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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de prietenie 
a tovarășului Iosip Broz Tito 
in Republica Socialistă România

Joi după-amlază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a iăcut o 
vizită de lucru la Facultatea 
de mecanică a Institutului po
litehnic „Troian Vuia" din Ti
mișoara.

Secretarul general al parti
dului a iost însoțit de tovară
șii Mihai Telescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., ți Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., 
de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid ți de 
stat.

Prezența secretarului gene
ral al partidului în mijlocul 
studenților și cadrelor didac
tice universitare din Timișoa
ra constituie o nouă și eloc
ventă expresie a grijii și pre 
țuirii statornice de care se 
bucură din partea conducerii 
partidului și statului, perso
nal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, învățămîntul su
perior din țara noastră, că
ruia îi revine un rol tot mai 
important în opera de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria 
noastră.

Asemeni altor centre universita
re din țară, și în Timișoara învă- 
țămîntui superior a cunoscut im
portante țnnoiri, atît sub aspectul 
bazei sale materiale, cît și al con
ținutului. Noile pavilioane de învă- 
țămînt puse la dispoziția studenți
lor, laboratoarele didactice și de 
cercetare, modernele instalații, uti
laje și aparate științifice cu care 
au fost dotate cele patru institute 
de învățămînt superior din locali
tate au determinat o și mai pro
nunțată conturare a Timișoarei ca 
una din cele mai dezvoltate și mo
derne dintre cetățile universitare 
ale României socialiste. Cei 
aproximativ 14 000 de studenți ti
mișoreni au început actualul an de 
invățămînt într-un climat de pu
ternică efervescență creatoare, ge
nerat de măsurile propuse de se
cretarul general al partidului pen
tru îmbunătățirea activității poli- 
tico-ideologice și cultural-educati
ve, în vederea unei mai strînse le
gături a învățămîntului cu produc
ția, cu activitatea de cercetare, cu 
viața. Programul Partidului Comu
nist Român adoptat de plenara 
Comitetului Central din noiembrie 
1971 a întrunit adeziunea entuzias
tă a tineretului studios, a întregu

lui corp didactic din îrivățămîntul 
superior timișorean, care, asemeni 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră — români, maghiari, ■ ger
mani și de alte naționalități — ac
ționează neabătut pentru traduce
rea lui în viață.

La Facultatea de mecanică a In
stitutului politehnic secretarul ge
neral al partidului este întîmpinat 
de prof. dr. docent Ion Anton, rec
torul institutului, de cadre didac
tice și un mare număr de studenți. 
De pretutindeni răsună ovații și 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.". Studente îmbrăcate în cos
tume naționale oferă buchete de 
flori.

Gazdele își exprimă astfel bucu
ria de a avea în mijlocul lor pe con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului.

Această' școală politehnică, româ
nească a împlinit recent 50 de ani 
de existență ; acum o jumătate de 
veac țînăta școală de ingineri din 
Timișoara a făcut primii pași cu 
numai 89 de studenți,. 15 cadre di
dactice și două secții de speciali
zare. Institutul de astăzi are cinci 
facultăți — mecanică, electroteh
nică, construcții, chimie industria
lă, mecanică agricolă — cu 23 de 

secții și cu un nuniăr de aproape 
fi 000 de studenți și 530 cadre di
dactice. Este semnificativ de; ară
tat că, pînă în anul 1944, vechea 
școală politehnică timișoreană a fost 
absolvită de 876 de ingineri, număr 
egal cu al absolvenților actualului 
institut într-un singur an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că, în ultimii ani, au luat 
ființă noi secții de mare importan
ță pentru economia națională : cal
culatoare, căi ferate, drumuri și 
poduri,-îmbunătățiri funciare, elec
trotehnică aplicată și arhitectură..

Vizita.începe în. noul pavilion al 
Facultății de mecanică, ridicat de 
curînd. Aici a fost, organizată o 
expoziție de lucrări 'științifice — 
realizată de cadre didactice și stu
denți în colaborare cu diferite în
treprinderi industriale din țară — 
intitulată „Cercetarea științifică în 
slujba producției". Se exemplifică 
unele colaborări pe bază de con
tracte și convenții cu Uzina de con
strucții de mașini din Reșița, U- 
zina mecanică din Timișoara, U- 
zina de strunguri din Arad, Com
plexul hidroenergetic și de naviga
ție de la Porțile de Fier, Uzinele 
chimice de la Săvinești, în tțrma 
cărora cadrele didactice, studenții 

și specialiștii din producție și-au 
adus o contribuție comună la re
zolvarea unor probleme curente ale 
unităților productive, lâ promova
rea noului în producție, la ridica
rea nivelului tehnic de dotare a 
întreprinderilor. Se arată că în in
stitut au fost încheiate peste 150 
de contracte cu diferite unități pro
ductive în vederea realizării unor 
noi mașini și utilaje cu performan
țe ridicate, acordării de asistență 
tehnică pentru îmbunătățirea unor 
produse, creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de cost. 
Numai cadrele didactice ale Fa
cultății de mecanică au încheiat a- 
nul acesta 41 de asemenea contrac
te cu întreprinderi aparținînd Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerului Energi
ei Electrice și din alte ramuri 
de producție, în urma cărora se 
prevede o eficiență economică 
de aproximativ 3,3 milioane lei. 
Se evidențiază contribuția ca
drelor didactice și a studenților 
timișoreni la construcția unor im
portante obiective industriale, la 
fabricarea unor utilaje hidraulice

(Continuare în pag. a IH-a)

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a fă
cut o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă România în zilele 
de 23 și 24 noiembrie 1971.

înalții oaspeți au vizitat, cu a- 
cest prilej, municipiul Timișoara, 
întreprinderile industriale „Elec
tromotor" și „Industria lînii" și 
s-au întreținut prietenește cu mun
citorii, tehnicienii și inginerii aces
tor întreprinderi.

Oamenii muncii din orașul Ti
mișoara au făcut o călduroasă pri
mire înalților oaspeți — expresie 
vie a sentimentelor de prietenie și 
stimă reciprocă ce caracterizează 
relațiile româno-iugoslave.

în timpul vizitei, au avut loc con
vorbiri la Timișoara între secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. la care 
au participat :■

Din partpa română, tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Pali! 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.Il- 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, .al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim-vi-- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economi
că, Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de sec

Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

ziaristului Fausto Fernandez Ponte, editor pentru problemele 
pe politică internațională al ziarului mexican „Excelsior"

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Consihului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit, la 18 noiembrie, pe 
ziaristul Fausto Fernandez Ponte, editor pentru problemele de politică 
internațională al ziarului mexican „Excelsior", căruia i-a acordat un 
interviu.

ÎNTREBARE : în ultimii 
ani, in mai multe împrejurări, 
v-ați referit, domnule preșe
dinte, la realitățile de pe con
tinentul latino-american, Cum 
apreciați fenomenele politice, 
economice și sociale care au 
loc in prezent pe acest conți-.

' pent?
RĂSPUNS : Aș dori să încep 

prin a menționa că în acest secol 
continentul latino-american a cu
noscut o puternică dezvoltare ; 
după cel de-al doilea război mon
dial, în cele mai multe țări din 
America Latină au avut și au loc 
puternice transformări economice 
și sociale. Ele se caracterizează — 
după cunoștințele mele — prin 
preocupările tot mai susținute ale 
forțelor progresiste și maselor 
populare din aceste țări pentru 
scuturarea dominației imperialis
mului american, pentru preluarea 
în stăpînire proprie a bogățiilor 
naționale, pentru asigurarea în ă- 
cest fel a condițiilor, necesare dez
voltării independente a popoarelor 
latino-americane. Consider că acest 
proces, care s-a accentuat în ulti
mii ani, este, în primul rînd, rezul
tatul radicalizării maselor populare 
din aceste țări, inclusiv a unor largi 
cercuri ale burgheziei naționale. 
Ele sînt,. totodată, rezultatul schim
bărilor profunde petrecute în viața 
internațională, al faptului că ve
chea politică imperialistă de domi
nație nu se mai poate desfășura cu 
succes — în fond se poate vorbi de 
un faliment al acestei politici — 
că în viața internațională își fac 
loc tot' mai mult principiile egali
tății în drepturi între toate națiu
nile, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, se ma
nifestă tot mai pregnant dorința 
popoarelor de a fi stăpîne pe des
tinele lor.

Consider că fenomenele politice 
și sociale din America Latină se 
încadrează în acest proces general, 
și — cu toate dificultățile inerente 
unui proces revoluționar, care 
poate cunoaște și unele insuccese 
— cred că tendința dominantă este 

ție la C.C. al P.C.R., ion Florescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Mitea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., consilier la C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandr.u, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
R.S.F. Iugoslavia, și Gheorghe Colț, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea iugoslavă, tovarășii : 
Gemal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal ăl Republi-' 
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Dragoslav. Markovici, președintele 
Adunării Republicii Socialiste Ser
bia, membru al Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, Stane Dolanț, președintele în 
funcțiune al Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Mirko Tepavaț, se
cretarul federal pentru afacerile 
externe, .membru al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Dușan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave in Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, Iso Njegovan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia in Republica 
Socialistă România,' Marko Vrhu- 
neț, șeful ad-interim al Cabinetu
lui președintelui republicii, Miloș 
Melovski, consilierul președintelui 
republicii pentru probleme de poli
tică externă, Giuro Vukolici, direc
tor în Secretariatul Federal pentru 
Afacerile- Externe, Murat Agovici, 
consilier în Secretariatul Federal 
pentru Afacerile Externe.
, în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă prietenească, 
cordială, de deplină înțelegere și 
încredere reciprocă, cei doi pre
ședinți au efectuat un schimb de 
păreri privind promovarea în con
tinuare a prieteniei și colaborării 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, pro
blemele actuale ale relațiilor 
internaționale, precum . și pro
blemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Ei s-au 
informat asupra realizărilor, suc

cea care duce spre realizarea tu
turor năzuințelor de progres, de 
dezvoltare de sine stătătoare a' po
poarelor din America Latină. Ă- 
ceasta presupune, desigur, o largă 
colaborare a tuturor forțelor na
ționale care se pronunță pentru 
independență și progres social — 
și aș menționa că experiența din 
Chile, din Peru este foarte edifi
catoare în acest, sens. Desigur, o 
semnificație deosebită are, în a- 
ceastâ ordine de idei, experiența 
socialistă a Cubei, dar nu'mă refer 
in mod special-la aceasta, pentru 
că ea datează mai de mult și, așa 
cum se știe, exercită o influență de 
seamă asupra întregii dezvoltări in 
America Latină. Noile fenomene la 
care m-am referit — .din Chile și 
Peru — demonstrează că există po
sibilități pentru obținerea unor 
schimbări radicale, pentru așeza
rea pe baze noi a vieții statelor de 
pe continentul latino-american.

ÎNTREBARE : Ce interese 
are România în stabilirea de 
relații comerciale și diploma
tice cu statele din America 
Latină ■!

RĂSPUNS : România — care are 
astăzi relații diplomatice cu 94 de 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român.

. Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Părăsind țara dumneavoastră ospitalieră, doresc încă o dată, în 
numele colaboratorilor mei și în numele meu personal, să mulțumesc 
in modul cel mai sincer pentru ospitalitatea cordială și primirea extrem 
de caldă.

Impresiile pe care le ducem cu noi din Timișoara ne vor rămîna 
mult timp în amintire.

Doresc și cu acest prilej să exprim marea satisfacție pentru reîn- 
tîlnirea noastră și discuțiile utile pe care le-am purtat.

Sînt convins că aceasta va constitui un .stimulent puternic pentru 
întărirea continuă ,a prieteniei și colaborării multilaterale dintre po
poarele și țările noastre.

Vă urez dumneavoastră, guvernului, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și poporului Republicii Socialiste România noi 
succese în munca creatoare și în construirea socialismului.

IOSIP BROZ TITO

ceselor și dezvoltării viitoare ale 
celor două țări și au avut un 
schimb de păreri cu privire la ex
periența României și Iugoslaviei 
în opera de construire a socialis
mului.

I

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au evidențiat cu 
deosebită satisfacție că prietenia 
tradițională româno-iugoslavă, în
temeiată pe legăturile istorice din
tre popoarele celor două țări și pe 
lupta lor pentru independență na
țională și progres social, cunoaște 
astăzi, în condițiile construirii so
cietății socialiste în România și Iu
goslavia, o înflorire continuă, mul
tilaterală.

Ei au apreciat că în perioada 
care a trecut de la întîlnirea de la 
Brdo-Kranj din 3—4 noiembrie 
1970 colaborarea bilaterală între 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia s-a amplificat și s-a 
îmbogățit în conținut;. au devenit 
tot mai intense și mai fructuoase 
întîlnirlle și schimburile de pă
reri dintre reprezentanții partide
lor și guvernelor, ai, instituțiilor; 
organelor și organizațiilor, de par
tid și de stat, obștești și economi
ce. Această colaborare, care repre
zintă o afirmare elocventă a depli
nei. egalități în drepturi a două 
țări socialiste suverane și a bunei 
vecinătăți, se caracterizează prin- 
tr-un înalt grad de înțelegere. în
credere și stimă reciprocă.

în colaborarea dintre cele doui 
țări au fost obținute rezultate im
portante în domeniile politic, eco
nomic, cultural, tehnico-științific, 
al, transporturilor, consular și in 
zona de frontieră, al agriculturii și 
economiei apelor, turismului, sănă
tății ș.a. Au fost încheiate noi acor
duri, convenții și alte înțelegeri 
bilaterale. De asemenea, s-au în
registrat progrese însemnate în 
dezvoltarea colaborării directe în
tre organizații de masă și obștești, 
între organe locale de partid și de 

(Continuare în pag. a V-a) 

state și legături economice eu 
peste 100 de țări ale lumii — se 
pronunță pentru o largă colabo
rare cu toate, statele, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor de care am ' vorbit mai 
înainte. în acest context, noi apre
ciem că stabilirea, relațiilor, diplo
matice, economice, științifice și 
culturale cu țările Ămericii Latine 
corespunde atît intereselor Româ
niei, cît și. intereselor statelor la
tino-americane de a se dezvolta pe 
calea independenței și a progre
sului economic-social, slujesc cau
zei generale a colaborării și păcii 
in lume.

Aș mai putea să adaug și faptul 
că popoarele din țările noastre au 
origine latină, ceea ce favorizează 
și mai mult dezvoltarea acestor 
relații ; afinitățile de origine, de 
limbă nu pot fi decît în folosul co
laborării.

ÎNTREBARE : Sinteți dispus 
să faceți o călătorie de bună
voință in America Latină?

RĂSPUNS : Am cîteva invitații 
și mă gîndesc șă le dau curs în
tr-un viitor cît mai apropiat posi
bil. Consider că cunoașterea direc
tă a stărilor de lucruri din cele
lalte țări — deci și din țările Ame
țiși Latine — creează condiții și 
mai bune pentru' dezvoltarea cola
borării active în toate domefiiile de 

. activitate.

(Continuare în pag. a (V-a)
I
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FAPTUL!

Pe încredere

DIVERS'
într-una din zilele trecute, 

cițiva vizitatori au poposit pe 
șantierul Fabricii de utilaje și 
piese de schimb din Botoșani. 
S-au prezentat la poartă și i-au 
cerut paznicului Constantin 
Cornea să-i însoțească pe șan
tier, pentru efectuarea unui con
trol. Auzind despre ce este vor
ba, paznicul, fără să-i legitimeze, 
s-a grăbit să-i conducă și să le 
deschidă ușile birourilor. Firește, 
acolo unde era necesar. Pentru 
că, nu de puține ori, acest ofi
ciu s-a dovedit de prisos: ușile 
erau, la pereți ! Bunăoară, bi
roul șefului serviciului tehnic 
sau al maistrului Ilie Șerban, 
in care puteau fi consultate de 
oricine toi felul de documente 
— schițe de amplasare a unor 
obiective ale fabricii, planuri de 
instalații, evidențe ale salariilor, 
planul de investiții, bonuri de 
transport, imprimate cu regim 
special ș.a.m.d. Cei ce le lăsa
seră vraiște voiau să arate, pe 
semne, că au deplină încredere 
în pază, iar paza în... control ! 
Să ne mai mirăm dacă, în ase
menea condiții, ar putea fi mu
tat din loc peste noapte Întregul I 
șantier cu pază cu tot ?

I
I
I
I
I
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Itd.-u.utf. .ui.il fierbe uițvutc aco- . 

taurantul. „Vatra haiducilor" din . | 
cartierul Crihalâ." Pe. la’ miezul |

.................. I
I
I
I
I
I
I
I
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Gemenii
din Poenari

Poenari din județul 
pe cale să devină o 

gemenilor. De cu-

Comuna
Neamț este 
comună a... 
rind, Angelica Pavel a adus pe
lume, o pereche de băieți. După 
registrul stării civile este a opta 
pereche de gemeni născuți in co
mună numai în acest an ! Cei 1G 
copii și cele opt mame se simt 
bine. Tuturor, ani mulți șt multă 
sănătate ! '

Oglindă... 
penală

în trecere prin Tr. Severin, 
Vasile Iliuță, în vîrstă de 23 de 
ani • din Bucur ești, a poposit înr 
tr-una di.ii Serile trqcUte la res-

nopții a părăsit localul și s-â 
apucat să demonteze oglinzile I 
retrovizoare de Ia cele 10 auto- | 
vehicule parcate în fața blocului 
H3, situat în același cartier. în 
„faza" finală a acestei operații 
a fost surprins însă de organele 
de ordine. în curînd, V. I. va 
putea să-și privească chipul în 
propria-i „oglindă" penală. De 
astă dată, poate fi sigur că o să 
se vadă mai bine !

lepurește

să îm- 
Din nu 
nu prea 
puștilorînsă in bătaia 

să facă ei în această si- 
într-o seară s-au urcat 
autoturism al coopera-

Vinătorii Ilie Stoian și Gheor
ghe Pipaș din comuna Fundeni 
(Ilfov) țineau neapărat 
puște și ei cițiva iepuri, 
se știe ce pricină, iepurii 
veneau 
lor. Ce 
tuație ? 
într-uri
tivei agricole din comună, con
dus de Nae Dumitru, și au por
nit... iepurește la o partidă de 
vînătoare fără pușcă, în cursul 
căreia au pus farurile la bătaie. 
Dar cum niciodată nu știi de 
unde apare... surpriza, în apro
piere de pădurea Băduleasa s-au 
trezit față în l’ață cu organele 
de miliție. Deocamdată, cei’ dor 
vînători, care tot nu aveau 
voie de puști, au rămas fără

ne- 
ele.

De la un
fumoar
clandestin

de

PUNCTELE DE INFORMARE
Șl DOCUMENTARE

între măsurile preconizate de con
ducerea partidului pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideologice și 
sporirea aportului ei la opera de for
mare a omului nou se numără . și 
constituirea punctelor de informare 
și documentare în întreprinderi, insti
tuții și comune, concepute ca instru
mente eficace ale propagandei 
mijlocul colectivelor de oameni 
muncii.

Asemenea puncte au luat ființă 
deja în numeroase locuri. Iar fiindcă 
ele se 'află la începutul activității 
lor, vom încerca să descifrăm, in 
cele ce urmează, cum a demarat 
ceasta activitate, ce concluzii pot fi 
de pe acum trase pentru amplifica
rea și îmbunătățirea ei.

Ne aflăm la un asemenea punct 
la Uzina de utilaj, petrolier din Tir
goviște. O sală încăpătoare, : cu pe
reții tapisați cu panouri, grafice su
gestive ilustrînd evoluția impetuoasă 
a unor indicatori economici sintetici 
pe ansamblul țării, pe județ și pe 
uzină. Chiar din .simpla examinare a 
panourilor, vizitatorii își pot da sea
ma de modul în care sînt realizați în 
uzină principalii indicatori economici 
cum sînt productivitatea muncii, 
rentabilitatea investițiilor, calitatea 
produselor, precum și de nivelurile 
care trebuie atinse în anul acesta. 
Punctul dispune și de o bibliotecă 
cuprinzînd opere ale clasicilor mar- 
xism-leninismului, culegeri de do
cumente de partid, lucrările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, diferite cu
legeri tenaatice pentru învățămîntul 
de partid, pentru îndrumarea meto
dologică a propagandiștilor, precum 
și o mare varietate de publicații. Da
torită diversității materialelor existen
te la punct și, mai ales, datorită rigu
roasei organizări tematice a întregu
lui fond documentar, grijii cu care 
materialele au fost fișate și îndo- 
saiiate pe .forme de învățămînt și 
principalele teme de studiu, precum 
și pe alte probleme, cum ar fi : prin
cipiile moderne ale conducerii între
prinderii, ale organizării producției 
sau ale marketingului etc., salariații 
uzinei se pot informa și documenta 
amplu în problemele care-i intere
sează.

O organizare judicioasă, interesantă 
a punctului de documentare am în- 
tîlnit și la uzina „Grivița roșie" din 
Capitală. Ceea ce ni s-a părut deo
sebit de valoros în activitatea acestui, 
punct este efortul pe care l-au 
făcut organizatorii pentru a da 
posibilitate propagandiștilor, eursan- 
ților să se informeze prompt și mul
tilateral asupra preocupărilor actua
le specifice ale organizației de partid, 
de U.T.C. și sindicat din uzină, asu
pra problemelor-clieic ale dezvoltă
rii producției. Obiectivele, curente și 
de perspectivă ale activității între
prinderii sînt înfățișate sugestiv, cu 
ajutorul unor pliante metalice inge
nios concepute și care sînt ținute 
permanent la zi. Dispunînd de o ase
menea documentare, propagandiștilor 
le va fi mai lesne să îmbine proble
mele teoretice cu aspectele practice, 
să conducă în cunoștință de cauză 
discuțiile.

Considerăm ca foarte binevenită și 
absolut necesară preocuparea întîl- 
nită la unele puncte de informare 
pentru sprijinirea propagandiști
lor, a agitatorilor nu numai prin 
organizarea materialului documentar 
și informativ, ci și prin consultații 
individuale și colective asupra unor 
probleme politice de actualitate, prin 
îndrumări metodice, prin inițierea u- 
nor schimburi de experiență. Merită 
să consemnăm, în acest” context, me
sele rotunde organizate pentru agita
tori la punctul de informare și docu-

în 
ai

mentare de la uzina „Rulmentul" 
■ din Brașov, discuțiile fiind axate pe 
cunoașterea și aprofundarea de către 
agitatori a documentelor de partid, a 
legilor apărute in ultima vreme sau 
pe chestiuni dfe metodică, cum ar fi 
folosirea agitației vizuale în scopul 
respectării-disciplinei muncii sau arta 
discuției de la om la om, ținînd sea
ma de personalitatea, trăsăturile psi
hice ale fiecăruia etc. ,

La Combinatul siderurgic Galați, 
.tovarășul .Constantin Enescu, locțiito
rul secretarului comitetului de partid 
al combinatului, ne-a vorbit despre 
intențiile ce există aici de a organiza 
puncte de informare și documentare 
în principalele secții, în așa fel încit 
acestea să poată pune la dispoziția 
propagandiștilor, agitatorilor, cursan- 

..ților, o dată cu informarea necesară 
asupra problemelor politice de ordin 
general, o documentare cît mai amplă 
asupra problemelor locului de muncă.

Trebuie, de asemenea, relevate efor
turile .de a se utiliza în mun
că de propagandă mijloacele au- 
dio-vizuale moderne. Tovarășul 
Ioniță. Nicolae, responsabilul punctu
lui de la Uzina de utilaj petrolier 
Tirgoviște, ne vorbea, în acest sens, 
despre colaborarea începută cu cine- 
clubul uzinei. Acesta a produs cîteva 
pelicule înfățișind aspecte mai ti
pice privind disciplina muncii în 
uzină, atitudinea față de avutul ob
ștesc, iar punctul s-a îngrijit ca ele 

■să fie vizionate de marea masă a 
salariâților. Tot aici se organi
zează periodic audieri colective 
ale unor expuneri înregistrate 
pe bandă de magnetofon privind 
documente de partid mai impor
tante sau legi care-i interesează di
rect pe salariați (Legea organizării 
și disciplinei muncii în unitățile so
cialiste de stat, I-Iotărirea Comitetu- 

, lui Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privirp la 
majorarea alocației de stat pentru 
copii etc.). E un mod simplu, eficace 
de a face amplu cunoscute documen
tele respective, de a stimula discu
țiile pe cele mai variate teme poli
tice.

Desigur, pentru ca punctele de in
formare și documentare să devină 
o prezență politică vie în viața co
tidiană a colectivelor de muncă, ac
tivitatea lor trebuie să fie bine cu
noscută de către masa largă a sala- 
riaților. Și-a dovedit utilitatea în 
acest sens popularizarea „activită
ților ce se desfășoară aici cu 
ajutorul , stației de radioamplificare 
sau ăl ziarului uzinei, cum s-a pro
cedat la „Semănătoarea" București 
sau la „Progresul" Brăila, ori prin 
răspîndirea de afișe în secții, cum 
s-a procedat la C.E.LL.-Pitești. La 
Uzina de utilaj petrolier Tirgoviște 
am găsit — afișat vizibil — un pro
gram de funcționare a punctului ri
guros alcătuit, cuprinzind toate ac
tivitățile ce se desfășoară aici pe 
zile și ore. Este, desigur, o cerință 
elementară, dar o subliniem pentru 
că în multe locuri ea a fost total ig
norată.

Calitatea muncii politico-ideologice 
desfășurate prin intermediul punc
telor 
mare 
sînt
direct responsabile 
rea 
acest 
unde în colectivul punctului au fost
atrași membri ai comitetului de 
partid pe combinat, propagandiști și 
lectori cu experiență, reprezentanți 
ai sindicatului, ai organizației U.T.C., 
redactori ai ziarului combinatului — 
într-un cuvînt. cadrele cele

de informare depinde, în 
măsură de felul în care 

alcătuite colectivele obștești 
de funcționa- 

lor. Bine s-a procedat in 
sens la C. E. I. L.-Pitești,

RECOLTAREA

politice-ideologice de masă
centre vii ale activității

bine pregătite din punct de vedere 
politic și ideologic și în măsură să 
aducă in activitatea punctului suflul 
proaspăt al vieții, preocupările dife
ritelor- categorii de cursanți.

Au ieșit, însă, la iveală, pe par
cursul raidului nostru, și aspecte ne
gative, care riscă să diminueze pu
terea de atracție și eficiența punc
telor. dacă nu sînt înlăturate la timp. 
Ne-am referi, în primul rind, la tă
răgănarea și formalismul de care 
dau dovadă unele comitete de partid 
în.activitatea de constituire și îndru
mare a acestor puncte. La uzina 
„Vulcan" din București, de pildă, a 
fost nevoie de mai bine de o lună și 
jumătate pînă cînd treburile au în
ceput, în sfîrșit, să se urnească din 
loc.

Multe puncte au încă un program 
prea restrîns, funcționează doar 
4—6 ore pe săptărnînă și acelea u- 
neori nepotrivit stabilite, neputînd 
să facă față cerințelor muncitorilor 
(mai ales din schimburile 2 sau 3). 
Remediul pentru aceasta l-ar 
constitui, credem, atragerea unui 
număr mai mare de cadre pregătite 
în colectivul de conducere al punc
tului și asigurarea prezenței lor prin 
rotație la punct. Este bine ca 
în cadrul acestor colective să existe 
o diviziune a muncii pe domenii — 
economie, filozofie, etică ele. — și o 
precizare clară a răspunderilor, asi- 
gurindu-se, totodată, o colaborare cit 
mai largă cu propagandiștii și agita
torii cei mai buni din întreprindere.

Cea mal serioasă deficiență ni se 
pare a fi faptul că în prea mică 
măsură punctele de informare și 
documentare au devenit și centre 
vii în care să fie discutate și clari
ficate problemele actuale ale poli
ticii partidului. Instrucțiunile pri
vind funcționarea punctelor prevăd 
clar că cel puțin o dată pe lună tre
buie organizate aci întîlnirl ale oa
menilor muncii cu membri ai bi
rourilor comitetelor județene, munici
pale, orășenești, activiști ai cabine
telor de partid în care aceștia să 
dea răspunsuri la întrebările ce li se' 
pun. Toate aceste instrucțiuni sînt 
binecunoscute și la comitetul de 
partid al uzinei „Vulcan" dar, totuși, 
nu a fost organizată nici o asemenea 
întîlnire pînă acum — și situația 
e identică și la uzina „Semănătoarea" 
din București.

Buna funcționare a unui punct de 
informare și documentare este in- ■ 
fluOnțată și de adaptarea profilului 
său condițiilor concrete în care își 
desfășoară activitatea. Un asemenea 
punct, organizat în mediul rural, 
adresîndu-se țăranilor cooperatori, 
trebuie să. se deosebească de unul 
organizat într-o uzină ; or, la Comi
tetul comunal de partid Ciocănești, 
județul Ilfov, am văzut un punct de 
informare relativ bine dotat, dar care 
putea foarte bine să fie „transplan
tat" și la... o oțelărie. în orice caz, 
materialele aflate aci nu erau legate 
de preocupările țăranilor cooperatori, 
de aspecte de prim interes pentru ei, 
cum ar fi organizarea și retribuirea 
muncii in cooperativele agricole, 
dezvoltarea averii obștești etc.

Sînt doar cîteva observații care 
s-au impus la începutul de activitate 
al punctelor de informare și docu
mentare, început pe care-1 
socoti în ansamblu de bun 
promițător. în acest stadiu 
organizarea unor schimburi 
periență între colectivele
responsabile ar fi. desigur, de mare 
utilitate.

putem 
augur, 
inițial, 

de ex- 
obștești

Miliail PÎRLOG 
Dan CUCU

Călimănești și Olă--

Acum cîteva sile, un grup 
cinci elevi de la școala generală I 
din orașul Moldova Nouă (Ca- i 
raș-Severin) aflați in drum spre 
casă după terminarea cursurilor, I 
s-au strecurat într-o încăpere i 
deschisă a unei magazii de ma
teriale aparținând șantierului de I 
construcții 103 Oravița din ca- i 
drul întreprinderii județene de 
cpnstrucțli-montaj. Să guste și I 
ei. in deplină siguranță, cile o i 
țigară ! Și, ca să nu se plicti
sească în acest timp, au început I 
să se bată cu hârtii aprinse, i 
Mai multe dintre acestea au că
zut pe o grămadă de rumeguș. ' 
In cîteva minute, întreaga ma- l 
gazie era in flăcări. Au 'fost 
prefăcute in scrum bunuri in I 
valoare de peste 100 000 lei. Și | 
numai datorită intervenției 
prompte a unui mare număr de ' 
cetățeni și a formațiilor locale 1 
de pompieri civili și militari a 
putut fi salvat depozitul cen
tral de materiale, aflat doar la j 
cițiva pași de vîlvataie. Altfel. | 
țigările și jocul cu focul ar fi 
costat cel puțin 3 milioane lei ! j

Rubricâ redactata de > 
Dumitru TtRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii".

Turismul „celor patru anotimpuri", 
cum este numit pe bună dreptate tu
rismul montan, se află în fața des
chiderii sezonului de iarnă.

Preparativele pentru sezonul rece 
încep, cum bine se știe, cu constituirea 
stocurilor pentru aprovizionarea sta
țiunilor și cabanelor turistice pe în
treaga durată a iernii. Ea reprezintă 
capitolul nr. 1 al pregătirilor. La ora 
actuală — atit la Sinaia, Predeal, 
Brașov, cit și în stațiunile de pe Valea. 
Oltului — stocurile de alimente, de 
combustibil, de articole de sport etc 
sînt asigurate în cea mai mare parte, 
„întreprinderea de turism și odihnă 
Predeal intră în sezonul de iarnă — 
ne spune tovarășul Gh. Pușca.șu. di
rectorul comercial al Oficiului jude
țean de turism Brașov — cu toate 
mărfurile procurate, cu stocurile de 
alimente și materii prime aflate în 
depozite. Este un indiciu că vom pu
tea .asigura turiștilor condiții dintre 
cele mai bune de servire".

Constatări îmbucurătoare sînt de 
făcut și în legătură cu pregătirea ba
zei materiale destinate cazării și aii-' 
mentației publice. Sînt de remarcat în 
această privință eforturile întreprin
derii de turism și odihnă Sinaia care 
a integrat în circuitul turistic de iar
nă — prin racordarea la sistemul de 
încălzire centrală — alte peste 150 de 
locuri în vile și hoteluri. „Perla Bu- 
cegilor", cum este denumită Sinaia, 
va întîmpina oaspeții și cu alte nou
tăți la acest capitol. în numeroase 
vile — e vorba de peste 260 de locuri 
— s-au efectuat reparații, dotări cu 
mobilier, redistribuiri de spațiu, ope
rații dictate de necesitățile creșterii 
gradului de confort și de funcționali
tate. în același .timp, spațiul de ca
zare nou 
creștere, 
țiu ne — 
mobiliști 
telul „Izvorul rece1 
ploatare pină la 15 decembrie. In
tenția organizatorilor turismului de 
aici este ca el să fie pus, în . 
principal, la dispoziția turiștilor 
automobiliști aflați in tranzit. E 
o inițiativă bună, care va bucura, ere-

dem, această categorie de drumeți. 
Notăm încă două apariții de ultimă 
oră : restaurantul de la „r ' "
(150 de locuri în sala de servire și 80 
de locuri in barul de zi) și restauran
tul cu 150 de locuri, organizat pe 
principiul autoservirii, din apropierea 
„Cotei 1400“ („Popasul Alpin").

Și in alte stațiuni se fac eforturi

,Cota 2000“
de la Govora, .... .. __
nești. Dar evenimentul numărul unu 
îl constituie darea in folosință — 
chiar la începutul sezonului — a sa
natoriului balnear, care are o capa
citate de 240 de locuri și o dotare 
tehnică menită să asigure condiții 
optime pentru toate serviciile tera
peutice.

■a

ANTICIPAȚIE LA DESCHIDEREA

SEZONULUI TURISTIC DE IARNĂ

Sînt gata stațiunile
montane să spună
„Bine ați venit"?

construit se află și el in 
Situat la intrarea in sta- 
acolo unde turiștii auto- 
fac primul popas — mo- 

va fi dat în ex-

pentru reîntinerirea bazei materiale 
existente. La Predeal, circa 20 de vile 
au fost renovate și modernizate in 
ultimul timp. Hotelurile și restauran
tele de la „Cioplea", „Trei Brazi", 
„Clăbucet" și Predeal (Rozmarin) au 
cunoscut îmbunătățiri generale, atît. 
de ordin gospodăresc cit și funcțional. '

Noutăți oferă oaspeților săi și Între
prinderea balneo-climaterică Olănești. 
Numărul locurilor permanente, pen
tru sezonul de iarnă 1971—1972, s-a 
mărit cu 250, datorită modernizării și 
redistribuirii spațiului in unele vile

Sînt de apreciat,' fără îndoială, 
eforturile, preocupările și inițiativele 
conducerilor întreprinderilor turistice 
de a moderniza baza materială, de a 
o gospodări mai bine. Nu putem trece 
insă cu vederea faptul că terminarea 
unora dintre aceste lucrări e pe cale
— dacă nu se iau măsuri urgente
— de a intra in „criză de timp". 
Este vorba, în primul rînd, de ope
rațiunile de reparare, de dotare a u- 
nor cabane aflate în raza de activita
te a întreprinderilor de turism de la 
Predeal și Sinaia. Ne referim in mod

Șl TRANSPORTUL 
SFECLEI DE ZAHĂR
trebuie

După cum se știe, sfecla de za
hăr este una din cele mai valoroase 
plante tehnice. în acest an, datorită 
asigurării unor cantități sporite de 
îngrășăminte chimice și executării 
la timp a lucrărilor agricole pro
ducția de sfeclă de zahăr a fost 
bună. Condițiile climatice favorabi
le din luna septembrie — umiditate 
ridicată a solului — au contribuit la 
prelungirea procesului de acumulare 
a zahărului în rădăcini. Pentru a se 
obține o producție suplimentară, 
fabricile de zahăr, de comun acord 
cu unitățile producătoare, au amînat 
un timp recoltarea acestei culturi. în 
majoritatea cooperativelor agricole 
recoltarea și transportul sfeclei s-au 
desfășurat pe baza graficelor stabi
lite.

Potrivit datelor centralizate, pînă 
la 24 noiembrie recoltarea sfeclei 
de zahăr s-a făcut pe o su
prafață de 171 555 hectare, ceea 
ce reprezintă 98 la sută din 
suprafața cultivată. Sfeola de zahăr 
care nu a fost recoltată reprezenta, 
deci, un procent mic. de numai doi la 
sută. Dar la această dată întrea
ga cantitate era normal să fie 
în silozuri sau la fabricile de pre
lucrare. în condițiile unor temperaturi 
scăzute, așa cum s-au înregistrat în 
zilele care au trecut, producția răma
să în cîmp ar putea constitui o pier
dere însemnată. Cele peste 2 700 hec
tare cu sfeclă de zahăr care nu au 
fost recoltate, la o producție medie 
de numai 25 000 kg la hectar, înseam
nă peste 8 000 ' tone zahăr. Or, bună 
parte din această cantitate s-ar putea 
pierde prin amînarea recoltatului sau 
distrugerea producției datorită geru
lui. Este o problemă care trebuie să 
preocupe în cea mai mare măsură 
organele agricole județene și condu
cerile de unități în care nu s-a în
cheiat recoltarea sfeclei de zahăr. 
Cele . mai mari suprafețe de 
recoltat sînt în județele Teleor
man — 850 ha, Ilfov — 600 ha, 
Olt — 550 ha, Ialomița — 175 ha, 
Constanța — 100 ha, Covasna — 
100 ha i etc. în cooperativele 
agricole în care se întîlnesc ase
menea situații trebuie depuse efor
turi pentru a se încheia această lu
crare intr-un timp cît mai scurt. 
îndeosebi trebuie combătută menta
litatea întîlnită la unii specialiști și 
chiar la unele organe județene — 
mai ales în județele Teleorman, Il
fov, și Olt — că sfeola mai poate ră- 
mihe pe cîmp. Orice întîrziere este 
păgubitoare atit pentru cooperativele 
agricole, cît își pentru, economia țării.

Cea mai importantă problemă ce 
se ridică în legătură cu această 
cultură o constituie transportul la 
fabrici in vederea prelucrării sau 
îiisilozării rădăcinilor. La sfirșitul 
săptămînii trecute, deci înainte de 
răcirea timpului, mai erau în cîmp 
cantități foarte mari de sfeclă de 
zahăr. Este adevărat că, datorită 
măsurilor luate de organele de spe
cialitate, în vederea impulsionării 
transportului, aceste cantități s-au di
minuat. Totuși în cîmp continuă să 
existe sfeclă în grămezi, adesea fără 
a fi acoperită, ceea ce, în cazul zo
nelor în care s-a semnalat îngheț, 
poate constitui o pierdere însemna
tă. La consfătuirea privitoare la cul
tura sfeclei de zahăr, care a avut loc 
în primăvara acestui an la Țg. Mu
reș, s-a subliniat că în domeniul in
dustrializării au existat în trecut 
pierderi însemnate de zahăr datorită 
unor defecțiuni organizatorice legate 
de recoltarea, preluarea, transportul 
și prelucrarea sfeclei. Aceste defec
țiuni erau puse pe seama lipsei 
de colaborare între fabrici și coope
rativele agricole care asigură materia 
primă. Personalul fabricilor s-a limi
tat la încheierea contractului și re- 
cepționarea producției la centrele de 
preluare, fără să se intereseze pe par-

special la cabanele Piatra Arsă, 
Babele. Poiana Izvoarelor și Poiana 
Stînii (Sinaia), Cioplea, Trei Brazi 
(Predeal), unde lucrul pe șantiere nu 
șe desfășoară în ritm corespunzător 
nici după căderea primei zăpezi. Or, 
în condițiile sosirii iernii, cabanele 
sînt cele dinții unități solicitate de 
turiști și pregătirea lor pentru intîl- 
nirea cu primii oaspeți nu trebuie să 
cunoască nici cea mai mică întîr
ziere.

în anii trecuți, pe bună dreptate, 
turiștii s-au declarat nemulțumiți de 
atenția ce se acordă în stațiunile 
noastre montane agrementului, ca o 
componentă indispensabilă pentru 
reușita unei vacanțe. Sîntern în mă
sură să spunem — pe baza asigură
rilor date de conducătorii turismului
— că sezonul care va începe peste 
cîteva zile va debuta sub auspicii 
ceva mai bune și la acest punct. E 
de remarcat, de pildă, faptul că la 
Poiana Brașov, Predeal și Sinaia vor 
funcționa pe toată durata sezonului 
școli de schi, cu program de inițiere 
pentru fiecare serie (circa 1000 de 
„elevi" pe serie), cu o bază materială 
în măsură să satisfacă cerințele. Pe 
lingă fiecare „școală" vor exista cen
tre de închiriat materiale pentru 
practicarea tuturor sporturilor albe 
(schi, săniuțe, patine etc.). Sînt de 
apreciat, de asemenea, inițiativele 
întreprinderilor de turism din Sinaia 
și Predeal care — pînă la acordarea 
unor investiții destinate acestui scop
— au luat măsuri pentru amenaja
rea a trei patinoare naturale. Condi
țiile de agrement vor fi întregite, de 
bună seamă, și prin înființarea în 
hotelurile mai mari, în cluburile din 
stațiuni, în unele cabane, a unor săli 
de jocuri mecanice. Este lăudabilă 
inițiativa luată de a se transfera, «pe 
întreaga durată a sezonului? o parte 
din jocurile mecanice de pe litoral. 
Organizarea, in fiecare stațiune, a u- 
nor excursii și concursuri pentru cu
noașterea celor mai pitorești locuri, a 
unor „plimbări" cu sănii trase de cai 
sînt alte acțiuni menite să confere 
vacanțelor montane un cadru cit mai 
plăcut.

Const. PRIESCU

terminate urgent
curs de starea culturilor și fără să se 
ocupe in mod deosebit de întocmirea 
și respectarea unor grafice care să 
asigure recoltarea, preluarea și trans
portul ritmic al sfeclei, astfel încit 
aceasta să nu fie lăsată zile întregi 
în cîmp. Dar iată că asemenea defec
țiuni se manifestă din nou. Caracte
ristică din acest punct de vedere este 
situația în județul Covasna. Pină la 
data de 22 noiembrie în cooperativele 
agricole din județ sfecla de zahăr a 
fost recoltată de pe 93 la sută din 
suprafața' cultivată, dar a fost 
transportată numai în proporție de 
34 la sută. La 23 noiembrie a.c. mai 
erau în județ 23 cooperative agricole 
în care nu se terminase recoltatul 
sfeclei de zahăr și care nu au trans
portat decît cantități neînsemnate. 
Cărui fapt se datorește această ră- 
minere în urmă ?

„Am avut o recoltă incomparabil 
mai bogată decît in trecut și am 
cultivat sfecla de zahăr pe suprafețe 
mai mari în acest an" — primim răs
puns atît în cooperativele agricole, 
cit și la direcția agricolă. într-adevăr, 
în acest an recolta de sfeclă este de 
doua ori mai mare decît in 1970. Dar 
acest lucru se știa încă cu citeva luni 
înaintea începerii campaniei de re
coltare cînd puteau fi luate o seria 
de măsuri pentru prevenirea actua
lelor defecțiuni. După zăpada și în
ghețul de la sfirșitul săptămînii tre
cute, vremea s-a ameliorat, iar multe 
cooperative, prin acțiuni eficiente 
de mobilizare a cooperatorilor, au 
trecut imediat la transportul sfeclei 
de zahăr. In unele cooperative, cum 
este, de exemplu, cea din comuna 
Reci, s-a lucrat și duminica la trans
portul sfeclei de zahăr. La fel s-a 
procedat în cooperativele agricole din 
Moacsa, Brăduț, Mereni, Ozun, Poian, 
Sinzieni, unde, în cursul zjlei de luni, 
s-au transportat cantități importante 
la centrele de preluare ale fabricii de 
zahăr Bod. Nu același lucru putem să 
spunem despre cooperativele din co
munele Aita Mare, Bicsad, Chilieni, 
Estelnic, Ghidfalău, Malnas, Lunga, 
Martineni și altele care nu au pre
dat, în cursul zilei de luni, nici un 
kilogram de sfeclă la centrele de pre
luare.

Cooperativele reclamă numărul re
dus al mașinilor care sînt puse la 
dispoziția lor. De la întreprinderile 
de transporturi auto Sf. Gheorghe 
și Tg. Secuiesc, aflăm că pentru 
ziua de luni cooperativelor de pro
ducție din județ le-au fost reparti
zate mai multe autocamioane decit în 
perioada de vîrf a campaniei de re
coltare a cartofilor. Aceste mașini 
lucrează cu un randament redus da
torită numărului insuficient de în
cărcători. Cooperativa agricolă de 
producție din Ilieni mai are de re
coltat sfecla de zahăr de pe 8 ha și 
are de transportat peste 320 tone. 
Luni nu s-a putut lucra Ia recoltat, 
dar se putea transporta intens. Cu 
toate acestea, transportul se executa 
doar cu autocamioanele primite de 
la I.T.A. Sf. Gheorghe — dar și a- 
cestea nu făceau decît două drumuri, 
neavînd încărcători suficienți. Din 
cele 30 atelaje ale cooperativei nu 
lucra nici măcar unul. De ce ? „r'li 
■nu sînt potriviți pentru iarnă" ■»<. .e 
răspunde Szigeti Martin, ingi„„. ui 
șef al cooperativei. Situații similare 
găsim la cooperativele agricole Turla, 
Cernat, Martineni, unde atelajele sînt 
imobilizate din același motiv. Zăpada, 
înghețul au venit brusc, dar cu ini
țiativă și promptitudine se putea rea
liza mult mai mult.

Pentru impulsionarea transportului 
este necesar să fie luate măsuri ca 
sfecla de zahăr să fie scoasă din cîrnp 
la marginea tarlalelor, cît mai aproa
pe de drumuri, pentru a putea ti în
cărcată în camioane și remorci. De 
asemenea, cooperativele agricole să 
asigure mai mulți oameni la încărcat.

Terminarea cît mai repede a recol
tării, transportului și însilozării sfe
clei de zahăr este o problemă de mare 
însemnătate economică. Este necesar 
ca. organele și organizațiile de partid 
să combată orice tendință de negli
jare a lucrărilor de recoltare și trans
port, de risipă care se manifestă în 
cîmp. Fiecare rădăcină de sfeclă tre
buie să ajungă la fabrică în vederea 
prelucrării și obținerii pe această cale 
a unei producții sporite de zahăr.

I. HERȚEQ 
G. TOMURI

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

CUM PREGĂTIȚI MUNCITORII

DE MlINE Al UZINEI ?

Creșterea impetu
oasă a forțelor de 
producție în actualul 
cincinal — de care 
am luat cu toții cu
noștință — crearea 
de noi și noi unități 
industriale, ca și dez
voltarea celor exis
tente, solicită, după 
cum este de înțeles, 
un număr sporit de 
muncitori calificați, 
în toate meseriile. 
Un rol deosebit de 
însemnat în pregăti
rea pentru producție 
a noilor generații de 
muncitori, cu temei
nice cunoștințe teo
retice și deprinderi 
practice revine școli
lor profesionale. în 
legătură cu modul în 
care se realizează, în 
aceste școli, pregă
tirea viitorilor mun
citori vă aducem la 
cunoștință următoa
rele fapte, din care 
forurile competente 
vor putea desprin
de — socotim noi — 
unele învățăminte.

în clasa a Ill-a 
E a școlii profe
sionale „Electromag
netica" din Bucu
rești — școală pa
tronată de uzina cu 
același nume — sînt 
înscriși și frecventea
ză curstlrile 30 de e- 
levi, care se pregă

tesc în.,meseria de 
lăcătuș-mecanic v «pen
tru industria con
strucțiilor de mașini. 
Fiind în ultimul an 
de studiu —, după ab
solvirea căruia ele
vii urmează să intre 
in producție — in
struirea practică a 
acestora joacă un rol 
preponderent în pre
gătirea lor pentru 
producție. De aceea, 
practicii în producție, 
în uzină ii sînt de
dicate patru zile pe 
săptărnînă, timp su
ficient, după părerea 
noastră, pentru în
sușirea temeinică a 
meseriei, a tuturor 
deprinderilor practi
ce necesare. Dar, așa 
cum a rezultat din 
investigațiile noastre 
și din cele relatate 
de elevi, timpul a- 
fectat practicii in u- 
zină nu este folosit 
cum s-ar cuveni. în 
majoritatea cazuri
lor, elevilor 11 se dau 
să facă operații ex
trem de simple — 
cum ar fi debavura- 
rea pieselor — care 
nu necesită aproape 
nici o calificare. în
treaga clasă a fost a- 
filiată, la începutul 
acestui an școlar, 
pentru practică, sec
ției de ajustaj a uzi

nei, unde li s-au dat 
spre execuție lucrări 
de complexitate ex
trem de redusă — șl 
numai de ajustaj — 
pe care le-au făcut 
multă vreme și in 
cursul anului școlar 
trecut. Elevii nu știu 
să execute lucrări 
mai complicate, nu 
cunosc procesul de 
producție din cele
lalte secții ale uzi
nei. în aceste condi
ții, în locul unei pre
gătiri generale te
meinice, în specifi
cul meseriei, li se 
poate asigura cel 
mult o pregătire su
perficială și unilate
rală.

Dată fiind situația 
actuală, e de prisos 
să mai insistăm a- 
supra necesității luă
rii unor măsuri grab
nice de îndreptare. 
Elevii vor și cer să 
se pregătească temei
nic in meseria aleasă, 
pentru a deveni mun
citori de nădejde ai 
uzinei.

Un grup de părinți: 
Necula MARIN, 
Vochin M.
VOCHIN, Marin 
». CONSTANTIN, 
Sava CAZGHIR, 
Angliei PAIU

ANGAJAMENTE NEQNQRATE

Locuitorii cartieru
lui Giulești-Sîrbi din 
sectorul 7 — cîteva 
mii de oameni — sînt 
în mare parte munci
tori ceferiști. Din 
punct de vedere geo
grafic, cartierul e si
tuat spre nordul ora
șului, la capătul liniei 
tramvaielor 2 și 11. 
De aici și pînă în car
tierul Giulești-Sîrbi, 
pe o distanță de circa 
2—3 km, circulă auto
buzul 63. Din păcate, 
șoseaua, construită de 
cetățeni cu vreo 25 de 
ani in urmă, prin 
muncă voluntară, s-a 
degradat atît de mult, 
incit a devenit im
practicabilă. Mașinile 
o ocolesc. Ele circulă 
acum pe un drum 
improvizat, prin hîr- 
toape și printre bolo
vani. . In urma stră
duințelor continue ale 
oamenilor, edilii sec
torului au convenit, în 
sfirșit, ca cetățenii să 
desfunde șoseaua, prin 
muncă voluntară, ur- 
mînd ca primăria să 
trimită materialele și 
utilajele necesare pre
cum și cîteva echipe

de pavatori. încurajați 
de promisiune, . cetă
țenii s-au apucat de 
treabă și au scos pie
trele din șosea pe por
țiunea cea mai acci
dentată, în lungime de 
circa 300 metri. Zilele 
senine au trecut și 
iată că a sosit toam
na, însoțită de ploi, 
de vreme urită. Por
țiunea desfundată s-a 
transformat într-un 
teren presărat cu băl
toace. Drumul impro
vizat a devenit și el 
impracticabil. De a- 
ceea. mașinile care a- 
proVizionează cartie
rul cu pîine și alte 
alimente nu-și mai 
pot face cursele obiș
nuite. Cetățenii se 
deplasează la distanțe 
mari după tot felul de 
cumpărături. Ei se 
scoală de la orele 5 
și chiar 4 dimineața 
ca să ajungă la timp 
la serviciu, pentru că 
sint nevoiți să par
curgă de multe ori, pe 
jos cei 2—3 km ce-i 
despart de tramvai. 
Locuitorii din Giu- 
lești-Sirbi au trimis 
nenumărate sesizări 
serviciilor de specia

litate ale consiliului 
popular, cerindu-le 
să-și respecte promi
siunea și să ia măsu
rile cuvenite pentru 
repararea drumului. 
Cererile lor au rămas 
însă fără nici un re
zultat. De ce s-o fi 
angajat consiliul popu
lar să execute o lu
crare pe care nu are 
de gînd s-o realizeze ? 
Poate că cei în drept 
ar fi mai sensibili la 
sesizările noastre dacă 
ar trece în aceste zile 
prin Giulești-Sîrbi. Și 
pentru că n-au făcut-o 
pînă acum, ii invităm 
să ne facă o vizită. 
Să ia tramvaiul 2 pină 
la capăt ; să stea în 
ploaie 20—30 de mi
nute pînă vine mașină 
63 și după 100—200 
metri de mers să fie 
nevoiți să coboare din 
autobuz ca să-1 îm
pingă șl să-1 scoată 
din hirtoape, așa cum 
facem și noi deseori.

Intț. Teodor 
DRĂGUȚ, 
Sir. Răsadniței 
nr. 104, 
sectorul 7-București
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
IN MIJLOCUL STUDENȚILOR 25 de întrebări 

și răspunsuri

Șl CADRELOR DIDACTICE DIN TIMIȘOARA
DESPRE CINCINAL

(Urmare din pag. I)

și energetice, pentru sudura auto
mată și de tăiere cu jet de plasmă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Invitat să viziteze laboratoare di
dactice și științifice ale Facul
tății de mecanică. în laboratorul 
de mașini hidraulice își desfă
șurau activitatea la acea oră stu
denții anilor IV și V de la secția 
de mașini hidraulice. în discuțiile 
cu studentul Nicolae Prihoi din 
anul V al Facultății de mecanică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de tematica cercetării la 
care lucrează, de rezultatele obți
nute și îl felicită pe el și pe co
legii lui pentru rezultatele obți
nute. în laboratorul de sudură, to
varășul Nicolae Ceaușescu asistă 
la lucrările practice ale unor stu- 

-Tlenți din anul V, care utilizează 
cu pricepere un procedeu modern 
de sudură cu arc electric. Secreta
rul general al partidului recoman
dă conducerii institutului să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de dotare și de amenajare 
a acestui laborator, corespunzător 
cerințelor tehnicii înaintate.

Vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în laboratoare ale cate
drei de tehnologie a construcții
lor de mașini prilejuiește un dia
log viu între secretarul general al 
partidului și gazde. Este evidențiată 
și aici buna colaborare în' rezol
varea unor probleme curente ale 
procesului tehnologic din unele în
treprinderi de specialitate din Ti
mișoara, Arad, Reșița, București, 
în discuțiile purtate cu cadrele di
dactice. secretarul general al parti
dului arată că este necesar ca Po
litehnica timișoreană să realizeze 
după proiecte proprii și cu mij
loace proprii, prin munca profeso
rilor și studenților, prototipuri de 
mașini și utilaje pe care să le pro
ducă apoi în serie în întreprinde
rile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Profesorul dr. 
Eugen Dodon își exprimă satisfac
ția de a avea ca oaspete pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și subli
niază hotărîrea cadrelor didactice, 
a studenților din colectivul pe care 
îl conduce de a transpune în viață 
recomandările făcute de secretarul 
general al partidului.

în laboratorul de prelucrări ne
convenționale, dotat în întregime 
cu aparate și utilaje proiectate de 
cadrele didactice și studenți, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i se pre
zintă un procedeu tehnologic nou, 
care se experimentează aici cu suc
ces. Este vorba de prelucrarea me
talelor dure și a oțelurilor superi
oare. Prof. dr. Aurel Nanu, aflat în 
mijlocul studenților secției de teh
nologie a construcției de mașini, 
înfățișează secretarului general al 
partidului rezultatele obținute în 
cercetarea științifică efectuată în 
colaborare cu specialiști ai uzinelor 
„Oțelul Roșu".

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă intensificarea activității de 
cercetare prin adîncirea și diversi
ficarea continuă a relațiilor cu pro
ducția, participarea directă a stu
denților la realizarea unor teme 
științifice din cele mai apropiate 
de nevoile economiei naționale. To
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză necesitatea conlucrării cadrelor 
didactice cu specialiștii din între
prinderile productive pentru asimi
larea în țara noastră a unor utilaje 
noi necesare procesului de fabrica
ție, al unor întreprinderi. De ase
menea, în vederea realizării unor 
oțeluri cu caracteristici tehnice su
perioare se recomandă intensifica
rea colaborării cu unele întreprin
deri mai mici, care dispun de cup

toare speciale, profilate în fabri
carea oțelurilor bogat aliate.

Aceste cîteva laboratoare didac
tice și de cercetare vizitate fac o 
impresie bună tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Secretarul general al 
partidului este informat că în In
stitutul politehnic timișorean func
ționează 94 asemenea laboratoare, 
modern utilate, în care se desfă
șoară o intensă activitate de pre
gătire a viitorilor ingineri, un cen
tru de calcul și un centru de învă- 
țămînt programat, echipate cu 
calculatoare și aparate de concep
ție și construcție proprii. Se arată 
că, recent, a început construcția 
unui mare „atelier-școală“ pentru 
studenți, proiectat de cadrele di
dactice ale" institutului, urmînd a 
fi realizat prin munca entuziastă 
a miilor de studenți timișoreni și 
cadre didactice.

După vizitarea unor amfiteatre 
și săli de cursuri ale noului pavi
lion de învățămînt al Facul
tății de mecanică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participă la o consfătui
re de lu'cru cu colectivele de con
ducere ale celor patru institute de 
învățămînt superior din Timișoara, 
cu secretarii comitetelor de partid 
din aceste institute, membrii Con
siliului profesoral al Facultății de 
mecanică, membrii Senatului uni
versitar al Institutului politehnic, 
reprezentanți ai Asociațiilor stu
dențești din facultățile timișorene. 
Participă, de asemenea, tovarășul 
Vasile Alexandrescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

în numele cadrelor didactice u- 
niversitare și al studenților timi
șoreni, prof. dr. docent Ion Anton, 
rectorul Institutului politeh
nic, adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumiri pentru cin
stea de a le fi oaspete, pentru in
dicațiile și recomandările date și 
cu acest prilej, în vederea îmbu
nătățirii activității generale în în- 
vățămîntul superior timișorean ; el 
a exprimat, totodată, conducerii 
partidului și statului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, recu
noștință pentru grija ce o acordă 
condițiilor de viață, de cercetare 
și învățămînt ale cadrelor didac
tice și studenților.

Aceleași sentimente de stimă și 
prețuire, față de conducătorul par
tidului și statului nostru ex
primă, în numele-- cadrelor di
dactice și studenților timișoreni, 
prof. dr. docent Pius Brînzeu, 
rectorul Institutului de medi
cină, prof. dr. Eugen Pop, se
cretarul Comitetului de partid al 
Centrului uni verșitar-Timișoara,
prof. dr. Iulian Drăcea, rectorul In
stitutului agronomic, prof. univ. 
Petre Stanciu, rectorul Universită
ții timișorene, și studentul Liviu 
Cotarga din anul III al Facultății 
de chimie industrială. Ei îl infor
mează pe secretarul general despre 
preocupările colectivelor de condu
cere ale institutelor pe care le re
prezintă, în vederea unei mai bune 
organizări a învățămîntului timișo
rean, pe baza hotărîrilor C.C. al 
P.C.R. și a Legii învățămîntului, 
îmbunătățirii continue a procesului 
instructiv-educativ din facultăți, 
pentru legarea strînsă a învățămîn
tului de cercetare, de practică, 
pentru formarea viitoarelor deta
șamente de specialiști cu o te
meinică pregătire profesională și 
o înaltă conștiință politică, ce
tățenească. Vorbitorii au arătat 
că actualul an de învățămînt 
marchează noi pași pe calea per
fecționării activității didactice și 
științifice, a procesului de educa
ție a studențimii în spirit revolu
ționar, comunist, al înaltei respon
sabilități pentru progresul Româ
niei socialiste. Se arată că, sub în
drumarea permanentă a organiza
țiilor de partid, cadrele didactice,

studenții au în centrul preocupă
rilor lor înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor ce le revin pentru tra
ducerea în viață a programului de 
măsuri. inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative, pentru 
așezarea relațiilor din societatea

noastră pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste și comuniste. 
Sînt evidențiate, totodată, și unele 
neajunsuri din procesul instructiv- 
educativ, făcîndu-se propuneri con
crete pentru înlăturarea lor. Vorbi
torii exprimă hotărîrea cadrelor di
dactice, a studenților timișoreni — 
români, maghiari, germani, sîrbi și

de alte naționalități — de a face 
totul pentru ca Timișoara univer
sitară să se afirme cu și mai multă 
vigoare ca important centru de 
pregătire a cadrelor necesare eco
nomiei și culturii patriei noastre.

La sfîrșitul consfătuirii a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
vizitez Facultatea de mecanică din 
cadrul Politehnicii. Mirau făcut o 
impresie bună laboratoarele pe 
care le-am vizitat. De altfel, 
Politehnica din Timișoara are un 
renume bun, atît în ce privește 
activitatea legată de procesul de 
învățămînt, cît și în ceea ce pri
vește cercetarea și legarea mai 
strînsă a învățămîntului de pro
ducție. Sînt bucuros că, în cadrul 
acestei scurte vizite, am putut să 
mă întîlnesc cu conducerile Uni
versității și institutelor de învăță
mînt superior din Timișoara, cu 
studenți, cu acțivul de partid. Și 
mai cu seamă, mi-a făcut o deo
sebită plăcere să ascult cele rela
tate aici de toți tovarășii care au 
luat cuvîntul, referitor la faptul 
că măsurile privind mai buna or
ganizare a învățămîntului nostru 
pe baza hotărîrilor Comitetului 
Central și a Legii învățămîntului 
dau rezultate bune. Sigur, sîntem 
numai la început. Dar și din ce 
ați relatat dumneavoastră și din 
ceea ce cunosc din alte centre uni
versitare, se pare că am pornit pe 
un drum mai bun pentru înfăp
tuirea directivelor Comitetului 
Central privind învățămîntul. în 
fond, nu este vorba de ceva nou, 
ci este vorba de a acționa mai 
consecvent în aplicarea Legii învă
țămîntului și directivelor Comite
tului Central, deoarece, deși s-au 
stabilit măsuri pentru legarea în
vățămîntului de producție, de cer
cetare, nu am reușit să obținem 
rezultatele pe care le așteptam. 
Desigur, procesul de învățămînt

trebuie perfecționat continuu, tre
buie ținut seama că în această 
epocă a uriașei revoluții tehnico- 

■ științifice este necesar să ne preo
cupăm permanent de ridicarea ni
velului general al învățămîntului, 
de dezvoltarea cercetării științifice, 
de o strînsă legătură cu producția, 
pentru că numai așa vom putea 
ține pasul cu noile cuceriri, numai 
așa învățămîntul nostru, oamenii 
de știință, cercetătorii noștri vor 
putea să-și îndeplinească menirea 
lor. Am ascultat pe cîțiva tovarăși 
care au relatat despre unele reali
zări și preocupări în domeniul cer
cetării științifice, despre dorința 
lor ca aceste realizări să fie cît 
mai rapid puse în producție. Este 
o dorință bună și sper că se va 
și realiza întf-un timp mai scurt 
decît a fost stabilit.

Sînt, de asemenea, rezultate bune 
și pe linia întăririi disciplinei, a 
activității politico-educative despre 
care s-a vorbit, de asemenea, aici. 
Toate acestea sînt lucruri care vor 
contribui la înfăptuirea programu
lui de măsuri elaborat de Comite
tul Central al partidului, program 
în cadrul căruia învățămîntul — 
deci și învățămîntul superior — o- 
cupă locul central, pentru că, pînă 
la urmă, el constituie baza formării 
educației tineretului, a cetățenilor 
patriei noastre.

Aș dori să ridic o singură pro
blemă, care nu se referă neapărat 
numai la Timișoara, ci reprezintă 
un fenomen care se pare că este 
mai general, și anume o prea mare 
fluctuație în organizarea unor ca
tedre și a unor cursuri, unde se 
produc prea mari schimbări.

Este clar că aceasta produce tul
burări în organizarea învățămîn
tului și în buna lui desfășurare. De 
aceea, eu aș ruga și pe tovarășii din 
Timișoara să aibă în vedere această 
stare de lucruri, ținînd seama și de 
drepturile pe care le au senatele și 
consiliile universitare în elabora
rea programelor.

în primul rînd, ne gîndim ca nu
mărul de catedre și poate chiar și 
de cursuri să se stabilească prin 
lege — nu pentru a restrînge auto
nomia senatelor și consiliilor uni
versitare, ci din dorința de a da o 
mai mare stabilitate procesului de 
învățămînt. S-a ajuns, în prezent, 
la o fărîmițare a investițiilor, la un 
mare număr de catedre și chiar la 
un număr mare de cursuri. Pun a- 
ceastă problemă care este în studiu, 
întrucît aici este o consfătuire de 
lucru, iar dumneavoastră aveți un 
rol important în elaborarea pro
gramelor și deci și în stabilirea 
numărului de catedre și a cursuri
lor. Trebuie să avem în vedere a- 
cest fapt pentru că, pînă la urmă, 
legarea învățămîntului de cercetare 
și de producție trebuie să ducă la 
consolidarea și la o mai mare sta
bilitate în învățămîntul nostru.

în ce privește Centrul de cer
cetări tehnice din Timișoara, el 
se dezvoltă puternic ; văd că are 
un program de investiții și de 
construcții destul de mare. Noi 
am dori ca realizarea tuturor a- 
cestora să se facă într-un timp 
cît mai scurt, dar cu o contribu
ție mai însemnată din partea pro
fesorilor și studenților. Este foar
te bună inițiativa studenților și 
Consiliului Asociației de a se o-

cupa de renovarea clubului, de a 
lucra la el. Am văzut și în alte 
țăti preocuparea studenților de 
ă-și construi' singuri o serie de 
obiective. Deci, aceasta nu este 
ceva specific românesc, ba chiar 
aș putea spune că sîntem puțin 
rămași în urmă. De aceea, trebuie 
să acordăm mai mare atenție rea
lizării unor, construcții universi
tare cu participarea celor aproape 
14 000 studenți din Timișoara. Este 
nu numai o problemă de educație, 
dar și o necesitate pentru a le 
realiza la timp și pentru a putea 
să asigurăm, în felul acesta, dez
voltarea întregului proces de în
vățămînt și educativ.

în încheiere, doresc să men
ționez încă o dată că am impresii 
bune despre cele văzute și auzite 
aici. Doresc să adresez felicitări 
cadrelor didactice și studenților 
pentru rezultatele pe care le-au 
obținut în munca lor, să le urez 
succese în întreaga activitate de 
învățămînt, de cercetare și de le
gare a învățămîntului și a cerce
tării de producție, ca și în munca 
educativă.

★
Cuvintele tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, aprecierile făcute la 
adresa învățămîntului superior ti
mișorean, indicațiile date au fost 
primite de cei prezenți cu deo
sebită satisfacție, participanții la 
întîlnirea de lucru făcînd o. căl
duroasă manifestare de prețuire și 
stimă secretarului general al par
tidului nostru.

în numele corpului didactic, al 
studenților timișoreni, prof. dr. do
cent Ion Anton adresează din nou 
tovarășului Ceaușescu calde mul
țumiri pentru vizita făcută, pentru 
sprijinul permanent pe care îl a- 
cordă învățămîntului superior, slu
jitorilor lui.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu semnează în car
tea de onoare a institutului : „Am 
rămas plăcut impresionat de at
mosfera de muncă din Institutul 
politehnic „Traian Vuia" din Timi
șoara. Expoziția și laboratoarele vi
zitate reflectă existența unei bune 
orientări a activității didactice și a 
cercetării științifice spre nevoile 
majore ale economiei. Urez condu
cerii Institutului politehnic, orga
nizației de partid și Uniunii Aso
ciațiilor Studențești, întregului corp 
didactic și studenților, noi și noi 
succese în misiunea nobilă de 
formare și educare a noilor ge
nerații de ingineri cu înaltă ca
lificare, cetățeni devotați patriei 
socialiste, profund atașați politicii 
Partidului Comunist Român".

Gazdele oferă apoi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un album cu- 
prinzînd imagini ale dezvoltării 
învățămîntului tehnic timișorean.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat cu ace
lași entuziasm de cadrele didac
tice, de studenți, care ovaționează 
pentru partid, pentru conducerea 
sa, pentru patria noastră — Re
publica Socialistă România.

Reportaj realizat de :
Ion MĂRGINEANU 
Victor MVREȘAN

Foto : Anghel Pasat 
Ion Dumitru

25:
Ce loc revine actualului 
cincinal in perspectiva 

dezvoltării 
în deceniile următoare ?

României

O dată cu planul cincinal 1971—1975, țara noastră a intrat într-o 
etapă istorică nouă de dezvoltare — ETAPA FĂURIRII SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE — realizarea acestui 
obiectiv fundamental stabilit de Congresul al X-Iea al P.C.R. nece- 
sitind, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, cîteva cinci
nale, o perioadă de timp care se va întinde probabil pînă prin anii 
1985—1990. în acest interval se va asigura o impetuoasă creștere și 
diversificare a forțelor de producție, ceea ce va duce la o radicală 
transformare a structurii economice și sociale a țării. Pînă în anii 
1985—1990, tara noastră își va crea o industrie puternică Ia nivelul 
științei și tehnicii moderne, o agricultură intensivă de mare randa
ment, va obține o creștere substanțială a productivității muncii in 
toate domeniile, și — o dată cu aceasta — a condițiilor de viață ale 
populației.

Pentru a releva dinamismul și amploarea dezvoltării economici 
noastre în această etapă este deosebit de semnificativ faptul că PRO
DUCȚIA INDUSTRIALA VA PUTEA SPORI, FAȚA DE 1970, DE 2,7 
ORI ÎN 1980 ȘI DE APROAPE 6 ORI ÎN 1990. La această creștere, o 
contribuție importantă va avea înfăptuirea prevederilor actualului 
cincinal, în urma căreia producția globală industrială se va mări în 
anul 1975 cu circa 76 la sută față de 1970. In 1975, producția globală 
industrială a anului 1938 se va obține în circa 13 zile. Dar în 1980 și, 
respectiv, în 1990 ? Calculele de prognoză arată că, în anul 1980, acest 
raport se va reduce la circa 6 zile, iar in anul 1990, Ia 2 zile. Modifi
cări radicale vor fi și în baza tehnico-materială a agriculturii. In peri
oada următoare se vor asigura mecanizarea complexă a tuturor lucră
rilor agricole, din anul 1980, necesarul de îngrășăminte chimice la nive
lul cerințelor agrotehnicii moderne, iar pînă în anul 1990, irigarea între
gii suprafețe care se justifică din punct de vedere economic. Pe această 
bază, AGRICULTURA VA DEVENI O RAMURA CU UN ACCENTUAT 
CARACTER INTENSIV, IN CADRUL CAREIA IN PERIOADA 1986— 
1990 SE VA OBȚINE O CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE DE 
PESTE 3 ORI FAȚA DE CINCINALUL 1966—1970. Față de aceeași 
perioadă, actualul plan cincinal prevede o creștere a producției agri
cole cu 36—49 la sută. O creștere relativ mică in comparație cu 
cea din anii cincinalelor următoare, pînă în 1990. Dar nu trebuie uitat 
că abia de la sfîrșitul actualului cincinal, amplele lucrări de îmbu
nătățiri funciare, celelalte măsuri stabilite de partid (in privința so
iurilor și semințelor, exploatării pășunilor și dezvoltării zootehniei șl 
aitele, vor începe să dea roadele scontate, că numai spre finalul anu
lui 1975 cele 2,1 milioane hectare irigate și 2 milioane hectare apărate 
contra inundațiilor vor oferi acele condiții optime pentru intensifi
carea producției agricole. Nu întîmplător șc consideră că actualul cin
cinal are rolul de „piatră de hotar" în transformarea agriculturii noas
tre socialiste într-o ramură care să-și aducă o contribuție substan
țială la dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale și satisfacerea 
nevoilor de consum ale populației.

Industrializarea accelerată a țării, ca și mecanizarea complexă a 
tuturor lucrărilor agricole, progresele fundamentale în întreaga eco
nomie națională vor determina ca LA SFÎRȘITUL URMĂTOARELOR 
DOUA DECENII CIRCA 80 LA SUTA DIN POPULAȚIA OCUPATA 
A ȚARII SA LUCREZE ÎN RAMURILE NEAGRICOLE ALE ECO
NOMIEI. încă la sfîrșitul actualului cincinal se va asigura o pondere 
a populației ocupate în ramurile neagricole, în totalul populației ocu
pate, de circa 60 la sută. Sînt schimbări de mare însemnătate în struc
tura socială a României, cu repercusiuni pozitive profunde asupra gra
dului de productivitate a muncii sociale, asupra procesului de urbani
zare și sistematizare a localităților rurale, asupra condițiilor de viață 
materială și culturală ale întregului nostru popor. Potrivit prognozelor 
întocmite, ÎN URMĂTORII 15—20 DE ANI SE PREVEDE CREAREA 
A 250—300 NOI CENTRE URBANE, dublindu-se astfel numărul ora
șelor existente la ora actuală în țara noastră. In următoarele două de
cenii se va asigura un ritm susținut de dezvoltare a fondului de lo
cuințe — numai în București preconizîndu-se să se construiască în fie
care din cele trei cincinale următoare cite 120 000—150 000 aparta
mente, ceea ce înseamnă locuințe noi pentru o populație egală cu în
treaga populație de astăzi a capitalei noastre. De asemenea, in con
figurația economiei noastre naționale, a întregii societăți, un loc deo
sebit vor ocupa în deceniul următor știința, învățămîntul și cul
tura. După anul 1980 SE VA TRECE LA GENERALIZAREA IN- 
VAȚAMINTULUI LICEAL și, o dată cu aceasta, se vor extinde cursu
rile de specializare postliceale și învățămîntul superior. IN 1990, NU
MĂRUL STUDENȚILOR Șl AL CURSANTILOR LA ȘCOLILE DE 
SPECIALIZARE POSTLICEA*LE,  RAPORTAT LA 10 000 DE LOCUI
TORI, VA AJUNGE LA 150 FAȚA DE 90 ÎN 1970.

Afirmarea puternică a factorilor de dezvoltare intensivă și moder
nizare a economiei va duce Ia CREȘTEREA SUSȚINUTA A VENI
TULUI NAȚIONAL, CARE ÎN 1990 VA FI — după cum se estimează - 
DE 5,7 ORI MAI MARE DECIT IN 1970. Avîndu-se în vedere că 
populația țării va ajunge probabil la 24 milioane în 1990, se poate 
aprecia că VENITUL NATIONAL, RAPORTAT LA UN LOCUITOR, 
VA FI DE CIRCA 50 MII DE LEI, FAȚA DE 25 MII LEI ÎN ANUL 
1980, ceea ce înseamnă un nivel comparabil cu cel din țările dezvol
tate din punct de vedere economic. Sporirea venitului național în ase
menea proporții va permite ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, creșterea volumului și diversității 
bunurilor de consum, a serviciilor, asigurîndu-se satisfacerea la un 
nivel superior a necesităților întregii populații.

Evoluția economico-socială în perspectivă a țării noastre reflectă 
legile obiective ale dezvoltării sociale, realitățile concrete ale Româ
niei socialiste, precum și tendințele revoluției tehnico-științifice pe 
plan mondial. în perspectiva acestei dezvoltări, îndeplinirea preve
derilor actualului plan cincinal marchează o treaptă deosebit de im
portantă pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră. >

k
Prof. univ. dr. C. MANOLESCU

J

CO PLANUL PE 11 LUNI ÎNDEPLINIT
JUDEȚUL NEAMȚ

PIATRA NEAMȚ (cores
pondentul „Scinteii", I. Manea). 
Acționind cu hărnicie pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
care le revin din actualul cinci
nal, oamenii muncii din județul 
Neamț au repurtat un succes de 
prestigiu : realizarea principali
lor indicatori aiplanului pe cele 
11 luni cu 15 zile mai devreme. 
Valoarea producției glqbale in
dustriale obținute suplimentar 
de la inceputul anului pînă în 
prezent se ridică la peste 300 mi
lioane lei, ceea ce reprezintă o 
depășire substanțială a angaja
mentului anual luat în cadrul în
trecerii socialiste-. Totodată cons
tructorii din județul Neamț au 
realizat cu aproape două luni 
mai devreme planul anual la 
construcții de locuințe proprie
tate de stat, predîndu-se bene
ficiarilor peste 1100 aparta
mente.

După cum ne informează di
recția județeană de statistică, 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, industria județului Neamț 
realizează o producție globală cu 
10,5 la sută mai mare. Potrivit 
calculelor preliminare, pînă la 
sfîrșitul lunii noiembrie se vor 
produce peste plan 5 100 t țevi 
din oțel, 2 900 t îngrășăminte cu 
azot în substanță activă, 1 200 t 
fire și fibre sintetice, 1 300 t 
hîrtie, 1 600 t ciment, 4,5 milioa
ne cărămizi și blocuri ceramice, 
mobilă in valoare de 7,5 milioane 
lei, mașini și utilaje pentru in
dustria lemnului și alte impor
tante produse peste plan.

JUDEȚUL SATU-MARE
SATU-MARE (de Ia cores

pondentul „Scinteii", Octav Gru- 
meza). Potrivit ultimelor sinteze

ale direcției județene de statis
tică, colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile industriale 
din județul Satu-Mare și-au în
deplinit cu 6 zile mai devreme 
sarcinile planului de stat pe 11 
luni. Se estimează că pînă la 
sfîrșitul lunii: noiembrie se va 
realiza suplimentar o producție 
globală în valoare de 85 milioa
ne lei, o producție marfă vîndută 
și încasată de 55 milioane lei, 
iar sarcinile planului de export 
aferente celor 11 luni vor fi de
pășite cu 12 milioane lei valută. 
Se remarcă faptul că în perioada 
menționată, ca rezultat al orga
nizării superioare a întregii acti
vități economice, productivitatea 
muncii pe salariați a crescut cu 
10 la sută față de anul precedent, 
pe seama acestui indicator rea- 
lizîndu-se în 'mare măsură spo
rurile de producție.

JUDEȚUL BACĂU
B A C A U (corespondentul 

„Scinteii", Gheorghe Baltă). în
treprinderile industriale din mu
nicipiul Bacău au raportat în
deplinirea planului pe 11 luni cu 
o săptămînă mai devreme. De- 
punînd eforturi susținute, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
băcăoarii au reușit să realizeze 
de la începutul anului și pînă 
acum o producție marfă supli
mentară în valoare de 65 986 000 
lei. depășindu-și angajamentul 
anual cu 7 836 000 lei. Aceasta 
se conc-etizează în 652 tone hîr
tie, 1 728 mp uși-ferestre. 9 600 
mp țesături din lină, confecții 
în valoare de peste 18 milioane 
lei. încălțăminte în valoare de 4 
milioane lei etc. De menționat 
că toate întreprinderile din oraș 
și-au îndeplinit și depășit anga
jamentele anuale luate in între
cere, la toate produsele.
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Interviul acordat de președintele
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

IERI, AU ÎNCEPUT

Lucrările conferinței 
de psihologie

Urmare din pag. I)

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
dumneavoastră orientarea bi
sericii catolice spre necesită
țile sociale ale țărilor din lu
mea a treia ? Cum pot ți apre
ciate acțiunile preoților cato
lici tineri care adoptă tot mai 
mult o serie de poziții în con
formitate cu gîndirea socialis
tă ? Credeți că socialiștii și ca
tolicii pot colabora in mod ar
monios pentru realizarea de 
transformări sociale și politi
ce, inclusiv socialiste, în Ame
rica Latină ?

RĂSPUNS : Nu cunosc prea bl
ue problemele bisericii catolice 
pentru a mă putea referi la orien
tările sociale ale acesteia. Totuși, 
aste un fapt că se observă o preo
cupare tot mai susținută — mai cu 
seamă din partea preoților cato
lici tineri — pentru problemele 
progresului social și cred că aceas
tă preocupare este determinată și 
:le schimbările generale care au 
loc în lume și care nu pot să lase 
indiferent nici un cult — deci nici 
biserica catoli'ă — dacă nu vrea 
să rămînă izolat. Problemele trans
formării sociale, ale ridicării bună
stării popoarelor, ale independen
ței și suveranității lor se pun as
tăzi cu o asemenea acuitate, încît 
nimeni — nici biserica, fie ea cato
lică, ortodoxă sau de altă natură^
— nu poate să le nesocotească. 
După cîte cunosc, în țările din A- 
merica Latină și în alte state exis
tă chiar grupe destul de puternice 
de preoți catolici — și de alte cre
dințe — care se preocupă tot mai 
intens de problemele sociale, se 
pronunță pentru colaborare cu for
țele progresiste din aceste țări. De 
aceea, cred că este posibil să se 
realizeze o colaborare între forțele 
catolice și ale altor culte, care se 
pronunță pentru progres social și 
independență națională, și socia
liști, comuniști, alte forțe revolu
ționare, pentru înfăptuirea unor 
schimbări profunde în țările res
pective. Aș putea spune că reali
zarea unei asemenea colaborări va 
ușura mult soluționarea unor pro
bleme care se pun astăzi în țările 
Americii Latine — inclusiv trecerea 
la organizarea societății pe baze 
noi, socialiste. Dacă m-aș referi la 
experiența României aș putea spu
ne că la noi cultele religioase — 
ortodox, catolic/.protestant, refor
mat, mozaic, toâte cele 17 culte Ne
cunoscute în țara noastră — au o 
poziție constructivă față de efortu
rile pentru dezvoltarea progresistă 
a țării și își aduc contribuția la ma
rile realizări ale poporului, pe ca
lea edificării socialismului.

ÎNTREBARE : Ați subliniat 
de mai multe ori că este ne
cesar ca principiile socialiste 
să se adapteze condițiilor na
ționale din fiecare țară pentru 
ca sistemul socialist interna
țional să se dezvolte cu succes. 
Nu implică aceasta pericolul , 
ca principiile socialiste să su
fere denaturări ?

RĂSPUNS : Construcția orîndui- 
rii noi, socialiste, se realizează în 
condiții economice, sociale și isto
rice deosebite de la o țară la alta. 
Pentru a se obține rezultate cît mai 
bune în construcția socialistă tre
buie să se țină întotdeauna seama 
de aceste condiții, deoarece numai 
pornind de la realitățile din fie
care țară, din fiecare epocă se pot 
găsi căile cele mai corespunzătoa
re pentru a progresa pe drumul so
cialismului. Desigur, sînt principii 
generale, legi generale, dar ele nu 
se pot aplica în abstract, ci co
respunzător condițiilor concrete 
date. Dacă încerci să aplici aceste 
legi într-un mod general, ca pe 
niște șabloane — ca să spun așa
— se pot ivi multe greutăți. Toc
mai adaptarea la condițiile națio
nale garantează înfăptuirea cu 
succes a principiilor socialiste ; de 
aceea, nu se poate spune că apli
carea creatoare a legilor generale 
comportă pericolul denaturării a- 
cestora.

ÎNTREBARE : Asistăm în 
ultimul timp la o readaptare 
a relațiilor dintre marile pu
teri. Care credeți că este rolul 
Chinei populare în acest pro
ces ? Care este rolul unor țări 
ca România și Mexic în evo
luția relațiilor internaționale 
contemporane ?

RĂSPUNS : într-adevăr, șîntem 
martorii unor mari schimbări in 
viața internațională, care se referă 
în general la o reașezare a relații
lor dintre state in conformitate cu 
noile realități din lume. Desigur, în 
acest context, țările mari au răs
punderi și îndatoriri deosebite.

Cred că prezența activă a Re
publicii Populare Chineze la viața 
internațională, participarea sa la 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite și a celorlalte organisme in
ternaționale vor contribui la pro
movarea în relațiile interstatale a 
principiilor egalității și respectului, 
la soluționarea marilor probleme 
care frămîntă omenirea, în confor
mitate cu năzuințele de pace și 
progres ale popoarelor. însuși fan- 
tul că în Organizația Națiunilor U- 
nite vor acționa mai multe țări 
socialiste este, după părerea mea, 
un lucru pozitiv.

Desigur, problemele internaționa
le nu pot fi soluționate decît cu 
participarea tuturor statelor lu
mii — fie ele mari sau mici. Este 
datoria fiecărei țări să acționeze 
pentru a se pune capăt vechii po
litici imperialiste, colonialiste, neo- 
colonialiste, pentru a se stabili re

lații de respect reciproc între toa
te națiunile, pentru a se respecta 
dreptul fiecărui popor de a-și or
ganiza viața așa cum dorește.

în acest context, cred că țări ca 
România și Mexic — deci țările 
mici și mijlocii — au un cuvînt 
important de spus. Sper că aceste 
țări vor aduce o contribuție tot 
mai importantă la dezvoltarea re
lațiilor de colaborare între toate na
țiunile lumii, la cauza păcii.

ÎNTREBARE : Politica ex
ternă și activitatea diplomatică 
a statului român apără și pro
movează principiile moralității 
și legalității internaționale. 
Aplicarea acestor principii ar 
putea conduce la ceea ce se 
numește „normalizarea situa
ției europene" sau la „adopta
rea unor atitudini lucide" în le
gătură cu realitățile istorice de 
după război ? în legătură cu 
aceasta, care este poziția sta
tului român față de actuala si
tuație în problema securității 
europene ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia militează activ pentru promo
varea în relațiile internaționale a 
principiilor dreptului și legalității 
internaționale ; considerăm că nu
mai așezînd raporturile • dintre 
state pe baza egalității depline în 
drepturi, a respectului independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, pe baza res
pectării dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî viitorul corespunzător 
intereselor și aspirațiilor sale vi
tale, se poate instaura o eră de co
laborare fructuoasă și pace trainică 
pe planeta noastră. Aplicarea în 
viață a acestor principii va duce, 
fără îndoială, la normalizarea si
tuației din Europa, de pe alte con
tinente, din întreaga lume.

în ce privește Europa, trebuie să 
menționez că în ultimii ani s-au 
făcut pași importanți pe calea pro
movării unei politici mai realiste, 
a recunoașterii realităților sta
tornicite pe continent după al 
doilea război mondial și care pre
supun respectarea actualelor fron
tiere, a existenței independente a 
tuturor statelor, inclusiv recunoaș
terea existenței celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei. Tratatul încheiat între 
Uniunea Sovietică și Republica Fe
derală a Germaniei, Tratatul din
tre'Polonia și Germania Federală, 
ca și acordul intervenit în proble
ma Berlinului occidental consti
tuie pași însemnați pe calea aces
tei politici realiste, a consolidării 
păcii pe continent. Desigur, mai 
trebuie ca aceste acorduri să fie și 
ratificate și, sperăm, că aceasta se 
va realiza cît mai curînd.

Apreciez că au fost create pre
misele pentru a se trece la pregăti
rea concretă a unei conferințe ge- 
neral-europene, la care să partici
pe toate țările de pe continent, 
precum și alte state interesate. O 
astfel de conferință trebuie să ducă 
la așezarea relațiilor dintre statele 
europene pe principii de egalitate 
și respect, să excludă folosirea for
ței sau amenințarea cu forța în ra
porturile dintre ele, să deschidă 
calea unei largi colaborări econo
mice, științifice, culturale. Confe
rința va crea astfel condiții pentru 
soluționarea în continuare și a altor 
probleme importante în suspensie 
din viața politică a continentului. 
Considerăm că o asemenea regle
mentare a relațiilor în Europa, în
făptuirea securității europene vor 
exercita o influență puternică asu
pra întregii vieți internaționale. 
Sper că vom ajunge la realizarea 
conferinței europene.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră ați subliniat in repetate 
rînduri necesitatea unor rela
ții de bună vecinătate între 
state. Aceasta îmi inspiră ur
mătoarea întrebare : care sînt 
relațiile României cu țările 
vecine, în special cu U.R.S.S. ?

RĂSPUNS: România se pro
nunță pentru dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate între state și, 
în acest spirit, dezvoltă raporturi 
de largă colaborare cu vecinii săi. 
Relațiile României cu Uniunea So
vietică pornesc de la faptul că ță
rile noastre construiesc orînduirea 
nouă, socialistă și comunistă — și, 
deci, se bazează pe o profundă co
munitate de interese, cît și pe prin
cipiile generale ale raporturilor în
tre state, principii despre care am 
vorbit mai înainte.

Cred că este semnificativ pentru 
amploarea colaborării economice 
româno-savietice faptul că peste 25 
la sută din volumul total al comer
țului exterior al țării noastre îl re
prezintă schimburile cu U.R.S.S. 
Colaborarea dintre țările noastre 
nu se reduce însă numai la schim
burile comerciale ; ea se dezvoltă 
și pe planul cooperării în produc
ție, al relațiilor în domeniul știin
ței, tehnicii, culturii și artei și în 

' alte domenii.
Relațiile noastre cu Bulgaria, Iu

goslavia, Ungaria — de asemenea, 
țări vecine care construiesc socia
lismul — sînt bune și cunosc o con
tinuă dezvoltare. Apreciez că există 
perspective favorabile pentru dez
voltarea în continuare a acestor re
lații — și România va acționa con
secvent în această direcție.

Considerăm că fiecare stat, preo- 
cupîndu-se de dezvoltarea relații
lor generale, trebuie să pornească 
de la necesitatea instaurării unor 
raporturi bune cu vecinii săi.

ÎNTREBARE : în țările occi
dentale se vorbește foarte 
mult, în acest moment, de o 
„nouă politică culturală" care 

se aplică în țara dumneavoas
tră. Cum definiți, domnule 
președinte, mijloacele și scopu
rile unei asemenea politici ?

RĂSPUNS : După cum am mai 
spus în cîteva împrejurări, se pare 
că în unele țări occidentale nu se 
cunoaște bine situația din Româ
nia. Adevărul este că în țara noas- | 
tră nu se poate vorbi de „o nouă | 
politică culturală", deoarece poli ti- | 
ca nouă de dezvoltare a științei și H 
culturii, de ridicare a nivelului de | 
cunoaștere al poporului a fost inau- j 
gurată o dată cu instaurarea pu- ! 
terii oamenilor muncii. Ce se poate ! 
spune este că această politică — s 
care a adus României succese deo
sebite în dezvoltarea învățămîntu- 
lui, științei și culturii — intră acum 
într-o fază superioară. Dacă pînă 
în prezent am avut mari rezul
tate, ca să spun așa, îndeosebi can
titative, acum ne propunem să ob
ținem' realizări superioare și din 
punct de vedere calitativ. în țara 
noastră s-au realizat cuprinde- | 
rea întregului tineret în școli, g 
învățămîntul obligatoriu gratuit de I 
zece ani, ridicarea numărului stu- | 
denților la mia de locuitori la ni- i 
velul celor mai dezvoltate țări din | 
lume. în România s-a asigurat o H 
uriașă dezvoltare a științei, care | 
ocupă un loc de prim plan în în- n 
treaga viață socială, s-a obținut o S 
puternică înflorire a creației lite- g 
rar-artistice. Acum este necesar să | 
acordăm o deosebită atenție caii- II 
tății, conținutului învățămîntului, I 
științei și culturii, să obținem re- b 
zultate mai bune în aprofundarea 
cunoștințelor oaiAenilor muncii în 
toate domeniile de activitate. Con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate presupune însu
șirea a tot ceea ce au creat mai bun 
știința și cultura universală, desi
gur, inclusiv știința și cultura noas
tră, formarea unui om cu un vast 
orizont de cunoaștere multilatera
lă. După părerea noastră, nu se 
poate concepe construcția socialis
tă pe o bază democratică — care 
presupune participarea maselor 
largi populare la conducerea so
cietății — fără oameni capabili să | 
înțeleagă întregul complex de pro- | 
bleme care le ridică astăzi viața H 
socială. Numai așa oamenii muncii | 
vor putea participa efectiv la con- 0 
ducerea societății, deci și democra- | 
ția va fi mai reală, iar succesele | 
în' edificarea noii orînduiri mai | 
mari. Măsurile adoptate în ulti- | 
mul timp se referă tocmai la reali- | 
zarea acestor deziderate.

Ne propunem, de asemenea, să | 
desfășurăm o intensă activitate e- | 
ducativă care să asigure ca prin- | 
cipiile de viață socialiste să de- a 
vină bun al întregului popor, al | 
fiecărui cetățean, să se materiali
zeze în întreaga viață a societății 
noastre.

Dorim să folosim în acest scop 
toate mijloacele de care dispunem, 
începînd cu școala care constituie 
principalul factor de educație. In 
țara noastră tineretul se află în 
școală timp de 10—18 ani și de 
aceea punem un mare accent pe 
dezvoltarea și perfecționarea învă
țămîntului, pe legarea sa de 
viață, de producție, pe creșterea 
rolului său educativ, pentru a 
asigura astfel ca fiecare tînăr să 
devină un om temeinic pregătit, F 
cu o conștiință socialistă, înaintată, ; 
participant activ la edificarea o- 
rîriduirii socialiste și comuniste.

Noi acordăm, de asemenea, o im
portanță deosebită creșterii forței 
educative a literaturii, teatrului, 
muzicii, radioului și televiziunii, 
presei, pe care le considerăm mij
loace deosebit de eficiente în lăr
girea orizontului de cunoștințe și 
în elevarea morală a omului, în 
promovarea ideilor și principiilor 
noastre despre lume și viață în 
masele largi populare.

ÎNTREBARE : In legătură 
cu relațiile mexicano-române, 
care credeți că sînt pașii ce 
trebuie făcuți preliminar pen- i 
tru ca cele două guverne să S 
hotărască stabilirea de relații | 
diplomatice ?,

RĂSPUNS : în ultimii ani au 1 
avut loc un șir de contacte , între 
țările noastre. Un vicepreședinte al 
guvernului român și ministrul de 
externe român au vizitat Mexicul ; 
au început să se dezvolte relațiile 
economice, deși ele se află încă 
într-o fază incipientă. După pă
rerea mea, nu există nici un motiv 
care să împiedice dezvoltarea re
lațiilor economice și stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Româ
nia și Mexic. Dacă pornim de la 
principiile de care am vorbit, de 
la dorința de a contribui la pro
movarea lor, a înțelegerii și păcii 
în lume, atunci cred că guvernele 
noastre pot colabora, statele noas
tre pot întreține relații fructuoase. 
Și aș putea spune că din aceasta 
ambele popoare nu ar avea decît I 
de cîștigat. De altfel, între Româ- f 
nia și Mexic au existat relații di- I 
plomatice stabilite încă în 1935 ; 
ele au fost întrerupte în timpul 
celui de-al doilea război mondial. I 
Sper că într-un viitor nu prea în- | 
depărtat se va ajunge la restabili
rea relațiilor diplomatice dintre 
țările noastre. România dorește să 
dezvolte o colaborare multilate
rală cu Mexicul, atît pe plan di
plomatic, cît și pe plan economic, 
științific, cultural — și vom ac
ționa în această direcție.

în încheiere, aș dori să vă rog 
să transmiteți poporului mexican 
un salut cordial, cele mai calde 
urări de succes pe calea progresu
lui economic și social; precum și 
urări pentru dezvoltarea raportu
rilor de colaborare dintre România 
și Mexic.

Joi au Început Ia București lucră
rile conferinței ,de psihologie, orga
nizată de Academia de Științe Sociale 
și Politice, Ministerul învățămîntului 
și Asociația psihologilor din Republi
ca Socialistă România.

La lucrări iau parte peste 200 de 
psihologi din institute de cercetare, 
din învățămînt, laboratoare uzinale, 
clinici, sociologi, ingineri, medici, 
conducători de întreprinderi etc.

Reuniunea prilejuiește o amplă 
dezbatere asupra realizărilor și pers
pectivelor psihologiei românești în 
condițiile construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate. în cadrul 
lucrărilor vor fi prezentate 40 de co
municări din domeniile psihologiei 
muncii, celei sociale, pedagogice, cli
nice,' sportului, psihofiziologiei și 
psihologiei generale. Ele prezintă re
zultatul unor cercetări efectuate în 
aceste domenii, precum și preocupă
rile actuale ale psihologilor din țara 
noastră, abordarea de cățre aceștia a 
unei game largi de aspecte și feno
mene din diferite sectoare ale acti
vității umane. Participanții la confe
rință vor avea posibilitatea să aibă 
un larg schimb de idei și opinii în 
cadrul a trei grupe de lucru, a căror 
teme sînt : problemele psihologice ale 
orientării școlare și profesionale, con
tribuția psihologiei la optimizarea 
muncii industriale ; dezvoltarea gîndi- 
rii științifice și a aptitudinilor crea
toare

Lucrările conferinței au fost deschi
se de prof. univ. Miron Constanti- 
nescu, președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, care a arătat 
că această manifestare științifică se 
desfășoară în condițiile elanului în
noitor, generat de amplul și însufleți- 
torul program de acțiune adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie pentru perfecționarea genera
lă a muncii politice și ideologice a 
partidului, a întregii activități cultu
ral-educative. Vorbitorul a subliniat 
că o psihologie modernă este chemată 
să își spună cuvîntul în problemele 
sociale majore, începînd cu analiza 
fundamentelor psihologice ale educa
ției, orientarea acțiunii de selecție 
profesională, psihologia muncii, a 
motivației, psihologia socială, spo
rind astfel contribuția ei la 
știința organizării și conducerii

O nouă societate culturală 
in județul Argeș

In comtina Vedea, județul Argeș, a 
fost constituită, joi, o societate cultu
rală, a 12-a de acest fel din județ.

La adunarea festivă, organizată cu 
acest prilej la căminul cultural, au 
luat cuvîntul numeroși vorbitori, care 
au subliniat condițiile minunate de 
muncă și viață create de partidul și 
statul nostru tuturor oamenilor mun
cii, de la orașe și sate. Primul-secre- 
târ al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., Gheorghe Năstase, președin
tele consiliului popular județean, a 
adresat calde felicitări locuitorilor 
comunei pentru inițiativa lor și le-a 
urat succese în activitatea pe care 
o vor desfășura în cadrul societății 
culturale.

într-o atmosferă însuflețitoare, cei 
prezenți au adresat o telegramă Co
mitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre altele :
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După calificarea echipei României 
in sferturile de finală ale 

Campionatului european de fotbal
LONDRA (prin telefon de la N. 

Plopeanu). — Presa engleză de joi 
dimineață informează în paginile 
sportive despre succesul echipei na
ționale. de fotbal a țării noastre îm
potriva formației Țării Galilor.

„Times" remarcă jocul, frumos 
practicat de echipa. României și în 
mod deosebit evidențiază pe Dobrin 
ca și pe Iordănescu „ale cărui drib
linguri au provocat derută in apăra
rea galeză". De asemenea, ziarul a- 
rată că „Românii au avut numeroase 
alte ocazii de a înscrie" în timp ce 
„Tara Galilor a avut o singură oca
zie clară de a marca, atunci cînd 
mingea șutată de Ron Davies a lovit 
bara".

Sub titlul : „Țara Galilor a luptat 
din nou in van", ziarul „Guardian" 
evidențiază că „antrenorul Angelo 
Niculescu a clădit dintr-o echipă fără 
experiență o formație cu o tactică 
care se bazează pe o bună apărare și 
pe o înaintare care cu greu poate fi 
stăvilită, ceea ce face din România 
o forță potențială in soccerul euro
pean".■

„Curajoasa echipă a Tării Galilor, 
antrenată de Dave Bowen, n-a consti
tuit nici un moment un serios obsta
col pentru România, care și-a ocupat 
astfel locul in sferturile de finală ale 
campionatului european", scrie zia
rul „Morning Star". „In fața a 70 000 
de spectatori prezenți pe stadionul 
„23 August" din București, echipa 
României, construită in mod științific 
și cu hotărire de patru ani încoace, a 
țțecut peste Țara Galilor ca peste un 
obstacol minor in cdlea sa spre virful 
piramidei europene" — subliniază 
„Morning Star". 

sociale și politice. Ea trebuie să par
ticipe în și mai mare măsură Ia 
munca ideologică și de propagandă, 
trebuie să devină o știință eficientă 
îndreptată spre transformarea con
știentă și sistematică a realității, pusă 
în slujba progresului spiritual al so
cietății noastre, a făuririi societăți’ 
socialiste multilateral dezvoltate.

A luat apoi cuvîntul Virgil Cazacu, 
prim-adjunct al ministrului învăță
mîntului, care a subliniat preocupări
le Ministerului învățămîntului în do
meniul cercetărilor de psihologie, 
faptul că ele vor fi orientate în di
recția unei legături indisolubile cu 
viața.

în cuvîntul său, Ion Păcuraru, ad
junct al ministrului muncii, a relevat 
interesul pe care il acordă organele 
acestei instituții rolului ce îi revine 
psihologiei în găsirea celor mai bune 
soluții în sprijinul folosirii cu ma
ximă eficiență a resurselor de muncă 
ale tării.

★
Cu acest prilej, au fost deschise o 

expoziție de aparate de psihologie și 
o expoziție de carte, care prezintă 
lucrări din ultimii ani ale psiholo
gilor români.

*
Prima zi a lucrărilor a cuprins în 

programul său raportul conferinței, 
prezentat de prof dr. doc. Al. Roșea, 
cu privire la „Realizări, sarcini și 
perspective ale psihologiei românești 
în condițiile construirii. societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

în cadrul primei grupe de lucru, 
care are ca temă „Problemele psiho
logice ale orientării școlare și profe
sionale" au fost dezbătute aspecte ale 
pregătirii psihologice a profesorului- 

'orientator, ale educării și îndrumării 
tineretului pentru alegerea profesiu
nii, ale problemelor sociologice și me
dicale, ale orientării profesionale etc. 
Au fost, de asemenea, prezentate co
municări privind fluctuația forței de 
muncă, integrarea profesională a ti
nerilor, stilul de . conducere uzinală, 
comportamentul la locul de muncă și 
altele. Pe marginea comunicărilor au 
avut loc discuții la care au luat parte 
un mare număr de specialiști.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

teze cu care ne-ați îmbogățit forța 
de gîndire și acțiune revoluționară, 
ne vom concentra toate eforturile 
pentru a răspunde, prin fapte, grijii 
deosebite, pe care conducerea parti
dului, dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, o acordați 
dezvoltării economice și social-cul- 
turale a patriei noastre. Noi, comu
niștii și toți locuitorii acestor melea
guri, sîntem hotărîți să milităm nea
bătut pentru creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului în 
întreaga viață socială, să desfășurăm 
o amplă muncă educativă pentru 
formarea omului nou, a cetățeanului 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pe baza eticii și echității so
cialiste, fiind convinși astfel că vom 
contribui și noi din plin la înfăptui
rea minunatului program de înflorire 
și prosperitate a scumpei noastre pa
trii — România socialistă.

(Agerpres)

Cronica politică internă, de 
Eugen Mândrie.
Intermezzo muzical cu or
chestra Valențiu Grigorescu. 
Solist Ion Ulmeanu.
Film artistic : Nemurire. O 
producție a studiourilor Al
bania Nouă, 1970. Regia : Vik
tor Ghika.

22,05 Panoramic științific. Noutăți 
științifice din lumea întreagă, 
prezentate de Andrei Bacalu 
și Dumitru Cucu.

22,35 Telejurnalul de noapte.

Trimisul agenției „Reuter" sublinia
ză în comentariul său : „Echipa 
României a practicat un joc me
todic de o precizie aproape științifi
că. După numai 9 minute de la înce
perea jocului, ea s-a aflat in avantaj 
prin golul înscris de Lupescu. 
O manevră strălucită, inițiată de 
Iordănescu, in minutul 74, s-a în
cheiat cu un alt gol înscris de căpi
tanul formației, Mircea Luce seu".

în cronica sa, comentatorul agen
ției „United Press" scrie : „Fotbaliș
tii români au cîștigat cu 2—0 meciul 
cu Țara Galilor, dar ei au avut ocazia 
să înscrie mai multe goluri. Portarul 
Millington, cel mai bun jucător al 
galeșilor, a intervenit însă prompt la 
multe situații periculoase. Cei mai 
buni jucători români au fost Lupes
cu, Lueescu, Iordănescu și Dobrin".

Agenția „Associated Press" trans
mite un articol in care se arată că 
echipa română a fost superioară din 
punct de vedere tactic și tehnic ad
versarei sale, iar victoria sa nu a 
fost nici o clipă pusă sub semnul în
doielii.

„Este adevărat că selecționata Țării 
Galilor a practicat un joc deschis, 
dar ea nu a avut succes în fața pu
ternicei reprezentative a României" 
— se spune în încheierea comenta
riului.

Agenția „France Presse" mențio
nează succesul fotbaliștilor români 
care au reușit să se califice pentru 
sferturile de finală ale campionatu
lui european intr-o grupă unde evo
luase redutabila selecționată a Ceho
slovaciei.

Agenția italiană de știri „ANSA" 
transmite o cronică în care se evi
dențiază faptul că echipa Rpmâniei 
a terminat pe primul loc în grupa I 
datorită ultimelor două victorii și a 
jocului bun practicat în această fază 
a competiției.

ale poporului roman
In marea carte, a istoriei mișcării 

muncitorești din țara noastră și a 
Partidului Comunist Român sînt în
scrise numele a numeroși militanți 
revoluționari, fii credincioși ai po
porului muncitor care s-au dăruit cu 
înflăcărare luptei nobile pentru cauza 
eliberării celor ce muncesc, pentru 
victoria socialismului în patria noas
tră. între aceste nume, la loc de cins
te, figurează și acela al lui Gh. Ni- 
culescu-Mizil. participant la Congre
sul I, de întemeiere a Partidului Co
munist Român.

Gh. Niculescu-Mizil a văzut lumina 
zilei acum 85 de ani, la 25 noiem
brie 1888, în comuna Mizil,. ju
dețul Buzău, în familia unor 
oameni săraci. După-o copilărie plină 
de privațiuni, este nevoit să întrerupă 
școala pentru a-și cîștiga singur exis
tenta, angajîndu-se ucenic de la 
vîrsta de 11 ani. însetat de cultură, 
citește mult, îndeosebi * literatură 
progresistă, care-i luminează tot 
mai mult orizontul de cunoaș
tere, îl face să în
țeleagă treptat țe
lurile pentru care 
militau ' clasa 
muncitoare, țără
nimea împilată. 
Format la înalta 
școală a mediului 
muncitoresc, el te 
îndreaptă, firesc, 
în 1907 — an de 
mari zguduiri re
voluționare in so
cietatea românească — către miș
carea socialistă, care parcurgea 
atunci treptele unui proces is
toric ireversibil, afirmîndu-se cu 
tot mai mare vigoare pe sce
na vieții politice românești. In 
anul 1910 — an al refacerii par
tidului social-democrat, Gh. Ni
culescu-Mizil se integrează activ în 
noul curs al mișcării muncitorești ; 
calitățile sale de bun organizator ies 
repede în relief ; este desemnat de
legat la Congresul al II-lea al P.S.D. 
și la Congresul al IV-lea al Uniunii 
sindicatelor.

Concomitent cu activitatea politico- 
organizatorică, publică în acești ani 
numeroase articole cu conținut 
revoluționar în ziarele muncitorești 
„România muncitoare", „Lupta zilni
că", „Uniunea" ș.a. în slujba înfăptui
rii înaltelor țeluri programatice ale 
mișcării muncitorești. împreună cu 
numeroși alți militanți socialiști din 
țara noastră, el condamnă vehement 
războiul mondial dezlănțuit în 1914 
de către puterile imperialiste. înro
lat în armată, el continuă să desfă
șoare o vie activitate organizatorică 
și propagandistică — militînd susți
nut pentru reorganizarea mișcării so
cialiste din Moldova. Animat de un 
înalt spirit internaționalist, Gh. Nicu
lescu-Mizil dă glas marii satisfacții 
și bucurii cu care întregul proletariat 
român a salutat victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Reîntors în 1918 în Capitală, parti
cipă activ, entuziast, la marile lupte 
sociale din perioada puternicului a- 
vînt revoluționar care cuprinsese miș
carea muncitorească din țara noas
tră. După reprimarea sîngeroasă de 
către guvernanți a marii demonstra
ții muncitorești de la 13 decembrie 
1918 din Piața teatrului național, 
Gh. Niculescu-Mizil este arestat, îm
preună cu alți fruntași revoluționari, 
și purtat din închisoare în închisoare 
timp de aproape patru luni.

Marile acțiuni desfășurate de clasa 
muncitoare în perioada avîntului re
voluționar și îndeosebi greva generală

85 de ani de la nașterea 
lui Gheorghe Niculescu-Mizil

• In cea de-a doua zi a compe
tiției internaționale masculine de 
handbal „Cupa mondială" de la 
Goteborg, selecționata României a 
întilnit formațih Spaniei pe care 
a învins-o cu scorul de 25—9 (14—4). 
în celelalte trei jocuri disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — . R.D.Germană 17—16 
(8—10) ; Iugoslavia — Norvegia 
13—11 (10—6) ; Cehoslovacia — Sue
dia 15—12 (10—6).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH. — La Moscova a început 

turneul internațional de șah „Memo
rialul Alehin", la ' care participă 18 
mari maeștri și maeștri internațio
nali, printre care actualul campion 
mondial, Boris Spasski, foștii cam
pioni ai lumii, Tigran Petrosian, Va
sili Smîslov și Mihai Tal. România 
este reprezentată de marele maestru 
Florin Gheorghiu. Partida centrală a 
rundei inaugurale s-a disputat între 
Petrosian și Korcinoi. Cu piesele ne
gre, Petrosian, într-o variantă a a- 
părării slave, a obținut victoria prin- 
tr-un atac imparabil de mat. Florin 
Gheorghiu (cu piesele albe) a remi
zat in 27 de mutări cu Wolfgang 
Uhlmann (R. D. Germană). Majori
tatea partidelor s-au întrerupt.

PATINAJ. — Cu prilejul unui 
concurs internațional de patinaj vi
teză. desfășurat pe pista de la In
zell, tinăra sportivă americană Ann 
Henning (în vîrstă de 17 ani) a ciș- 
tigat proba| de 500 m cu un timp 
excelent : ' 42”6,'10. Deși superior 
recordului jnondial al probei (care-i 
aparține cu 42"75/100), rezultatul ob
ținut de Ann Henning nu poate fi 
omologat, deoarece nu a fost reali
zat într-o competiție oficială. Cu o 
performanță remarcabilă s-a înche
iat și cursa masculină de 500 m. în 
care victoria a revenit cunoscutului 
campion vest-german Erhard Kel
ler, cu timpul de 39”4/10. 

din 1920 demonstrau necesitatea im
perioasă a făuririi unui partid con
secvent revoluționar, marxist-leni- 
nist, capabil să conducă la victorie 
lupta pentru realizarea misiunii is
torice a clasei muncitoare. în lupta 
pentru crearea unui asemenea partid 
politic, Gh. Niculescu-Mizil a făcut 
din nou dovada calităților sale de 
organizator, agitator și propagandist 
comunist. Oriunde se afla — la nu
meroasele întruniri ale. diverselor or
ganizații socialiste și sindicale din 
țară, Ia lucrările Consiliului general 
al partidului socialist și sindicatelor 
din 30 ianuarie—3 februarie 1921 etc. 
— el s-a pronunțat clar, ferm pen
tru convocarea neîntîrziată a congre
sului general care să dea expresie 
voinței generale a maselor munci
toare de creare a Partidului Comu
nist Român. Ca urmare a acestei ac
tivități, participă la istoricul Congrese, 
care și-a deschis lucrările Ia 8 mai 
1921, ca delegat al secțiunii Bucu
rești. La congres, Gh. Niculescu- 

Mizil se pronunță 
cu fermitate pen
tru transformarea 
partidului socia
list în partid co
munist și afilierea 
lui la Internațio
nala a Ilî-a. A- 
ceasta atitudine 
clară și dîrză, 
principială l-a ca
racterizat și în 
timpul procesului 

înscenat de autorități congresiști- 
lor comuniști. Cuvintele : „Doresc 
și lupt pentru schimbarea actualei 
forme sociale și de guvernămint" — 
rostite la proces, au definit concis 
crezul său politic.

Sub presiunea maselor, din țară și 
a opiniei publice internaționale, 213 
fruntași ai mișcării muncitorești au 
fost eliberați. Numărîndu-se printre 
aceștia, Gh. Niculescu-Mizil a conti
nuat să activeze neobosit, îndeplinind 
diferite sarcini de partid. Astfel, el 
a făcut parte din comisia central^ de 
propagandă, a fost delegat al C.C. al 
P.C.R pentru presă și propagandă, și 
un timp secretar al secțiunii Bucu
rești a P.C.R.

în perioada grea a ilegalității parti
dului, Gh. Niculescu-Mizil a partici
pat la acțiunile inițiate de partid, 
activînd pe linia organizării sindicale 
a muncitorilor, a „Ajutorului roșu", 
în pofida strictei supravegheri de că
tre autorități, locuința sa a devenit 
loc de întîlnire a militanților comu
niști, casă conspirativă a partidului, 
în ducerea la bun sfîrșit a misiuni
lor încredințate de partid, un sprijin 
deosebit de prețios a primit Gh. Ni
culescu-Mizil de la tovarășa sa de 
viață, Eufrosina Cotor, militantă de 
.frunte a mișcării muncitorești și co- 
murîiste a femeilor din țara noastră. 
Gh. Niculescu-Mizil a avut ferici
rea să vadă țara eliberată de sub ju
gul fascist, poporul nostru muncitor 
pășind pe drumul înfăptuirii înaltelor 
aspirații pe care le-a slujit. cu cre
dință și nețărmurit devotament în
treaga sa viață. După numai un an, 
însă, de la Eliberarea țării, boala ne
miloasă avea să-i curme firul vieții.

Exemplul viu, demn de urmat al 
tuturor luptătorilor revoluționari ne
înfricat! care, asemeni lui Gh. Nicu
lescu-Mizil, și-au închinat cu gene
rozitate viața luptei pentru triumful 
cauzei clasei muncitoare, însuflețește 
azi pe oamenii muncii angajați In 
opera istorică de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

Gh. ZAMFIR

® Turneul internațional masculin de 
handbal de la Tunis s-a încheiat cu 
victoria echipei Iugoslaviei (B), care, 
în meciul decisiv, a întrecut la limi
tă, cu 10—9 selecționata secundă a 
României. In cel de-al doilea joc al 
ultimei etape, reprezentativa Tuni
siei a dispus cu 14—10 de echipa se
cundă a Spaniei.

TENIS : în cadrul „16-milor" de fi
nală ale turneului internațional de 
tenis de la Buenos-Aires, ultimul 
concurs pentru .„Marele premiu — 
F.I.L.T.", jucătorul român Ilie Năs
tase l-a învins cu 3—6, 7—6, 6—3, 
6—0 pe cehoslovacul Milan Holecek.

S-au desfășurat și primele partide 
din optimi. Cunoscutul tenisman a- 
merican Stan Smith, prezent la acest 
turneu pentru a-și apăra poziția de 
lider în clasamentul „Marelui pre
miu — F.I.L.T ", l-a întilnit pe argen
tinianul Richardo Aubone pe care l-a 
întrecut cu 6—2, 6—0, 6—1. Alte rezul
tate : Gulyas (Ungaria)-Gorman 
(S.U.A.) 2—6, 6—2, 6—0, 6—2 ; Ri
chey (S.U.A-)-Vilas (Argentina) 3—6,
6- 4, 4-6, 7—6, 6—2 ; Froehling
(S. U. A.)-Pinto Bravo (Chile) 8—6,
7— 5, 7—5 ; Leschly (Danemarca)-
Graebner (S.U.A.) 6—1, 6—3, 1—6, 
6-1.

Ilie Năstase va disputa astăzi par
tida din optimile de finală.

FOTBAL. — Echipa Ajax' Ams
terdam, ciștigătoarea ediției trecute 
a „Cupei campionilor europeni" la 
fotbal, a susținut un meci amical 
pe teren propriu cu formația ceho
slovacă Spartak Trnava. Fotbaliștii 
olandezi au obținut victoria cu 2—0 
(2—0) prin golurile înscrise de Mue- 
hren (min. 7 din lovitură de la 11 
m) și Cruyff (min. 16).
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de prietenie a tovarășului 

losip Broz Tito in Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I) 

stat. Cei doi președinți au reco
mandat extinderea acestor forme 
de colaborare menite să contribuie 
la o mai bună cunoaștere și apro
piere reciprocă.

Președinții Nicolae Ceaușescu ți 
losip Broz Tito au dat o deosebit 
de înaltă apreciere rezultatelor ob
ținute în dezvoltarea și diversifi
carea relațiilor economice și au 
evidențiat că gradul înalt de creș
tere a schimbului de mărfuri — 
care în anul 1Q72 va atinge valoa
rea de aproximativ 150 milioane 
dolari, depășindu-se nivelul pre
văzut în acordul comercial de lun
gă durată pentru anul 1975 — lăr
girea însemnată a cooperării și 
specializării în producție, încheie
rea Convenției privind înființarea 
Consorțiului bancar româno-iugo- 
slav, precum și colaborarea teh- 
nico-științifică, conferă stabilitate 
relațiilor economice și creează con
diții favorabile pentru dezvoltarea 
continuă, multilaterală a aces
tor

E. ./-imîndu-și marea satisfacție 
pentru faptul că lucrările de cons
truire în comun a Sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier au intrat în faza fi
nală, cei doi președinți au dat o 
înaltă apreciere activității munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
români și iugoslavi care au con
tribuit la realizarea înainte de 
termen a acestui mare obiectiv — 
exemplu al cooperării cu succes și 
al bunei vecinătăți — care are o 
mare însemnătate pentru econo
miile naționale ale celor două țări 
și prin care s-au îmbunătățit radi
cal condițiile de navigație în acest 
sector al Dunării. Subliniind im
portanța acestui obiectiv, preșe
dinții au convenit să participe la 
festivitatea ce va fi organizată cu 
prilejul încheierii lucrărilor, pre
văzută pentru primăvara anului 
1972.

El apreciază favorabil continua
rea activității organelor și organi
zațiilor interesate ale celor două 
țări în legătură cu folosirea com
plexă pe mai departe a potenția
lului hidroenergetic comun al Du
nării.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito, apreciind pozitiv 
rezultatele obținute pînă în . pre
zent, au subliniat că există încă 
posibilități nefolosite pentru inten
sificarea, îmbogățirea și diversifi
carea colaborării româno-iug'oslave. 
Ei au evidențiat în mod deosebit 
importanța promovării în conti
nuare a relațiilor economice și au 
relevat necesitatea ca guvernele ce
lor două țări, Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, întreprinderile și organiza
țiile economice — a căror activitate 
de pînă în prezent în acest domeniu 
a primit o înaltă apreciere — să ex
ploreze noi posibilități de lărgire a 
colaborării economice, științifice și 
tehnice, îndeosebi cooperarea în 
producție și specializarea în astfel 
de domenii, cum sînt: petrochimia, 
construcțiile de mașini, electronica, 
automatica, lărgirea bazei de ma
terii prime și altele.

Cei doi președinți au evidențiat, 
de asemenea, necesitatea ca, prin 
dezvoltarea și intensificarea con
tactelor și colaborării dintre insti
tuțiile și organizațiile științifice, 
tehnice și culturale, dintre orga
nele de presă și alte mijloace de 
informare în masă și prin întări
rea legăturilor directe dintre aces
tea, să se aprofundeze cunoașterea 
reciprocă a valorilor spirituale și a 
altor realizări ale popoarelor celor 
două țări. Totodată, ei au indicat 
să se întreprindă noi măsuri pen
tru intensificarea relațiilor în zopa 
de frontieră, acordînd b atenție 
deosebită colaborării pentru ame
najarea și exploatarea turistică a 
regiunii Porților de Fier.

II

în cursul schimbului de păreri 
privind situația internațională ac
tuală s-au evidențiat și cu acest 
prilej Identitatea sau marea apro- 
.piere a pozițiilor și punctelor de 
vedere ale celor două părți’ privind 
problemele esențiale ale relațiilor 
internaționale. S-a constatat, de a- 
semenea, caracterul actual al po
zițiilor și aprecierilor fundamentale 
cuprinse în comunicatul comun, 
publicat cu prilejul întîlnirii celor 
doi președinți de la Brdo-Kranj.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito au reafirmat ho- 
tărîrea Republicii Socialiste Româ
nia și a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia de a dezvolta, pe 
baza principiilor independenței, 
suveranității, egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne și respec
tului mutual, relații de prietenie și 
colaborare multilaterală cu toate 
țările socialiste, cu celelalte state 
ale. lumiiK indiferent de orînduirea 
lor socială, de a-și aduce și în vii
tor contribuția la apărarea și întă
rirea păcii, la soluționarea pașnică 
a problemelor internaționale, la 
consolidarea destinderii și înțelege
rii între state.

Cele două părți apreciază cu 
satisfacție că în situația interna
țională actuală se afirmă tot mai 
puternic forțele socialismului, de
mocrației și păcii, năzuințele po
poarelor și țărilor pentru păstrarea 
și întărirea independenței națio
nale, pentru reducerea decalajului 
între țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate, pentru înțelegere și 
colaborare internațională bazată pe 
egalitate în drepturi, lupta împo
triva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, politicii 

de agresiune, de dominație și a- 
mestec în treburile interne ale al
tor state.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito constată că în ul
tima perioadă s-au intensificat 
contactele directe și schimburile 
de vederi dintre șefii de state și 
guverne din diverse țări, ceea ce 
reprezintă o contribuție la promo
varea destinderii și la normaliza
rea raporturilor internaționale și 
deschide posibilități pentru soluțio
narea pașnică a problemelor inter
naționale actuale, pentru dezvolta
rea continuă a colaborării între 
state. Ei și-au exprimat convinge
rea că soluționarea problemelor ac
tuale din lume reclamă participa
rea activă a tuturor țărilor mari, 
mijlocii și mici, ceea ce constituie 
calea eficace pentru asigurarea și 
întărirea păcii, promovarea’ cola
borării internaționale și apărarea 
intereselor legitime ale tuturor po
poarelor.

Cei doi președinți au subliniat 
cu satisfacție că procesul de des
tindere, colaborare și înțelegere 
între statele europene, la care 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia aduc o contribuție ac
tivă, înregistrează progrese con
tinui. Ei consideră că recunoaște
rea caracterului definitiv al gra
nițelor și inviolabilitatea acestora, 
precum și respectarea integrității 
teritoriale a tuturor țărilor euro
pene reprezintă premisa indispen
sabilă a acestui proces.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că ratificarea apro
piată a acordurilor dintre U.R.S.S. 
și R.F.G., dintre R.P. Polonă și 
R.F.G. ar influența favorabil evo
luția pozitivă a situației din Eu
ropa. La aceasta contribuie acor
dul realizat asupra Berlinului 
occidental, tratativele dintre 
R.D.G. și R.F.G., precum și tratati
vele dintre R.S.C. și R.F.G. Ele a- 
cordă, de asemenea, importanță 
normalizării relațiilor dintre cele 
două state germane, participării lor 
cu drepturi depline la viața in
ternațională și în organizațiile in
ternaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito consideră că 
s-au creat condițiile pentru pre
gătiri mai intense în vederea con
vocării conferinței pentru secu
ritate și colaborare europeană la 
care șa părticibe cu di’eptu'ri'egale 
— în toate fazele de pregătire și 
desfășurare — toate țările euro
pene, precum și S.U.A. și Canada. 
Cele două părți sînt de acord că 
ar trebui să se treacă cît mai cu- 
rînd și fără dondiții la consultări 
multilaterale la Helsinki pentru 
examinarea problemelor concrete 
în legătură cu convocarea confe
rinței, convinse că această confe
rință va contribui la edificarea 
unui sistem de securitate europea
nă care să garanteze în mod 
eficace pacea, independența și su
veranitatea tuturor statelor euro
pene și colaborarea pe bază de ega
litate în drepturi.

Pornind de la convingerea că 
pacea și stabilitatea în Europa 
sînt indivizibile, salutînd și spri
jinind tendințele pozitive actuale 
de dezvoltare a raporturilor în 
Balcani, cele două părți consideră 
că întărirea în continuare a cola
borării egale în drepturi, bilatera
le și multilaterale, la nivel guver
namental i și neguvernamental a 
înțelegerii, încrederii și respectu
lui reciproc între toate statele din 
Balcani — la care România și Iu
goslavia, prin activitatea și politica 
lor iubitoare de pace, își aduc con
tribuția — ar constitui un aport 
însemnat la procesele pozitive ac
tuale de pe continent, la stabilirea 
și stabilizarea relațiilor, a priete
niei, bunei vecinătăți și colaboră
rii în Balcani, la transformarea 
acestei regiuni într-o zonă fără ar
me nucleare.

Cele două părți și-au reafirmat 
deplina solidaritate și sprijinul ac
tiv față de lupta eroică a poporu
lui vietnamez și a celorlalte po
poare din Indochina împotriva a- 
gresiunii americane. Ele conside
ră că, pentru a se pune capăt răz
boiului din Indochina, este nece
sară retragerea neîntîrziată a tu
turor trupelor S.U.A. și aliaților 
lor de pe teritoriul Vietnamului 
de sud, Laosului și Cambodgiei, 
ceea ce va crea condiții pentru o 
soluție politică în conformitate cu 
interesele și voința popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer. Păr
țile susțin ferm propunerile în 
șapte puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu ăl Republi
cii Vietnamului de Sud, convinse 
că ele reprezintă o bază reală pen
tru găsirea unei soluții pașnice 
echitabile.

Exprimîndu-și îngrijorarea în 
legătură cu continuarea crizei din 
Orientul Apropiat, cele două părți 
consideră că rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967 constituie o bază reală pen
tru reglementarea politică a con
flictului. Totodată, ele consideră 
că pentru a se instaura o pace du
rabilă în Orientul Apropiat este 
necesar să fie soluționată proble
ma palestineană, îni conformitate 
cu dorințele și năzuințele naționa
le ale populației palestinene.

Cele două părți constată cu în
grijorare că încordarea relațiilor 
dintre India și Pakistan, inclusiv 
problema refugiaților, reprezintă 
o sursă de pericol pentru pace. Ele 
își exprimă speranța că va fi gă
sită o soluție pașnică de natură să 
ducă la normalizarea relațiilor în 
această zonă, în interesul păcii.

A fost relevat rolul țărilor neali
niate care se afirmă tot mai mult 

ca o puternică forță a luptei pentru 
independență, eliberare națională, 
prbpășire economică â țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru promo
varea unor relații de egalitate între 
state și însănătoșirea atmosferei 
internaționale, pentru progres so
cial, pace și colaborare între po
poare.

în cursul convorbirilor, președin
ții • Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito au subliniat din nou că 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, atît nucleare cît și conven
ționale, rămîne în continuare o 
sarcină deosebit de importantă și 
acută în fața comunității interna
ționale și că rezultatele de pînă 
acum ale negocierilor de dezar
mare, deși au fost încheiate unele 
acorduri internaționale în acest do
meniu care au fost apreciate pozi
tiv, nu răspund așteptării popoare
lor, cu atît mai mult cu cît se con
tinuă cursa înarmărilor, inclusiv 
experiențele nucleare subterane.

Ei consideră că singura cale pen
tru eliminarea primejdiei unui 
război nuclear nimicitor este in
terzicerea folosirii armelor ato
mice, încetarea producției și lichi
darea totală a stocurilor existente,1 
cărora trebuie să li se acorde o 
importanță prioritară. Sînt nece
sare, de asemenea, măsuri pentru 
interzicerea totală a armelor bac
teriologice și chimice, a tuturor 
mijloacelor de distrugere în masă.

Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia se pronunță pentru în
făptuirea unor măsuri practice 
parțiale de dezarmare, cum sînt: 
înghețarea și reducerea bugetelor 
militare ale tuturor statelor ; re
nunțarea ia efectuarea de mane
vre militare pe teritoriile altor 
state, interzicerea creării de noi 
baze militare și a amplasării de 
noi arme nucleare pe teritorii 
străine ; lichidarea bazelor mili
tare străine, retragerea trupelor în 
interiorul granițelor naționale; 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite părți ale lumii desființa
rea blocurilor militare ș.a.

Părțile sprijină convocarea unei 
conferințe generale de dezarmare 
cu participarea tuturor statelor 
lumii.

Cei doi președinți au subliniat 
că progresul economic al țărilor în 
curs de dezvoltare, reducerea, și e- 
liminarea decalajelor dintre aces
tea și țările dezvoltate constituie 
o cerință esențială a păcii și pro
gresului general.

Partea iugoslavă a informat par
tea română despre rezultatele în
tîlnirii de la Lima a grupului celor 
77 de țări, la care au fost exami
nate problemele dezvoltării. Am
bele părți au relevat importanța 
celei de-a III-a sesiuni a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare — U.N.C.T.A.D.

România, care este ea însăși în 
curs de dezvoltare, subliniază ne
cesitatea adîncirii colaborării între 
statele în curs de dezvoltare, in
tensificarea eforturilor fiecăreia 
dintre ele pe calea propășirii eco
nomice, precum și a unirii acestor 
eforturi cu sprijinul pe care tre
buie să-l dea țările avansate din 
punct de vedere economic.

Cele două părți au subliniat și 
cu acest prilej rolul deosebit ce re
vine Organizației Națiunilor Unite 
ca instrument important și necesar 
al colaborării internaționale, păcii 
și1 securității în lume. Ele au apre
ciat pozitiv rezultatele celei de-a 
XXVI-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. și, în primul rînd, re
punerea Republicii Populare Chi
neze în drepturile sale legitime la 
O.N.U., ca singurul reprezentant 
legal al întregului popor chinez, 
pentru care România și Iugoslavia 
s-au pronunțat cu fermitate și care 
are o însemnătate istorică' și cons
tituie o expresie a tendințelor po
zitive care se afirmă în viața in
ternațională contemporană. în ace
lași timp, ele consideră că este ne
cesară realizarea deplinei univer
salități a O.N.U. prin primirea ce
lor două state germane, R.D.G. și 
R.F.G., precum și a altor state care 
încă nu sînt membre ale organiza
ției și îndeplinesc condițiile pre
văzute prin Carta O.N.U. O condi
ție fundamentală pentru ca O.N.U. 
să-și poată îndeplini cu succes mi
siunea care îi revine o constituie 
participarea activă a tuturor sta
telor membre la soluționarea pro
blemelor vieții internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito au convenit ca 
guvernele celor două țări să se 
consulte în mod regulat asupra 
problemelor1 internaționale și de 
interes comun.

III
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, losip 
Broz Tito, au efectuat un schimb 
de păreri privind relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia. 
Di nd o înaltă apreciere dezvoltării 
rodnice a colaborării tovărășești, a 
prieteniei și solidarității dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia — 
factor hotăritor al dezvoltării trai
nice a relațiilor multilaterale din
tre cele două țări — ei au subli
niat hotărîrea celor două partide 
de a proceda și în viitor în Spiri
tul prieteniei și respectului re
ciproc, la schimburi de păreri, la 
studierea reciprocă a experienței 
în construcția socialistă și perfec
ționarea relațiilor sociale socialiste, 
precum și pentru stimularea dez
voltării în continuare a colaboră
rii dintre, organizațiile 'de partid 

locale, institutele științifice și al
tele.

în numele Partidului Comunist 
Român și, respectiv, al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia s-au 
pronunțat și cu acest prilej pentru 
dezvoltarea și promovarea în con
tinuare a relațiilor cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, pe 
baza principiilor independenței și 
colaborării egale în drepturi, res
pectului și încrederii reciproce, 
solidarității internaționale, neames
tecului în treburile interne ale al
tora și a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător și 
în mod creator, pe baza marxism- 
leninismului, politica sa internă și 
externă, în conformitate cu condi
țiile din propria țară. Ei își expri
mă convingerea că pe aceste baze 
este posibilă dezvoltarea unei cola
borări fructuoase și edificarea uni
tății partidelor comuniste și mun
citorești egale în drepturi, ceea ce 
ar constitui o puternică contribuție 
la întărirea socialismului ca pro
ces mondial.

Ei au subliniat rolul pe care îl 
au în zilele noastre clasa munci
toare, masele largi, popoarele de 
pe toate continentele în lupta pen
tru progres și democrație, pentru 
independență națională și dezvol
tare economică, socială, progresis
tă, precum și însemnătatea partici
pării acestora la soluționarea pro
blemelor de bază ale vieții inter
naționale.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia își reafirmă convingerea pri
vind necesitatea dezvoltării unei 
colaborări pe bază de egalitate în 
drepturi cu partidele și mișcările 
revoluționare, socialiste, democra
tice, de eliberare, cu toate forțele 
antiimperialiste. Cele două partide 
își exprimă sprijinul și deplina lor 
solidaritate cu aceste forțe și sa
lută succesele și victoriile lor în 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului, a tuturor forme
lor de dominație străină, pentru li
bertate, pace, democrație și pro
gres social.

*
Evidențiind cu satisfacție bilan

țul bogat al rezultatelor obținute 
în dezvoltarea relațiilor româno- 
iugoslave și apreciind pozitiv con
sultările șt schimburile de infor
mații și de păreri între reprezen
tanții conducerilor de partid și de 
stat, președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito au convenit ca 
partidele, guvernele și toți ceilalți 
factori corespunzători din cele două 
țări să acționeze în continuare cu 
hotărîre pentru întărirea prieteniei 
și colaborării multilaterale ro- 
mâno-iugoslave, în interesul po
poarelor român și iugoslave, al 
cauzei socialismului și păcii.
Timișoara, 24 noiembrie 1971 •

cinema
• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Saltul ; SALA PALATULUI —
17,15 (seria de bilete - 3889) ; 20,15 
(seria de bilete — 3890), LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15, 13,30; 16;
18,30; 21.
> Mihail ■ Strogoff : BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT - 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Un amanet ciudat : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Gala filmului albanez : Ecoul 
de pe coastă : CAPITOL — 20.
• Oliver (ambele serii) ; PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
10: 13,30, MODERN — 9,30; 12,30; 
16,30; 19,30.
• Piața roșie : BUZEȘTI — 16;
19.15.
$ Anna celor o mie de zile (am
bele serii) : SCALA — 9,30; 13; 
16.30; 20, FESTIVAL — 8,30; 11,30; 
14.30; 17,30; 20,30.
• Poveștile piticului Bimbo — 
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 18,45—20,15 
în continuare : TIMPURI NOI.
• Castanele sînt bune : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS — 9, 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mihai Viteazul : MOȘILOR — 
15, 19.
• Marele premiu : LUMINA — 
9.30—19,30 în continuare, EXCEL
SIOR - 9,30; 13; 16,30; 20, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Vinovatul este în casă : GIU- 
LESTI - 15,30; 18; 20,15.
e Tunelul : VOLGA — 9,15,
o Floarea de cactus î GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30;
VOLGA — 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30.
• Nicholas Nickleby — 10; 12;
14.15, La strada — 16,30; 18,45, 
Sherlock junior ; Generalul — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Așteptarea : PACEA — 15,45; 
18; 20.
e Evocări : UNIREA - 9,15.
• Steaua de tinichea: BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15.
• Brigada Diverse în alertă : U- 
NIREA — 15,30; 18; 20,15.
• B. D. intră în acțiune ; Briga
da Diverse în alertă : MUNCA — 
15,15; 19
• Cblumna : DRUMUL SĂRII — 
9; 15.
• Aeroportul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30, POPULAR - 16; 19.
• Străzile au amintiri : ARTA — 
9; 15.

Scoate-țl pălăria cînd săruți : 
ARTA - 15,30; 18; 20,30.
q Tick, Tick* * Tick : CRlNGAȘI 
15,30; 18; 20.15.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) : 
Concert dat de orchestra de ca
meră „București". Dirijor și solist 
Ion Voicu — 20.
• Conservatorul de muzică ,,C1- 
prian Porumbescu" (sala George 
Enescu) : Concert coral. Dirijor : 
Silvia Secrlerlu — 20.
• Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20: (sala Studio) : Părinții teribili 
— 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulân- 
dră“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) . Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Iubire pen
tru iubire — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30; 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatru) Mic : Antlgona — pre
mieră — 20.
• Teatrul Giuleștl : Freddy —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
giale, o soacră și... alții — 9,30. 
Cocoșeiul neascultător — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 15: 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mini-jazz cu 
maxi haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Biniblrică —
19.30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul Globus . Parada risului 
— 19.30.

• Subteranul : MIORIȚA — 9; 15. 
A Vis de dragoste : MIORIȚA — 
16; 19,30.

N-am cîntat niciodată pentru 
tata : FLOREASCA - 15,30; 18;
20,30.
• Soarele alb al pustiului : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE - 
15,30; 17.45; 20.
• Frații ; VIITORUL 9; 15.

Cronica zilei
A sosit în Capitală ministrul in

dustriei grele al R. P. Bulgaria, 
Hristo Panaiotov. In timpul șederii 
in țara noastră, oaspetele va avea 
convorbiri cu membri ai conducerii 
unor ministere privind posibilitățile 
de colaborare și cooperare in dome
niul industriilor energetice, metalur
gice, chimice, hirtiei și celulozei. '

★
La invitația Editurii politice se gă

sește în țara noastră directorul 
Editurii „Komunist" din Belgrad, 
Mugbil Jakici. Vizita prilejuiește un1 
schimb de experiență. în urma discu
țiilor ce au avut" loc între Valter 
Roman, membru ai C.C. al P.C.R., 
Directorul Editurii politice, și Mugbil 
Jakici, directorul Editurii „Komunist", 
s-a stabilit întărirea relațiilor și a 
colaborării dintre cele două edituri, 
editarea unor lucrări românești la 
Belgrad și a unor lucrări iugoslave 
la București.

★
în zilele de 17 și 18 noiembrie s-a 

desfășurat la Budapesta un colocviu 
în cadrul Asodiației internaționale de 
literatură comparată la care au luat 
parte cercetători din U.R.S.S., Cana
da, S.U.A., Franța, R.D.G., R.F.G., 
Belgia etc. Temele discutate s-au re
ferit la probleme de bază ale litera
turii comparate actuale.

La colocviu a participat și un grup 
de cercetători români — prof. Al. 
Dima, directorul Institutului de isto
rie și teorie literară „G. Călinescu" 
al Academiei de științe sociale și po
litice, prof. Paul Cornea, prof. M. No- 
vicov și prof. I. Ianosi — care au 
prezentat comunicări și au luat parte 
la discuții.

In bilele de 22 și 23 noiembrie a.c., 
Institutul de istorie și teorie literară 
„G. Călinescu" al Academiei de știin
țe sociale și politice a organizat o se
siune științifică în colaborare cu 
membrii colectivelor Academiei din 
Iași, Cluj și Timișoara. în dezbate
rea sesiunii s-au aflat temele : Con
tribuțiile naționale la formarea cu
rentelor literare internaționale și 
Aspectele specifice românești ale cu
rentelor literare internaționale.

Comunicările și întregul material 
al sesiunii vor fi publicate intr-un 
volum al Editurii Academiei.

★
Opera de stat din Novi Sad a so

sit, joi, la Timișoara, la invitația Ope
rei din localitate.

Seara, artiștii iugoslavi au prezen
tat, pe scena lirică timișoreană, un 
spectacol cu opera „Macbeth" de 
Verdi.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit, 

mal ales în regiunile din est. Ce
rul a fost variabil, mai mult no- 
ros. Au căzut precipitații slabe, 
izolate, în Banat șl în sudul țării. 
Vîntul a sufl'at slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 1 grad la 
Miercurea Ciuc, Petroșani, Intor- 
sura Buzăului și Avrămeni și plus 
8 grade la Pătîrlăgele și Tg. Ocna. 
Local, în sudul și estul țării, cea
ța a persistat. In București : Vre
mea s-a răcit. Cerul a fost mai 
mult' acoperit. S-g semnalat cea
ță persistentă. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maxi
mă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 noiembrie. In țară : 
Vremea intră într-un proces de 
încălzire ușoară. Cerul va fi va
riabil. Se vor semnala precipita
ții izolate. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor oscila între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maxi
mele între 3 și 13 grade, local , mai 
rtdicate. Pe alocuri, ceață. In 
București : Vreme în curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi varia
bil. Vîntul va sufla potrivit.

• Hello, Dolly ! : VIITORUL — 
16; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
• Voi sări din nou peste băl
toace : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Ritmuri spaniole : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Asediul : PROGRESUL — 9,15.
• Facerea lumii î FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL
— 13,15; 19.
• Timpul berzelor : VITAN — 
15,30; 17.45; 20.
• O floare și doi grădinari : LIRA
— 15,30; 19.
• Cermen : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Articolul 420 : LAROMET — 
12; 15,30;’ 18,30.

teatre

PLECAREA UNEI DELEGAȚII
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

ÎN AMERICA LATINĂ
O delegație a Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., a plecat joi dimi
neața spre America Latină, unde, la 
invitația parlamentelor din Chile, 
Columbia și Venezuela, va face o vi
zită oficială de prietenie în aceste 
țări.

Din delegație fac parte tovărășii 
acad. Cristofor Simionescu, rectorul 
Institutului politehnic din Iași, prof. 
Tudor Drăganu, vicepreședinte al 
Grupului român din Uniunea inter
parlamentară, Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., scriitorul Titus Popovici, 
membru al Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., și Gheorghe Stan-

întoarcerea delegației guvernamentale 

române din Republica Guineea
Delegația guvernamentală română, 

condusă de Florian Dănălache, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, s-a înapoiat, joi 
seara, din Republica Guineea, unde a (Agerpres)

din stepa mongolă

Reînnoiți-vă abonamentele la revista

O R
A L
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TEORETIC ȘI POLITIC 
COMITETULUI CENTRAL

Prețul unui abonament este de :
36 lei — pe un an ;
18 lei — pe șase luni.
Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R, prin factorii 
poștali si difuzării de presă din întreprinderi și instituții..

Constelația de lumini

O constelație de lumini în inima 
stepei, așa apare Ulan Ba torul, ’ 
capitala Republicii Populare Mongole1,• 
la orele serii. Călătorul sosit 
prima dată în această țară 
în inima podișului asiatic, la 
tudine 
caută, 
ginile 
ce nu 
orașul 
împrejmuit de munți și coline, pri
veliștile nu diferă pre'â mult de 
cele ale oricărui oraș aflat în 
plină dezvoltare și modernizare. 
Blocurile de locuințe, în marea lor 
majoritate ridicate în ultimii ani, eta
lează pe verticală culori pastelate, 
precum și elemente arhitecturale spe
cifice generate de viața și istoria stră
veche a poporului mongol.

Obiectivele industriale și social-cul
turale înălțate direct în .stepă pe 
locuri unde altădată era doar o 
îngrămădire de 
iurte, constituie o 
expresie a dina
mismului care ca
racterizează dez
voltarea orașului, 
ca și a Întregii 
țări. în cincinalul 
trecut volumul 
total al fondului 
de locuințe a 
20 la sută. ' L. 
prevăzut ca pină în 
fondul locativ construit 
tindă cu încă 2,5 milioane 
rilor actuale de locuințe 
șase sau zece etaje li se

pentru 
situată 
o alti- 
metri, 

ima-
medie de peste 1 200 
cu firească curiozitate, 
specifice ale unor meleaguri 
i-au fost cunoscute. Dar în 
întins pe valea riului Tola,

NOTE DE CĂLĂTORIE

peste 
i au

1980 
ex-

' 1 _ i crescut cu 
sută. '■■■ Edilii capitalei 

anul 
să se 
mp. Blocu- 
cu patru, 

T______________  .. . . vor adăuga
altele, restringindu-se tot mai mult 
cartierele de iurte mărginașe care, 
cu tot pitorescul lor, nu mai con
stituie decît adăposturi temporare 
pentru tot mai puțini locuitori. Nu 
numai în capitală, ci și în sute de alte 
localități, tradiționalele corturi circu
lare sint înlocuite de construcții noi, 
dotate cu elemente ale confortului 
modern ce-și află ilustrarea, între 
altele, în prezența masivă pe clădiri a 
antenelor aparatelor de radio și tele
viziune.

în acest an, zestrea urbanistică 
a Ulân Batorului s-a îmbogățit 
cu un nou edificiu : Circul de stat 
construit în colaborare cu țara noas
tră — unul din numeroasele elemente 
concrete ce reflectă relațiile de strîn- 
să prietenie și colaborare multilate
rală dintre popoarele român și 
mongol.

Aceste relații, care se înscriu in
tr-un curs mereu ascendent, au cu
noscut un moment remarcabil prin 
vizita din vara acestui an în R.P. 
Mongolă a delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La baza marilor succese dobîndite 
de Mongolia populară in dezvoltarea 
economiei și culturii pe calea socia
lismului stau munca plină de abne
gație. eforturile neobosite ale poporu
lui său, sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. Suflul 
revoluției antifeudale și antiimperia
liste. conduse de Partidul Popular 
Revoluționar, care a obținut victoria 
in urmă cu cinci decenii, a schimbat 
radical vechea înfățișare a țârii, des
tinele poporului ei. Astăzi, poporul 
mongol sărbătorește a 47-a aniversa
re a proclamării Republicii Populare 
— evenimenț istoriț de o exceotio- 
nală importanță, care a marcat debu
tul marilor transformări politico-so- 
ciale ale Mongolei. De-a lungul aces
tor ani, poporul mongol, vădindu-și 
pe deplin talentele creatoare. și-a 
făurit o viață nouă, liberă și demnă. 

de

cu, tehnician, membru al Comisiei 
pentru1 industrie, construcții și trans
porturi a M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost conduși de 
tovarășii Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Dumitru 
Balalia, Dumitru Coliu și Gheorghe 
Vasilichi, președinți de comisii per
manente ale M.A.N., Alexandru Io- 
nescu, secretarul Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N., de deputați 
ai M.A.N.

Au fost de față Homero Julio, 
ambasadorul Republicii Chile, Valen
tin Hernandez-Acosta, ambasadorul 
Venezuelei la București, și membri 
ai ambasadelor.

. (Agerpres)

participat la festivitățile de la Co
nakry, prilejuite de aniversarea vic
toriei poporului guineez asupra agre
siunii imperialiste din 22 noiembrie 
1970.

obținute și 
constructive 
interesante 

„Unen", re-

Cu justificată mindrie, gazdele ne 
relatează că anul trecut producția 

.globală industrială a țării a crescut 
de 1,6 cri in comparație cu anul 1965. 
în prezent, la Ulan Bator se află în 
construcție un mare combinat de pre
lucrare a lemnului, se dezvoltă secții 
noi de materiale de construcție, de 
prelucrare a pieilor, de confecții etc. 
Noile fabrici și uzine, menite să asi
gure valorificarea importantelor re
surse de materii prime ale târli, 
simbolizează ascensiunea rapidă a 
harnicului popor mongol pe magis
tralele progresului. Succese remar
cabile au fost dobîndite și in dezvol
tarea agriculturii.

în anii puterii populare, efectivul 
animalelor aproape s-a dublat, iar 
construcțiile zootehnice au luat am
ploare. Numai în doi ani, 1969—1970, 
au fost date în folosință 13 000 de 
construcții care pot adăposti peste 
6 000 000 de animale. Sectorul pro

ducției vegetale al 
agriculturii, care 
era practic inexis
tent cu cîteva de
cenii în urmă, s-a 
dezvoltat în ulti
mii ani prin ex
tinderea culturilor 
de cereale, legume 
etc. O dată cu pro

cesul cooperativizării, care a dus la 
crearea a 294 mari gospodării coope
ratiste, a fost posibilă introducerea 
pe scară tot mai largă a mecanizării 
lucrărilor agricole și sporirea con
tinuă a recoltelor de cereale.

Despre realizările 
amploarea eforturilor 
ne-au relatat lucruri 
redactori ai ziarului „. . ...
latări din care nu lipsesc compara
țiile cu situația dintr-un trecut mai 
îndepărtat sau mai apropiat, Deose
bit de revelatoare sînt. exemplele ce 
ne-au fost oferite cu privire la creș
terea și dezvoltarea omului nou, 
constructor al societății socialiste. în 
prezent, în Mongolia fiecare al cin
cilea locuitor învață, la 10 000 de lo
cuitori revenind 68 de studenți și 
2 077 elevi. Este o realitate cu atît 
mai impresionantă cu cit ne gindim 
că in 1921, în întreaga țară, funcționa 
o singură școală elementară cu nu
mai 40 de elevi. Am întîlnit in 
toate orașele și localitățile vizitate fii 
ai araților — crescători de vite — 
care azi sînt absolvenți de școli medii 
sau facultăți. La Darhan — oraș ri
dicat în stepă cu numai zece ani in 
urmă — din cei 30 000 de locuitori, 
cea mai mare parte învață în școlile 
de pregătire și recalificare a cadre
lor. Acest centru industrial — al 
doilea ca mărime din tară — este un 
oraș al constructorilor și energeti- 
cienilor. Sute de mii de tone de căr
bune extras din minele de suprafață 
de la Șarin-gol sînt utilizate intr-o 
modernă centrală electrică. De aici 
magistralele energiei electrice se 
îndreaptă spre alte orașe și centre 
de aimacuri și somonuri, la distanțe 
apreciabile.

Obiectivele economice ridicate fn 
anii puterii populare, orașele noi și 
așezările rurale cu numeroase con
strucții, școlile, spitalele și alte insti
tuții social-culturale, creșterea ni
velului de trai al maselor — sînt re
zultate palpabile ale eforturilor pline 
de abnegație desfășurate de poporul 
mongol în opera de făurire a vieții 
sale noi.

C. BORDEIANU
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• DEZBATERI REFERITOARE LA CONSECINȚELE SOCIALE 
Șl ECONOMICE ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR © ADOPTAREA 
UNEI REZOLUȚII PRIVIND PROBLEMA RHODESIANĂ ÎN 

COMITETUL PENTRU TERITORIILE NEAUTONOME

NEW YORK 25 — Corespondentul 
nostru C. Alexandroaie transmite : 
în Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă dezbaterile 
la punctul „Consec nțele sociale și 
economice ale cursei înarmărilor și 
cheltuielilor militare și efectele lor 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume". După cum se 
știe, această problemă a fost înscrisă 
de România pe agenda precedentei 
sesiuni a Adunării Generale, revenind 
în atenția O.N.U. ca urmare a unui 
raport al secretarului general U 
Thant privind consecințele spiralei 
înarmărilor.

Luînd cuvintul, reprezentantul 
României, ambasadorul Corneliu Bog
dan, a relevat urgența și oportunita
tea întreprinderii unor noi și intense 
eforturi, de către toate țările, în ve
derea încetării cursei înarmărilor și 
realizării unor progrese pe calea de
zarmării generale. Procesul identifi
cării celor mai urgente și mai adec
vate măsuri din cadrul vastei proble
matici a dezarmării, a arătat el, tre
buie să pornească de la influența pe 
care o au armele nucleare și alte 
arme de distrugere în masă asupra 
vieții economice și sociale a po
poarelor, asupra păcii și securității 
lumii. Citind date edificatoare din 
raport privind amploarea inimagina
bilă a cheltuielilor militare, reprezen
tantul român a subliniat că spirala 
înarmărilor este incompatibilă cu 
progresul economic, politic și social 
normal al națiunilor.

în încheiere, vorbitorul a sprijinit 
propunerea secretarului general U 
Thant ca problema consecințelor so
ciale și economice ale cursei înarmă
rilor să se afle în permanență în 
atenția O.N.U., urmînd a se întocmi, 
din trei în trei ani, studii în mate
rie. spre a facilita înțelegerea com
pletă a efectelor cursei înarmărilor și

SITUAȚIA LA FRONTIERA INDO-PAKISTANEZĂ
DELHI 25 (Agerpres). — Joi după- 

amiază agenția Press Trust of India 
relata că, în cursul unui bombarda
ment de artilerie lansat de armata 
pakistaneză asupra teritoriului indian, 
anei persoane au fost ucise, iar alte' 
28 rănite.

Primul ministru, Indira Gandhi, a 
declarat în Camera inferioară a Par- 

'lamentului că armata indiană a dis
trus, la 21 noiembrie, 13 tancuri, in 
cadrul unei acțiuni defensive ce a ur
mat atacului lansat de forțele pakista
neze în regiunea Boyra. Totodată, 
Indira Gandhi a afirmat că patru a- 
.vioane pakistaneze au atacat, la 22 
noiembrie, pozițiile indiene și că trei 
din aceste aparate au fost intercep
tate și distruse.

Guvernul indian s-a întrunit, la 24 
noiembrie, pentru a examina situa
ția de la frontiera indo-pakistaneză, 
informează agenția United News of 
India. In cursul reuniunii, mențio
nează agenția, Indira Gandhi a afir
mat că India dorește 
mai mare măsură cu 
boi cu Pakistanul".

RAWALPINDI 25
Purtători de cuvînt i 
nezi au declarat, la ! 
trupe indiene au lansat atacuri 
cinci regiuni din Pakistan 
mează agenția Reuter. Armata pa
kistaneză, au afirmat ei, a respins în 
ultimele 24 de ore toate atacurile in
diene. Postul de radio Dacca a anun
țat că forțele indiene, susținute de 
avioane de vinătoare și de artilerie, 
au atacat miercuri localitatea Hili 
din statul Dinajpur și că atacurile 
au fost respinse de armata pakista
neză, care a ucis sau rănit 100 de 
persoane și a distrus două tancuri.

să evite „în cea 
putință un răz-

(Agerpres). — 
militari pakista- 
24 noiembrie, că 

în 
infor-

transmit
Socialistă Cehoslovacă

Azi, alegeri în Republica agențiile de presă
Timp de două zile 

— vineri și simbătă —> 
in Republica Socia
listă Cehoslovacă se 
vor desfășura alegeri 
generale — eveniment 
marcant în viața poli
tică a țării.

Cetățenii înscriși pe 
listele de alegători ur
mează să-și desem
neze prin vot repre- 

. zentanții in organele 
reprezentative ale ță
rii — Adunarea Fede
rală, Consiliul Națio
nal Ceh și Consiliul 
Național Slovac, 
mi tetele naționale re
gionale, raionale, oră- 

comunale. 
urmează să 

i 200 000 de

co-

comunist, 
cu Partidul 

Partidul 
re-

în comun, in 
Frontului Na- 

Așa cum a 
într-o cuvîn- 
recentă Gustav

șenești și 
In total, i 
fie aleși 
deputați.

Partidul 
împreună 
socialist, 
popular, Partidul 
nașterii slovace, orga
nizațiile de masă, 
obștești și profesio
nale își prezintă can
didați i 
cadrul 
țional. 
arătat 
..tare
Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia — „con
siderăm drept una din 
principalele 
consolidarea 
a t " 
comunist cu 

muncii, îmbunătățirea 
activității Frontului 
Național și a organi
zațiilor unite in cadrul 
lui, lărgirea participă
rii directe a oamenilor 
muncii la conducerea 
societății și a econo
miei naționale".

Programul electoral 
al Frontului Națio
nal a fost dezbătut in 
adunări publice, pri
lejuind o trecere in 
revistă a înfăptuirilor 
obținute de oamenii 
muncii de la ultimele 
alegeri. Capacitățile 
creatoare ale clasei 
muncitoare, ale po
porului cehoslovac, 
sint ilustrate de faptul 
că în primele zece luni 
ritmul planificat de 
dezvoltare a econo
miei naționale de 5.6 
la sută a fost depășit, 
realizindu-se 7 la sută, 
iar productivitatea 
muncii a depășit cu 
un procent pe cea sta
bilită în planul de 
dezvoltare a econo
miei naționale. Anul 
acesta in Cehoslovacia 
s-au recoltat peste 8 
milioane tone de ce
reale. De asemenea, 
au fost înregistrate 
noi progrese in îmbu
nătățirea nivelului de 
trai al oamenilor 
muncii.

La întîlnirile din
tre deputați și alegă-

sarcini 
continuă 

alianței partidului 
' ' "t oamenii

a stimula lupta pentru dezarmare ge
nerală și totală.

Comitetul pentru teritoriile neauto
nome al Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat miercuri o rezoluție în care 
„se cere Marii Britanii să adopte mă
suri efective menite să ducă la în
lăturarea regimului minoritar rasist 
din Rhodesia și Ia transferarea pu
terii, fără întîrziere-, către populația 
autohtonă a acestui teritoriu". Tot
odată, documentul cere Marii Britanii 
„să asigure expulzarea imediată a 
forțelor sud-africane și portugheze 
din Rhodesia". El atrage atenția Con
siliului de Securitate asupra, „necesi-, 
tății instituirii unor sancțiuni împo
triva Republicii Sud-Africane și Por
tugaliei pentru refuzul .de a respecta 
embargoul obligatoriu existent împo
triva Rhodesiei". Rezoluția, care are 
33 de coautori, a fost aprobată cu 89 
de voturi pentru, 10 contra și 13 ab
țineri.

Consiliul de Securitate a adoptat o 
rezoluție in care „se cere Portugaliei 
să pună capăt imediat oricăror acte 
de. violență și de distrugere împotriva 
Senegalului". Prezentată de statele 
Burundi, Sierra Leone și Somalia, re-, 
zoluția „cere Portugaliei, pe de altă 
parte, să permită fără întîrziere po
porului din Guineea-Bissau să-și 
exercite dreptul la autodeterminare și 
independență".

Joi, Consiliul de Securitate 
întrunit la cererea Marii 
pentru a audia raportul 
lanțului permanent al acestei 
Sir Colin Crowe, pe marginea 
cordului intervenit recent între gu
vernul britanic și autoritățile rho- 
desiene.

s-a
Britanii,, 

reprezen-' 
țări, 

a-

Postul de radio a comunicat că ata
curile indiene au provocat „o oare
care breșă în apărarea pakistaneză", 
subliniind că ofensiva indiană a fost 
oprită.

Din Rawalpindi, agenția Reuter, 
citind un purtător de cuvînt pakista
nez, relatează că joi după-amiază ar
tileria indiană a bombardat, timp de 
cîteva ore, localitatea . Balurghat din 
statul Dinajpur din Pakistanul de Est,

Președintele’ Pakistanului,' 'generalul 
Yahia Khan, informează agenția As
sociated Press, a afirmat joi că „Pa
kistanul dorește să evite o confla
grație militară în această' zonă".

dintre 
agenția 
acordat

MOSCOVA 25 (Agerpres). - La 
Moscova a sosit, într-o vizită oficia
lă, vicecancelarul și ministrul de ex
terne al R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel, în vederea unor convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului so
vietic, privind colaborarea 
cele două țări, anunță 
T.A.S.S. înțr-un interviu _____
ziarului „Izvestia", Walter Scheel a.

. apreciat pozitiv relațiile sovieto— 
vest-germane, amintind, în context, 
desfășurarea cu succes a tratativelor 
in vederea instituirii unor consulate 
generale ale celor două țâri la Ham
burg și. respectiv, Leningrad, sem
narea acordului privind transportu
rile aeriene, contractul în vederea 
livrării de gaze naturale din U.R.S.S. 
în R. F. a Germaniei, în schimbul 
importului de țevi din această țară, 
semnat in februarie 1970.

tori au fost trecute 
în revistă și reali
zările edilitar-gospo- 
dărești. S-a reamintit 
că, în cadrul acțiunii 
patriotice pentru auto
finanțarea construcții
lor de interes cetățe
nesc, începută la tre
cutele alegeri, s-au a- 
dunat fonduri ce de
pășesc 9 miliarde de 
coroane. Au fost con
struite. numeroase că
mine pentru copii, 
școli de cultură gene
rală, stadioane și alte 
obiective de folosință 
comurfă.

Pe listele de candi
dați sint înscriși mun
citori, țărani coopera
tori, intelectuali, acti
viști ai partidelor po
litice, ai organizații
lor de masă șjf ob
ștești. La actualele a- 
legeri, 75 la sulă din 
totalul celor propuși 
în organele reprezen
tative. ale țării can
didează pentru pri
ma dată. Caracteristic 
pentru alegerile din 
26—27 noiembrie este 
și faptul că, în com
parație . cu alegerile 
precedente, a crescut 
simțitor numărul can- 
didaților din rindul 
muncitorilor, al f 
meilor și tineretului.

C. PRISĂCARU
Praga

puncte a G.R.P. al

PEKIN 25 (Agerpres). — Luînd cu
vintul la mitingul prieteniei chino- 
vietnameze, organizat în cinstea de
legației de partid și guvernamentale 
a R. D. Vietnam, premierul Ciu 

• En-lai a relevat că poporul vietna
mez s-a angajat într-o luptă cu
rajoasă împotriva agresorilor ameri
cani, obținînd victorii strălucite. Viet
namul de nord socialist a adus o 
contribuție importantă la cauza revo
luționară antiimperialistă a popoare
lor din întreaga lume, a demonstrat 
că nu poate fi infrint un popor care 
luptă pentru salvarea națională, ori- 
cit de puternic ar fi dușmanul, în 
continuare, premierul chinez a de
nunțat politica promovată de S.U.A., 
care refuză să răspundă la propu
nerea în șapte .__ ’ .. --- ~
Republicii Vietnamului de Sud. El a 
arătat că problema indochineză poate 
fi rezolvată numai dacă S.U.A; iși 
retrag trupele agresoare, dacă vor 
înceta să sprijine clicile-marionetă, 
astfel îneît popoarele indochineze 
să-șL poată soluționa problemele in
terne, fără amestec străin. Popoare
le din Vietnam, Cambodgia și Laos 
sînt stăpînele Indochinei. Ele și nu
mai ele au dreptul să hotărască în 
treburile țărilor lor.

„Noi, a spus vorbitorul, ne vom 
îndeplini datoria internaționalistă și 
vom depune toate eforturile pentru 
a sprijini popoarele indochineze in 
războiul lor împotriva agresiunii 
americane, pentru salvare națională".

Subliniind însemnătatea rezoluției 
Adunării Generale privind restabi
lirea drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U. și excluderea imediată a re
prezentantului clicii ciankaișiste, Ciu 
En-lai a exprimat mulțumiri țărilor 
inițiatoare ale rezoluției, tuturor ță
rilor prietene care au susținut rezo
luția.

Primul ministru al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a menționat în cu- 
vîntarea sa că succesele revoluției 
chineze și crearea Republicii Popu
lare Chineze — țară în care trăiește 
un sfert din populația lumii — re
prezintă un eveniment cu o uriașă 
semnificație, care a transformat Chi
na intr-un stat socialist cu o indus
trie modernă și cu o agricultură 
dezvoltată.

In continuare, Fam Van'Dong s-a 
referit la acordurile de la Geneva 
din 1954, cu privire la Vietnam, sub
liniind că imperialiștii americani au 
violat în mod flagrant aceste acor
duri. Vorbitorul a demascat politica 
de „vietnamizare" a războiului și 
„doctrina Nixon", arătînd că acestea 
nu înseamnă încetarea războiului de 
agresiune și căutarea păcii, ci trans
formarea conflictului intr-un război 
dus sub conducerea S.U.A., folosind 
pe vietnamezi pentru a lupta împo
triva vietnamezilor.

Propunerea în șapte puncte a Gu
vernului _ Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului. de Sud — a 
spus vorbitorul — este baza justă 
pentru reglementarea problemei Viet
namului. întreaga națiune vietname
ză, inclusiv compatrioții din Vietna
mul de sud, este hotărîtă să-și întă
rească unitatea, să folosească pe de
plin inițiativa și pozițiile de ofensivă,

ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, șeful statului nigerian, Ya- 
kubu Gowon, și reprezentanții pre
ședinților Camerunului și Republicii 
Zair, membri ai misiunii Comitetu
lui O.U.A. pentru, facilitarea aplică
rii rezoluției Consiliului de Securi
tate privind reglementarea crizei din 
Orientul Apropiat, au avut joi noi 
convorbiri cu primul ministru is- 
raelian, Golda Meir, și cu ministrul 
de externe, Abba Eban. Agenția 
Reuter informează că membrii mi
siunii O.U.A. au remis oficialităților 
israeliene un chestionar, pentru , a 
cunoaște mai bine poziția acestora 
față de situația din Orientul Apro
piat.
' CAIRO 25 (Agerpres). — La sediul 
Ligii Arabe din Cairo s-au întîlnit

Nikolai Podgornîi, preșe' 
dintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a primit, la 25 noiembrie, 
delegația Adunării Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Marian Bre- 
țeli, vicepreședintele adunării, care 
face o vizită în U.R.S.S. în cadrul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării colaborării din
tre cele două țări.

Primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, aflat în vizită în Chile, 
a fost oaspetele muncitorilor din mai 
multe localități miniere aflate in a- 
propierea orașului Rancagua, între 
care și centrul de extracție și prelu
crare a cuprului — mina „El .Te- 
niente" — cea mai mare exploatare 
cupriferă la zi din lume.

Adunarea generală fes
tivă2 Asociației de prietenie Japo
nia—România, care a marcat, cea de-a 
15-a aniversare a creării asociației, 
a avut loc joi la Tokio. Cu acest 
prilej, prof. dr. Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., a 
transmis un salut din partea con
ducerii I.R.R.C.S., a oamenilor de 
artă și cultură din România. în cursul 
zilei de joi, Mihnea Gheorghiu 
a avut întrevederi cu S. Takami, mi
nistrul educației al Japoniei, și cu 
Hidemi Kon, ministru de stat .al a- 
genției pentru afacerile culturale.

La sediul ambasadei 
S.U.A. din Viena a avut loc ioi 
cea de-a 96-a ședință de lucru (cea 
de-a 4-a din cadrul actualei runde) 
a convorbirilor sovieto-americane 
asupra limitării cursei înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.). Următoarea șe
dință va avea loc marțea viitoare, la 
ambasada sovietică.

să persevereze în intensificarea lup
tei pe fronturile militar, politic și 
diplomatic, pină la cucerirea victoriei 
totale, pentru marea cauză națională 
a eliberării sudului, apărării nordu
lui, a reunificării pașnice a patriei. 
Trecind în revistă procesul luptei 
noastre revoluționare, a spus Fam 
Van Dong, ne dăm seama că facto
rul determinant în victoriile noastre 
este forța invincibilă a unității și 
luptei poporului vietnamez.

Fam Van Dong a transmis R. P. 
Chineze și celorlalte țări frățești, tu
turor prietenilor Vietnamului, sin
cerele și profundele mulțumiri ale 
poporului vietnamez pentru simpatia 
și ajutorul acordat în lupta de rezis
tență față de agresiunea americană, 
de salvare a națiunii, de construcție 
socialistă.

de partid și 
meză,

★
PEKIN 25 (Agerpres). — Delegația 

guvernamentală vietna- 
, condusă de Fam Van Dong, 

membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul minis
tru al R.D. Vietnam, care se află în 
vizită în R.P. Chineză, a oferit un 
banchet în marea sală a Adunării 
Reprezentanților Populari pe întreaga 
Chină. Au participat Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat, și 
alte persoane oficiale chineze. A fost, 
de asemenea, prezent prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian.

Fam Van Dong și Ciu En-lai au 
rostit toasturi.

★
PEKIN 25 (Agerpres). — Fam Van 

Dong și ceilalți membri ai delegației 
vietnameze au plecat joi la Șanhai, 
anunță agenția China Nouă. Oaspeții 
sînt însoțiți de Ciu En-lai și alte per
soane oficiale chineze.

HANOI 25 (Agerpres). — Guverne
le R. D. Vietnam și Danemarcei au 
hotărît să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă, anunță un 
comunicat oficial dat publicității, 
concomitent, la Hanoi și Copenhaga.

HANOI 25 (Agerpres). — După 
cum informează agenția V.N.A., la 
Hanoi și Oslo s-a anunțat joi ,că gu
vernul R. D. Vietnam și guvernul 
Nor.vegiei au convenit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de amba
sadă.

miercuri șefi de stat .major din 12 
țări*  arabe (Republica Arabă Egipt, 
Iordania, Sudan, Irak, Arabia Sau- 
dită, Siria, Libia, Kuweit, Liban, Ma
roc, R.D.P a Yemenului și Bahrein). 
Șeful statului major al forțelor ar
mate egiptene; generalul Saad El 
Din Shazly, care este, totodată, se
cretar general adjunct al Ligii Arabe 
pentru problemele militare, a pre
zentat un raport consacrat evoluției 
situației din Orientul Apropiat.

Bilanțul primului an de guvernare 
a Unității Populare — obiect al unei 
profunde analize făcute recent de 
președintele Allende, în cuvîntarea 
ținută la aniversarea acestui eveni
ment — a prilejuit și jalonarea direc
țiilor de perfecționare și dezvoltare 
progresistă a instituțiilor de bază ale 
statului. „Trebuie să fixăm noi obiec
tive pentru anul 1972 — arăta preșe
dintele Allende — să transformăm 
instituțiile, adaptindu-le noilor rea
lități sociale".

în acest sens, una din principalele 
preocupări actuale ale Unității Popu
lare o reprezintă adaptarea activită
ții parlamentare la transformările 
efectuate sau in curs de efectuare în 
viața politică și socială a Republicii 
Chile. Pentru aceasta a fost înaintat 
spre dezbatere Congresului național 
un proiect care preconizează siste
mul Camerei unice în locul sistemu
lui actual, care cunoaște Sepalul și 
Camera Deputaților. Semnat de pre
ședintele Allende, la 10 noiembrie, 
proiectul Camerei unice este în aten
ția Congresului național și al întregii 
prese chiliene.. Larga aprobare care 
se manifestă în opinia publică față de 
acest proiect de reformă constituțio
nală derivă din convingerea că înlo
cuirea sistemului bicameral printr-un 
parlament eficace, avînd funcționali
tatea necesară, corespunde necesită
ților perioadei de mari schimbări în
făptuite sau în cUrs de înfăptuire în 
toate domeniile vieții sociale din 
Chile. Nu este vorba de o schimbare 
de formă, ci de esență.

Iii mesajul prezidențial, care înso
țește proiectul, se arată că acesta se 
întemeiază pe două criterii funda
mentale : primul, stimularea' rapidi
tății și eficienței necesare in activita
tea legislativă, care trebuie să răs
pundă nevoilor unor transformări so
ciale accelerate ; al doilea, accentua
rea caracterului democratic al parla
mentului, care, în acest fel, va reflec
ta mai bine diversele curente de o- 
pinie ale cetățenilor.

Mesajul subliniază că „în Chile, 
care este un stat unitar, format din 
cetățeni cărora constituția le asi
gură egalitate in fața legii și Ie 
conferă aceleași drepturi politice, 
sistemul bicameral nu răspunde nici 
unei necesități reale, și în prezent 
contribuie Ia tărăgănarea adoptării 
deciziilor politice oportune, îngreu- 
nîndu-le în mod artificial". Aceasta 
este o apreciere întemeiată pe ex
periență. Astfel, proiectul de lege cu 
privire la înlăturarea efectelor cu
tremurului din 8 iulie, înaintat Con
gresului de către guvern la 13 iulie, 
este încă în fază de discuție, deși 
adoptarea lui reprezintă o necesita
te stringentă. Sînt și o serie de e-

PARIS 25 (Agerpres). — „Guver
nul francez își reafirmă încrederea 
în misiunea mediatorului Națiunilor 
Unite, Gunnar Jarring", a declarat 

. purtătorul de cuvînt Ldo Hamon la 
sfirșitul ședinței Consiliului de Mi
niștri al Franței, în care a fost exa
minată și situația Orientul
Apropiat.

Premierul demisionar 
Gaston Eyskens a anunțat câ 
acceptă să formeze noul guvern bel
gian. El a făcut cunoscut ziariștilor 
că speră să formeze noul' guvern în 
următoarele două, sau trei săptămîni, 
urmînd a se prezenta în parlament 
pentru- votul de învestitură spre sfir
șitul lunii viitoare.

GENEVA.25 (Agerpres). — La 
Geneva a avut loc ședința Co
mitetului pregătitor al Conferin
ței interparlamentare pentru coo
perare și securitate in Europa.. 
Reuniunea, desfășurată sub pre
ședinția deputatului român Mi
hai Levente, președintele grupu
lui român al Uniunii interpar
lamentare, membru al Comite
tului Executiv al Uniunii, a exa
minat problemele legate de pre
gătirea Conferinței, adoptind 
măsuri menite să asigure des
fășurarea ei. în bune condiții.

Lucrările de construcție 
a hidrocentralei de la Fier- 

cel mai mare obiectiv energetic 
al Albaniei, au fost inaugurate joi, 
informează agenția ATA. Au fost 
prezenți Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri, și .alți con
ducători albanezi.

Președintele Yahya Khan 
a primit delegația guvernamentală 
chineză, condusă de Li Sui-cin, mi
nistru la Ministerul nr. 1 al Indus
triei de Mașini, sosită în Pakistan 
pentru a participa la ceremonia inau
gurării unei uzine de utilaj greu, a

al României
în R. P. Chineză
PEKIN 25. — Corespondentul Ager

pres, I. Gălățeanu, transmite : Minis
trul comerțului exterior al României, 
Cornel Burtică, a avut joi o convor
bire cu Pai Sian-kuo, ministrul co
merțului exterior al R. P. Chineze. 
In cadrul înțîlriirii, desfășurată in
tr-un spirit prietenesc, au fost abor
date probleme ale acordului comer
cial pe anul viitor. La convorbire a 
participat Aurel Duma, ambasadorul 
României la Pekin.

In aceeași zi, ministrul român a 
avut o întilnire cu Han Sun-gen, 
prim-adjunct al ministrului pentru 
relații economice cu străinătatea. Cu 
acest prilej au fost discutate aspecte 
ale stadiului îndeplinirii protocolului 
privind livrările de instalații din 
R. P. Chineză către România, pre
cum și modul de colaborare dintre 
specialiștii chinezi și români.

BONN 25 (Agerpres). — Tratati
vele dintre Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane, și Egon Bahr, se
cretar de stat la Cancelaria Fede
rală a R. F. a Germaniei, au fost 
continuate la 24 noiembrie la Bonn 
și au durat pînă în primele ore ale 
zilei de 25 noiembrie, informează a- 
genția A.D.N. Secretarul de stat 
Michael Kohl a plecat joi la Berlin, 
pe calea aerului. în cursul aceleiași 
zile, el s-a înapoiat _la Bonn și a 
reluat tratativele cu Egon Bahr,

roma Moment important pe ealea
• • • •refacerii unității

ROMA 25 — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : Timp 
de trei zile, la Palatul congreselor din 
Florența s-au desfășurat lucrările 
întrunirii Consiliilor generale ale 
Confederației Generale a Muncii 
(C.G.I.L.), Confederației Sindicatelor 
Oamenilor Muncii (C.I.S.L.) și Uniu
nii Italiene a Muncii (U.I.L.), consa
crate analizării etapei parcurse pe 
calea realizării unității sindicale de
pline și a stabilirii datei creării sin
dicatului unic al oamenilor muncii 
italieni.

Hotărînd convocarea congreselor 
centralelor sindicale respective pen
tru luna septembrie 1972, reuniunea 
din- capitala Toscanei a stabilit, de 
fapt, încheierea — pină la acea dată 
— a fazei constituante a sindicatelor 
unitare, pe ramuri de producție și 
teritorial, urmînd ca, după cel mult 
cinci luni, deci pină în februarie 1973, 
să fie convocat Congresul confederal 
pentru a consemna crearea noii con
federații, unice, a oamenilor muncii 
italieni.

Secretariatele, celor trei confedera
ții au primit mandat, din partea con
siliilor generale de a organiza, în pri
măvara anului viitor, o mare adu
nare unitară, la care să. participe 
reprezentanți ai tuturor categorulor 
de salariați din Italia, pentru a dez
bate și aproba- temele politicii pro
movate de sindicate. Consiliile gene
rale ale C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. cer 
organizațiilor sindicale din fabrici să 
acționeze, în spiritul unității depline, 

unei uzine siderurgice și pentru a 
face o vizită de prietenie, la invita
ția guvernului pakistanez.

Ministrul comerțului al 
S.U.A., Maurice Stans, a discutat 
cu Viktor Fiodorov, ministrul indus
triei de prelucrare a țițeiului și petro
chimice al U.R.S.S., posibilitățile de 
dezvoltare a cooperării tehnico-știin- 
țifice și economice in domeniul petro
chimiei dintre cele două. țări. Agen
ția T.A.S.S. anunță că Maurice Stans 
a continuat joi convorbirile cu mi
nistrul comerțului exterior 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev.

al

lumina hotărî- 
X-lea al P.C.

Senatului

Lucrările celui de-al IV- 
lea Congres al Uniunii zia
riștilor bulgari au încep«t 
la Sofia. Gheorghi Bokov, președin
tele Uniunii, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C.B., redactor șef al 
ziarului „Rabotnicesko Delo", a pre
zentat un raport privind sarcinile 
ziariștilor bulgari în 
rilor Congresului al 
Bulgar.

In clădirea 
Berlinului occidentalau con* 
tinuat, joi, tratativele dintre Giinter 
Kohrt, secretar de stat in Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii De
mocrate Germane, și împuternicitul 
Berlinului occidental, Ulrich Miiller, 
director senatorial — anunță agen
ția A.D.N.

„MoInia-2". Potrivit, progra
mului de dezvoltare continuă a siste
melor de telecomunicații prin inter
mediul sateliților artificiali ai Pămîn- 
tului, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul „Molnia-2“.

GENEVA 25 (Agerpres). — Sesiu
nea părților contractante la Acordul 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), care se desfășoară la Ge
neva, a început examinarea activită
ților viitoare ale acestui organism.

în cuvintul său, directorul general 
al G.A.T.T., Olivier Long, a prezentat 
un plan de măsuri pe termen scurt 
și pe termen lung] in scopul elimi
nării restricțiilor din comerțul inter
național.

Luînd cuvintul în ședința de joi, 
șeful delegației române, Mircea Pe
trescu, ministru consilier, a subliniat 
că țara noastră dorește să aducă o 
contribuție constructivă la activitățile 
G.A.T.T., aderarea sa la acest orga
nism inscriindu-se pe linia inteiisi-

DUSSELDORF

Deschiderea Congresului P. C. German
DUSSELDORF 25 (Agerpres). — 

Corespondență de la P. Stăncescu. în 
marea sală „Messehalle" din Dussel
dorf a început joi cel de-al II-lea 
Congres al Partidului Comunist Ger
man. La Congres iau parte 606 dele
gați și 245 invitați, printre care re
prezentanți ai unor organizații demo
cratice vest-germane, precum și de
legații ale unor partide comuniste și 
muncitorești. Din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân participă o delegație alcătuită 
din tovarășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

Congresul a adoptat o rezoluție de 
solidaritate cu lupta revendicativă a 
metalurgiștilor din landul Baden- 
Wurttemberg.

Pe ordinea de zi a congresului fi
gurează raportul Comitetului director 
al P.C.G., raportul asupra proiectu
lui de teze ale Congresului P.C.G., 
discuții pe marginea celor două do
cumente și alegerea organelor con
ducătoare ale partidului.

sindicale italiene
„pentru a. respinge atacul patronal, a 
păstra și asigura succesul deplin al 
liniei ce revendică o nouă politică e- 
conomică, pentru reînnoirea profundă 
a. structurilor economice și sociale 
ale Italiei".

Apreciate unanim ca un moment 
crucial pentru unitatea mișcării sin
dicale italiene și succesul luptei ge
nerale a oamenilor muncii împotri
va exploatării, pentru reforme so- 
cial-economice, deliberările de la 
Florența sînt. considerate, în același 
timp, drept una dintre cele mai sem
nificative faze ale recuceririi unită-*  ■ 
ții sindicale italiene, cu toate conse
cințele pozitive ce decurg din a- 
ceasta. 

Sistem parlamentar

unicameral în Chile

ficării participării României la divi
ziunea internațională a muncii, a 
dezvoltării comerțului cu toate țările 
lumii,, indiferent de sistemul lor 
social-economic, pe baza principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități in drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. El a arătat în 
continuare că preocupările exprima
te în legătură cu accentuarea tendin
țelor protecționiste sînt justificate. 
Această situație conferă G.A.T.T. o 
responsabilitate suplimentară in gă
sirea de soluții convenabile tuturor 
țărilor, pentru depășirea dificultăților 
prezente și dezvoltarea schimburilor 
comerciale internaționale pe baze 
echitabile.

La primul punct al ordinii de zi 
a luat cuvintul Kurt Bachman, pre
ședintele P.C. German, care a pre
zentat raportul Comitetului director 
al partidului.

Apoi, delegații l-au ales în Unani
mitate pe Max Reimann ca preșe
dinte de onoare al P.C. German.

Lucrările congresului continuă.

BERLIN 25 (Agerpres). — Zilele 
acestea a avut loc la Dresda ședința 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură.

S-au analizat sarcinile care decurg 
din hotărîrile sesiunii a XXV-a a 
C.A.E.R. în ce privește adîncirea 
și perfecționarea în continuare a 
colaborării și dezvoltarea integrării 
economice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul agriculturii, 
și au fost examinate măsurile cores
punzătoare pentru îndeplinirea aces
tor sarcini.

Comisia a adoptat programul de 
acordare de ajutor R.P. Mongole în 
elaborarea măsurilor de intensificare 
și de introducere a metodelor indus
triale de producție a diferitelor tipuri 
de produse animaliere în această țară.

Comisia a examinat, de asemenea, 
probleme privind aplicarea unor for
me mai eficiente de colaborare în 
efectuarea în comun a cercetărilor 
științifice, specializarea și cooperarea 
in lucrările în domeniul selecției cul
turilor agricole, precum și o serie de 
alte probleme ale colaborării dintre 
țările membre ale C.A.E.R.
v Comisia a aprobat planul său de 
attivitate pe anul 1972. Ședința s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

care lezau 
dominante", 

deci menită 
o mai mare 

să accelereze 
democratice și pro-

In

xemple mai vechi, devenite clasice 
in. materie de tărăgănare parlamen
tară. „încetineala in funcționarea 
activității parlamentare — se a- 
rată în mesajul prezidențial — 

, a intervenit de fiecare dată cînd 
se discutau proiecte 
interesele grupărilor 
Noua reformă este 
Să- aducă nu. numai 
operativitate, dar și s 
transformările 
gresiste din Chile.

Proiectul acordă o mare , atenție 
participării populare la procesul de 
inițiere și elaborare a legilor, 
mod tradițional, numai guvernul și 
congresul aveau dreptul să vină cu 
inițiative in materie de legiferare 
Prin reforma propusă se mențin 
ceste prerogative ale guvernului și 
ale congresului, recunoscindu-se, 
totodată, dreptul populației de a 
prezenta — cu un număr de mini
mum 5 000 de semnături sau prin 
intermediul Centralei unice a oame
nilor muncii din Chile — proiecte 
de lege jse care parlamentul este 
obligat sa le discute, Iar guvernul să 
le promulge în cazul adoptării lor. 
Se preconizează, de asemenea, ca 
alegerile prezidențiale și parlamen
tare să aibă loc concomitent.

Proiectul reformei constituționale 
pentru trecerea la Camera unică 
cuprinde prevederi care lărgesc și 
consacră o serie de drepturi sociale. 
„Aprobarea acestei reforme va per
mite, scrie ziarul «La Nacion», ea, 
în prima' duminică a lunii martie 
1973, poporul să aleagă pe baze noi, 
mai juste, un congres care să-1 re
prezinte în mod real, atît din 
punct de vedere cantitativ cît și ca
litativ. Aceasta înseamnă o perfec
ționare îndrăzneață și creatoare a 
mecanismelor instituționale în Chile".

Eugen POP
Santiago de Chile.

★

Două dintre partidele care fac 
parte din Frontul Unității Populare 
din Chile, Partidul social-democrat 
și Partidul radical, au hotărît să 
fuzioneze, formînd partidul radical
socialist. „Cele două partide au 
hotărît să fuzioneze — se arată în 
documentul de constituire a 
formațiuni politice — într-o 
gură organizație, care să reprezinte 
ideologic nu numai activul ambe
lor organizații, ci și vaste sectoare 
cetățenești, progresiste, hotărîtoare 
in procesul istoric revoluționar pe 
care îl trăiește țara".

noii 
sin-
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