele 8 267 ha culti
vate cu orz, iar la griu. din 
127 306 ha in cultură, au fost recol
tate 27 668 ha. Datorită condițiilor 
optime in care s-au efectuat insă- 
mințările in toamna anului trecut, a 
cantităților sporite de îngrășăminte 
chimice aplicate, in marea majoritate 
a unităților recolta este bună.

Raidul întreprins prin mai multe 
unități cooperatiste a permis o serie 
de constatări despre modul cum se 
desfășoară campania de recoltare. 
La cooperativa din satul Glod. în 
primele ore ale dimineții, cind rouă 
nu permitea combinelor să intre in 
lan, brigadierul Marin Stîngu îm
preună cu 60 de cooperatori secerau 
la punctul Lacul Cremenii, unde 
griul era căzut. In timpul acesta, 
mecanizatorii lucrau la pregătirea te
renului pentru însămințarea culturi
lor duble in alte tarlale, unde pă- 
ioasele fuseseră recoltate cu o zi 
înainte. O bună organizare a muncii 
am intilnit și la C.A.P. Calopăr. 
După cum ne arăta Constantin Șe

Prezidiului 
al C.C. al 
membru al 

al Prezidiu- 
P.C.R..

ministru pentru problemele tine
retului, Aurel Baranga, scriitor, 
Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Paul Ni
culescu-Mizil. membru al Comite
tului Executiv, al “ 
Permanent, secretar 
P.C.R.. Virgil Trofin, 
Comitetului Executiv, 
lui Permanent ai C.C. al 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

La ultima parte a ședinței au 
participat membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., miniștri, condu
cători ai instituțiilor centrale.

In încheierea lucrărilor Consfă
tuirii, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, care a făcut o amplă expunere, 
subliniată în repetate rînduri cu 
îndelungi și puternice aplauze de 
către participanții la consfătuire.

larii, președintele cooperativei, dato
rită pregătirii minuțioase a combi
nelor, ritmul zilnic de lucru se am
plifică, ceea ce va permite ca recol
tatul să se termine in timpul plani
ficat.

In unele unități se constată multe 
neajunsuri care se interpun in calea 
realizării unui flux continuu de des
fășurare a lucrărilor de recoltat, la 
însămințarea culturilor duble. Din 
cauza deselor defecțiuni ce se ivesc 
la combine și presele de balotat paie, 
fluxul de lucru este adesea fragmen
tat. Acest fapt a dus deja la un 
decalaj mare intre lucrările de re
coltat și însămințarea culturilor 
duble. Pe județ, din cele aproape 
40 000 ha recoltate, sint pregătite nu
mai 13 300 ha, iar însămințate cu cul
turi duble doar 10 600 hectare. La 
C.A.P. Gallciuica, deservită de sec
ția I de la S.M.A. Perișor, datorită 
intervenției tardive a atelierului me
canic o combină a stat defectă In 
lan mal mult de 4 ore. Din aceeași 
cauză, o altă combină a fost scoasă 
din lan și dusă la 6ediul cooperati
vei pentru a suda o piesă la siste
mul de ventilație. La cooperativa 
Urzicuța, ne relata tovarășul Ilie 

Unitățile economice din întreaga 
țară au încheiat de curind o etapă 
importantă de muncă din intiiul an 
al cincinalului. Bilanțul activității 
economice și financiare din semes
trul I și măsurile necesare pentru 
asigurarea îndeplinirii integrale a 
planului și a angajamentelor asuma
te pe 1971 vor constitui nu peste mult 
timp obiectivul dezbaterilor din adu
nările generale ale salariaților. Prin 
menirea ce le-a fost conferită in via
ța întreprinderilor și a celorlalte or
ganizații economice, adunările gene
rale ale salariaților au căpătat, indis
cutabil, semnificația unui autentic e- 
veniment. Este momentul potrivit să 
scrutăm o privire retrospectivă pen
tru a vedea in ce măsură comitetele 
de direcție au dat viață hotăririlor. 
propunerilor și sugestiilor adoptate in 
iarnă de adunările generale și tot
odată să /punem in lumina cuvenită 
elementele de natură sâ facă din 
apropiatele adunări veritabile foruri 
in care muncitorii, inginerii, teh
nicienii. economiștii. toți salariații 
să participe activ, in mod organizat, 
cu deplină responsabilitate la condu
cerea întregii activități a întreprin
derii. Că in lunile care au trecut din 
acest an comitetele de direcție și-au 
axat temeinic activitatea pe platfor
ma de lucru elaborată de adunările 
generale ale salariaților desfășurate 
la începutul anului o atestă mai con
vingător ca orice altceva însuși mo
dul in care a evoluat în toată aceas
tă perioadă realizarea sarcinilor de 
plan.

Dar. portofoliul consistent de pro
puneri 1 și idei prețioase reieși
te din precedenta ediție a adunărilor 
generale ale salariaților nu a fost

Ciutureanu, președintele cooperativei, 
din cele 12 combine ale secției de la 
S.M.A. Birca, ce deservește coope
rativa, zilnic 4 sint defecte. Nici nu 
este de mirare că in 5 zile s-au 
recoltat numai 60 ha. Combinele 
nu au fost bine reparate, iar acum 
griul a început să se scuture. La fel 
la C.A.P. Giubega, din cele șase 
prese de balotat paie numai 3 lu
crau, celelalte fiind defecte. Situații 
asemănătoare pot fi intilnite în 
multe locuri. Tocmai aceste situații 
impun ca acum atelierele mecanice 
să fie permanent în cimp. sâ poată 
interveni de cite ori este nevoie 
pentru a reduce la minimum-stag
nările combinelor și preselor de ba
lotat.

In cursul raidului am constatat că 
in unele unități există situații cind 
boabele cu umiditate mai mare de- 
cit normele admise nu sint trimise 
la siloz, unde există posibilități de 
uscare, și nici nu se iau măsuri pen-

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a) 

absolut pretutindeni — și avem, cu 
deplin temei, pretenția ca reușita, in 
acest caz, să fie pretutindeni sută 
la sută — valorificat prompt și cu 
maximă eficiență. Dintr-o discuție 
purtată în urmă cu citeva zile cu mai 
mulți salariați ai uzinei „Autobuzul11 
din Capitală am reținut că o seamă 
din propunerile făcute cu prilejul 
adunării generale din iarnă au rămas 
fără nici un ecou în comitetul de di
recție al amintitei întreprinderi. Ing. 
Grigore Constantinescu, șeful secției 
mecanică II, ne-a spus că deși unele 
propuneri privind mai buna folosire 
și întreținere a utilajelor au fost a-

IN PREAJMA
ADUNĂRILOR GENERALE

ALE SALARIAȚILOR

preciate ca interesante, acum cind ne 
aflăm în pragul unei noi adunări ge
nerale se constată că nu s-a între
prins nimic in acest sens. Maiștrii 
Constantin Popa și Dumitru Cioran 
au relevat de asemenea că propune
rile care vizau organizarea rațională 
a depozitului de laminate și a trans
portului intern, domenii in care in 
prezent continuă să se irosească încă 
multă forță de muncă, au rămas și 
ele in stadiu de... simple propuneri.

In asemenea împrejurări pierderea 
pentru colectivul uzinei, pentru eco
nomia națională este dublă : prin 
ignorarea propunerilor formulate de 
participanții la dezbateri, comitetele 
de direcție se privează ele însele de 
experiența masei largi a salariaților, 
de capacitatea și spiritul lor de ini
țiativă, de contribuția lor la adopta
rea celor mai indicate măsuri și de
cizii in toate problemele curente și 
de perspectivă ale activității econo
mice a întreprinderilor. In al doilea 
rind, trebuie ținut seama și de fap
tul că atita vreme cit propunerile 
salariaților nu rămin „piese11 de do
sar, dacă ele se aplică și se obțin 
rezultatele scontate, salariații sînt în
demnați să participe și mai activ, zi 
de zi — și nu numai cu prilejul adu
nărilor generale — la efortul colec
tiv pentru buna gospodărire a trebu
rilor întreprinderii.

Dubla calitate ce o are fiecare sa
lariat din unitățile economice — de 
proprietar al mijloacelor de produc
ție și de producător de bunuri ma

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Președintele Consiliului National al Frontului Unitdfii Socialiste 

din Republica Socialistă România

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți mulțumirile mele călduroase pentru felicitările pe 

care mi le-ați adresat cu ocazia alegerii mele ca președinte al Comitetu
lui Național al Frontului Unității Poporului din Republica Populară 
Polonă.

Exprim convingerea întăririi prieteniei și frăției intre popoarele noas
tre șl toate popoarele iubitoare de pace.

teriale — li conferă și datoria de a 
urmări stăruitor, in intervalul din
tre două adunări generale, cum sint 
aplicate propunerile. Fiecare sala
riat are dreptul, ba chiar, am zice, 
obligația, să se intereseze îndeaproa
pe de modul In care se traduc în 
viață hotăririle. propunerile și su
gestiile colectivului. In fond, reușita 
unei adunări generale ține în egală 
măsură și de modul in care, ulterior 
desfășurării ei, colectivul de salariați 
urmărește activ aplicarea programului 
de acțiune ce și l-a propus. Trebuie 
bine înțeles că adunarea generală a 
salariaților nu-i un simplu cadru de 
schimb de păreri, ci mai presus de 
aceasta ea reprezintă un organ de 
conducere, organizare și control. Pri
vită din această perspectivă, reiese 
că adunarea generală a salariaților 
trebuie să se facă simțită permanent, 
zi de zi. în viața întreprinderilor și 
unităților noastre economice, și nu 
doar de două ori pe an cind salaria- 
ții se întilnesc in ședințele de lucru 
ale acestui înalt for de conducere 
muncitorească.

Este de la sine înțeles că finali
zarea propunerilor trebuie să aibă 
loc în mod organizat. Sub acest as
pect. un rol important revine orga
nizațiilor de partid, organelor sin
dicale. care au datoria să exerci
te un control permanent asupra mă
surilor stabilite și a propunerilor 
făcute în adunări și să determi
ne factorii chemați să le transpună 
neîntîrziat în fante. Cit privește a- 
dunările generale ce vor avea loc 
peste puțin timp, este necesar ca în 
fiecare unitate să se întreprindă o 
minuțioasă analiză din care să re
zulte modul în care a decurs fruc
tificarea ideilor colectivului de sa- 
lariati. analiză din care să se vadă, 
totodată, limpede, ca intr-o oglindă, 
cauzele ce au determinat tergiversa
rea aplicări’. în practică a unor pro
puneri. Nici un răspuns nu trebuie 
să fie ocolit. Masa salariaților trebuie 
să fie temeinic informată. în cele 
mai mici detalii, asunra felului în 
care si-a îndeplinit sarcinile comite
tul de direcție.

Faptul că adunările generale ale 
salariaților demonstrează reușita u- 

conducere 
democratică a unităților economice, 
că acest cadru emulativ scoate din 
anonimat o multitudine de 
inventive stimulează 
unor idei novatoare si soluții va-

nei concepții noi de

spîrite 
declanșarea

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a II-a>

JANUSZ GROSZKOWSKI
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[faptul; 
'divers! 
I------------------- 1

| Un stop 
| pe fază

I Autoduba 21—SB—Pil oprise I 
neregulamentar In curbă la in- I 
trarea In satul Găești (Mureș). ’

I Maiorul de miliție loan Bocoș, I 
I din cadrul inspectoratului jude- I 
Ițean. 1-* cerut șoferului să-i pre

zinte actele. In loc să se contor- I 
mere, acesta a urcat la volan și I 

Ia demarat cu toată viteza spre
Tg. Mureș. Asa a Început cursa I 
pentru urmărirea și identifica- I 
rea contravenientului. Gonind

I cu viteză de peste IM) km pe I 
J oră, fădnd viraje nebunești, a- I 
Icesta a intrat in oraș, dar clnd

să scape de urmăritor, autoduba I 
s-a răsturnat și a luat foc. Con- I 
ducătorul ei. scăpat ca prin mi-

I nune cu viată, și-a continuat I 
I fuga pe jos. Nu pentru mult I 
Itimp. insă. Pentru că. dintr-o

stradă lăturalnică, maiorul Boroș I

1-* ieșit drept în față. La iden- I 
Itificare a reieșit că ..șoferul"

nu era altul decit Visile Ioan I

Tompea (de două ori condam- I 
Inat pentru fapte similare), care

era urmărit pentru furturi de I 
autoturisme și motociclete. f

I Cunoașteți 
j ciupercile?

Ploile din ultima vreme au I

I favorizat apariția ciupercilor. .
După cum se știe insă, nu toate I 
ciupercile sint comestibile. Ne- I 

I cunoașterea lor poate da naș- '
tere la grave accidente. Așa s-a i 
intimplat zilele trecute in loca- I 
litatea Săsar din județul Mara- ' 

I mureș. Gheorghe Samoilâ a ple- ■ 
I cat, împreună cu un nepoțel, în I 
I pădurea din apropierea satului I 
■ și au cules ciuperci. Acasă, aces- 1 
I tea au fost preparate de cele două I 
I nurori ale lui Gh. Samoilă. iar I

întreaga familie s-a ospătat din I 
Iele. Una sau poate mai multe ■

ciuperci au fost otrăvitoare. Ur- I 
marea ; nouă membri ai fami- |

• liei lui Gh. S. au fost otrăviți 
I (Intoxicați). Din fericire, vecinii I 
I lor s-au sesizat și au chemat sal- I 

varea. La spitalul din Baia Mare •
I toți cei nouă bolnavi au primit 1 
I tratamentul adecvat, scăpind cu I 
• viață. I

I Epilog I

la o partidă '
de pescuit

In vreme ce-fi făcea rondul |

Ide noapte, supraveghetorul de .
vinătoare și pescuit Cezar Cirnu I 
din comuna Girleni (Bacău) a I 

. zărit pe malul lacului mai multe ' 
I umbre. Și-a dat seama că sint I 
I braconieri și i-a somat să pre- I 
1 dea peștele prins și uneltele de I 
| pescuit. I-a avertizat apoi cu un i 
I foc de armă, dar In zadar: ei I 
I tși vedeau de treabă. Datoria îl I 
* obliga să-i identifice. Nu mică 
I i-a fost mirarea cind, apropiin- I 
I du-se. a dat piept In piept eu I

Constantin Bucătaru. primarul I

I comunei, și cu lucrătorul de mi- i 
liție Constantin Popescu. Sur- I 
prinți in această postură, cei |

Idoi l-au dezarmat și apoi l-au . 
luat la bătaie pe paznic. Epilo- I 
gul acestei neobișnuite partide I 
de pescuit n-a intirziat : braco- ’ 

| nierii in cauză au fost destituiți. I 
I Ceea ce-i grav e că intimplarea I 
» — după cite se pare — se in- I
i cheie aici. Oare cei vinovați nu . 
I trebuie să suporte fi consecin- I 
I țele legii ? |Peștera 

cu corali
I Efectulnd o expediție pe va- | 
Ilea Jiului, membrii cercului de 

speologi amatori ..Focul viu" I 
din Capitală au avut surpriza I 
să descopere, pe muntele Sco- • 

Irota. o peșteră necunoscută, i 
Deși nu este de dimensiuni deo- I 
sebite. peștera recent descope- | 

Irită este totuși de natură să tre- . 
zească interesul. Faptul se dato- I 
rește formațiunilor sale stalag- I 
mitice, de o factură aparte, ase- ’

I mănătoare coralilor, motiv care I 
a și determinat pe descoperitorii I 
el sâ-1 dea numele de ..Peștera 1

Icu corali". S-a propus ca noua > 
peșteră să fie inclusă pe lista I 
monumentelor naturii. |

I „Tezaur"
I la domiciliu I 
| Zilele trecute, in casa Lilianei I 

IRadu din Bistrița a fost desco- * 
perit un adevărat tezaur. In po- I 
dul casei și în pivniță, in casete I 
bine ascunse, au fost găsite bi- I 

Ijuterii și monede de aur, in ■ 
greutate de peste 5 kilograme I 
plus o mare cantitate de valută. | 

IO comoară care-i permitea po-
sesoarei să încheie tot felul de I 
tranzacții ilicite. Acum, organele I 
In drept ii vor face ..suma". ' 

I Pentru că această dubioasă a- i
facere, în curs de anchetare, va I 
ajunge in fața justiției. '

Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU I 

ev sprijinul corespondenților |

faci muncă de concepție ? 
întrebat : criza do timp de 
la care vă referiți, se sem- 
pe toată fl’lera conducăto-

Ancheta noastră a pornd de la o 
afirmație, cel puțin cludTtă. a di
rectorului urinei ..Automatica", mt 
li»n Grambașu.

Constnt o criză de timp de gin
dire — a spus el. cu o oarecare ne
liniște Nu exagerez cînd afirm că 
In jumătate din timpul zilei de lu
cru mă ocup de probleme de anro- 
vtzionare Alteori și mai mult. Cind 
să mai

L -am 
si n lire, 
nalează , _ ___ ______  _______
rilor producției din uzir.ft ?

— De la maistru *1 pină la direc
tor. a precizat.

Desigur, afirmația directorului de 
la „Automatica" surprinde. După 
cum ae știe. Industria a primit un 
număr important de cRdre speciali
zate. In afară de ingineri, școlile au 
scos, in serie, promoții de maiștri și 
de tehnicieni recrutați din producție, 
cărora le-a înno
bilat experiența 
practică cu teoria 
conducerii fabri
cației. In condiții
le unei Industrii 
moderne — deci 
sint apti atit pen
tru activitatea da 
concepție, cit și 
pentru execuție. 
Să-i fi transfor
mat vreun ..des
tin Implacabil" tn 
simpli execu
tant! ?

Considerind-o. 
deci. ncreală. 
n-am mai fi stă
ruit asupra aces
tei probleme. In
sistăm asupra ei, 
datorită unui test 
efectuat in cursul 
anchetei. Am in
format pe direc
torii a cinci mari 
uzine din Capita
lă asupra opiniei 
colegului lor de 
la „Automatica" 
și i-am Întrebat : 
„La dv. se con
stată sau nu lin
sa timpului de 
gindire, de con
cepție ?“. Cinci 
din cinci au răspuns categoric, da. 
(„Steaua roșie", Uzina de mașini e- 
lectrice. „Timpuri noi", „Autobuzul" 
și „Uzina de mecanică fină"). Prin 
urmare, nu-i o falsă problemă, se 
pare că ea există in realitate. Pen
tru că. unde apare criza de timp de 
gindire, la șefii de atelier, de secții, 
de servicii, la cei din conducerea u- 
zinei ? Acolo unde nu sint cadre 
multilateral pregătite — ori noi a- 
vem ; acolo unde nu există o pla
nificare judicioasă a muncii — ori 
la noi există. Rămine, Insă, organi
zarea. Și aici, în acest domeniu, 
aveam să găsim, prin investigații 
ulterioare, anomalia și. în consecință, 
explicația crizei timpului de gindire.

Potrivit cerințelor producției mo
derne, îndrumarea, controlul, pre
vederea și decizia sînt atribute esen
țiale ale cadrelor conducătoare din 
întreprinderi. Cum sînt exercitate 
aceste atribute ? Să sondăm in ..stra
tul" maiștrilor în ateliere și secții, 
acolo unde se realizează direct pro
ducția.

— Cum explicați că vă 
puțin timp — și uneori _ 
pentru organizarea, cit mai rațională, 
a producției și a munoii ?

Dumitru Mușat, maistru principal 
la Uzina de pompe : „Șapte ore din 
opt mă ocup cu probleme care sint 
de fapt ale altora. Mai ales mă 
transform in dispecer. Alerg după 
documentație si materiale". Ciți 
maiștri aveți în subordine ? „Șapte, 
in trei schimburi". Si ei tot cu ase
menea lucruri se ocupă ? „Tot".

Gheorghe Bratosin, maistru, șef de 
atelier la uzina ,.Progresvl“-Brăila : 
„Da. îndrum, controlez, hotărăsc pe 
loc. dar pentru lucruri de perspec
tivă, pentru îmbunătățiri viitoare, 
prea puțin timp îmi rămine. De ce ? 
Pentru că unii nu-și respectă sarci
nile de serviciu : tehnologul, care ar 
trebui să vină des în atelder și să 
ajute muncitorul în aplicarea unei 
tehnologii noi sau în folosirea unui 
dispozitiv : controlorul de calitate, 
care nu mă anunță de defecțiune 
„pe fază", pe operație, ci în final și, 
prin urmare, tardiv"...

Am început înadins cu maeștrii — 
șefi de sector, de schimb sau de

rămîne 
deloc —

In exploatările forestiere și fa
bricile de cherestea ale județului 
Cluj lucrează peste 6 300 de sala- 
riați. Ei realizează anual o pro
ducție industrială și de prestări în 
valoare de peste 300 milioane lei. 
Cei mai multi iși desfășoară acti
vitatea in mai bine de 270 par
chete de exploatare, șantiere de 
drumuri, coloane de mecanizare si 
transport, răspîndite in toată zona 
montană, unele greu accesibile 
mijloacelor de transport. în ultimii 
ani. s-au făcut eforturi meritorii 
pentru a se asigura forestierilor 
condiții mai bune de muncă și 
viață. Numai în cincinalul prece
dent s-au investit în acest scop 
circa 20 milioane lei. Mecanizarea 
lucrărilor a atins 92.8 la sută la 
doborit și secționat. 60 la sută la 
scos-aproplat și 44 la sută la În
cărcat. S-au creat astfel condiții 
de generalizare a tehnologiilor mo
derne de exploatare, de sortare și 
fasonare a materialului in sorti
mente industriale, la rămpi și în 
depozite. în acest an sectoarele de 
exploatare vor fi înzestrate cu un 
număr însemnat de funiculare. 18 
tractoare, 185 ferăstraie mecanice 
etc. — care, fără îndoială, vor ri
dica productivitatea oamenilor, le 
vor ușura munca. Forestierii dis
pun de cabane, de vagoane-dormi- 
tor. magazine alimentare, brutării, 
în principalele centre funcționează 
cantine și cluburi. Exploatările fo
restiere sint înzestrate cu 6 biblio
teci și 44 aparate de radio și te
levizoare

La indicația biroului comitetului 
județean de partid, un colectiv de 
specialiști din cadrul comisiei eco
nomice a cercetat, timp mai înde
lungat, condițiile de muncă și de 
viață ale forestierilor din județ. 
Ceea ce merită reținut este faptul 
că acest colectiv nu s-a mărginit 
la constatări, ci a dat și soluții 
practice de rezolvare : s-au fixat 
termene de realizare, cu respon
sabilități precise, pentru toți fac
torii implicați. Așa, bunăoară, co
lectivul a constatat că — la fa
bricile de cherestea din Valea Ierii, 
Beliș și Răcătău — spațiile de de
pozitare și manipulare sint neco
respunzătoare. cu fluxuri tehnolo
gice încrucișate, care necesită chel
tuieli suplimentare de producție 
și determină o utilizare nerațională 
a forței de muncă. împreună cu 
conducerea Combinatului de ex
ploatare și industrializare a lem
nului. s-a început Întocmirea unor 
studii tehnico-economice de mo
dernizare și sistematizare a fabricii 
de cherestea din Poieni, pentru a- 
doptarea de no! tehnologii, care să 
permită mecanizarea lucrărilor In
tr-un grad și mai mare. Pierderi 

cea

• leilor — pentru ca maistrul este o 
figură cheie in producție, Ua 
organizator al locului de muncă, ci 
•re o sarcină dificilă, de o mnre fi
nele și sensibilitate : a?eea de a 
organi7^ oamenii potrivit capacității 
și aptitudinii fiecăruia, pentru o 

sporilă și de calitate 
este nu numai vn excelent

meseriaș, dar și un tot atit de bun 
pedagog. Dlntrr toate funcțiile de 
conducere tehnieo-administrativă din 
uzină, funcția de maistru este 
mai strins legată de factorul prin
cipal al creației : omul. Formarea 
oamenilor, relațiile dintre el la locul 
de muncă, selecționarea șl reparti
zarea la locul potrivit. — toate a- 
cc.ștca necesită timp de gindire. ac
țiuni de perspectivă, tact. Or, toc
mai pentru această îndatorire fun
damentală a sa. maistrul n-are vre
me. Presaț de multe operații secun
dare, Inclusiv scTÎptoIogicc, de dife-

Este reală
criza timpului

de gindire
în întreprinderi?

din 
de

tehnolog, in rc-

rite treburi curente, urgente și pen
tru că alții nu-și indcplinesc cum se 
cuvine obligațiile decurgind 
funcție, maistrul — fie el șef 
schimb, de sector sau de atelier — 
se transformă în '
glor, in dispecer ș.a. Și atunci are 
loc o deplasare in jos a responsabi
lităților : inginerul, de regulă șef 
de secție, deci omul cel mai califi
cat pentru o muncă de concepție ne
cesară îmbunătățirilor tehnice și or
ganizării științifice a producției, 
iese și el din cadrul său profesional 
firesc, ocupîndu-se — tot fortuit — 
de treburile maistrului, atit cit 
poate și atit cit cunoaște el oamenii. 
A$a se depreciază calitatea funcției, 
cu rezonante negative in producție. 
Și acestea nu sint singurele mutații 
nedorite.

Dintr-o scrisoare sosită recent la 
redacție, cuprinzând propuneri la 
proiectul de lege privind încadrare,a 
si promovarea in muncă a persona
lului din unitățile socialiste de stat, 
reținem • „Persoanelor cu pregătire 
tehnică superioară, respectiv ingine
rilor din producție, să li se pretindă 
și o activitate de concepție-crea- 
ție — nu să se transforme in sau să 
dubleze maistrul ori șeful de echi
pă" Cine face această observație ? 
Chiar un maistru ! Răeean Siminic, 
de la Uzina do produse sodice Ocna 
Mureș. Metamorfoza despre care a- 
minteam adineauri !

Da. conducătorii locurilor de mun
că — maiștri și ingineri — nu gre
șesc cinci reclamă mai mult timp 
de gindire pentru problemele ma
jore și de perspectivă. Dar acest 
timp există ! Există — dacă servi
ciile de proiectare și tehnologie ar 
trimite In ateliere documentația com
pletă și la vreme, iar maiștrii n-ar 
mai alerga toată ziua după proiecte 
și desene ; există — dacă cei ce se 
ocupă cu aprovizionarea, buni cu
noscători ai necesităților producției, 
ar procura numai materiale cuprin
se in nomenclator, iar maiștrii n-ar 
mai năduși umblînd după semnături 
pentru derogări de materiale. Cura 
hine vedem, problema tine de orga
nizare. Și e timpul să se înțeleagă 
că activitatea conducătorilor colecti- 

din 
a 

din
mari de timp se produceau 
cauza defectuoasei organizări 
transporturilor muncitorilor ; 
această pricină, orele de lucru din 
zilele de luni și simbătă erau uti
lizate numai pe jumătate in sco
puri productive. Unitățile de ex
ploatare și construcții forestiere au 
reorganizat in scurt timp trans
portul săptăminal al muncitorilor, 
pe baza unui program rațional, e- 

PENTRU CA MUNCA
FORESTIERILOR SA FIE

MAI SPORNICĂ!
Un plan de măsuri privind îmbunătățirea

condițiilor de muncă și de viață ale

muncitorilor forestieri din județul Cluj

liminind pierderile de timp. Pentru 
muncitori-i de la fabrica de che
restea din Poieni au fost puse la 
dispoziție autobuze, de către în
treprinderea de transporturi auto, 
iar programul de lucru a fost co
relat cu nevoile de transport. Pen
tru gurile de exploatare de pe Va
lea Drăganului se organizează tre
nuri speciale, la Început șl 6firșit 
de săptămlnă.

Cu toate eforturile depuse pen
tru asigurarea unor condiții de 
viată cit mal bune pentru fores
tieri, se constată că — la parche
tele Călineasa, Izbuc. Zărna, Bo- 
dureasa și altele — cabanele sint

velor pe locul de producție începe 
din momentul in care aceștia știu ve 
trcbnlc făcut, au cu cine ri »u din 
ce să facă. Pledăm, deci, centru o 
reintegrare a funcției In conceptul și 
in logica pentru care a fost creată . 
pentru o mai severă disciplină din 
partea fiecăruia, in respectarea o- 
bligațiilor funcției La urma urme
lor. de aceea au fost create servi
ciile de concepție, de aprovizionare, 
de pregătire a fabricației : pentru 
ca coi ci: conduc atelierele sl sec
țiile să știe ce au de făcut, să aibă 
cu cine și din ce.

Sini, desigur, și unele probleme 
— tot de organizare — care Ies, cel 
puțin In parte, din competentele u- 
nilățil productive, fabrică sau uzină, 
intrind in aria atribuțiilor combina
tului sau centralei Industriale. SA 
demonstrăm acest lucru. întrebați ce 
probi ?mc Ie „macină" in principal 
ziua de munca, cei cinci directori de 

uzine au dat (se
parat) aproape a- 
celeașl răspun
suri.

„Steaua roșie" : 
„Aprovizionarea și 
cooperarea. In 
plus, nerespecta- 
rea sarcinilor de 
serviciu" (ceea ce 
afirmam și noi 
mai inainte). 
„Timpuri noi" : 
..Cooperarea. A- 
vem mari li
tigii cu cel cu 
care cooperăm". 
Uzina de mașini 
electrice : „Lip
sa de materiale, 
deci aproviziona
rea". ..Autobu
zul" : Aprovizio
narea și coopera
rea". „Uzina de 
mecanică fină : 
„Aprovizionarea".

Așadar, aprovi
zionarea tehnico- 
materială și coo
perarea sint, în 
momentul de fa
ță, principalele 
probleme care „a- 
caparează" ziua 
de lucru a condu
cătorului de între

prindere. Rămii contrariat. Pretin
dem directorilor de uzină, și pe
bună dreptate, să dea dovadă de
multă suplețe și mobilitate in or
ganizarea producției, potrivit ce
rințelor pieței interne și exter
ne ; le cerem modernizarea per
manentă a produselor din gama 
proprie, asimilarea altora, crearea 
unor tipuri noi. Le pretindem, 
prin urmare, să. se ocupe de 
producție în ce are ea mai esen
țial, însă aflăm că „grosul" timpului 
li se duce cu aprovizionarea și coo
perarea ! Oare acestea nu sint două 
dintre atribuțiile centralelor indus
triale ? E ceva de neînțeles : cind 
intri într-o uzină și întrebi ce 
greutăți sint ți se vorbește numai- 
decît de aprovizionarea necorespun
zătoare, litigii in cooperare, docu
mentație întîrziată, produse încă 
nenominalizate, probleme care, în
contextul atitor reglementări azi 
în vigoare și țn condițiile existenței 
centralelor industriale, n-ar mal tre
bui să țină conducătorii unității pro
ductive intr-o continuă și rău sol
dată alertă. Dovadă că centrala in
dustrială n-a reușit încă să degre
veze întreprinderile de asemenea 
probleme, pentru a le lăsa suficient 
timp să se ocupe de producția pro- 
priu-zisă. Reamintim că provizora
tul. relația anormală, neglijarea pro
blemelor de perspectivă ale produc
ției apar acolo unde lipsește girul 
lucrului bine stabilit, unde se lu
crează cu sufletul la gură și cu 
nervi.

Sperăm să fi demonstrat ceea ce 
trebuia demonstrat : criza timpului 
de gindire, in întreprindere, este un 
fenomen artificial, întreținut de or
ganizarea necorespunzătoare a mun
cii in cadrul întreprinderii și de de
fectuoasa legătură de colaborare din
tre unitate și centrala industrială. 
Sînt două aspecte ale aceleiași pro
bleme. Regularizîndu-le pe o albie 
normală și dreaptă, vom putea avea, 
în întreprinderi, un suficient fond 
de timp pentru gindire creatoare, 
pentru munca de creație — activi
tate care stă la baza producției in
dustriale moderne.

Ștefan ZIDARIȚA

altfel și 
cele 80 de 
La fabrica 
Lipsesc o 

(de 
păstrat

prost Întreținute, ca de 
barăcile care adăpostesc 
familii de muncitori de 
de cherestea din Poieni, 
seamă de ustensile mărunte 
pildă, dulăpioare pentru ..... 
alimente, căni pentru apă, lighea- 
ne pentru spălat ș.a.). S-a stabilit ca 
toate cabanele să fie reparate, iar 
cele prevăzute a se realiza in acest 
an să fie construite din cărămidă.

pentru păs- 
intregul ca-

La fabrica de cherestea Poieni, 
pină la finele actualului cincinal, 
toate cele 80 de familii vor locui 
in blocuri nou construite. Lucră
rile la primele 20 de apartamente 
vor începe in curlnd. In cel mult 
două luni, toate cabanele vor fi 
dotate cu dulăpioare 
trarea alimentelor și 
zarmament necesar.

O seamă de măsuri _
țlate și se vor lua in continuare, 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării muncitorilor forestieri : 
gurile de exploatare Ponor și Ră- 
țoiu, se construiesc magazine ali
mentare, la depozitul Buru — o

au fost ini-

la

RECLAM AȚII • SESIZĂRI • RĂSPUNSURI
UNDE SINT 

RĂCORITOARELE ?
în aceste zile călduroase de vară, 

băuturile răcoritoare cu gust aromat 
sint foarte căutate de către cetă
țeni. Dar. In Rm. Vilcea, orlcit le-ai 
dori nu le găsești. Chioșcurile de 
răcoritoare, cofetăriile și celelalte 
unități specializate pun In vlnzarc 
doar un singur produs : o băutu’-ă 
gălbuie, fără nici un gust și de cele 
mai multe ori Încălzită de soare, că
reia 1 se spune pompos, suc de lă- 
mîie. încolo nimic. Nici măcar si
rop rece.

Alex. REZEA
Rm. Vilcea

CENTRUL COMUNEI
într-o scrisoare semnată de 56 de 

săteni din comuna Adunații Copă- 
ceni, județul Ilfov, se semnalează 
că, după efectuarea unor calcule și 
măsurători, o echipă de topografi a 
întocmit planul de sistematizare al 
localității. Potrivit acestuia, centrul 
civic al comunei a fost fixat într-o 
zonă foarte aglomerată pe al cărei 
perimetru se află 38 de locuințe 
dintre cele mai bine construite și 
mai pitorești. Toate aceste gospo
dării urmează a fi demolate. Mult 
mai indicat — se spune in încheie
re — ar fl ca centrul comunei să fie 
amplasat in punctul numit Da vai, 
situat in apropierea dispensarului 
comunal, dispensarului teritorial 
t.b.c. și magazinului universal și le-

A u

POATE FI
MULT REDUS

(Urmare din pag. I)

sală de mese, iar la Poieni — un 
punct alimentar. Magazinele exis
tente la gura Riștii, Lătoaie și 
Tomnatec vor fi prevăzute cu be
ciuri pentru păstrarea alimentelor. 
Toate magazinele alimentare exis
tente vor fl dotate, în 
scurt timp, cu frigidere 
toare cu gheață. Este 
construcția unei brutării _ ____
tele, repararea celor de la Beliș si 
Poieni. Au fost luate măsuri ca 
distribuirea piinii prin parchete să 
se facă de cel puțin două ori pe 
săptămină. în cantități îndestulă
toare. Pină la sfîrșitul anului, 
muncitorii de la fabrica de che
restea din Poieni vor beneficia de 
o cantină-club. Au fost amenajate 
noi puncte de desfacere a legu
melor și fructelor, la exploatările 
Ponor. Dota. Gorga și Traniș. A- 
colo unde nu există o rețea pro
prie de desfacere, legumele și fruc
tele vor fi asigurate de către uni
tățile cooperației de consum.

îmbunătățirea condițiilor lgie- 
nico-sanitare ale forestierilor se va 
asigura prin examene medicale e- 
fectuate de către personal medi
cal de specialitate, cu ajutorul u- 
nor caravane sanitare care să ajun
gă la toate gurile de exploatare. 
A fost interzisă practica angajării 
de muncitori noi fără examen me
dical. Se studiază posibilitatea în
ființării unor creșe pentru copiii 
forestierilor, în centrul principal. 
Comitetul județean pentru cultură 
și artă și consiliul județean al 
sindicatelor patronează activitatea 
cultural-artistică a forestierilor. 
S-au și lansat unele inițiative de 
stimulare a acestei activități ; se 
preconizează dotarea cu noi apa
rate de radio si televizoare, apa
ratură de proiecție, deplasarea u- 
nor formații artistice in pădure 
etc.

în ședința secretariatului comi
tetului județean de partid, in care 
a fost dezbătută această problemă, 
împreună cu toți factorii de răs
pundere. s-a atras atenția condu
cerii combinatului de exploatare 
si industrializare a lemnului, di
recției comerciale. Uniunii jude
țene a cooperativelor de consum, 
asupra grijii deosebite pe care tre
buie s-o acorde îmbunătățirii condi
țiilor de muncă si viață ale mun
citorilor forestieri, asigurării unei 
aprovizionări ritmice și in cantități 
indestulătoare, cu produse alimen
tare, legume și fructe. Cei pre
zent! s-au angajat ca prevederile 
olanului de măsuri, elaborat 
acest scop, să (ie îndeplinite 
mod exemplar.

cel mai 
sau răci- 
prevâzută 
la Răchi-

in 
în

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii' 

gat de șoseaua națională. Aici se 
află și un teren viran po care f-ar 
putea ridica noile construcții. Astfel 
s-ar evita atlt demolările, cit și 
plata despăgubirilor către cetățeni.

Sesizat. Consiliul popular al jude
țului Ilfov, In răspunsul trimhs re
dacției arată că inainte de a fl a- 
probat, planul de sistematizare a 
fost discutat cu organele locale și 
cu deputății șl, prin urmare, s-au 
avut in vedere specificul comunei 
și condițiile locale. Astfel, locuin
țele din zona ce va fi sistematizată 
nu vor fi demolate, iar noul centru 
al comunei va corespunde cerințe
lor actuale de dezvoltare a satelor.

CUM SCĂPĂM 
DE BORCANELE GOALE ?
Există o întreprindere specială — 

ICVA — care se ocupă de achizițio
narea sticlelor și borcanelor de la 
cetățeni. Dar felul In care lși face 
treaba această întreprindere nu este 
nici eficient, nici frumos. Trebuie 
să colinzi orașul, cu sacoșa care-ți 
smulge milnile din umeri, pentru că 
remizierii te refuză : „N-am lâdlțe, 
nu pot primi sticle și borcane ! 
Unde să le pun ?“ (Parcă ar avea 
dreptate și ei). Mi s-a intimplat ca, 
printre noi, cei cu sacosele încărca
te, să văd oameni de inițiativă. Au 
telefonat ei la 22 08 80, la ICVA. oe- 
rind să trimită lădițe. Credeți c-au 
trimis ? Nu ! în loc de lădițe au tri-, 
mis un... funcționar, care a încer
cat, folosind și amenințări, să-1 de-

în peisajul arhitectonic al

orașului Galați s-a înscris 

încd un edificiu remar-

cabil : noul hotel turistic

Foto : S. Cristian

0 dezbatere profundă,
multilaterală

(Urmare din pag. I)

loroase a îndreptățit ca această con
cepție originală să fie dezvoltată. 
Astfel, prin pfoiectul de Lege cu 
privire la organizarea șl conducerea 
unităților economice de stat s-a pre
văzut să sporească numărul repre
zentanților salariaților in comitetele 
de direcție, să crească rolul adună
rilor generale în luarea hotărîrilor 
privind dezvoltarea uzinelor, activi
tatea lor economică și socială, să 
aprobe definitivarea planului între
prinderii, să hotărască prin vot asu
pra activității comitetului de direc
ție. în cuvîntul său la adunarea ge
nerală a reprezentanților salariaților 
de la uzinele ,,23 August" din Ca
pitală. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că „în felul acesta se va în
tări controlul colectivului de uzină 
asupra celor care sînt puși să con
ducă, va crește șl răspunderea celor 
care conduc in fata colectivului de 
oameni ai muncii. Vom întări de fapt 
prin aceasta colaborarea dintre cel 
ce sînt puși să conducă activitatea 
In diferite sectoare și masele largi 
de oameni al muncii. Aceasta va în
semna în fond o lărgire a partici
pării oamenilor muncii șl. in primul 
rlnd. a clasei muncitoare, la întrea
ga activitate de conducere economi
că și socială a patriei noastre".

Desigur, pe agenda de lucru a 
viitoarelor adunări generale vor fi 
cuprinse probleme dintre cele mai 
diverse : de la cele de concepție și 
proiectare șl pînă la cele de natură 
«ocială. Date fiind sarcinile ce stau 
în această etapă in fața economiei 
noastre naționale, in centrul dezbate- 

termine pe remizier să preia marfa 
noastră, chiar dacă n-avea unde 6-0 
pună.

Ion C. CROITORU 
str. Olimpului 6, 
sectorul 5

LA CALAFAT NU SE MAI 
SIMTE PARFUMUL 

TRANDAFIRILOR
Cu vreo 10 ani în urmă, la revista 

„Flacăra" s-a publicat un reportaj 
Intitulat „Calafat — orașul tranda
firilor". Și pot spune că pe atunci 
în orașul nostru erau de 10 ori mai 
puțini trandafiri decit sînt astăzi. 
Cu toate acestea, acum nu parfumul 
trandafirilor e caracteristic unor 
străzi, ci mirosul greu, insuportabil, 
răsptndit de canalul prin care se 
scurg reziduurile de la fabrica de 
conserve. Pentru că, proiectanții a- 
cestei fabrici, intrată in producție 
cu doi ani In urmă, au prevăzut 
construirea canalului prin centrul 
orașului, de-a lungul podului Ho 
rla, Cloșca și Crișan. Că l-ar fi 
putut construi pe un traseu mai 
scurt de 3—4 ori. deci mai ieftin, 
și fără să împrăștie in oraș miro
suri neplăcute, asta e altceva. Ne- 
fiind specialist, nu pot spline ce 
trebuie făcut pentru ca locuitorii 
orașului să nu mai fie nevoi ți să 
suporte acest gen de poluare a at
mosferei. Ar trebui insă ca forurile 
competente să ia măsuri ca tn cel 
mai scurt timp cu putință la Calafat 
să se facă iarăși simțit parfumul 
trandafirilor.

Roman GHERCEA 
pensionar, Calafat

tru a evita inclngerea. La C.A.P. 
Afumați, orzul, recoltat cu 8 zile In 
urmă, avea o umiditate de peste 22 
la sută. Baza"de recepție din locali
tate a oferit cooperativei platforma 
acoperită pentru a depozita cereale 
ca să ajungă la umiditatea admisă. 
Conducerea cooperativei, Insă, a de
pozitat orzul in condiții necorespun
zătoare. Urmarea : cele 30 tone de 
orz depozitate intr-un strat gros au 
mucegăit. Acum se caută justificări. 
Evident, acestea, nu-și mai au ros
tul. Din cauza lipsei de interes din 
partea consiliului de conducere, care 
nu s-a preocupat de organizarea 
transportului, de depozitare in con
diții optime a recoltei, avutul ob
ștesc a fost păgubit. Desigur, dauna 
trebuie recuperată pină la ultimul 
ban.

La bazele de recepție din Băilești, 
Afumați, Moțăței și altele munca 
este bine organizată, ceea ce fac ca 
autovehiculele și alte mijloace de 
transport să fie descărcate imediat 
și apoi să poată ajunge rapid in 
cimp. Totuși, la baza de recepție Si- 
loz-Segarcea. in ziua de 6 iunie, în 
jurul orei 10, staționau peste 20 de 
autocamioane și tractoare cu remorci 
cu toate consecințele negative ce de
curg de aici. Astfel, in timp ce auto
camioanele cooperativei „16 Februa
rie" Segarcea așteptau de mai bine 
de o oră la bază, o combină ,,Glo
ria" a fost oprită din lucru în lan, 
pentru că nu avea unde să descarce 
griul recoltat. Este necesar ca ase
menea defecțiuni 6ă fie grabnic În
lăturate, astfel ca nici un bob din 
noua recoltă să nu fie risipit.

rilor trebuie să-și găsească locul cu 
deosebire problemele care vizează 
creșterea productivității muncii și fo
losirea judicioasă a forței de mun
că, ridicarea gradului de utilizare a 
capacităților de producție prin mai 
buna întreținere a utilajelor, dt și 
prin generalizarea schimbului II și 
extinderea schimbului III, reduce
rea cheltuielilor de producție prin 
micșorarea consumurilor specifice 
și valorificarea superioară a ma
teriilor prime, lichidarea stocurilor 
supranormative, a rebuturilor și & 
cheltuielilor neproductive, ridicarea 
calității produselor, atit prin exe
cuția superioară a acestora, cit 
și prin asimilarea de sortimente 
noi, majorarea exportului și îmbună
tățirea eșalonării trimestriale a a- 
cestuia, reducerea importului de 
materii prime și materiale, piese de 
schimb, subansamble, mașini și uti
laje și extinderea acțiunii de auto- 
dotare. în unitățile ce concură la 
înfăptuirea planului de investiții, 
dezbaterile din adunările generale 
ale salariaților vor trebui concen
trate spre identificarea măsurilor 
pentru intensificarea ritmului de rea
lizare a lucrărilor de construcții, li
chidarea grabnică a răminerilor în 
urmă, acolo unde acestea există, pen
tru punerea la timp In funcțiune și 
chiar devansarea unor lucrări, astfel 
Incit să se asigure îndeplinirea 
bune condiții a investițiilor 
zute In planul pe acest an. ___
perspectiva acestor importanta sar
cini trebuie apreciată reușita dez
baterilor ce vor avea loc la sfîrșitul 
acestei lunL ,

în 
prevă- 

Dln

dez- ,
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O DEIEGATIE A GUVERNUIUI REGAl 
DE UNIUNE NAIIONALA Al CAMBODGIEI 

VA EACE O VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE

Cronica zilei

IN TARA NOASERA
1

b* invitația guvernului Republi
cii Socialiste România o delegație » 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambod<ici, condusă d •

ministrul afacerilor externe, Sarin 
Chhak. va face o vizită oficială de 
prietenie. In perioada 12—15 iulie a.c.

Tovarășul Ștefan Voitec a primit 
pe dr. Beresztoczi Mikloș, vicepreședinte 

al Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Corneliu 
Mftnnscu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Ivan Bnșev, cu prile
jul realegerii acestuia in funcția de 
mini.st.ru al afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria.

★
în perioada 9—16 iulie a.c„ ansam

blul de cintece și dansuri „Ma
rama', al cooperației meșteșugă
rești din țara noastră, va participa In 
Festivalul internațional de folclor 
de la Schoten — Belgia, alături de 
ansambluri ale țării gazdă, precum 
și din Ecuador, Franța. Finlanda, 
Portugalia, Ungaria și Iugoslavia.

Ansamblul, alcătuit din artiști a- 
matori cooperatori din județele Ba
cău și Suceava, va prezenta dnn- 
suri și muzică populară din Oltenia, 
Moldova și Muntenia, precum și 
dansuri folclorice din Oaș și Bistri- 
ța-Năsăud.

(Agerpres,

TOVARĂȘUL CORNELIU MĂNESCU 
S A ÎNTORS DIN R. P. POLONĂ

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, care a făcut o vlzitâ ofi
cială de prietenie in Republica 
Populară Polonă, la invitația minis
trului afacerilor externe, Stefan Je- 
drychowski, ,s-a înapoiat vineri seara 
in Capitală. El a fost însoțit de Ni
colae Eeobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La sosire, pe a :ro|X>rtul Otopeni, 
erau prezenți George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, adjunct! ai ministrului, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de fața Însărcinatul cu 
afaceri ad-interlm al R. P. Polone la 
București, Marian Nltcck.1, și mem
bri al ambasadei.

In drum spre țară, tovarășul 
Corneliu Mă născu a făcut o escală 
la Budapesta.

Pe aeroportul Ferihegyi. el a fost 
întimpinat de Peter Janos, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ungare, 
Dumitru Turcuș. amlxus idorul Româ
niei la Budapesta, și W. Hanusek, 
ambasadorul Poloniei la Budapesta.

Cu acest prilej, coi doi miniștri 
s-au Întreținut cordial.

★
Oaspetele român a fost condus la 

aeroport de Stefan Jcdrychowskl, 
ministrul afacerilor externe al R. I’. 
Polone, și de funcționari superiori 
din M.A.E. Au fost prezenți Mihai 
Marin, ambasadorul României la 
Varșovia. Jaromir Ocheduszko, am
basadorul Poloniei la București, 
Gyula Pinter, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Ungariei la Varșovia.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la victoria

Revoluției Populare Mongole

ADUNAREA FESTIVA 
DIN CAPITALĂ

Vineri, tovarășul Ștefan Voitcc, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, a primit pc dr, Beresztoczi M>- 
kloș, vicepreședinte al Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungar», 
care-și petrece o parte din vacanța 
de vară in România.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, priete
nească. au participat Alexandru 
Sencovici și Dumitru Balalia, pre
ședinți de comisii permanente, pre
cum și Ferenc Martin, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești.

în timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele a vizitat diferite obiective 
economice și soclal-culturalc din 
București și din județele Arad, Bra
șov, Covasna, Constanța. Iași și Su- 
cca\ a și a avut întrevederi cu re
prezentanți ai consiliilor populare 
din aceste județe.

Vineri la amiază, președintele Ma
ni Adunări Naționale a oferit in 
cinstea oaspetelui un dejun, la care 
a participat și ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

(Agerpres)

j cinema j
t-

Vizitele delegației Grupului 
interparlamentar al R.D. Germane

închiderea „Expoziției realizărilor
in construcția socialistă a R. P. Chineze**

..Expoziția realizărilor in construc
ția socialistă a Republicii Populare 
Chineze" și-a închis porțile. Vizitată 
de sute de mii de cetățeni in 
cele trei săotâmini cit a fost deschisă 
in Capitală, expoziția a oferit pu
blicului românesc posibilitatea cu
noașterii marilor succese obținute de 
oamenii muncii chinezi, sub condu
cerea partidului comunist, realiză
rilor lor remarcabile in măreața 
ooeră de edificare a societății socia
liste. Numeroasele exponate au of- - 
rit o imagine grăitoare a talentului, 
capacității de creație științifică și 
tehnică a ponorului chinez. Au trezit 
un deosebit interes in rindul vizita

torilor exponatele înfățișînd reali
zările obținute in ramurile industriei 
construcțiilor de mașini, electronică 
și electrotehnică, industria bunurilor 
de larg consum, agricultură și in alte 
domenii ale vieții economice și so
ciale. Vizitatorii au urmărit, de ase
menea, cu un viu interes filmele do
cumentare și artistice prezentate in 
cadrul expoziției.

Expoziția s-a înscris ca un mo
ment deosebit al întăririi prieteniei 
româno-chineze, al adincirii coope
rării și colaborării dintre România 
și China populara-

(Agerpres)

Lucrările simpozionului „Cercetarea 
viitorului și planificarea pe termen lung“ 

au luat sfirșit
Vineri «-au încheiat, la Piatra 

Neamț, lucrările simpozionului „Cer
cetarea viitorului și planificarea pe 
termen lung" — prima reuniune pe 
această temă organizată in țara noas
tră. Desfășurat sub auspiciile Acade
miei de științe sociale și politice și 
Ministerului Invățămintului, simpo
zionul s-a bucurat de participarea u- 
nor re puia ți specialiști din țara noas
tră și din Danemarca. Franța, Repu
blica Federală a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia. Polonia, Suedia și Uniu
nea Sovietică. In cursul celor patru 
zile de lucru, au fost prezentate 11 
comunicări in ședințe plenare și 39 
în grupurile de lucru. De asemenea, 
au avut loc dezbateri în cadrul a trei 
mese rotunde.

In ședința plenară de închidere, 
prof. univ. dr. docent Pavel Apostol 
r mulțumit participanților la lucrări 
și organelor locale de partid și de 
stat, in numele Academiei de științe 
sociale și politice și al conducerii 
Ministerului Invățămintului, pentru 
contribuția adusă la reușita acestei 
importante manifestări științifice. La 
rindul său, Arne Sorensen, secretar 
general al Comitetului permanent al 
Conferinței mondiale de cercetare a 
viitorului, a exprimat satisfacția pen
tru modul în care au fost organizate 
și s-au desfășurat lucrările simpozio
nului. Au luat, de asemenea, cuvintul, 
conf. univ. dr. Mihai Botez, secretarul 
simpozionului, și prof. univ. Rudolf 
Lewandowski din R. F. a Germaniei.

Participanții la simpozion au adre
sat președintelui Consiliului de :Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă in 
care se spune :

Specialiștii din țară și străinătate 
reuniți in cadrul simpozionului „Cer
cetarea viitorului și planificarea pe 
termen lung1* au dezbătut, la Piatra 
Neamț, probleme legate de elaborarea 
unor modele previzionale matema
tice și metodologii științifice, in spe
cial operaționale, de cercetare a vii
torului, realizind un schimb rodnic 
de idei asupra unor aspecte comune 
și asupra diferențelor specifice din
tre prognoză și planificare in țările 
socialiste sau nesocialiste.

Pentru prilejul oferit, condițiile de 
lucru asigurate, precum și pentru cli
matul de dezbatere critică principială 
în care s-a desfășurat simpozionul, 
participanții din țară și străinătate iși 
exprimă gratitudinea autorităților din 
România socialistă, dumneavoastră 
personal.

Experții străini, veniti din 3 țări 
europene, au constatat cu satisfacție 
interesul deosebit pe care-1 arată 
conducerea statului român, dumnea
voastră personal, problemelor de 
prognoză economică și socială și vă 
doresc dumneavoastră, întregului po
por român, noi succese pe linia dez
voltării României socialiste, a întă
ririi relațiilor de cooperare interna
țională pe toate tărîmurile.

(Agerpres)

LOTO
numerele extrase la tragerea din 9 iulie 1971

Fond general de premii : 1 004 358 
lei.

EXTRAGEREA I : M 31 35 83
74 36 62 4 56.

Fond de premii : 487 934 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 7 82 16 
63 66 61 72.

Fond de premii : 516 424 lei.
Plata premiilor va începe in Capi

tală de la 17 iulie pină la 22 au
gust ; in țară de la 21 iulie pină la 
22 august 1971 inclusiv.
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• Ternul de aramă : LUMINA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Intîlnirc cu o necunoscută : 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 3715); 20,15 (seria de 
bilete — 3729). SCALA — 9,30; 12; 
15; 18; 20.45. STADIONUL DINA
MO — 20,15.
• Hello. Dolly : PATRIA — 9,30; 
13: 16,30; 20.
• Serata : VIITORUL — 16; 18;

• Cortul roșu : FAVORIT — 9.30; 
12.30- 16: 19,30, CAPITOL — 9,30; 
12,30; 16,45; 20, la grădină — 20,30, 
MELODIA — 8,30; 12,15; 16; 19,45.
• Șl caii se împușcă, nu-1 așa ? : 
ARTA — 15,15; 18; 20,30, la grădi
nă — 20,30.
• Regele Lear : RAHOVA — 15.30; 
19.
• Romeo și JuliCta : CENTRAL —
8.30, 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Darclâe : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Gustul mierii : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 10.45; 12,30; 14,15; 
16: 18.30; 20,30.
• Din nou despre dragoste : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• O floare șl doi grădinari : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, LI
RA — 15.30; 19, la grădină — 20,15, 
VICTORIA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Pe cometă : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Greșeala fatală : FESTIVAL —
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, la 
grădină — 20,15, FEROVIAR — 9; 
11.15: 13,30; 16: 18,30; 20,45, LUCEA
FĂRUL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21, GRADINA DOINA — 
20,15.
• Pan Wolodyjowskl : FLACĂRA
— 15,30; 19.
• Cazul C.L. : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30; 17,45; 20.
• Esop : FLOREASCA — 15.30; 18;
20.30.
• 100 de dolari pentru șerif : GRI- 
VIȚA — 9; 12; 14,45; 17,30; 20. AU
RORA — 9; 12; 15; 18, la grădină
— 20,30, VOLGA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.15.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
.16,30; 20,30, la grădină — 20,15.
• La revedere, prietene : BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
13,45; 21, MODERN — 8.45; 11; 
13,30; 16; 18.15; 20,45, la grădină — 
20,15.
« De-aș fi... Harap Alb : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Eu, Franclsc Skorlna : VITAN
— 15.30; 18; 20,15.
• In arșița nopții : GRADINA VI- 
TAN — 20.15.
• Serbările galante : TOMIS — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20,30.
• Femeia îndărătnică : FLAMU
RA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
PACEA — 16; 19,15.
• Angelica și sultanul : MUNCA
— 16: 18; 20.
• Hibematus : MOȘILOR — 16; 
18; 20.15.
• Haiducii : BUZEȘTI — 15.30; 
18, la grădină — 20,30.
• Domiciliul conjugal ; POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
• De șapte ori șapte : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Ziua în care vin peștii : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la Teatrul de vară „Herăs
trău") : Purlcele în ureche — 20.
• Teatrul Mic (la Arenele Roma
ne) : Cum se jefuiește o bancă 
— 20.
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Se caută o ve
detă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.
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Delegația Grupului interparlamen
tar al R.D. Germane, condusă de 
prof. dr. Wolfgang Weichelt, preșe
dintele Comisiei constituționale a Ca
merei Populare. a sosit vineri la 
Constanța.

In cursul dimineții, membrii de
legației, însoțiți de Mircea Rebrea- 
nu, deputat in Marea Adunare Na
țională. și Constantin Șcrban, vice
președinte al Consiliului popular al 
municipiului Constanța, au vizitat 
stațiunile balneoclimaterice de pe li
toral și Muzeul de arheologie din 
Constanța. In continuare, la sediul

Consiliului popular municipal, oas
peții s-au intllnit cu Petre Nicolae, 
primarul municipiului, deputat in 
Marea Adunare Națională, care le-a 
vorbit despre preocupările organelor 
locale pentru dezvoltarea economică, 
social-culturală și turistică a orașu
lui și a celorlalte stațiuni de pe li
toralul românesc.

In cinstea delegației Grupului in
terparlamentar al R. D. Germane, 
primarul municipiului a oferit un 
dejun. După-amiază, delegația s-a 
înapoiat in Capitală.

(Agerpres)

Vizita ministrului de externe 
al Republicii Indonezia, Adam Malik

La Ministerul Comerțului Exterior 
au avut loc. vineri dimineața, con
vorbiri intre ministrul Cornel Bur
tică, și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Indonezia, Adam Malik, 
privind posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor comerciale și cooperării e- 
conomice intre România și Indonezia.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Nicolae Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Alexan
dru Albescu, adjunct al ministrului 
industriei chimice, funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului Exte
rior și Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de l'ață Hamzah Atmohan- 
dojo, ambasadorul Republicii Indo
nezia la București, și membri ai am
basadei.

★
In aceeași zi. la amiază, la Mi

nisterul Comerțului Exterior, Cor
nel Burtică și Adam Malik au 
semnat Acordul privind reglementa
rea plăților pendinte dintre România 
și Indonezia.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru semnarea acestui a- 
cord care va contribui la dezvolta
rea relațiilor comerciale, a cooperării 
economice și tehnice dintre cele 
două țări.

★
In onoarea ministrului afacerilor 

externe al Republicii Indonezia, Adam 
Malik, și a persoanelor oficiale care 
îl Însoțesc in vizita in țara noastră, 
ministrul comerțului exterior. Cornel 
Burtică, a oferit un dejun in saloa
nele restaurantului Athenâe Pallace.

Au participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Epure, secretar ge
neral in Ministerul Finanțelor, Ro
mulus Petrescu, vicepreședinte al 
Băncii Române de Comerț Exterior, 
și alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Ham
zah Atmohandojo, ambasadorul Re

publicii Indonezia la București, și 
membri ai ambasadei.

Dupâ-amiază, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Indonezia, 
Adam Malik, însoțit de persoane 
oficiale române și indoneziene a vi
zitat unități industriale din Capi
tală.

La uzinele ,,23 August* oaspetele a 
fost informat de către ing. Adalbert 
Bularca, director general adjunct 
al grupului de uzine, despre produ
sele realizate in această mare între
prindere bucureșteană. despre bu
nele aprecieri de care se bucură ele 
in rindul beneficiarilor interni și 
externi. Au fost- vizitate, apoi, sec
țiile mecanică grea, motoare și lo
comotive.

In continuare, șeful diplomației in
doneziene a făcut o vizită la Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
București. După ce ing. Aurel Boz- 
gan, directorul general al fabricii, a 
făcut o succintă prezentare a profi
lului unității, gazdele au oferit oas
petelui posibilitatea să cunoască 
secții ale întreprinderii, utilajele și 
instalațiile moderne cu care este 
înzestrată.

★
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a ministrului afacerilor externe al 
Republicii Indonezia, Adam Malik, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Hamzah Atmohandojo, a ofe
rit, vineri seara, o recepție in saloa
nele ambasadei.

Au luat parte Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor ministere și instituții 
centrale economice.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, și membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Plecarea delegației Biroului
Adunării Naționale a Franței

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala, indreptindu-se spre patrie, 
delegația Biroului Adunării Națio
nale a Franței, care. La invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al M.A.N., președintele Grupului 
parlamentar român pentru relații de

prietenie România—Franța, Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., Iu- 
liu Fejes, secretar al M.A.N., depu- 
tați, membri ai Grupului parlamen
tar român pentru relații de priete
nie România—Franța și alte per
soane oficiale.

Au fost de față Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București și 
membri al ambasadei.

(Agerpres)
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AUTOMOBILISM Etapele campionatului 
național de viteză in coastă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cca de-a 5(J-a aniversare a victo
riei Revoluției populare mongole, Co
mitetul Municipal București al P.C.R. 
și Institutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea au organi
zat, vineri după-amiază, la Monetfiria 
Statului din Capitală, o adunare fes
tivă.

Au participat tovarășii Janoș 
Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Dumitru Bejan, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum, Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Stan- 
ciu Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Dimitrie Ăncuța, 
secretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, numeroși oameni ai muncii.

Erau prezenți, de asemenea, Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasadorul 
Republicii Populare Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

Despre semnificația semicentenaru
lui victoriei revoluției populare 
mongole a vorbit tovarășul Mihnea 
Gheorghiu. El a subliniat marile 
transformări petrecute in activitatea 
socială, economică și culturală a Mon
goliei în cei 50 de ani de viață liberă, 
sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar. Congresul al XVI-lea 
al P.P.R.M., a spus vorbitorul,a făcut 
bilanțul celui de-al 4-lea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale și culturii pe anii 1966—1970, 
a relevat succesele oamenilor mun
cii mongoli in toate domeniile de ac
tivitate. Producția globală a indus
triei a crescut in anul 1970 de 1,6 ori 
in comparație cu anul 1965. Agricul
tura, cu sectorul zootehnic tradițio
nal, care deține o pondere însemnată 
in economia țarii, a cunoscut o creș
tere medie anuală de 6,1 la sută. Noul 
plan cincinal prevede sarcini sporite 
in vederea desăvirșirii construirii ba
zei tehnico-materiale a socialismului, 
a transformării Mongoliei intr-o țară 
industrial-agrară.

Poporul român urmărește cu viu 
interes eforturile R.P. Mongole pen
tru făurirea unei vieți noi, socialiste 
și se bucură de succesele pe care le 
obține in toate domeniile.

Partidul Comunist Român — a 
spus în continuare vorbitorul — care 
a împlinit nu de mult cinci decenii 
de luptă pentru cauza poporului, 
pentru un viitor luminos al patriei, 
iși indeplinește cu cinste sarcina su
premă națională de a conduce cu 
succes vasta operă de construire a 
socialismului in România ; in a- 
celași timp, partidul nostru iși în
deplinește și o înaltă îndatorire in7 
ternaționalistâ, aducindu-și contri
buția la întărirea forțelor socialis
mului, a influenței sale în lume.

In activitatea sa internațională. 
România manifestă o preocupare 
constantă pentru întărirea și dezvol
tarea continuă a legăturilor de 
prietenie frățească și colaborare cu 
toate țările socialiste, militează con
secvent pentru unitatea lor, pentru 
așezarea relațiilor dintre țările so
cialiste pe temelia trainică a prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, a res
pectării independentei și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne și întrajutorării tovărășești. 
Partidul și poporul nostru iși mani
festă solidaritatea activă cu po
poarele care luptă pentru elibera
rea națională și socială. împotriva 
dominației imperialiste, promovează 
o politică consecventă de extindere 
a_ relațiilor de conlucrare cu toate 
țările lumii, indiferent de orinduirea 
socială.

Relevăm cu satisfacție că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republi
ca Populară Mongolă, dintre popoare
le noastre se dezvoltă an de an. în in
teresul construcției socialismului in 
cele două țări. Cu prilejul vizitei in 
Republica Populară Mongolă a dele-

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Mongole, la Casa 
de Cultură a Institutului Roman 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea a fost organizată expoziția 
de fotografii „Republica Populară 
Mongolă la a 50-a aniversare**. Ima
ginile ilustrează realizări de seamă 
din activitatea oamenilor muncii 
din această țară, obținute sub con
ducerea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, in dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a invățămin- 
țului, pe târimul vieții sociale, in 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale poporului.

La festivitatea de deschidere, 
care a avut loc vineri la amiază, au 
luat parte funcționari superiori din 
Comitetul de Stat pentru Cultură si 
Artă. Ministerul Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cul
tură, ziariști, un numeros public. Au

gației de partid și guvernamentale a 
Kepublicii Socialiste România, con
duse dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost exprimată hotârirea comună 
de a lărgi și aprofunda colaborarea 
româno-mongolâ pe multiple pla
nuri, de a intâri legăturile de prie
tenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol.

Cu ocazia marii sale sărbători, 
a spus in încheiere vorbitorul, a- 
dresăm poporului frate mongol feli
citări cordiale, urări de noi și În
semnate succese in îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
XVI-lea al Partidului Popular Re
voluționar Mongol in opera de con
struire a socialismului, de Înflorire 
a Republicii Populare Mongole.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
R.P. Mongole la București, D. Ba
lau, care a spus ; Victoria revoluției 
populare a însemnat o mare coti
tură in destinul poporului mongol. 
Partidul și poporul mongol au înde
plinit cu cinste învățătura marelui 
conducător V. I. Lenin despre lupta 
pentru libertate politică și socială, în
vățătură care prevede că popoarele 
slab dezvoltate pot trece peste orin
duirea capitalistă dacă se bizuie pe a- 
jutorul clasei muncitoare și pe avan
garda sa, partidul comunist, și dacă 
aplică la condițiile autohtone învăță
tura marxist-leninistă.

In continuare, vorbitorul a făcut 
o trecere in revistă a luptei poporu
lui mongol pentru dezvoltarea pa
triei, pentru construirea unei vieți 
noi, fericite. Ca urmare a dezvoltă
rii agriculturii, industriei, construc
țiilor, transporturilor, . comunicații
lor. R.P. Mongolă a devenit o țară 
agrar-industrială dezvoltată, ur- 
mind ca in viitorul apropiat să de
vină o țară industrial-agrară dez
voltată. Producția industrială glo
bală a crescut in ultimii zece ani de 
2.5 ori, cu un ritm mediu anual de 
9,8 la sută.

în perioada celui de-al IV-lea 
plan cincinal, 1966—1970, au fost 
date in funcțiune 90 de mari între
prinderi industriale, care au modifi
cat harta economică a R. P. Mon
gole. In ultimii 10 ani, suprafața a- 
rabilă a crescut cu 1.7 ori. iar In 
prezent asistăm la o mecanizare 
continuă a agriculturii.

După victoria revoluției un avint 
deosebit l-au cunoscut cultura și arta, 
comerțul, precum și ocrotirea sănă
tății.

Succesele obținute sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, a spus in continuare vorbitorul, 
au ridicat prestigiul Mongoliei pe 
plan internațional. în prezent, R. P. 
Mongolă întreține relații diploma
tice cu 54 de țări, pe baza principii
lor egalității și respectului reciproc, 
al colaborării cu toate țările lumii. 
Republica Populară Mongolă este 
membră a O.N.U. și C.A.E.R. și in. 
această calitate participă activ in 
peste 40 de organizații internațio
nale.

în decursul a 20 de ani, a spus 
vorbitorul, relațiile dintre popoarele 
mongol și român au cunoscut o dez
voltare continuu ascendentă in toate 
domeniile. Vreau să subliniez că. 
in urma vizitei oficiale a delegației 
de partid și guvernamentale române, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in R. P. Mongolă rela
țiile vor deveni șl mai avantajoase, 
in folosul ambelor părți. Sintem 
foarte recunoscători partidului și 
guvernului Republicii Socialiste 
România pentru frățescul ajutor 
multilateral acordat, a spus amba
sadorul mongol. Noi considerăm că 
dezvoltarea continuă, in toate dome
niile. a relațiilor de prietenie din
tre țările și popoarele noastre cores
punde, in același timp, intereselor tu
turor țărilor comunității socialiste.

In încheiere, ambasadorul R. P. 
Mongole a transmis poporului român, 
in numele poporului mongol, urarea 
de a înfăptui cu succes sarcinile 
trasate de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, noi 
succese in construirea socialismului.

în încheierea adunării festive, a 
avut loc un program artistic.

(Agerpres)
★

fost prezenți, de asemenea, mem
bri ai ambasadei R.P. Mongole la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej au luat cuvintul 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., și Damdinnerenghiin Ba
taa, ambasadorul R.P. Mongole la 
București. Vorbitorii au relevat suc
cesele obținute de poporul mongol 
in cele 5 decenii care s-au scurs de 
la victoria revoluției populare, rela
țiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă, relații la a căror 
dezvoltare o importantă contribuție a 
adus-o recenta vizită făcută in R.P. 
Mongolă de către delegația de partid 
și guvernamentale a țării noastre, 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, asistența a vizitat 
cu interes expoziția.

Ultima manșa a sezonului automo
bilistic cuprinde, incepind de luna 
aceasta, patru concursuri de viteza 
in coastă, toate con tind pentru cam
pionatul național. Traseele primelor 
două etape au fost definitivate, ast
fel că automobiliștii noștri fruntași, 
precum și Începătorii pot fi intilniți 
in zonele respective, antrenindu-se 
cu asiduitate. Prima etapă va avea 
loc in zilele de 24 și 25 iulie pe ser
pentinele In pantă de la Mateiaș 
(lingă Cimpulung Muscel), binecu
noscute celor mai mulți dintre auto- 
moblliști de la recent încheiatul „Ra

liu al României". In august (28—29) 
întrecerile se vor desfășura lingă 
Mediaș, pe traseul cunoscut sub nu
mele Hula Mediașului. Traseul celei 
de-a treia etape încă n-a fost stabi
lit ; este sigură doar data : 4—5 sep
tembrie. Proba respectivă ar urma să 
se desfășoare sau pe clasicul traseu 
de la Piriul Rece, sau pe șoseaua in 
pantă spre Poiana Brașov. Epilogul 
campionatului național de viteză în 
coastă il va constitui concursul de la 
2—3 octombrie, de pe dealul Felea- 
cului de lingă Cluj.

„MONDIALELE-* DE SCRIMĂ

Floretista româncă Ana Ene-Pascu 
s-a calificat pentru semifinala cam
pionatelor mondiale de scrimă de la 
Vlena. Ileana Drimbă și Ecaterina 
Iencic. precum și campioana france
ză Brigitte Gapais, au fost eliminate 
in sferturile de finală.

In proba de floretă bărbați pe 
echipe selecționata română a ocupat 
.ocul 8. pierzând cu 6—8, Întâlnirea

cu R. F. a Germaniei. Medalia de 
bronz a revenit echipei U.R.S.S., care 
a întrecut cu 8—6 reprezentativa Ja
poniei. Finala acestei probe va opu
ne echipele Franței și Poloniei. în 
semifinale scrimerii francezi au în
trecut cu 9—3 echipa U.R.S.S., iar 
cei polonezi au ciștigat cu 9—4 intil- 
xiirea cu echipa Japoniei.

Balcaniada de tenis
Echipa feminină de tenis a Româ

niei a debutat victorioasă in Balca
niada de la Zagreb intrecind cu 2—1 
selecționata Iugoslaviei. Eleonora 
Dumitrescu—Skulj 6—1: 6—3; Agneta 
Kun—Jausevac 6—2. 2—6, 6—1; Skulj, 
Dovnik—Dibar, Kun 6—2, 6—2, Echi
pa Greciei a ciștigat cu 3—0 întilni- 
rea cu formația Turciei.

In concursul masculin, selecționata 
României a dispus cu 3-—0 de cea a 
Bulgariei. In partida de dublu (între
ruptă din cauza întunericului). Ion 
Sântei și Sever Dron au intrecut cu 
9—7. 2—6, 4—6, 6—3, 6—3 cuplul fra
ților Pampulov.

CÎSTIGÎND SI CEA DE-A DOUA 
PARTIDA A MECIULUI CU DANE
ZUL BENT LARSEN, marele maestru 
american ROBERT FISCHER condu
ce cu 2—0 in semifinala campiona
tului mondial de șah care se desfă
șoară la Denver (Colorado).

Referitor la această intilnire. pre
ședintele federației internaționale de 
șah. Max Euwe. a declarat că victo
ria lui Fischer se conturează încă de 
pe acum. Foarte echilibrat este. insă, 
meciul dintre Petrosian și Korcinoi. 
in care este dificil de întrevăzut 
deocamdată învingătorul.

In ceea ce privește locul de dispu
tare a finalei, programată in luna

septembrie, federația internațională 
de șah a primit oferta mai multor 
orașe din Iugoslavia. S.U.A. și Ar
gentina.

CEA DE-A TREIA PARTIDA DIN
TRE MARII MAEȘTRI SOVIETICI 
TIGRAN PETROSIAN ȘI VIKTOR 
CORCINOI, care-și dispută la Mos
cova una din semifinalele campiona
tului mondial de șah, s-a încheiat 
remiză la mutarea a 28-a.

în prezent scorul meciului este 
egal : 1,5—1,5 puncte.

IN CADRUL CAMPIONATELOR 
DE ATLETISM ALE ITALIEI, care 
se desfășoară la Roma, Marcello 
Fiasconaro a stabilit cea mai bună 
performantă europeană a sezonului 
in proba de 400 m plat cu timpul de 
45”7/10. Rezultatul lui Fiasconaro 
constituie, totodată, și un nou re
cord național. Vechiul record era de 
46'*2/10 și aparținea din anul 1965 
lui Ottolina.

LA CHICAGO, în fața a 5 000 de 
spectatori, echipa Dynamo Zagreb a 
intrecut cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația vest-germană Hanovra 96. 
Unicul gol al partidei a fost înscris 
in minutul 42 de Vabek.

PROBA CONTRACRONOMETRU 
pe echipe din cadrul concursului ci

clist desfășurat la Trencin (Ceho
slovacia) a fost ciștigată de echipa 
Poloniei (Szurkowski, Stec, Mytnik, 
Krzesszowiec) care a acoperit ' dis
tanța de 100 km in 2h 20’27’’. Pe locul 
doi s-a clasat formația Cehoslovaciei 
— 2h 22’24’’, iar pe locul trei selec
ționata orașului Bratislava — 2h 
23’15”.

IN PROBA DE DUBLU BĂRBAȚI 
A TURNEULUI INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA BRATISLAVA cu
plul Sever Mureșan (România), Daniel 
Contet (Franța) a învins in primul 
tur cu 6—1, 6—1 perechea Camarotti, 
Brito (Cuba), iar in turul doi a eli
minat cu 8—1, 4—6, 7—5 perechea 
Vrby. Szavrdy (Cehoslovacia). în 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați jucătorul maghiar 
Barany l-a Întrecut cu 6—4. 6—2, 
5—7, 1—6, 6—2 pe cehoslovacul Pala.

DUPĂ 4 RUNDE, in clasamentul 
Balcaniadei de șah de la Atena pe 
primele locuri se află selecționatele 
României șl Bulgariei cu cite 13 
puncte, urmate de Iugoslavia 11 
puncte, Grecia 6 puncte, Turcia 5 
puncte. Șahiștii români au terminat 
la egalitate 3—3 meciul cu puternica 
echipă a Iugoslaviei și au învins cu 
5—1 echipa Greciei.
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tv
16,00 Deschiderea emisiunii. Re

gata Snagov la caiac-canoe. 
Ziua I — finale la probe 
olimpice. Transmisiune di
rectă de pe lacul Snagov. 
Crainic reporter Gabriel Bă- 
descu.

17,00 Emisiune în limba germană. 
18,00 Bună seara, fete I Bună sea

ra, băieți I Emisiune de Eli- 
sabeta Mondanos și Eugen 
Todoran.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. Sport.
20.10 Teleenclclopedla.
21.10 Drumurile duc spre... mare. 

Reportaj din portul Constan
ța. Realizator Aristide Bu- 
hoiu.

21.30 Spectacol muzlcal-dfstractiv, 
transmis din stațiunea „Ju
piter". Cu : Ion Finteșteanu, 
Gică Petrescu, Vaslllca Tas- 
taman, Constanța Cîmpeanu, 
Ilona Moțlca. Anda Călugă- 
reanu, Olga Stănescu, Ange
la Slmllea, Corina Chlrlac, 
Ileana Popovicl, Dem Savu, 
Aurel Cloranu, Gelu Mano- 
lache, Jean Constantin, Mir
cea Florian, Radu Stoenescu, 
Dorin Cemel, Silvia Surdu, 
Ileana Ploscaru.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 Săptămîna sportivă.
23.30 închiderea emisiunii.
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vremea
Timpul probabil pentru silele de 11, 

12 șl 13 iulie. In țară : Vremea va fi 
în general frumoasă, cu cerul varia
bil. Ploi slabe, Însoțite de deeclrelrt

electrice, se vor semnala în eudul 
Munteniei, Dobrogea, nordul Moldovei, 
1. InfePutul intervalului. Vint slab, 
pină la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între n și 21 de grade 
iar maximele între 22 și 32 de grade. In 
București : Vreme în general frumoa
să, cu cer variabil. La începutul inter
valului vor fi condiții favorabile ever- 
«ei de ploaie. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura va continua a* ereae- 
ei ușor.

mini.st.ru


viața internațională
Propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de Sud
COMUNICAT COMUN ANGLIA

EXPRESIE A ASPIRAȚIILOR LEGITIME cu privire la vizita oficială a ministrului afacerilor externe
ALE POPORULUI VIETNAMEZ

„Omisiuni deliberate" 
in Cartea albă privind

aderarea la Piața comună
Peclorotii al» C.C. al Frontului Patriotic din Laoi, Gu

vernului Regal de Unitate Națională al Cambodgiei 
ți guvernului suedez

XIKNG M'AM» I (A*er pre«> 
Comitetul Central al Frontului Pa
triotic din Lbo« < dat publicității o 
declarație in rare iși exprimă spri
jinul deplin față de noua propti 
nere de pace, prezentata la 1 iulie 
a.e. de către Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Informează arentia 
de prr*â Fliberarea 
Aoeaati propunere Ltniazâ

în declara ție. e*t< corectă »i rezo
nabil». corespunde aspirațiilor le
gitime ale poporului vldnimei și 
este menită să duci la restabilirea 
picii în Vietnam, in iutreaga In (lo
ch in A. „Poporul laoțian 
in încheierea declarației 
târlt să-și întărească 
militantă cu popoarele frățești viet
namez și cambodgian pentru victoria 
deplină

— se «pune
— es+e ho- 
•olidarita tea

zej loc Juste",

PEK.1N. Purlâ torul de cuvtrrt al 
Guvernului RegaJ de Unitate Națio
nală al CAmtxxig'.*. a dat publicită
ții la Pekin o declarație in care 
subliniată câ noile propuneri ale 
Guvernului Revoluționar Provlwonu 
al Republici) 5 (etuamulul de Sud 
rAapund m Intrări mc aapirațillor legi
time de pace Independența națio
nal* ale poporalul vietnaxnex ; ele 
dovedesc loc* • dat* dorința 
G.R.P. de ■ contribui La anceeeul 
Conferințe* âe ha Paria Declarația

râ SLMteie Unite trebuie 
dreptul la autodeternu-

menționează 
6ă respecte__ ,__ __ ______  ___
nare al poporului sud-vietnamez și 
eâ pună capăt amestecului lor in 
treburile interne ale Vietnamului de 
wiad. Poporul cambodgian, se spune 
în declarație, este mai decis ca ori
când să întărească solidaritate* mili
tantă cu popoarele frățești vietna
mez $i laoțian, pentru a-i alunga pe 
imperialiștii S.U.A. și pe aliații lor 
de pe pămintul Cambodgiei și din 
întreaga Indochinfi. pentru recuceri
rea drepturilor lui naționale sacre.

-A

STOCKHOLM ■ (Agerpres) — 
Guvernul suedez » dat publicității o 
rlrclaj-jkțte in care «aluti recenta ini
țiativă de pace în șapte puncte a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
privind soluționarea problemei viet
nameze. G.ix emul suedez. ?e aralâ 
In declarație, s-a pronunțat întot
deauna pentru o soluție politică ce 
presupune negocieri reale intre păr
țile lntereeate. Pornind de la acest

punct de vedere, actuala propunere 
a G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud este de o mare importanță. 
Sperăm că această propunere, cu 
detaliile ei concrete, va contribui la 
depășirea impasului conferinței de 
la Paris și va inaugura o nouă fază 
a negocierilor, care să ducă la înce
tarea războiului și 6ă permită po
porului vietnamez să decidă el însuși 
asupra viitorului său.

Editura „Bantam Books Inc." 
« anunțat apariția cârpi intitu
late „Documentele Pentagonu
lui". car* conftne articolele pu
blicate de 
Times* 
secret al 
vind

ziarul „New York 
p< marginea studiului 

Pentagonului pri- 
declartșarea agresiunii 

S.U.A. In Vietnam. Primele 
exemplare ale cărții au fost 
puse in vinzare la Chicago. Fred 
Klein, vicepreședintele editurii, 
a anunțat câ 40 000 de exem
plare ale cărții au fost trimise 
la Londra și Frankfurt pe 
Main.

Este posibilă realizarea unui 
program comun al comuniștilor 

și socialiștilor francezi 
Comunicatul Biroului 

Politic al P.C.F.

în

Dezvoltarea
economică 
R. D. Vietnam
dezbaterea Consiliului 

de Miniștri
HANOI 9 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că la Hanoi a 
e-.-ut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri a] R.D. Vietnam, desfășurată 
sub președinția premierului Fam 
Van Dong. Au fost trecute in re
vistă rezultatele îndeplinirii planu
lui și execuției bugetului in primul 
semestru al acestui an și s-au dis
cutat măsuri pentru planul pe 1971.

Consiliul de Miniștri, scrie agen
ția- a constatat că au fost obținute 
rezultate remarcabile în domeniul 
economic in primele șase luni ale 
anului. Totodată, el a cerut tuturor 
ramurilor economice și diferitelor 
servicii să depună eforturi pentru 
îndeplinirea integrală a prevederilor 
planului pe 1971.

PARIS 9. — Corespondentul Ager
pres, P. Diaconescu, transmite : In
tr-un comunicat publicat de ziarul 
„L'Humanite" se arată că Biroul Po
litic al Partidului Comunist Francez 
a aprobat activitatea delegației P.C.F. 
la întilnirea pe care a avut-o la 7 
iulie cu o delegație a Partidului So
cialist, precum și declarația lui 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al partidului.

Comunicatul relevă că organizațiile 
și activiștii partidului iși vor aduce 
contribuția cea mai activă pentru 
pregătirea și succesul acțiunilor co
mune avute in vedere, mai ales pen
tru apărarea și extinderea drepturilor 
și libertăților democratice, desfășu- 
rindu-și eforturile unitare în locali
tăți, întreprinderi și universități. In 
același timp, organizațiile partidului 
vor continua campania de explicații 
pentru a face masele populare să 
înțeleagă și să sprijine propunerile 
P.C.F. privind elaborarea, In terme
nul cel mai scurt, a programului co
mun de luptă și de guvernare.

In continuare, comunicatul apre
ciază că un program comun poate fi 
realizat fără Intirziere. Discuția sin
ceră și fără condiții prealabile poate 
permite să se reducă sau să se depă
șească divergențele care subzistă, iar 
ansamblul pozițiilor comune ale 
partidelor noastre furnizează baze 
solide pentru realizarea unui acord 
politic corespunzător.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în Republica Populară Po
lonă. la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Polone, Stefan Jedrychowski. între 6 
și 9 iulie 1971.

In timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis- 
’e România a fost primit de Jozef 
Cyrankiewicz. președintele Consiliului 
de Slat al Republicii Populare Po
lone, și de Piotr Jafoszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone. Ministrul 
Corneliu Mănescu a avut convorbiri 
cu Stefan Jedrychowski, ministrul a- 
facerilor externe a| Republicii Popu
lare Polone.

In cadrul convorbirilor, care »-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie cordială și înțelegere reciprocă, 
s-a efectuat un schimb cuprinzător 
și util de păreri asupra stadiului și 
perspectivelor colaborării romăno- 
polone și in legătură cu unele pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre cele 
două state se dezvoltă cu succes, in 
conformitate cu principiile și țelurile 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală din 12 noiembrie 
1970. S-a reafirmat hotărirea celor 
două guverne de a dezvolta colabo
rarea multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, în interesul popoare
lor român și polonez, al întăririi uni
tății țărilor socialiste, al cauzei pă
cii și socialismului.

Cei doi miniștri au relevat impor
tanța folosirii eficiente, pe baze reci
proc avantajoase, a tuturor posibili
tăților de dezvoltare a colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice, îndeo
sebi in domeniul cooperării în pro
ducție și al cercetării științifice. In 
acest sens, s-a subliniat necesitatea 
îndeplinirii prevederilor protocolului 
din 12 noiembrie 1970 privind rezul
tatele convorbirilor dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Polone referitoare la 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării economice și tehnico-științifice, 
precum și a celorlalte instrumente de 
colaborare bilaterală.

Cei doi miniștri au convenit să 
se întreprindă măsuri concrete in 
vederea semnării convenției privind 
deschiderea, pe bază de reciprocita
te, a unor centre culturale in capi
talele celor două țări, precum și pen
tru negocierea planului de aplicare, 
pe perioada 1972—1973, a acordului 
cultural. Totodată, au fost evidenția
te posibilitățile de dezvoltare a co
laborării intre cele două țări în do
meniul turismului.

Miniștrii au reafirmat hotărirea 
țărilor lor de a acționa permanent 
pentTU dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu țările membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu toate ță
rile socialiste, de a contribui la uni
tatea și coeziunea lor, in interesul 
socialismului și păcii în lume.

în cursul schimbului de vederi a- 
supra problemelor actuale ale situa
ției internaționale, cei doi miniștri 
au acordat o atenție deosebită pro
blemei securității și colaborării în 
Europa.

Pornind de la interesele vitale ale 
tuturor popoarelor europene in asi
gurarea păcii și securității in Euro
pa, de la progresele înregistrate în 
climatul de destindere și înțelegere 
pe continent, cei doi miniștri au sub
liniat necesitatea intensificării în con-

tinuare a eforturilor și au reafirmat 
hotărirea lor de a acționa In direcția 
pregătirii și convocării cit mai grab
nice a conferinței europene cu par
ticiparea egală in drepturi a tuturor 
statelor interesate. fără condiții 
prealabile. Cei doi miniștri au reafir
mat acordul guvernelor lor in legă
tură cu organizarea la Helsinki a u- 
nor reuniuni pregătitoare ale tuturor 
statelor interesate și hotărirea lor de 
a participa In orice moment la a- 
castea.

Cele două părți au subliniat că 
semnarea Tratatului dintre Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice și 
Republica Federală a Germaniei, 
precum și a Tratatului dintre Re
publica Populară Polonă și Repu
blica Federală a Germaniei repre
zintă un element important al sta
bilizării și normalizării situației în 
Europa. Ratificarea cît mai grabnică 
și îndeplinirea integrală a acestor 
tratate ar fi în interesul destinderii 
și păcii pe continentul nostru.

Părțile au subliniat că o contribu
ție esențială la cauza păcii in Eu
ropa și securității internaționale ar 
constitui-o recunoașterea de către 
toate statele care nu au făcut încă 
aceasta — inclusiv de către Repu
blica Federală a Germaniei — a Re
publicii Democrate Germane, stabi
lirea de relații normale, pe baza 
dreptului internațional, cu acest stat 
suveran și independent, primirea 
ambelor state germane în Organiza
ția Națiunilor Unite și în alte or
ganizații internaționale.

Cele două părți sînt ferm convinse 
că pentru asigurarea unei păci trai
nice și întărirea securității în în
treaga lume este imperios necesar 
să se adopte măsuri efective in ve
derea încetării cursei înarmărilor, 
înfăptuirii dezarmării generale și, 
în special, a dezarmării nucleare.

Miniștrii au reafirmat sprijinul 
deplin șl solidaritatea țărilor lor cu 
lupta eroică a popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian pentru elibe
rare și independență națională, îm
potriva agresiunii imperialismului 
american, pentru retragerea trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din această 
parte a lumii. Poporul vietnamez și 
celelalte popoare din Indochina tre
buie să fie lăsate să-și hotărască 
singure soarta, conform voinței și 
aspirațiilor lor. Părțile șl-au expri
mat sprijinul față de propunerile în 
7 puncte ale Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, prezentate în cadrul 
tratativelor de la Paris in problema 
reglementării pașnice a conflictului 
din Vietnam.

Cei doi miniștri au subliniat că 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă se pro
nunță pentru soluționarea conflictu
lui din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, pentru retra
gerea trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, pentru res
pectarea integrității teritoriale și in
dependenței tuturor statelor din a- 
ceastă regiune, precum și pentru re
glementarea problemei populației 
palestiniene In conformitate cu nă
zuințele sale legitime.

Părțile au relevat hotărirea celor 
două țări de a dezvolta și lărgi re
lațiile de colaborare cu toate statele, 
indiferent de orinduirea lor socială, 
pe baza respectării stricte a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, e- 
galității în drepturi, neamestecului 
In treburile interne, avantajului re
ciproc.

Miniștrii s-au pronunțat In favoa
rea sporirii rolului Organizației Na
țiunilor Unite și au subliniat că pen-

tru întărirea autorității și eficienței 
sale este necesar să se realizeze 
principiul universalității organizației.

Miniștrii afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Polone au relevat 
utilitatea contactelor și a schimburi
lor de păreri pe linia celor două 
ministere de externe și au exprimat 
dorința de a extinde și adinei In 
continuare această colaborare.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Polone, Stefan Jedrychowski, să 
facă o vizită oficială în România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

★
Vineri la prinz 8-au Încheiat con

vorbirile româno-polone, prilejuite 
de vizita oficială de prietenie fă
cută în R. P. Polonă de Corneliu 
Mănescu.

La plecare, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia a făcut o acurtă declarație re
prezentanților preaei, subliniind că 
a avut cu omologul său polonez, 
Stefan Jedrychowski, cu conducerea 
de stat a Poloniei frățești convorbiri 
fructuoase și sincere, constatindu-se 
cu satisfacție stadiul pozitiv al re
lațiilor româno-polone. Plec, a de
clarat el, cu satisfacția că am avut 
posibilitatea 6ă vizitez această țară 
frumoasă și prietenă și cu încrede
rea că relațiile dintre țările noastre 
«e vor dezvolta in continuare.

Delegațiile
la convorbirile S.A.LT.

primite de
președintele Finlandei

HELSINKI 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
a primit vineri pe șefii și membrii 
delegațiilor Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite la convorbirile pentru li
mitarea cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). anunță agenția T.A.S.S.

In aceste zile, aten
ția opiniei publice bri
tanice este reținută de 
problemele cuprinse in 
Cartea albă a guver
nului conservator cu 
privire la aderarea țâ
rii la Piața comună, 
prezentată miercuri 
seara in Camera Co
munelor. Observatorii 
de presă notează că 
prevederile acestui do
cument erau cunoscu
te, in parte, încă din 
perioada negocierilor 
cu „cei șase". In con
dițiile In care ideea 
intrării Angliei in 
C.E.E. nu provoacă en
tuziasm (ultimele son
daje de opinie, publi
cate joi dimineața, a- 
rată că 55 la sută din 
populație se pronunță 
împotriva Pieței co
mune, ceea ce explică 
de ce primul ministru 
Heath a declarat in 
Camera Comunelor că 
se opune categoric or
ganizării unui refe
rendum), ~ ’
a apărut 
joritatea 
ca „dezamăgitoare" și 
„părtinitoare", deoare
ce pune mai mult ac
centul pe eventualele 
avantaje și nu subli
niază marile dezavan
taje ale aderării.

Judecind după pri
mele reacții, este sigur 
că dezbaterile asupra 
acestui document — 
atit in parlament, cît și 
in afara lui — nu vor 
aduce prea mulți a- 
depți fn tabăra parti
zanilor Pieței comune. 
Duelul s-a și angajat 
la nivelul conducerii 
supreme a celor două 
partide. In timp ce 
premierul Heath a a- 
rătat intr-o alocuțiune 
rostită joi la posturile 
de televiziune că a- 
cordurile de aderare 
„sinf mai bune decit 
se spera", liderul la
burist Wilson, vorbind 
a doua zi, în replică, 
a criticat conținutul 
lor. cerind informații 
suplimentare. Un re
flex al acestei contro
verse il constituie 
scrutinul parțial des
fășurat In circum-

Cartea albă 
pentru ma- 
cetățeni'.or

scriptic Greenwich, In 
cadrul căruia candi
datul conservator, a- 
dept al aderării, a fost 
categoric infrlnt de 
adversarul său labu
rist.

Prin publicarea Căr
ții albe, adversarii a- 
derării au obținut ar
gumente suplimentare. 
Mulți comentatori au 
subliniat că ea stîr- 
nește interes mai ales 
prin ceea ce nu spune, 
și in primul rind prin 
faptul că escamotează 
costul aderării, adică, 
de fapt, prețul pe care 
poporul englez il va 
plăti pentru alăturarea 
la „cei șase". Ziarul 
„GUARDIAN" relevă 
in acest sens că ar fi 
vorba de „omisiuni 
deliberate".

In principal, calcu
lele economiștilor ara
tă că in urma alătură
rii la Piața comună 
prețurile produselor a- 
limentare In Anglia 
vor crește cu 15 la 
sută, ceea ce va fi de 
natură să agraveze si
tuația creată de ten
dințele inflaționiste 
din economie, care au 
provocat deja, numai 
in ultimul an, o creș
tere a costului vieții 
cu 10 la sută. După 
cum declara deputatul 
DOUGLAS JAY, „in
trarea in Piața comună 
va determina o reduce
re a consumului de ali
mente, din cauza creș
terii prețurilor ; popu
lația britanică va con
suma deci mai puține 
alimente și va avea un 
standard de viață mai 
scăzut". Pe de altă 
parte, ziarul „TIMES", 
citind declarațiile se
cretarului general al 
Congresului sindicate
lor britanice, VICTOR 
FEATHER, scrie că 
„nu vede in ce fel in
trarea în Piața comu
nă, În condițiile anun
țate, ar putea să fie 
avantajoasă pentru 
poporul britanic".

In ce privește apre
cierea repercusiunilor 
pe plan politic ale a- 
derarii, observatorii 
subliniază că, in pofi-

da unor precizări ex
prese, Cartea albă nu 
reușește să risipească 
îndoielile cu privire la 
efectele negative asu
pra suveranității țării. 
De remarcat că aceste 
temeri persistă chiar 
In sinul partidului * 
guvernămint. ‘ ‘ 
deputatul 
DEREK 
SMITH, 
va vota 
derării, 
că nu 
fi vorba — _ ----
suveranitate atita timp 
cit „regulile adoptate 
de comisia de la Bru
xelles vor fi aplicate 
direct poporului en
glez, fără intervenția 
parlamentului". Critl- 
cile sînt și mai puter
nice in rindurile opo
ziției. De asemenea, 
cercurile sindicale iși 
manifestă clar deza
cordul. Astfel, liderul 
sindical HUGH SCAN- 
LON sublinia joi in de
clarația făcută la pos- 
' ’ radio B.B.C. : 

intr-o

Astfel, 
conservator 

WALKER 
arătind că 
împotriva a- 
a declarat 
mai poate 
de o reală

tul de 
„Sacrificarea 
mare măsură a auto
nomiei și suveranității 
naționale constituie 
principalul motiv al 
obiecțiunilor noastre".

Cartea albă declară 
că, in actuala situație 
economică, „Anglia nu 
are altă alternativă 
decit aderarea la Pia
ța comună". Ziarul 
„SCOTSMAN" este in
să de altă părere : 
„Liberalizarea comer
țului, cu toate greută
țile care se ridică in 
calea sa, poate da răs
punsul la multe din 
actualele probleme e- 
conomice și sociale. 
Or. acest lucru nu se 
poate realiza prin 
crearea de organisme 
închise și prin ridica
rea de bariere artifi
ciale In calea comer
țului". Un punct de 
vedere îmbrățișat, de 
altfel, de pături largi 
ale opiniei publice din 
Marea Britanie.

N. PLOPEANU
Londra, 9

agențiile de presă transmit
Ciu En-lai, P''emierul const- 

liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Ci Pin-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe, i-au primit pe 
Ken Coates și Chris Farley, direc
tori ai Fundației pentru pace 
„Bertrand Russell", aflați într-o vi
zită în R.P. Chineză — informează a- 
genția China Nouă.

Prezidiul Skupștinei Fe- 
d6r(ll6 a 03 29 iulie să
aibă loc ședința comună a tuturor

camerelor Skupștinei Federale pen
tru alegerea președintelui Iugosla
viei. în cursul sesiunii va fi anun
țată componența Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia și ales noul președinte al . 
Skupștinei Federale, post rămas va
cant prin încetarea din viață a lui 
Milentie Popovici. După cum s-a 
mai anunțat, candidat pentru aceas
tă funcție este Mialko Todorovici. 
membru al Biroului Executiv ai 
Prezidiului U.C.I.. membru al Con
siliului Federației. Totodată, parla
mentul iugoslav va alege la 30 iulie 
noul guvern.

ții diplomatice, anunță agenția 
A.D.N. Un acord în acest sens a fost 
semnat la 6 iunie la Fort-Lamy de 
către ambasadorul R.D.G. în Sudan, 
Kurt Boettger, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Ciad, Baba 
Hassane. Republica Ciad este cel 
de-al 30-lea stat care a stabilit re
lații diplomatice cu Republica De
mocrată Germană, informează agen
ția A.D.N.

LARGĂ MOBILIZARE PENTRU TRANSPUNEREA Reuniunea Consiliului Național Palestinean

ÎN VIATĂ A PROGRAMULUI UNITĂȚII POPULARE
9

Intr-un ziar din Santiago de Chile 
a apărut recent un desen sugerind în 
citeva linii o întreprindere de pe 
frontispiciul căreia un nume cu re
zonanță străină este răzăluit, in timp 
ce pe pereții clădirii se aștern o se
rie de al’e nume — Pedro, Luis, Jose, 
Pablo etc. Alegoria grafică ilustrează 
procesul de trecere a întreprinderilor 
monopoliste in aria proprietății so
ciale. Extinderea și consolidarea a- 
cesteia constituie elementul de bază 
al marilor transformări care au loc 
în structurile economice și sociale ale 
Republicii Chile. Prefigurind insti- 
tuționalizarea noii orinduiri sociale, 
președintele Salvador Allende arăta 
că ea va trebui să corespundă „pos
tulatului care legitimează și orientea
ză activitatea noastră — transferarea 
puterii politice și economice către 
oamenii muncii, către popor. Pentru 
a o face posibilă este prioritară pro
prietatea socială asupra mijloacelor 
fundamentale ale producției (...) Nu 
există socialism fără proprietate so
cială".

In forme diverse — acțiuni politice 
antiguvernamentale fățișe sau disi
mulate, manevre parlamentare, acte 
de sabotare a producției, ca cele care 
au avut loc la mina El Teniente — 
oligarhia internă și monopolurile 
străine cu posesiuni importante in 
Chile Încearcă să stăvilească și să 
Împiedice cursul firesc al transfor
mărilor economice și sociale inițiate 
de guvernul Unității populare. Acti
vizarea politică și economică a ma
selor populare restringe insă cimpu- 
rile de manevre ale forțelor de dreap
ta și ale sprijinitorilor lor din afară, 
înfăptuind neabătut programul său. 
aprobat de popor, guvernul a trecut 
efectiv la reducerea și lichidarea do
minației monopoliste străine și autoh-

tone asupra sectoarelor vitale ale e- 
conomiei chiliene. Miine, 11 iulie, 
urmează să fie ratificat proiectul de 
lege adoptat de Parlament, pe baza 
căruia guvernul va dispune de in
strumentul legal necesar pentru na
ționalizarea celei mai mari bogății 
naționale — cuprul.

Cu citeva zile înaintea ratificării 
acestei legi, guvernul a adoptat o mă
sură de cea mai mare importanță 
pentru economia națională: trecerea 
sub controlul statului a comercializă
rii întregii producții de cupru a ță-

CORESPONDENȚA 
DIN SANTIAGO DE CHILE

ril. Vlnzarea directă a producției de 
cupru de către stat va permite eco
nomisirea a 3—4 milioane de dolari 
anual, plătiți pină acum unor socie
tăți străine sub formă de comisioa
ne. Industria siderurgică, cea a 
cărbunelui, o mare parte din 
instituțiile bancare au trecut in 
sectorul public al economiei na
ționale. prin cumpărarea acțiunilor 
acestora. Nu de mult, in urma nego
cierilor cu „Bethlehem Corporacion", 
exploatările de minereu de fier au 
devenit proprietatea statului. După 
cercetările efectuate de specialiști in 
legătură cu dificultățile artificiale din 
industria textilă, guvernul a rechizi
ționat patru noi mari Întreprinderi 
din acest sector, aparținind monopo
lurilor „Yarur" și „Rayonil". S-a a- 
nunțat oficial și rechiziționarea Între
prinderilor lui „Ford Company", care

hotărîse, in mod unilateral, închide
rea unităților sale din Chile.

Atit in sectorul social, cit și In cel 
mixt și particular, nemonopolist, pro
blema numărul unu este creșterea și 
eficiența producției, asigurarea unui 
ritm intens cursului economic. Aceas
tă largă mobilizare a oamenilor mun
cii pentru reușita programului gu
vernamental devine generatorul dez
voltării. Intr-un apel al centralei uni
ce a oamenilor muncii pentru „creș
terea randamentului pe toate frontu
rile muncii" se spune : „Muncitorii, 
funcționarii și tehnicienii, in miinile 
cărora se află procesul producției, 
trebuie să-și asume, astăzi, noi res
ponsabilități".

Bătălia producției a fost una din 
temele centrale ale dezbaterilor la 
recenta plenară a C.C. al Partidului 
Comunist din Chile. La încheierea lu
crărilor plenarei, Luis Corvalan, se
cretarul general al partidului, sublinia 
că „bătălia producției — și în cadrul 
acesteia creșterea producției cuprife
re și agricole — a devenit decisivă, 
fundamentală". In declarația coman
damentului politic național al Unită
ții populare se scoate in evidență 
faptul că „mobilizarea permanentă a 
maselor și participarea lor directă, 
creatoare și efectivă la realizarea sar
cinilor programatice constituie garan
ția cea mai sigură pentru succesul 
programului guvernului popular".

încrederea cu care oamenii muncii 
urmează politica guvernului Unității 
populare, exprimată și in creșterea 
producției majorității sectoarelor e- 
conomice, relevă dialogul tot mai 
fecund între autorități și mase, afir
marea responsabilității lor în noua 
etapă istorică a națiunii chiliene.

CAIRO 9 (Agerpres). — In cadrul 
reuniunii Consiliului Național Pales
tinean, ale cărui lucrări se desfășoară 
la Cairo, participanții au examinat 
joi diferitele proiecte pentru unifi
carea tuturor organizațiilor de co
mando palestinene. Raportul prezen
tat de Comitetul Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
in legătură cu acest subiect mențio
nează „crearea unui consiliu superior 
al organizațiilor de comando in ve
derea coordonării eforturilor și ac
țiunilor lor". In aceeași zi, consiliul 
a examinat unele probleme referitoa
re la ajutorul financiar primit de 
rezistența palestineană din partea 
statelor arabe.

★
BAGDAD. — Mai mulți emisari al 

guvernului de la Bagdad au sosit

In citeva capitale arabe pentru 
a expune guvernelor diferitelor state 
arabe poziția Irakului în privința cri
zei din Orientul Apropiat. Ministrul 
afacerilor interne, generalul Saadun 
Gaidan, a vizitat capitala Tunisiei, 
unde a inmlnat
Nouira un mesaj din partea preșe
dintelui Hassan Al Bakr, pentru pre
ședintele Bourguiba. Ministrul de 
stat Saleh El Youssefy, aflat la Khar
tum, a fost primit de către generalul 
Gaafar El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției Sudaneze, căruia i-a Inmlnat 
un mesaj din partea șefului statului 
irakian. Misiuni similare au loc la 
Alger și Aden.

premierului Hedi

Comunicat cehoslovaco- 
egiptean. Aspniia c.t.k. a dat 
publicității comunicatul privind vi
zita în R.S. Cehoslovacă a lui Mah
mud Riad, vicepcemier și ministru 
de externe al Republicii Arabe Unite, 
în comunicat se arată că părțile au 
constatat cu satisfacție dezvoltarea 
favorabilă a relațiilor dintre cele 
două țări și au căzut de acord asupra 
măsurilor care urmează a fi luate în 
vederea extinderii contactelor reci
proc avantajoase, relevă comunicatul. 

.................. fost acordată 
Apropiat și 

europene.

O deosebită atenție a 
situației din Orientul 
problemelor securității

întrevedere J.
Riad. Jânos Kădăr,
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit vinari 
pe vicepremierul și ministrul aface
rilor externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, care face o vizită oficială in 
Ungaria, informează agenția M.T.I. 
In aceeași zi, Mahmud Riad a fost 
primit de Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar.

Kăddr-M.
prim-secretar

Eugen POP

Violent cutremur de pămînt în Chile
SANTIAGO 

preș). — Un ____ _______ ___
pămint s-a produs joi noaptea Intr-o 
zonă Întinsă, situată la frontiera din
tre Chile și Argentina. Epicentrul miș
cării seismice, care a atins opt grade 
pe scara Richter, a fost localizat la 
225 kilometri nord de capitala chi- 
liană.

Guvernul a declarat starea de ur
gență pe întreg teritoriul țării. Un 
bilanț provizoriu al victimelor indi-

DE CHILE 9 (Ager- 
violent cutremur de

că 63 morți și 461 răniți. Președin
tele Salvador Allende a părăsit ca
pitala in cursul dimineții de vineri 
la bordul unul elicopter, pentru a lua 
cunoștință de proporțiile sinistrului 
și a stabili la fața locului măsurile 
necesare pentru ajutorarea sinistra- 
ților. Convoaie de autocamioane, 
transported alimente, îmbrăcăminte 
și medicamente au pornit spre regiu
nile afectate de cutremur.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Cuba, 
Raul Roa, a sosit într-o vizită ofi
cială la Alger, la invitația omolo
gului său algerian, Abdelaziz Boute- 
flika. Ministrul cubanez a declarat 
la sosire că va înmina președintelui 
Houari Boumediene un mesaj de prie
tenie din partea premierului Fidel 
Castro.

„LUN0H0D-1" IȘI CONTINUĂ ACTIVITATEA
La 7 fi 8 iulie, in cursul șe

dințelor de legătură prin radio 
cu Centrul pentru legături cos
mice la mari distanțe, aparatul 
sovietic autopropulsat „Luno- 
hod-l“ a continuat să efectueze 
cercetări pe fundul unui mare 
crater lunar, unde a coborit la 
începutul celei de-a 9-a zile se-

lenare. Cu ajutorul radiometru- 
lui instalat la bord, lunomobllul 
a controlat nivelul radiațiilor 
din interiorul craterului. Labo
ratorul mobil, depus pe supra
fața Lunii In regiunea Mării 
Ploilor la 17 noiembrie 1970, iși 
continuă activitatea.

Vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, a sosit Ia Djeddah. ve
nind din Kuweit. în cadrul turneului 
său prin mai multe țări din Asia si 
Africa. Agnew a avut o primă con
vorbire cu regele Foisal al Arabici 
Saudite Pe de altă parte. Henry 
Kissinger, consilierul pentru proble
mele securității naționale al președin
telui S.U.A., a sosit la Rawalpindi 
In aceeași zi, președintele Pakista
nului. generalul Yahya Khan, a 
conferit cu Kissinger.

R.D. Germană și Republica 
Ciad au hotărit să stabilească rela-

Consiliul guvernatorilor, 
reunit la Viena, a hotărit convocarea 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.). într-o sesiune ex
traordinară pentru sîmbătă 10 iulie.

Richard Nixon, președintei»
S.U.A., a desemnat pe fostul general 
al armatei aerului. Benjamin Cliver 
Davis, om politic de culoare, in func
ția de ministru adjunct al transpor
turilor. El va avea responsabilitatea 
securității avioanelor de pasageri.

In legătură cu coopera
rea sovieto-franceză.
Moscova a avut loc o întilnire intre 
Nikolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Paul Huvelin, președintele Consi
liului Național al Patronatului 
Francez, care se află în Uniunea So
vietică împreună cu un grup de in
dustriași francezi.

Viituri de proporții me- 
dîî s-au semnalat pe porțiunii» 
nordice ale Tisei — informează a- 
genția M.T.I. Organele de resort au 
luat măsurile necesare pentru a a- 
vertiza populația și a proteja cultu
rile agricole amenințate.

Un grup de astronomi 
sovietici și americani au ta- 
cheiat o serie amplă de observații 
comune asupra quasarilor. corpuri 
cosmice cărora specialiștii le acordă, 
în ultima vreme, o deosebită atenție, 
informează agenția T.A S.S.

„Premiu! international 
de teatru Luigi Pirandello" 
a fost decernat regizorului suedez 
Ingmar Bergman pentru întreaga sa 
operă.

„Solrad-10". Administrația 
pentru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic a S.U.A. (N AS.A.) a 
anuntat țoi seara lansarea satelitu
lui ..Solrad-10“ de detectare a radia
țiilor solare. Cu acesta se va întări 
rețeaua de supraveghere a erupțiilor 
solare, care ar putea pune în pericol 
echipaiul navei ..Aoollo-15". ce va fl 
lansată spre sfirsitul acestei luni 
spre Lună.

a
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O DELEGAȚIE A GUVERNULUI REGAL 
DE UNIUNE NAȚIONALA Al CAHBODGIEI

Cronica zilei

VA FACE 0 VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
IN IARA NOASIRA

V

Tu* Invitația guvernului Republi
cii Socialist' România o delegație a 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, conduși de

ministrul afacerilor externe. Sarin 
Chhak, va face o vizită oficială de 
prietenie. In perioada 12—ÎS iulie a.c,

Tovarășul Ștefan Voitec a primit 
pe dr. Beresztoczi Mikloș, vicepreședinte 

al Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Romania. ComelEu 
Mănascu, a trimte o telegramă de 
felicitare lui Ivan Bașev. cu prile
jul realegerii acestuia in funcția de 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria

*
în perioada 9—115 iulie a.c.. ansam

blul de cintece și dansuri „Ma- 
rania**, al cooperației meșteșugă
rești dm țara noastră, va participn la 
Festivalul internațional de folclor 
de la Schoten — Belgia, alături de 
ansambluri ale țării gazdă, precum 
și din Ecuador, Franța, Finlanda, 
Portugalia, Ungaria și Iugoslavia.

Ansamblul, alcătuit din artiști a- 
matori cooperatori din județele Ba
cău și Suceava, va prezenta dan
suri și muzică populară din Oltenia, 
Moldova și Muntenia, precum și 
dansuri folclorice din Oaș și Bistri- 
ța-Năsăud.

(Agerpres,

TOVARĂȘUL CORNELIU MĂNESCU 
SA ÎNTORS DIN R. P. POLONĂ

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
MAnescu. care a făcut o vLzită ofi
ciala de prietenie in Republica 
Populara Polonă, la invitația minis
trului afacerilor externe, Stefan Je- 
dryc.howski, s-a înapoiat vineri seara 
in Capitală. El a fost Însoțit de Ni
colae Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La sosire, pe a ivoportul Otopeni, 
erau prezenți George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, ad juneți ai ministrului, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de fală însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Polone la 
București, Marian Nitecki. și mem
bri ai ambasadei.

în drum spro țară, tovarășul 
Corneliu Mânesci* a făcut o escaiu 
la Budapesta.

Pe aeroportul Ferihogyi. el a fost 
inlimpinat de Peter Janos, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ungare, 
Dumitru Turcu.% ambasadorul Româ
niei la Budapesta, și W. Hanusek, 
ambasadorul Polonh-i la Budapesta.

Cu acest prilej, coi doi miniștri 
s-au întreținut cordial.

★
Oaspetele roman a fost condus la 

aeroport de Ștefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, și de funcționari superiori 
din M.A.E. Au fost prezenți Mihal 
Marin, ambasadorul României la 
Varșovia. Jaromir Ocheduszko, am
basadorul Poloniei la București, 
Gyula Pinter, însărcinat cu afaceri 
acl-intcrim al Ungariei la Varșovia.

(Agerpres)

Vineri, tovarășul Ștefan Voi tec, 
președintele Marii Adunări Naționa
le. a primit pe dr. Beresztoczi Mi- 
kloș, vicepreședinte al Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare, 
care-și petrece o parte din vacanța 
de vară in România.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat lntr-o atmosferă cordiala, priete
nească, au participat Alexandru 
Sencovici și Dumitru Balalia, pre
ședinți de comisii permanente, pre
cum și Ferenc Martin, ambasadorul 
Rvrjblicii Populare Ungare la Bucu
rești.

în timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele a vizitat, diferite obiective 
economice și social-culturale din 
București și din județele Arad. Bra
șov. Covasna, Constanța, lași și Su
ceava și a avut întrevederi cu re
prezentanți ai consiliilor populare 
din aceste județe.

Vineri la amiază, președintele Ma
rii Adunări Naționale a oferit in 
cinstea oaspetelui un dejun, la care 
a participat și ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

I —----- --- I
[ cinema j

Vizitele delegației Grupului 
interparlamentar al R.D. Germane

(Agerpres)

închiderea „Expoziției realizărilor 
in construcția socialistă a R. P. Chineze11

..Expoziția realizărilor in construc
ția socialistă a Republicii Populare 
Chineze*4 și-a închis porțile. Vizitată 
de sute de mii de cetățeni in 
cele trei săptămini cit a fost deschisă 
in Caoitală, expoziția a oferit pu
blicului românesc posibilitatea cu
noașterii marilor succese obținute de 
oamenii muncii chinezi, sub condu
cerea partidului comunist, realiză
rilor lor remarcabile in măreața 
ooerâ de edificare a societății socia
liste. Numeroasele exponate au ofe
rit o imagine grăitoare a talentului, 
capacității de creație științifică și 
tehnică a ponorului chinez. Au trezit 
un deosebit interes in rindul lizitu

torilor exponatele înfățișind reali
zările obținute in ramurile industriei 
construcțiilor de mașini, electronică 
și electrotehnică, industria bunurilor 
de larg consum, agricultură și in alte 
domenii ale vieții economice și so
ciale. Vizitatorii au urmărit, de ase
menea, cu un viu interes filmele do
cumentare și artistice prezentate în 
cadrul expoziției.

Expoziția s-a înscris ca un mo
ment deosebit al întăririi prieteniei 
româno-cliineze, al adîncirii coope
rării și colaborării dintre România 
și China populară.

(Agerpres)

Lucrările simpozionului „Cercetarea 
viitorului și planificarea pe termen Iung-‘ 

au luat sfirșit
Vineri «-au încheiat, la Piatra 

Neamț, lucrările simpozionului „Cer
cetarea viitorului și planificarea pe 
termen lung** — prima reuniune pe 
această temă organizată în țara noas
tră. Desfășurat sub auspiciile Acade
miei de șuințe sociale și politice și 
Ministerului învățămintului, simpo
zionul s-a bucurat de participarea u- 
norreputați specialiști din țara noas
tră și din Danemarca, Franța, Repu
blica Federală a Germaniei. Italia, 
Iugoslavia, Polonia, Suedia și Uniu
nea Sovietică. în cursul celor patru 
zile de lucru, au fost prezentate 14 
comunicări in ședințe plenare și 39 
In grupurile de lucru. De asemenea, 
au avut loc dezbateri în cadrul a trei 
mese rotunde.

In ședința plenară de închidere, 
prof. univ. dr. docent Pavel Apostol 
•. mulțumit participanților la lucrări 
și organelor locale de partid și de 
stat, in numele Academiei de științe 
sociale și politice și al conducerii 
Ministerului învățămintului, pentru 
contribuția adusă la reușita acestei 
importante manifestări științifice. La 
rindul său, Ame Sorensen, secretar 
general ai Comitetului permanent al 
Conferinței mondiale de cercetare a 
viitorului, a exprimat satisfacția pen
tru modul in care au fost organizate 
și s-au desfășurat lucrările simpozio
nului. Au luat, de asemenea, cuvîntul, 
conf. univ. dr. Mihai Botez, secretarul 
simpozionului, și prof. univ. Rudolf 
Lewandowski din R. F. a Germaniei.

Participanții la simpozion au adre
sat președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă in 
care se spune :

Specialiștii din țară și străinătate 
reuniți in cadrul simpozionului „Cer
cetarea viitorului și planificarea pe 
termen lung*' au dezbătut, la Piatra 
Neamț, probleme legate de elaborarea 
unor modele previzionale matema
tice și metodologii științifice, in spe
cial operaționale, de cercetare a vii
torului, realizind un schimb rodnic 
de idei asupra unor aspecte comune 
și asupra diferențelor specifice din
tre prognoză și planificare in țările 
socialiste sau nesocialiste.

Pentru prilejul oferit, condițiile de 
lucru asigurate, precum și pentru cli
matul de dezbatere critică principială 
în care s-a desfășurat simpozionul, 
participanții din țară și străinătate iși 
exprimă gratitudinea autorităților din 
România socialistă, dumneavoastră 
personal.

Experții străini, venițt din 8 țări 
europene, au constatat cu satisfacție 
interesul deosebit pe care-1 arată 
conducerea statului român, dumnea
voastră personal, problemelor de 
prognoză economică și socială și vă 
doresc dumneavoastră, întregului po
por român, noi succese pe linia dez
voltării României socialiste, a întă
ririi relațiilor de cooperare interna
țională pe toate tărîmurile.

(Agerpres)
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• Ternul tic aramă : LUMINA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• întâlnire cu o necunoscută : 
SALA PALATULUI — 17,15 (scria 
de bilete — 3715); 30.15 (seria de 
bilete — 3729), SCALA — 9.30; 12; 
15; 18; 20.45, STADIONUL DINA
MO — 20,15.
• Hello, Dolly : PATRIA — 9,30; 
13: 16,30; 20.
• Serata : VIITORUL — 16; 18; 
20.
• Cortul roșu : FAVORIT — 9,30; 
12,30- 16; 19,30, CAPITOL — 9,30; 
12,30; 16,45; 20, la grădină — 20,30, 
MELODIA — 8,30; 12,15; 16; 19,45.
• Șl caii se împușcă, nu-l așa ? : 
ARTA — 15,15; 18; 20,30, la grădi
nă — 20,30.
• Regele Lear : RAHOVA — 15,30; 
19.
• Romeo și Julieta : CENTRAL —
8.30, 11.30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Darclfce : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30.
• Gustul miorii : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18,30; 20.30.
• Din nou despre dragoste : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• O floare șl doi grădinari : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, LI
RA — 15,30; 19, la grădină — 20,15, 
VICTORIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Pe cometă : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Greșeala fatală : FESTIVAL —
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20,15, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, LUCEA
FĂRUL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
ÎS.30: 21, GRĂDINA DOINA — 
20,15.
• Pan Wolodyjowski : FLACĂRA
— 15,30; 19.
• Cazul C.L. : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Esop : FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30.
• 100 de dolari pentru șerif : GRI- 
VIȚA — 9; 12: 14,45; 17,30; 20, AU
RORA — 9; 12; 15; 18, la grădină
— 20,30, VOLGA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20,15.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
16,30; 20,30, la grădină — 20,15.
• La revedere, prietene : BUCU
REȘTI — 8,45; 11.15; 13.45; 16,15; 
18,45; 21, MODERN — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18.15; 20,45, la grădină — 
20,15.
• De-aș fi... Harap Alb : TIM
PURI NOI — 9—20.15 în conti
nuare.
• Eu, Franclsc Skorlna : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• In arșița nopții : GRADINA VI
TAN — 20,15.
• Serbările galante : TOMIS — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.30, la gră
dină — 20,30.
• Femeia îndărătnică : FLAMU
RA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 19,45.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
PACEA — 16; 19,15.
• Angelica șl sultanul : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Hibernatus : MOȘILOR — 16; 
18; 20,15.
• Haiducii : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• Domiciliul conjugal : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• De șapte ori șapte : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Ziua în care vin peștii : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.

I I ț 1
(

I I ț I I
I

I ț 1I I1 I I
I I I
1 l1 )
I

I
II II 
I ț
I 
I 
ț

Delegația Grupului interparlamen
tar al R.D. Germane, condusă de 
prof. dr. Wolfgang Weichelt. preșe
dintele Comisiei constituționale a Ca
merei Populare, a sosit vineri la 
Constanța.

în cursul dimineții, membrii de
legației, însoțiți de Mircea Rebrea- 
nu, deputat in Marea Adunare Na
țională, și Constantin Șerban, vice
președinte al Consiliului popular al 
municipiului Constanța, au vizitat 
stațiunile balneoclimaterice de pe li
toral și Muzeul de arheologie din 
Constanța. în continuare, la sediul

Consiliului popular municipal, oas
peții s-au intilnit cu Petre Nicolac, 
primarul municipiului, deputat în 
Marea Adunare Națională, care le-a 
vorbit despre preocupările organelor 
locale pentru dezvoltarea economică, 
social-culturală și turistică a orașu
lui și a celorlalte stațiuni de pe li
toralul românesc.

în cinstea delegației Grupului in
terparlamentar al R. D. Germane, 
primarul municipiului a oferit un 
dejun. După-amiază, delegația s-a 
înapoiat in Capitala.

(Agerpres)

Vizita ministrului de externe 
al Republicii Indonezia, Adam Malik

La Ministerul Comerțului Exterior 
au avut loc, vineri dimineața, con
vorbiri intre ministrul Cornel Bur
tică, și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Indonezia, Adam Malik, 
privind posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor comerciale și cooperării e- 
conomice intre România și Indonezia.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Nicolae Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. Alexan
dru Albescu, adjunct al ministrului 
industriei chimice, funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului Exte
rior și Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Hamzah Atmohan- 
dojo, ambasadorul Republicii Indo
nezia la București, și membri ai am
basadei.

★
în aceeași zi, la amiază, la Mi

nisterul Comerțului Exterior. Cor
nel Burtică și Adam Malik au 
semnat Acordul privind reglementa
rea plăților pendinte dintre România 
și Indonezia.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru semnarea acestui a- 
cord care va contribui la dezvolta
rea relațiilor comerciale, a cooperării 
economice și tehnice dintre cele 
două țări.

★
In onoarea ministrului afacerilor 

externe al Republicii Indonezia, Adam 
Malik, și a persoanelor oficiale care 
il însoțesc in vizita in țara noastră, 
ministrul comerțului exterior. Cornel 
Burtică, a oferit un dejun in saloa
nele restaurantului Athenee Pallace.

Au participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Epure, secretar ge
neral in Ministerul Finanțelor. Ro
mulus Petrescu, vicepreședinte al 
Băncii Române de Comerț Exterior, 
și alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea. Ham
zah Atmohandojo, ambasadorul Re

publicii Indonezia la București. și 
membri ai ambasadei.

După-amiază, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Indonezia, 
Adam Malik, însoțit de persoane 
oficiale române și indoneziene a vi
zitat unități industriale din Capi
tală.

La uzinele „23 August" oaspetele a 
fost informat de către ing. Adalbert 
Bularca, director general adjunct 
al grupului de uzine, despre produ
sele realizate in această mare între
prindere bucureșteană, despre^ bu
nele aprecieri de care se bucură ele 
in rindul beneficiarilor interni și 
externi. Au fost vizitate, apoi, sec
țiile mecanică grea, motoare și lo
comotive.

în continuare, șeful diplomației in
doneziene a făcut o vizită la Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
București. După ce ing. Aurel Boz- 
gan, directorul general al fabricii, a 
făcut o succintă prezentare a profi
lului unității, gazdele au oferit oas
petelui posibilitatea să cunoască 
secții ale întreprinderii, utilajele și 
instalațiile moderne cu care este 
înzestrată.

★
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a ministrului afacerilor externe al 
Republicii Indonezia. Adam Malik, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Hamzah Atmohandojo, a ofe
rit, vineri seara, o recepție in saloa
nele ambasadei.

Au luat oarte Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior. George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor ministere și instituții 
centrale economice.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, și membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

LOTO
numerele extrase ia tragerea din 9 iulie 1971

Fond general de premii : 1 004 358 
lei.

EXTRAGEREA I : 44 31 35 83
74 36 62 4 56.

Fond de premii : 487 934 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 7 82 16 
63 66 61 72.

Fond de premii : 516 424 lei.
Plata premiilor va începe in Capi

tală de la 17 iulie pină la 22 au
gust ; in țară de Ia* 21 iulie pină la 
22 august 1971 inclusiv.

j teatre j
i ... — i
1 • Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- i
' dra" (la Teatrul de vară „Herâs- Ț 
l trău") : Puricele in ureche — 20. 1 
’ • Teatrul Mic (la Arenele Roma- j
1 ne) : Cum se Jefuiește o bancă i 
J — 20. I
l • Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- i 
’ nașe" (sala Savoy) ; Se caută o ve- ’ 
l detă — 19,30. I

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
\ română" : La Izvoare de frumu- \ 
, sețe — 18,30.

Plecarea delegației Biroului
Adunării Naționale a Franței

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala, indreptindu-se spre patrie, 
delegația Biroului Adunării Națio
nale a Franței, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
membrii delegației au fost salutați 
de Ilie Murgulescu. vicepreședinte 
al M.A.N., președintele Grupului 
parlamentar român pentru relații de

prietenie România—Franța, Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., Iu- 
liu Fejes, secretar al M.A.N., depu- 
tați. membri ai Grupului parlamen
tar român pentru relații de priete
nie România—Franța și alte per
soane oficiale.

Au fost de față Pierre Pelen. am
basadorul Franței la București și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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AUTOMOBILISM Etapele campionatului 
național de viteză in coastă
Ultima manșă a sezonului automo- 

Jilistic cuprinde, incepind de luna 
aceasta, patru concursuri de viteză 
in coastă, toate contând pentru cam
pionatul național. Traseele primelor 
două etape au fost definitivate, ast
fel că automobiliștii noștri fruntași, 
precum și începătorii pot fi intilniți 
in zonele respective, antrenindu-se 
cu asiduitate. Prima etapă va avea 
loc In zilele de 24 și 25 iulie pe ser
pentinele în pantă de la Mateiaș 
(lingă Cîmpulung Muscel), binecu
noscute celor mai mulți dintre auto- 
mobiliști de la recent încheiatul „Ra

liu al României". In august (28—29) 
întrecerile se vor desfășura lingă 
Mediaș, pe traseul cunoscut sub nu
mele Hula Mediașului. Traseul celei 
de-a treia etape incă n-a fost stabi
lit ; este sigură doar data : 4—5 sep
tembrie. Proba respectivă ar urma să 
se desfășoare sau pe clasicul traseu 
de la Piriul Rece, sau pe șoseaua in 
pantă spre Poiana Brașov. Epilogul 
campionatului național de viteză în 
coastă 11 va constitui concursul de la 
2—3 octombrie, de pe dealul Felea- 
cului de Lingă Cluj,

„MONDIALELE** DE SCRIMĂ

Flore tis ta româncă Ana Ene-Pascu 
s-a calificat pentru semifinala cam
pionatelor mondiale de scrimă de la 
Viena. Ileana Drimbă și Ecaterina 
Iencic, precum și campioana france
ză Brigitte Gapais. au fost eliminate 
in sferturile de finala.

In proba de floretă bărbați p" 
edhjpe selecționata română a ocupat 
locul 8, pierzind cu 6—8, întâlnirea

cu R. F. a Germaniei. Medalia de 
bronz a revenit echipei U.R.S.S., care 
a întrecut cu 8—6 reprezentativa Ja
poniei. Finala acestei probe va opu
ne echipele Franței și Poloniei. In 
semifinale scrimerii francezi au în
trecut cu 9—3 echipa U.R.S.S.. iar 
cei polonezi au ciștigat cu 9—4 intil- 
nirea cu echipa Japoniei,

ÎN
Balcaniada de tenis

Echipa femiuiuă de tenis a Româ
niei a debutat victorioasă in Balca
niada de la Zagreb intrecind cu 2—1 
selecționata Iugoslaviei, Eleonora 
Dumitrescu—Skulj 6—1; 6—3; Agneta 
Kun—Jausevac 6—2. 2—6, 6—1; Skulj, 
Dovnik—Dibar. Kun 6—2, 6—2. Echi
pa Greciei a ciștigat cu 3—0 întilni- 
rea cu formația Turciei.

în concursul masculin, selecționata 
României a dispus cu 3—0 de cea a 
Bulgariei. In partida de dublu (intre- 
ruptă din cauza întunericului), Ion 
Sântei și Sever Dron au întrecut cu 
9—7. 2—6, 4—6, 6—3. 6—3 cuplul fra
ților Pampulov.

C1STIGIND SI CEA DE-A DOUzS 
PARTIDA A MECIULUI CU DANE
ZUL BENT LARSEN, marele maestru 
american ROBERT FISCHER condu
ce cu 2—0 in semifinala campiona
tului mondial de șah care se desfă
șoară la Denver (Colorado).

Referitor la această intilnire, pre
ședintele federației internaționale de 
șah. Max Euwe, a declarat că victo
ria lui Fischer se conturează incă de 
pe acum. Foarte echilibrat este. insă, 
meciul dintre Petrosian și Korcinoi. 
in care este dificil de Întrevăzut 
deocamdată învingătorul.

în ceea ce privește locul de dispu
tare a finalei, programată in luna

CÎTEVA RÎNDURI
septembrie, federația internațională 
de șah a primit oferta mai multor 
orașe din Iugoslavia, S.U.A, și Ar
gentina.

CEA DE-A TREIA PARTIDA DIN
TRE MARII MAEȘTRI SOVIETICI 
TIGRAN PETROSIAN ȘI VIKTOR 
CORCINOI, care-și dispută la Mos
cova una din semifinalele campiona
tului mondial de șah, s-a încheiat 
remiză la mutarea a 28-a.

în prezent scorul meciului este 
egal : 1.5—1,5 puncte.

ÎN CADRUL CAMPIONATELOR 
DE ATLETISM ALE ITALIEI, care 
se desfășoară la Roma, Marcello 
Flasconaro a stabilit cea mai bună 
performanță europeană a sezonului 
in proba de 400 m plat cu timpul de 
45"7/10. Rezultatul lui Fiasconaro 
constituie, totodată, și un nou re
cord național. Vechiul record era de 
46"2/10 șl aparținea din anul 1965 
lui Ottolina.

LA CHICAGO, In fața a 5 000 de 
spectatori, echipa Dynamo Zagreb a 
întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația vest-germană Hanovra 96. 
Unicul gol al partidei a fost înscris 
în minutul 42 de Vabek.

PROBA CONTRACRONOMETRU 
pe achipe din cadrul concursului ci-

clist desfășurat la Trencin (Ceho
slovacia) a fost ciștigată de echipa 
Polonie; (Szurkowski. Stec, Mytnik, 
Krzesszowiec) care a acoperit dis
tanța de 100 km în 2h 20’27”. Pe locul 
doi s-a clasat formația Cehoslovaciei 
— 2h 22’24”, iar pe locul trei selec
ționata orașului 
23’15”. Bratislava — 2h

ÎN PROBA DE DUBLU BĂRBAȚI 
A TURNEULUI INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA BRATISLAVA cu
plul Sever Mureșan (România), Daniel 
Contet (Franța) a învins In primul 
tur cu 6—1, 6—1 perechea Camarotti, 
Brito (Cuba), iar în turul doi a eli
minat cu 6—1, 4—6, 7—5 perechea 
Vrby, Szavrdy (Cehoslovacia). în 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați jucătorul maghiar 
Barany l-a întrecut cu 6—4. 6—2, 
5—7. 1—6, 6—2 pe cehoslovacul Pala.

DUPĂ 4 RUNDE, in clasamentul 
Balcaniadei de șah de la Atena pe 
primele locuri se află selecționatele 
României și Bulgariei cu cîte 13 
puncte, urmate de Iugoslavia 11 
puncte, Grecia 6 puncte, Turcia 5 
puncte. Șahiștii români au terminat 
la egalitate 3—3 meciul cu puternica 
echipă a Iugoslaviei și au învins cu 
5—1 echipa Greciei.

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la victoria 

Revoluției Populare Mongole

ADUNAREA FESTIVĂ 
DIN CAPITALĂ

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea dc-a 50-a aniversare a victo
riei Revoluției populare mongole. Co
mitetul Municipal București al P.C.R. 
și Institutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea au organi
zat, vineri după-amiază, la Monetfiria 
Statului din Capitală, o adunare fes
tivă.

Au participat tovarășii Janos 
Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Dumitru Bcjan, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum, Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. d 
P.C.R.. prlm-vicepreședinte al
I.R.R.C.S., Vasile Gliga. adjunct, al 
ministrului afacerilor externe, Stan- 
ciu Stoian. secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Dlmitric Ancuța. 
secretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, numeroși oameni ai muncii.

Erau prezenți, de asemenea, Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasadorul 
Republicii Populare Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

Despre semnificația semicentenaru
lui victoriei revoluției populare 
mongole a vorbit tovarășul Mihnea 
Gheorghiu. El a subliniat marile 
transformări petrecute in activitatea 
socială, economică și culturală a Mon
goliei in cei 50 de ani de viață liberă, 
sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar. Congresul al XVI-lea 
al P.P.R.M., a spus vorbitorul.a făcut 
bilanțul celui de-al 4-lea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale și culturii pe anii 1966—1970. 
a relevat succesele oamenilor mun
cii mongoli in toate domeniile de ac
tivitate. Producția globală a indus
triei a crescut in anul 1970 de 1.6 ori 
in comparație cu anul 1965. Agricul
tura, cu sectorul zootehnic tradițio
nal, care deține o pondere însemnată 
in economia țării, a cunoscut o creș
tere medie anuală de 6.1 la sută. Noul 
plan cincinal prevede sarcini sporite 
în vederea desăvirșirii construirii ba
zei tehnico-materiale a socialismului, 
a transformării Mongoliei intr-o țară 
industrial-agrară.

Poporul român urmărește cu viu 
interes eforturile R.P. Mongole pen
tru făurirea unei vieți noi, socialiste 
și se bucură de succesele pe care le 
obține in toate domeniile.

Partidul Comunist Român — a 
spus în continuare vorbitorul — care 
a împlinit nu de mult cinci decenii 
de luptă pentru cauza poporului, 
pentru un viitor luminos al patriei, 
iși îndeplinește cu cinste sarcina su
premă națională de a conduce cu 
succes vasta operă de construire a 
socialismului in România ; in a- 
celași timp, partidul nostru iși în
deplinește și o înaltă îndatorire in
ternationalists, adueîndu-și contri
buția la întărirea forțelor socialis
mului, a influenței sale în lume.

în activitatea sa internațională, 
România manifestă o preocupare 
constantă pentru întărirea și dezvol
tarea continuă a legăturilor de 
prietenie frățească și colaborare cu 
toate țările socialiste, militează con
secvent pentru unitatea lor, pentru 
așezarea relațiilor dintre țările so
cialiste pe temelia trainică a prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, a res
pectării independenței și suverani
tății naționale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile in
terne și întrajutorării tovărășești. 
Partidul și poporul nostru iși mani
festă solidaritatea activă cu po
poarele care_ luptă pentru elibera
rea națională și socială, împotriva 
dominației imperialiste, promovează 
o politică consecventă de extindere 
a relațiilor de conlucrare cu toate 
țările lumii, indiferent de orînduirea 
socială.

Relevăm cu satisfacție că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republi
ca Populară Mongolă, dintre popoare
le noastre se dezvoltă an de an, in in
teresul construcției socialismului in 
cele două țări. Cu prilejul vizitei in 
Republica Populară Mongolă a dele-

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Mongole, la Casa 
de Cultură a Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea a fost organizată expoziția 
de fotografii „Republica Populară 
Mongolă la a 50-a aniversare". Ima
ginile ilustrează realizări de seamă 
din activitatea oamenilor muncii 
din această țară, obținute sub con
ducerea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, in dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a invățămin- 
tului, pe tărimul vieții sociale, in 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale poporului.

La festivitatea de deschidere, 
care a avut loc vineri la amiază, au 
luat parte funcționari superiori din 
Comitetul de Stat pentru Cultură si 
Artă, Ministerul Afacerilor Externe. 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cul
tură, ziariști, un numeros public. Au

' ——I ——
i 16,00 Deschiderea emisiunii. Re-
' gata Snagov la caiac-canoe.

4 Ziua I — finale la probe
olimpice. Transmisiune di-

1 rectii de pe lacul Snagov.
, Crainic reporter Gabriel Bă-
) descu.
< 17.00 Emisiune în limba germană,
ț 18.00 Bună seara, fete ! Bună sea-
> ra, băieți ! Emisiune de Eli-
i sabeta Mondanos și Eugen
i Todoran.
) 19,15 Publicitate.
i 19,20 1001 de seri — emisiune
1 pentru cel mici.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 iulie. In țară : Vremea va fi 
in general frumoasă, cu cerul varia
bil. Ploi «labe, însoțite de descărcări

gației de partid și guvernamentale a 
Kepublicii Socialiste Romania, con
duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost exprimată holărirea comuna 
de u lărgi și aprofunda colaborarea 
româno-mongolă pe multiple pla
nuri, de a inlări legăturile de prie
tenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol.

Cu ocazia marii sale sărbători, 
a spus in încheiere vorbitorul, a- 
dresâm poporului frate mongol feli
citări cordiale, urări de noi șl în
semnate succese in îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
XVI-lea al Partidului Popular Re
voluționar Mongol în opera de con
struire a socialismului, de înflorire 
a Republicii Populare Mongole.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
R.P. Mongole la București, D. Ba
taa. care a spus : Victoria revoluției 
populare a însemnat o mare coti
tură in destinul poporului mongol. 
Partidul și poporul mongol au înde
plinit cu cinste învățătura marelui 
conducător V. I. Lenin despre lupta 
pentru libertate politică și socială, în
vățătură care prevede că popoarele 
slab dezvoltate pot trece peste orin- 
duirea capitalista dacă se bizuie pe a- 
jutorul clasei muncitoare și pe avan
garda sa, partidul comunist, și dacă 
aplică la condițiile autohtone învăță
tura marxist-leninlstâ.

In continuare, vorbitorul a făcut 
o trecere in revistă a luptei poporu
lui mongol pentru dezvoltarea pa
triei, pentru construirea unei vieți 
noi, fericite. Ca urmare a dezvoltă
rii agriculturii, industriei, construc
țiilor, transporturilor, comunicații
lor. R.P. Mongolă a devenit o țara 
agrar-industrială dezvoltată, ur- 
mind ca in viitorul apropiat să de
vină o țară industrial-agrară dez
voltată. Producția industriala glo
bală a crescut in ultimii zece ani de 
2,5 ori, cu un ritm mediu anual de 
9.8 la sută.

în perioada celui de-al IV-lea 
olan cincinal, 1966—1970, au fost 
date in funcțiune 90 de mari între
prinderi industriale, care au modifi
cat. harta economică a R. P. Mon
gole. In ultimii 10 ani, suprafața a- 
rabilă a crescut cu 1.7 ori, iar în 
prezent asistăm la o mecanizare 
continuă a agriculturii.

După victoria revoluției un avînt 
deosebit l-au cunoscut cultura și arta, 
comerțul, precum și ocrotirea sănă
tății.

Succesele obținute sub conducere* 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, a spus in continuare vorbitorul, 
au ridicat prestigiul Mongoliei pe 
plan internațional. In prezent, R. P. 
Mongolă întreține relații diploma
tice cu 54 de țări, pe baza principii
lor egalității și respectului reciproc, 
al colaborării cu toate țările lumii. 
Republica Populară Mongolă este 
membră a O.N.U. șl C.A.E.R. și in 
această calitate participă activ in 
peste 40 de organizații internațio
nale.

In decursul a 20 de ani, • spu« 
vorbitorul, relațiile dintre popoarele 
mongol și român au cunoscut o dez
voltare continuu ascendentă in toate 
domeniile. Vreau să subliniez că, 
in urma vizitei oficiale a delegației 
de partid și guvernamentale române, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in R. P. Mongolă rela
țiile vor deveni și mai avantajoase, 
in folosul ambelor părți. Sintem 
foarte recunoscători partidului și 
guvernului Republicii Socialiste 
România pentru frățescul ajutor 
multilateral acordat, a spus amba
sadorul mongol. Noi considerăm că 
dezvoltarea continuă. în toate dome
niile, a relațiilor de prietenie din
tre țările și popoarele noastre cores
punde. in același timp, intereselor tu
turor țărilor comunității socialiste.

In încheiere, ambasadorul R. P. 
Mongole a transmis poporului român, 
in numele poporului mongol, urarea 
de a înfăptui cu succes sarcinile 
trasate de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, noi 
succese in construirea socialismului.

în încheierea adunării festive, • 
avut loc un program artistic.

(Agerpres)
★

fost prezenți, de asemenea, mem
bri ai ambasadei R.P. Mongole la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., și Damdinnerenghiin Ba
taa, ambasadorul R.P. Mongole la 
București. Vorbitorii au relevat suc
cesele obținute de poporul mongol 
in cele 5 decenii care s-au scurs de 
la victoria revoluției populare, rela
țiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă, relații la a căror 
dezvoltare o importantă contribuție a 
adus-o recenta vizită făcută in R.P. 
Mongolă de către delegația de partid 
și guvernamentale a țării noastre, 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, asistența a vizitat 
cu interes expoziția.

19.30 Telejurnalul de seară. Sport.
20.10 Teleenciclopedia.
21.10 Drumurile duc spre... mare. 

Reportaj din portul Constan
ța. Realizator Aristide Bu- 
hoiu.

31.30 Spectacol muzlcal-distractiv, 
transmis din stațiunea ,,Ju- 
plter**. Cu : Ion Flnteșteanu, 
Gică Petrescu, Vasllica Tas- 
taman, Constanța Cîmpeanu, 
Ilona Moțica, Anda Călugă- 
reanu, Olga Stănescu, Ange
la Similea, Corina Chiriac, 
Ileana Popovlci, Dem Savu, 
Aurel Cioranu, Gelu Mano- 
lache, Jean Constantin. Mir
cea Florian, Radu Stoenescu, 
Dorin Cemei, Silvia Surdu, 
ileana Ploscaru.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 Săptămîna sportivă.
23.30 închiderea emisiunii.
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A
electrice, se vor semnala In sudul 
Munteniei, Dobrogea, nordul Moldovei, 
la începutul Intervalului. Vînt slab 
pină la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 11 șl 21 de grade. 
Iar maximele între 22 șl 32 de grade. In 
București : Vreme în general frumoa
să. cu cer variabil. La începutul inter
valului vor fi condiții favorabile aver
sei de ploaie. Vînt slab, pină la potri
vit. Temperatura va continua «ă orea>- 
că ușor.



viața internațională
Propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de Sud
COMUNICAT COMUN ANGLIA

EXPRESIE A ASPIRAȚIILOR LEGITIME
A

ALE POPORULUI VIETNAMEZ
Declarații ale C.C. al Frontului Patriotic din Laos, Gu
vernului Regal de Unitate Națională al Cambodgiei 

și guvernului suedez
XIFNG KUANG 9 (Vgrrpres). 

Comitetul Central al Frontului Pa
triotic din Laos a dat publicității o 
declarație in care iși exprimă spri
jinul deplin față de noua propu
nere de pace, prezentată la 1 iulie 
b.c. de către Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. informează agenția 
de prr«ă Eliberarea.
Această propunere, ae subliniază

în declarație, este corectă și rezo
nabilă, corespunde aspirațiilor le
gitime ale poporului vietnamez, șl 
este menită să ducă la restabilirea 
p icii in Vietnam, in întreaga Indo- 
chină. „Poporul laoțian — se spune 
in încheierea declarației — este ho- 
tărit să-și întărească solidaritatea 
militantă cu popoarele frățești viet
namez și cambodgian pentru victoria 
deplină a cauzei lor juste".

*

cu privire la vizita oficială a ministrului afacerilor externe „Omisiuni deliberate1' 
in Cartea albă privind

aderarea la Piața comuna

PEKIN. — Purtătorul de cuvînt al 
Guvernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgie; a dat publicită
ții la Pekin o declarație in care 
subliniază că noile propuneri ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii \ ietnamului de Sud 
răspund in întregime aspirațiilor legi
time de pace și independență națio
nală ale poporului vietnamez : ele 
dovedesc încă o dată dorința 
G.R.P. de " contribui la succesul 
Conferinței de Ia Paris. Declarația

menționează că Statele Unite trebuie 
să respecte dreptul la autodetermi
nare al poporului sud-vietnamez și 
să pună capăt amestecului lor in 
treburile interne ale Vietnamului de 
sud. Poporul cambodgian, se spune 
în declarație, este mai decis ca ori- 
cind să întărească solidaritatea mili
tantă cu popoarele frățești vietna
mez șl laoțian, pentru a-i alunga pe 
imperialiștii S.U.A. și pe aliații lor 
de pe pămintul Cambodgiei și din 
întreaga Indochină, pentru recuceri
rea drepturilor lui naționale sacre.

★

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Guvernul suedez a dat publicității o 
declarație in care saluta recenta ini
țiativă de pace in șapte puncte a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
privind soluționarea problemei 
nameze. Guvernul suedez, se 
in declarație, s-a pronunțat

Sud 
viet- 
arată 
întot

deauna pentru o soluție politică ce 
presupune negocieri reale intre păr
țile interesate. Pornind de la acest

punct de vedere, actuala propunere 
a G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud este de o mare importanță. 
Sperăm că această propunere, cu 
detaliile ei concrete, va contribui la 
depășirea impasului conferinței de 
la Paris și va inaugura o nouă fază 
a negocierilor, care să ducă la înce
tarea războiului și să permită po
porului vietnamez să decidă el însuși 
asupra viitorului său.

Editura ..Bantam Books Inc." 
a anunțat apariția cărții intitu
late ..Documentele Pentagonu
lui", care conține articolele pu
blicate de 
Times' 
secret al 
vind

ziarul „New York 
pe marginea studiului 

Pentagonului pri- 
declanșarea agresiunii 

S.U.A. fn Vietnam. Primele 
exemplare ale cârtii au fost 
puse in vinzare la Chicago. Fred 
Klein, vicepreședintele editurii, 
a anunțat că 40 000 de exem
plare ale cărții au fost trimise 
la Londra și Frankfurt pe 
Main.

Este posibilă realizarea unui 
program comun al comuniștilor 

și socialiștilor francezi 
Comunicatul Biroului 

Politic al P.C.F.

Dezvoltarea
economica

a R. D. Vietnam
în dezbaterea Consiliului 

de Miniștri
HANOI 9 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că la Hanoi a 
avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, desfășurată 
sub președinția premierului Fam 
Van Dong. Au fos-. trecute in re
vistă rezultatele îndeplinirii planu
lui și execuției bugetului in primul 
semestru al acestui an și s-au dis
cutat măsuri pentru planul pe 1971.

Consiliul de Miniștri, scrie agen
ția. a constatat că au fost obținute 
rezultate remarcabile in domeniul 
economic in primele șase luni ale 
anului. Totodată, el a cerut tuturor 
ramurilor economice și diferitelor 
servicii să depună eforturi pentru 
îndeplinirea integrală a prevederilor 
planului pe 1971.

PARIS 9. — Corespondentul Ager
pres, P. Diaconescu, transmite : In
tr-un comunicat publicat de ziarul 
„L'Humanite" se arată că Biroul Po
litic al Partidului Comunist Francez 
a aprobat activitatea delegației P.C.F. 
la intilnirea pe care a avut-o la 7 
Iulie cu o delegație a Partidului So
cialist, precum și declarația lui 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al partidului.

Comunicatul relevă că organizațiile 
și activiștii partidului își vor aduce 
contribuția cea mal activă pentru 
pregătirea și succesul acțiunilor co
mune avute in vedere, mai ales pen
tru apărarea și extinderea drepturilor 
și libertăților democratice, desfășu- 
rindu-și eforturile unitare In locali
tăți, întreprinderi și universități. In 
același timp, organizațiile partidului 
vor continua campania de explicații 
pentru a face masele populare să 
înțeleagă și să sprijine propunerile 
P.C.F. privind elaborarea, în terme
nul cel mai scurt, a programului co
mun de luptă și de guvernare.

In continuare, comunicatul apre
ciază că un program comun poate fi 
realizat fără întirziere. Discuția sin
ceră și fără condiții prealabile poate 
permite să se reducă sau să se depă
șească divergențele care subzistă, iar 
ansamblul pozițiilor comune ale 
partidelor noastre furnizează baze 
solide pentru realizarea unui acord 
politic corespunzător.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. a făcut o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară Po
lonă, la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Polone, Stefan Jedrychowșki, intre 6 
și 9 iulie 1971.

In timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România a fost primit de Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Po
lone. și de Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone. Ministrul 
Corneliu Mănescu a avut convorbiri 
cu Stefan Jedrychowșki, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Popu
lare Polone.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie cordială și Înțelegere reciprocă, 
s-a efectuat un schimb cuprinzător 
și util de păreri asupra stadiului și 
perspectivelor colaborării româno- 
polone și in legătură cu unele pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre cele 
două state se dezvoltă cu succes, în 
conformitate cu principiile și țelurile 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 12 noiembrie 
1970. S-a reafirmat hotărirea celor 
două guverne de a dezvolta colabo
rarea multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, in interesul ^poare
lor român și polonez, al întăririi uni
tății țărilor socialiste, al cauzei pă
cii și socialismului.

Cei doi miniștri au relevat impor
tanța folosirii eficiente, pe baze reci
proc avantajoase, a tuturor posibili
tăților de dezvoltare a colaborării e- 
conomice și tchnico^științifice, îndeo
sebi in domeniul cooperării in pro
ducție și al cercetării științifice. în 
acest sens, s-a subliniat necesitatea 
îndeplinirii prevederilor protocolului 
din 12 noiembrie 1970 privind rezul
tatele convorbirilor dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Polone referitoare la 
dezvoltarea in continuare a colabo
rării economice și tehnico-științifice, 
precum și a celorlalte instrumente de 
colaborare bilaterală.

Cei doi miniștri au convenit să 
se întreprindă măsuri concrete in 
vederea semnării convenției privind 
deschiderea, pe bază de reciprocita
te, a unor centre culturale in capi
talele celor două țări, precum și pen
tru negocierea planului de aplicare, 
pe perioada 1972—1973, a acordului 
cultural. Totodată, au fost evidenția
te posibilitățile de dezvoltare a co
laborării intre cele două țări tn do
meniul turismului.

Miniștrii au reafirmat hotărirea 
țărilor lor de a acționa permanent 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu țările membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu toate ță
rile socialiste, de a contribui la uni
tatea și coeziunea lor, in interesul 
socialismului și păcii in lume.

în cursul schimbului de vederi a- 
supra problemelor actuale ale situa
ției internaționale, cei doi miniștri 
au acordat o atenție deosebită pro
blem-i securității și colaborării în 
Europa.

Pornind de la interesele vitale ale 
tuturor popoarelor europene in asi
gurarea păcii și securității in Euro
pa, de la progresele înregistrate in 
climatul de destindere și înțelegere 
pe continent, cei doi miniștri au sub
liniat necesitatea intensificării in con-

tiiiuare a eforturilor și au reafirmat 
hotărârea lor de a acționa in direcția 
pregătirii și convocării cit mai grab
nice a conferinței europene cu par
ticiparea egală in drepturi a tuturor 
statelor interesate, fără condiții 
prealabile. Cei doi miniștri au reafir
mat acordul guvernelor lor in legă
tură cu organizarea la Helsinki a u- 
nor reuniuni pregătitoare ale tuturor 
statelor interesate și hotărirea lor de 
a participa in orice moment la a- 
cestea.

Cele două părți au subliniat că 
semnarea Tratatului dintre Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice și 
Republica Federală a Germaniei, 
precum și a Tratatului dintre Re
publica Populară Polonă și Repu
blica Federală a Germaniei repre
zintă un element important al sta
bilizării și normalizării situației în 
Europa. Ratificarea cit mai grabnică 
și îndeplinirea integrală a acestor 
tratate ar fi in interesul destinderii 
și păcii pe continentul nostru.

Părțile au subliniat că o contribu
ție esențială la cauza păcii în Eu
ropa și securității internaționale ar 
constitui-o recunoașterea de către 
toate statele care nu au făcut încă 
aceasta — inclusiv de către Repu
blica Federală a Germaniei — a Re
publicii Democrate Germane, stabi
lirea de relații normale, pe baza 
dreptului internațional, cu acest stat 
suveran și independent, primirea 
ambelor state germane în Organiza
ția Națiunilor Unite și în alte or
ganizații internaționale.

Cele dbuă părți sint ferm convinse 
că pentru asigurarea unei păci trai
nice și întărirea securității în în
treaga lume este imperios necesar 
să se adopte măsuri efective în ve
derea încetării cursei Înarmărilor, 
înfăptuirii dezarmării generale și, 
în special, a dezarmării nucleare.

Miniștrii au reafirmat sprijinul 
deplin și solidaritatea țărilor lor cu 
lupta eroică a popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian pentru elibe
rare și independență națională, îm
potriva agresiunii imperialismului 
american, pentru retragerea trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din această 
parte a lumii. Poporul vietnamez și 
celelalte popoare din Indochina tre
buie să fie lăsate să-și hotărască 
singure soarta, conform voinței și 
aspirațiilor lor. Părțile și-au expri
mat sprijinul față de propunerile în 
7 puncte ale Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, prezentate în cadrul 
tratativelor de la Paris In problema 
reglementării pașnice a conflictului 
din Vietnam.

Cei doi miniștri au subliniat că 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă se pro
nunță pentru soluționarea conflictu
lui din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluției Consiliului, de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, pentru retra
gerea trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, pentru res
pectarea Integrității teritoriale și in
dependenței tuturor statelor din a- 
ceastă regiune, precum și pentru re
glementarea problemei populației 
palestiniene In conformitate cu nă
zuințele sale legitime.

Părțile au relevat hotărirea celor 
două țări de a dezvolta și lărgi re
lațiile de colaborare cu toate statele, 
indiferent de orinduirea lor socială, 
pe baza respectării stricte a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, e- 
galității în drepturi, neamestecului 
în treburile Interne, avantajului re
ciproc.

Miniștrii s-au pronunțat tn favoa
rea sporirii rolului Organizației Na
țiunilor Unite și au subliniat că pen-

tru Întărirea autorității și eficienței 
sale este necesar să se realizeze 
principiul universalității organizației.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste Romania și Repu
blic ii Populare Polone au relevat 
utilitatea contactelor și a schimburi
lor de păreri pe lima celor două 
ministere de externe și au exprimat 
dorința de a extinde și adinei în 
continuare această colaborare.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Polone. Stefan Jedrychowșki, să 
facă o vizită oficială in România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

★
Vineri la prinz 6-au încheiat con

vorbirile româno-polone, prilejuite 
de vizita oficială de prietenie fă
cută in R. P. Polonă de Corneliu 
Mănescu.

La plecare, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia a făcut o scurtă declarație re
prezentanților presei, subliniind că 
a avut cu omologul său polonez, 
Stefan Jedrychowșki, cu conducerea 
de stat a Poloniei frățești convorbiri 
fructuoase și sincere, constatindu-se 
cu satisfacție stadiul pozitiv al re
lațiilor româno-polone. Plec, a de
clarat el, cu satisfacția că am avut 
posibilitatea să vizitez această țară 
frumoasă și prietenă și cu Încrede
rea că relațiile dintre țările noastre 
se vor dezvolta In continuare.

Delegațiile
la convorbirile S.A.L.T.

primite de
președintele Finlandei

HELSINKI 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
a primit vineri pe șefii și membrii 
delegațiilor Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite la convorbirile pentru li
mitarea cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.), anunță agenția T.A.S.S.

In aceste zile, aten
ția opiniei publice bri
tanice este reținută de 
problemele cuprinse in 
Cartea albă a guver
nului conservator cu 
privire la aderarea tă
rii la Piața comună, 
prezentata miercuri 
seara in Camera Co
munelor. Observatorii 
de presă notează că 
prevederile acestui do
cument erau cunoscu
te, in parte, incă din 
perioada negocierilor 
cu „cei șase". In con
dițiile in care ideea 
intrării Angliei in 
C.E.E. nu provoacă en
tuziasm (ultimele son
daje de opinie, publi
cate joi dimineața, a- 
rată că 55 la sută din 
populație se pronunță 
împotriva Pieței co
mune, ceea ce explică 
de ce primul ministru 
Heath a declarat în 
Camera Comunelor că 
se opune categoric or
ganizării 
rendum), 
a apărut 
joritatea 
ca „dezamăgitoare" și 
„părtinitoare", deoare
ce pune mai mult ac
centul pe eventualele 
avantaje șl nu subli
niază marile dezavan
taje ale aderării.

Judecind după pri
mele reacții, este sigur 
că dezbaterile asupra 
acestui document — 
atit in parlament, cit și 
in afara lui — nu vor 
aduce prea mulți a- 
depți in tabăra parti
zanilor Pieței comune. 
Duelul s-a și angajat 
la nivelul conducerii 
supreme a celor două 
partide. In timp ce 
premierul Heath a a- 
rătat intr-o alocuțiune 
rostită joi la posturile 
de televiziune că a- 
cordurile de aderare 
„sint mai bune decit 
se spera", liderul la
burist Wilson, vorbind 
a doua zi, in replică, 
a criticat conținutul 
lor, cerind informații 
suplimentare. Un re
flex al acestei contro
verse il constituie 
scrutinul parțial des
fășurat tn circum-

unui refe- 
Cartea albă 
pentru ma- 
cetățenilor

scrlpțla Greenwich, in 
cadrul căruia candi
datul conservator, a- 
dept al aderării, a fost 
categoric înfrint de 
adversarul său labu
rist.

Prin publicarea Căi
ții albe, adversarii a- 
derării au obținut ar
gumente suplimentare. 
Mulți comentatori au 
subliniat că ea stir- 
nește interes mai ales 
prin ceea ce nu spune, 
și in primul rind prin 
faptul că escamotează 
costul aderării, adică, 
de fapt, prețul pe care 
poporul englez il va 
plăti pentru alăturarea 
la „cei șase". Ziarul 
„GUARDIAN" relevă 
in acest sens că ar fi 
vorba de „omisiuni 
deliberate".

In principal, calcu
lele economiștilor ara
tă că in urma alătură
rii la Piața comună 
prețurile produselor a- 
limentare in Anglia 
vor crește cu 15 la 
sută, ceea ce va fi de 
natură să agraveze si
tuația creată de ten
dințele inflaționiste 
din economie, care au 
provocat deja, numai 
in ultimul an, o creș
tere a costului vieții 
cu 10 la sută. După 
cum declara deputatul 
DOUGLAS JAY, „in
trarea în Piața comună 
va determina o reduce
re a consumului de ali
mente, din cauza creș
terii prețurilor ; popu
lația britanică va con
suma deci rnai puține 
alimente și va avea un 
standard de viață mai 
scăzut". Pe de altă 
parte, ziarul „TIMES", 
citind declarațiile se
cretarului general al 
Congresului sindicate
lor britanice, VICTOR 
FEATHER, scrie că 
„nu vede in ce fel in
trarea in Piața comu
nă, în condițiile anun
țate, ar putea să fia 
avantajoasă pentru 
poporul britanic".

In ce privește apre
cierea repercusiunilor 
pe plan politic ale a- 
derarii, observatorii 
subliniază ca, in pofi-

da unor precizări ex
prese, Cartea albă nu 
reușește să risipească 
indoieltle cu privire la 
efectele negative asu
pra suveranității țării. 
De remarcat că aceste 
temeri persistă chiar 
in sinul partidului d? 
guvernămint. ‘ •
deputatul 
DEREK 
SMITH, 
va vota 
derării, 
că nu 
fi vorba — - ----
suveranitate atita timp 
cit „regulile adoptate 
de comisia de la Bru
xelles vor fi aplicate 
direct poporului en
glez, fără intervenea 
parlamentului". Criti - 
cile sint și mai puter
nice in rindurile opo
ziției. De asemenea, 
cercurile sindicale iși 
manifestă clar deza
cordul. Astfel, liderul 
sindical HUGH SCAN
LON sublinia joi in de
clarația făcută la pes- 
' ‘ ' radio B.B.C. : 

intr-o

Astfel, 
conservator 

WALKER 
arătind că 
împotriva a- 
a declarat 
mai poate 
de o reală

tul de 
„Sacrificarea 
mare măsură a auto
nomiei și suveranității 
naționale constituie 
principalul motiv al 
obiecțiunilor noastre".

Cartea albă declară 
că, in actuala situație 
economică, „Anglia nu 
are altă alternativă 
decit aderarea la Pia
ța comună". Ziarul 
„SCOTSMAN" este in
să de altă părere : 
„Liberalizarea comer
țului, cu toate greută
țile care se ridică in 
calea sa, poate da răs
punsul la multe din 
actualele probleme e- 
conomice și sociale. 
Or, acest lucru nu se 
poate realiza prin 
crearea de organisme 
închise și prin ridica
rea de bariere artifi
ciale in calea comer
țului". Un punct de 
vedere îmbrățișat, de 
altfel, de pături largi 
gțe opiniei publice din 
Marea Britanie.

N. PLOPEANU
Londra, 9

agențiile de presă transmit
Ciu En-lai, premierul const- 

liului de Stat al R. P. Chineze, șl 
Ci Pin-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe, i-au primit pe 
Ken Coates și Chris Farley, direc
tori ai Fundației pentru pace 
„Bertrand Russell", aflați intr-o vi
zită in R.P. Chineză — informează a- 
genția China Nouă.

Prezidiul Skupștinei Fe- 
dCtOlO a hotărit ca la 29 iulie să 
aibă loc ședința comună a tuturor

camerelor Skupștlnei Federale pen
tru alegerea președintelui Iugosla
viei. In cursul sesiunii va fi anun
țată oomponența Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia și ales noul președinte al 
Skupștinei Federale, post rămas va
cant prin încetarea din viată a lui 
Milentie Popovici. După cum s-a 
mai anunțat, candidat pentru aceas
tă funcție este Mialko Todorovici, 
membru al Biroului Executiv ai 
Prezidiului U.C.I., membru al Con
siliului Federației. Totodată, parla
mentul iugoslav va alege la 30 iulie 
noul guvern.

ții diplomatice, anunță agenția 
A.D.N. Un acord in acest sens a fost 
semnat la 6 iunie la Fort-Lamy de 
către ambasadorul R.D.G. in Sudan, 
Kurt Boettger, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Ciad, Baba 
Hassane. Republica Ciad este cel 
de-al 30-lea stat care a stabilit re
lații diplomatice cu Republica De
mocrată Germană, informează agen
ția A.D.N.

LARGĂ MOBILIZARE PENTRU TRANSPUNEREA
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Intr-un ziar din Santiago de Chile 
a apărut recent un desen sugerind in 
citeva linii o întreprindere de pe 
frontispiciul căreia un nume cu re
zonanță străină este răzăluit, in timp 
ce pe pereții clădirii se aștern o se
ne de alte nume — Pedro, Luis, Jose, 
Pablo etc. Alegoria grafică ilustrează 
procesul de trecere a întreprinderilor 
monopoliste in aria proprietății so
ciale. Extinderea și consolidarea a- 
cesteia constituie elementul de bază 
al marilor transformări care au loc 
în structurile economice și sociale ala 
Republicii Chile. Prefigurind insti- 
tuționalizarea poli orinduiri sociale, 
președintele Salvador Allende arăta 
că ea va trebui să corespundă „pos
tulatului care legitimează și orientea
ză activitatea noastră — transferarea 
puterii politice și economice către 
oamenii muncii, către popor. Pentru 
a o face posibilă este prioritară pro
prietatea socială asupra mijloacelor 
fundamentale ale producției (...) Nu 
există socialism fără proprietate so
cială".

în forme diverse — acțiuni politice 
antiguvernamentale fățișe sau disi
mulate, manevre parlamentare, acte 
de sabotare a producției, ca cele care 
au avut loc la mina El Teniente — 
oligarhia internă și monopolurile 
străine cu posesiuni Importante in 
Chile Încearcă să stăvilească și să 
Împiedice cursul firesc al transfor
mărilor economice și sociale inițiate 
de guvernul Unității populare. Acti
vizarea politică și economică a ma
pelor populare restringe insă timpu
rile de manevre ale forțelor de dreap
ta ți ale sprijinitorilor lor din afară, 
înfăptuind neabătut programul său, 
aprobat de popor, guvernul a trecut 
efectiv la reducerea și lichidarea do
minației monopoliste străine și autoh-

tone asupra sectoarelor vitale ale e- 
conomiei chiliene. Miine, 11 iulie, 
urmează să fie ratificat proiectul de 
lege adoptat de Parlament, pe baza 
căruia guvernul va dispune de in
strumentul legal necesar pentru na
ționalizarea celei mai mari bogății 
naționale — cuprul.

Cu citeva zile înaintea ratificării 
acestei legi, guvernul a adoptat o mă
sură de cea mai mare importanță 
pentru economia națională: trecerea 
sub controlul statului a comercializă
rii întregii producții de cupru a ță-

CORESPONDENȚA 
DIN SANTIAGO DE CHILE

rii. Vlnzarea directă a producției de 
cupru de către stat va permite eco
nomisirea a 3—4 milioane de dolari 
anual, plătiți pină acum unor socie
tăți străine sub formă de comisioa
ne. Industria siderurgică, cea a 
cărbunelui. o mare parte din 
instituțiile bancare au trecut in 
sectorul public al economiei na
ționale, prin cumpărarea acțiunilor 
acestora. Nu de mult, în urma nego
cierilor cu „Bethlehem Corporation", 
exploatările de minereu de fier au 
devenit proprietatea statului. După 
cercetările efectuate de specialiști in 
legătură cu dificultățile artificiale din 
industria textilă, guvernul a rechizi
ționat patru noi mari întreprinderi 
din acest sector, aparținlnd monopo
lurilor „Yarur“ și ..Rayonil". S-a a- 
nunțat oficial și rechiziționarea între
prinderilor lui „Ford Company", care

hotârise, in mod unilateral, închide
rea unităților sale din Chile.

Atit in sectorul social, cit și tn cel 
mixt și particular, nemonopolist, pro
blema numărul unu este creșterea și 
eficiența producției, asigurarea unui 
ritm intens cursului economic. Aceas
tă largă mobilizare a oamenilor mun
cii pentru reușita programului gu
vernamental devine generatorul dez
voltării. Intr-un apel al centralei uni
ce a oamenilor muncii pentru „creș
terea randamentului pe toate frontu
rile muncii*4 se spune : „Muncitorii, 
funcționarii și tehnicienii, in miinile 
cărora se află procesul producției, 
trebuie să-și asume, astăzi, noi res
ponsabilități".

Bătălia producției a fost una din 
temele centrale ale dezbaterilor la 
recenta plenară a C.C. al Partidului 
Comunist din Chile. La încheierea lu
crărilor plenarei, Luis Corvalan, se
cretarul general al partidului, sublinia 
că ..bătălia producției — și in cadrul 
acesteia creșterea producției cuprife
re și agricole — a devenit decisivă, 
fundamentală". In declarația coman
damentului politic național al Unită
ții populare se scoate in evidență 
faptul că ..mobilizarea permanentă a 
maselor și participarea lor directă, 
creatoare și efectivă la realizarea sar
cinilor programatice constituie garan
ția cea mai sigură pentru succesul 
programului guvernului popular".

încrederea cu care oamenii muncii 
urmează politica guvernului Unității 
populare, exprimată și in creșterea 
producției majorității sectoarelor e- 
conomice, relevă dialogul tot mai 
fecund intre autorități și mase, afir
marea responsabilității lor in noua 
etapă istorică a națiunii chiliene.

Reuniunea Consiliului Național Palestinean
In citeva capitale arabe pentru 
a expune guvernelor diferitelor state 
arabe poziția Irakului In privința cri
zei din Orientul Apropiat. Ministrul 
afacerilor interne, generalul Saadun 
Gaidan, a vizitat capitala Tunisiei, 
unde a inminat premierului Hedi 
Nouira un mesaj din partea preșe
dintelui Hassan Al Bakr, pentru pre
ședintele Bourguiba. Ministrul de 
stat Saleh El Youssefy, aflat la Khar
tum, a fost primit de către generalul 
Gaafar El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției Sudaneze, căruia i-a inminat 
un mesaj din partea șefului statului 
irakian. Misiuni similare au loc la 
Alger și Aden.

CAIRO 9 (Agerpres). — In cadrul 
reuniunii Consiliului Național Pales- 
tinean, ale cărui lucrări se desfășoară 
la Cairo, participanții au examinat 
joi diferitele proiecte pentru unifi
carea tuturor organizațiilor de co
mando palestinene. Raportul prezen
tat de Comitetul Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
în legătură cu acest subiect mențio
nează „crearea unui consiliu superior 
al organizațiilor de comando in ve
derea coordonării eforturilor și ac
țiunilor lor". In aceeași zi, consiliul 
a examinat unele probleme referitoa
re la ajutorul financiar primit de 
rezistența palestineană din partea 
statelor arabe.

★
BAGDAD. — Mai mulți emisari ai 

guvernului de ~

Comunicat cehoslovaco- 
egiptean. Agenția C.T.K. a dat 
publicității comunicatul privind vi
zita In R.S. Cehoslovacă a lui Mah
mud Riad, vicepcemier și ministru 
de externe al Republicii Arabe Unite. 
In comunicat se arată că părțile au 
constatat cu satisfacție dezvoltarea 
favorabilă a relațiilor dintre cele 
două țări și au căzut de acord asupra 
măsurilor care urmează a fi luate in 
vederea extinderii contactelor reci
proc avantajoase, relevă comunicatul. 
/"‘ J .................. fost acordată

Apropiat și 
europene.

Consiliul guvernatorilor, 
reunit la Viena. a hotărit convocarea 
Organizației țărilor exportatoare do 
petrol (O.P.E.C.), într-o sesiune ex
traordinară pentru simbătă 10 iulie.

Richard Nixon, președintei»
S.U.A., a desemnat pe fostul general 
al armatei aerului. Benjamin Cliver 
Davis, om politic de culoare, in func
ția de ministru adjunct al transpor
turilor. El va avea responsabilitate* 
securității avioanelor de pasageri.

la Bagdad au 6osit

DE CHILE 9 (Ager- 
violent cutremur de

SANTIAGO 
preș). — Un 
pămînt s-a produs joi noaptea intr-o 
zonă Întinsă. 6ituată la frontiera din
tre Chile și Argentina. Epicentrul miș
cării seismice, care a atins opt grade 
pe scara Richter, a fost localizat la 
225 kilometri nord de capitala chi- 
liană.

Guvernul a declarat starea de ur
gență pe întreg teritoriul țării. Un 
bilanț provizoriu al victimelor indi-

ek 63 morți și 461 răniți. Președin
tele Salvador Allende a părăsit ca
pitala in cursul dimineții de vineri 
la bordul unui elicopter, pentru a lua 
cunoștință de proporțiile sinistrului 
și a stabili la fața locului măsurile 
necesare pentru ajutorarea sinistra- 
ților. Convoaie de autocamioane, 
transported alimente, Îmbrăcăminte 
și medicamente au pornit spre regiu
nile afectate de cutremur.

„LUN0H0D-1” IȘI CONTINUA ACTIVITATEA

Eugen POP

La 7 și 8 iulie, in cursul șe
dințelor de legătură prin radio 
cu Centrul pentru legături cos
mice la mari distanțe, aparatul 
sovietic autopropulsat „Luno- 
hod-l" a continuat să efectueze 
cercetări pe fundul unui mare 
crater lunar, unde a coborit la 
începutul celei de-a 9-a zile se

lenare. Cu ajutorul radiometru- 
lui instalat la bord, lunomobilul 
a controlat nivelul radiațiilor 
din interiorul craterului. Labo
ratorul mobil, depus pe supra
fața Lunii in regiunea Mării 
Ploilor la 17 noiembrie 1970, Iși 
continuă activitatea.

O deosebită atenție a 
situației din Orientul 
problemelor securității

întrevedere J.
Riad» Kădăr,
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit vineri 
pe vicepremierul și ministrul aface
rilor externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, care face o vizită oficială in 
Ungaria, informează agenția M.T.I. 
In aceeași zi, Mahmud Riad a fost 
primit de Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar.

Knddr-M.
prim-secretar

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Cuba, 
Raul Roa, a sosit Intr-o vizită ofi
cială la Alger, la invitația omolo
gului său algerian, Abdelaziz Boute- 
flika. Ministrul cubanez a declarat 
la sosire că va Inmina președintelui 
Houari Boumediene un mesaj de prie
tenie din partea premierului Fidel 
Castro.

Vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, a sosit la Djeddah. ve
nind din Kuweit, in cadrul turneului 
său prin mai multe țări din Asia și 
Africa. Agnew a avut o primă con
vorbire cu regele Feisal al Arabiei 
Saudite. Pe de altă parte. Henry 
Kissinger, consilierul pentru proble
mele securității naționale al președin
telui S.U.A., a sosit la Rawalpindi 
In aceeași zi, președintele Pakista
nului, generalul Yahya Khan, a 
conferit cu Kissinger.

R.D. Germană și Republica 
Ciad au hotărit să stabilească rela-
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In legătură cu coopera
rea sovieto-franceză.
Moscova a avut loc o Intilnire între 
Nikolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Paul Huvelin, președintele Consi
liului Național al Patronatului 
Francez, care se află in Uniunea So
vietică împreună cu un grup de in
dustriași francezi.

Viituri de proporții me- 
(Jij s-au semnalat pe porțiunii» 
nordice ale Tisei — informează a- 
genția M.T.I. Organele de resort au 
luat măsurile necesare pentru a a- 
vertiza populația și a proteja cultu
rile agricole amenințate.

Un grup de astronomi 
sovietici și americani au ta- 
cheiat o serie amplă de observații 
comune asupra quasarilor. corpuri 
cosmice cărora specialiștii le acordă, 
in ultima vreme, o deosebită atenție, 
informează agenția T.AS.S.

„Premiul internațional 
de teatru Luigi Pirandello" 
a fost decernat regizorului suedez 
Ipgmar Bergman pentru întreaga sa 
operă.

„Solrad-10". Administrați* 
pentru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic a S.U.A. (N.A.S.A.) a 
anunțat 1oi seara lansarea satelitu
lui „Solrad-10" de detectare a radia
țiilor solare. Cu acesta se va întări 
rețeaua de supraveghere a erupțiilor 
solare, care ar putea pune în pericol 
echipajul navei ..Apolio-15", ce va fl 
lansată spre sfîrșitul acestei luni 
spre Lună.
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