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In ziarul de azi:

• IN PREAJMA CON

FRUNTĂRII CU PUBLICUL 

(INTERVIU CU AUTO

RII FILMULUI „PUTE

REA Șl ADEVĂRUL")

• FAPTUL DIVERS • 

SPORT („OLIMPIADA

ALBĂ")Cu prilejul sărbătoririi Uzinei de vagoane
CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT 

S-AU ÎNTÎLNIT IERI
CU OAMENII MUNCII DIN ARAD

DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii" 
clasa I Uzinei de vagoane AradPentru contribuția adusă la industrializarea țării și participarea activă a colectivului Uzinei de vagoane Arad la opera de construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 80 de ani de activitate neîntreruptă a uzinei,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I Uzinei de vagoane Arad.
Președintele Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste"Cu prilejul aniversării a 80 de ani de activitate neîntreruptă a Uzinei de vagoane Arad,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:Pentru merite deosebite în întreaga activitate desfășurată în anii construcției socialiste a țării și pentru contribuția personală

adusă la dezvoltarea Uzinei de vagoane Arad se conferă titlul da „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor :Vasile M. Boldan, strungar, maistru principal ; Petru Gh. Bra- ta, lăcătuș ; Iosif S. Nagy, strungar, maistru.
Președintele Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU

Uzina de vagoane din Arad, 
marea și moderna întreprinde
re care realizează întreaga pro
ducție de material rulant desti
nată transportului de călători și 
peste 70 la sută din cea destina
tă transportului de mărfuri pe 
calea ferată, a sărbătorit ieri, 
11 februarie, 80 de ani de exis
tență. La acest jubileu, construc
torii de vagoane arădeni au 
avut bucuria de a-1 primi în 

■mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Însoțit de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mlzil, 
Maxim Berghianu, precum și de 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Conducătorii de partid șl de 
stat sosesc la Arad în cursul di
mineții, cu un tren special.

în gara municipiului au ve
nit în întîmpinare numeroși ce
tățeni — oameni ai muncii ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități — care fac o 
primire deosebit de călduroasă 
oaspeților. Pe frontispiciul clă
dirii este înscrisă urarea : „Bine 
ați venit, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“ ; se ovațio
nează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secre
tarul general, pentru patria 
noastră, Republica Socialistă 
România.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de tovară
șul Andrei Cervencovici, . prim- 
secretar al Comitetului județean 
Arad ăl P.C.R., de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat. O gardă de onoare, for
mată din militari, membri ai 
gărzilor patriotice și tineri din 
detașamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei, prezintă 
onorul comandantului suprem 
al forțelor noastre armate. Se 
intonează Imnul de Stat.

De la gară, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă 
spre zona industrială a muni
cipiului, unde sînt concentrate 
cele mai mari întreprinderi ară- 
dene.

Devenit, In anii puterii popu
lare, un important centru al 
țării, Aradul și-a redimensionat 
structural profilul economic, in
dustrial și social. Pe temelia 
trainică a industrializării socia
liste, rod al politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, 
aici s-au dezvoltat vertiginos 
îndeosebi industria constructoa
re de mașini și, în paralel, ra
muri ale industriei ușoare. 
Aradul produce vagoane, strun
guri, textile, mobilă. In econo
mia întregului județ, industria 
deține o pondere de aproape 70 
la sută. Un număr de 54 capa
cități de producție și obiective 
noi au fost date în folosință în 
perioada 1966—1970. Fondurile

(Continuare în pag. a II-a)

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

SOSIREA ilIVUlASIILIII
STANE DOIMI In URÎ NOASTRĂ

Stimați tovarăși,Pentru mine și pentru ceilalți tovarăși din conducerea partidului și guvernului este o deosebită plăcere să luăm parte la această sărbătoare a colectivului Uzinei de vagoane — întreprindere care împlinește- 80 de ani de existență. Este o vîrstă care vorbește de activitatea desfășurată, de dezvoltarea tehnicii, dar mai cu seamă de dezvoltarea clasei muncitoare, a inginerilor, tehnicienilor, a oamenilor muncii din această uzină, de ridicarea nivelului lor tehnic și de conștiință. Permiteți-mi să vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din uzină un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").Doresc, de asemenea, să vă adresez calde felicitări, atît cu prilejul acestui important eveniment din viața colectivului uzinei, cît și pentru rezultatele strălucite pe care le-ați obținut în cincinalul trecut și în primul an al noului cincinal. 
(Urale puternice; aplauze înde
lungate).Uzina dumneavoastră a fost distinsă cu acest prilej cu „Ordinul Muncii" clasa I ; au fost declarați trei Eroi ai Muncii Socialiste și a- cordate alte ordine și distincții ale Republicii Socialiste România oamenilor muncii din întreprinderea dumneavoastră. Dați-mi voie să vă felicit pe toți pentru decorarea uzinei, să adresez felicitări noilor Eroi ai Muncii Socialiste și tuturor celorlalți decorați și să-mi exprim convingerea că înmînarea a- cestor înalte distincții va constitui un imbold pentru întregul colectiv de a munci mai bine pentru îndeplinirea marilor sarcini din acest cincinal. Sperăm că realizările pe care le veți obține ne vor da prilejul ca la sfîrșitul cincinalului să declarăm noi Eroi ai Muncii Socialiste, să înmînăm ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unui număr mai mare de oameni ai muncii din uzina dumneavoastră. (Aplauze puternice, 
urale).Cunoașteți cum s-a dezvoltat u- zina în care lucrați ; de la circa 400 de vagoane cît producea în 1938 a ajuns la peste 6 000 în 1971 și, după cele spuse de tovarășul director, va ajunge la circa 7 400 în 1975. Dar probabil că dumneavoastră nu veți fi chiar de acord cu această ultimă cifră pentru că eu consider că uzina poate face ceva mai mult; cred că va trebui să ajungeți la o producție anuală de cel puțin 8 000 de vagoane. (A- 
plauze puternice).

De ce este necesar acest lucru, tovarăși ? Știți că producția industrială a României va crește în cincinalul 1971—1975 cu aproape 80 la sută ; producția construcțiilor de mașini se va dubla, va crește chiar ceva mai mult. Uzina dumneavoastră avea prevăzut în plan să-și sporească producția cu 30 la sută, iar cu suplimentarea planului nu va trece de 50—60 la sută. Deci pînă la nivelul creșterii producției industriale pe țară — nu mai vorbesc de cel al construcțiilor de mașini —- mai este încă mult. Colectivul uzinei are o veche experiență, o înaltă tehnicitate. Necesarul de vagoane crește — construim, de altfel, o nouă uzină de vagoane — și știți bine ce greutăți a avut din acest punct de vedere în ultimii ani uzina dumnea- - voastră. Este clar că va trebui să punem un mai mare accent pe valorificarea capacității acestei uzine, a forței de creație a colectivului ei cu bogată experiență și înaltă tehnicitate, spre a putea a- sigura creșterea într-un ritm mai înalt a producției de vagoane.Tovarășul director ne-a asigurat — și eu sînt convins că așa este — că uzina este acum în stare șă producă orice tip de vagoane. Noi încă mai importăm u- nele tipuri de vagoane și, de aceea, consider că este necesar ca uzina să-și revadă planul — a făcut ceva în acest sens de ieri pînă astăzi, dar e clar că într-o noapte nu se pot face toate calculele. Consider că va trebui făcută o analiză serioasă împreună cu întregul colectiv al uzinei pentru a stabili noile sarcini. Ui- tîndu-mă la acest colectiv de 10 000 de oameni ai muncii, cred că uzina va depăși chiar așteptările noastre (Ovații puternice; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").Ne bucură faptul că producția uzinei s-a perfecționat continuu, că an de an, s-ar putea spune, s-au produs tipuri de vagoane de o tehnicitate mai bună, cu posibilități de transport îmbunătățite, cu'o viteză sporită. Este un lucru bun ! Ați realizat un salt calitativ însemnat în cincinalul care a trecut, dar în cincinalul actual uzina dumneavoastră și, în general, construcția de vagoane din România trebuie să se situeze la nivelul cel mai înalt atins pe plan mondial. Eu sînt convins că colectivul dumneavoastră este în stare să rezolve această sarcină de o- noare. (Urale, aplauze puternice, 
prelungite).Am vizitat de mai multe ori uzina dumneavoastră și trebuie să constat cu satisfacție că în întreprindere s-au produs transformări mari în ce privește înzestrarea 

tehnică, creșterea gradului de tehnicitate a producției. S-au obținut succese însemnate pe linia mecanizării și automatizării unor procese de producție ; cred însă că nu trebuie să ne declarăm mulțumiți cu ceea ce s-a realizat, ci, dimpotrivă, progresele care s-au obținut, mai cu seamă în ultimii doi ani și jumătate, să constituie un îndemn de a depune eforturi și mai mari în această direcție. Trebuie rezolvate mai rapid problemele privind autodotarea uzinei cu mijloace mecanice, automatice, introducerea de procedee tehnologice moderne în construcția de vagoane. Mai avem în acest domeniu încă multe de făcut, dar ceea ce s-a realizat în ultimii ani dovedește că uzina, colectivul dumneavoastră au capacitatea tehnică de a soluționa orice problemă. In următorii ani, uzina va trebui să înregistreze noi progrese, atît în ce privește utilizarea, cît și introducerea și generalizarea procedeelor și tehnologiilor moderne. Aceasta trebuie să constituie o sarcină de onoare a colectivului dumneavoastră și eu sînt convins că o veți rezolva cu succes. (Aplauze puter
nice).Deoarece întreprinderea dumneavoastră îndeplinește rolul de coordonatoare a întregii construcții de vagoane din țară, va trebui să vă preocupați de dotarea și ridicarea nivelului tehnic și de introducerea tehnologiilor moderne nu numai aici, ci și în celelalte uzine din țară, precum și în noua uzină de vagoane ce se construiește la Caracal. Sarcina colectivului de cercetători și proiectanți, a tuturor oamenilor muncii din această uzină este să realizeze utilajele și să se preocupe de introducerea tehnologiilor moderne în toate uzinele constructoare de vagoane din țară.După cum vedeți, răspunderea dumneavoastră a crescut ; răspundeți nu numai de ceea ce se în- tîmplă în Arad, ci de ceea ce se întîmplă în toate uzinele constructoare de vagoane din țară. Aceasta arată încrederea pe care partidul, conducerea sa o au în harnicul și priceputul dumneavoastră colectiv. 
(Aplauze puternice, prelungite).In același timp, va trebui acordată mai multă atenție problemelor economice, creșterii eficienței întregii activități a uzinei, reducerii cheltuielilor materiale, sporirii venitului net și deci măririi contribuției uzinei la creșterea generală a venitului național. Am văzut unele grafice care redau o serie de realizări obținute pe această linie, o serie de comparații. Sînt rezultate bune, dar nu ne putem declara încă mulțumiți. Producem cu cheltuieli 

materiale mari, în comparație cu alte țări mai avansate.Trebuie să acordăm o mai mare atenție reducerii consumurilor materiale în general — de metal, de combustibil, precum și de alte materiale folosite în producția de vagoane. Trebuie să fie pentru toți clar că, cu cît vom cheltui mai puțin pentru construcția unui vagon, cu cît vom reduce consumurile și cheltuielile de producție, cu atît vom putea asigura creșterea mai rapidă a venitului net, a venitului național al întregii țări, ou atît vom putea asigura mai repede dezvoltarea și înflorirea generală a patriei noastre socialiste, creșterea 'bunăstării întregului popor. Reducerea cheltuielilor materiale, producerea ou un oonsum de materiale cît mai mic este b problemă esențială pentru dezvoltarea socialista a țării. Sînt începuturi bune pe această cale, dar trebuie depuse eforturi și mai mari ; în cincinalul actual uzina dumneavoastră trebuie să se ridice și din acest punct de vedere la nivelul celor mai bune uzine din lume. Avem posibilitatea și trebuii să facem totul pentru a realiza a- ceastă sarcină deosebit de importantă pentru dezvoltarea noastră e- conomică, pentru oreșterea bunăstării întregului popor. (Aplauze 
prelungite).Consumul de muncă pentru un vagon este încă mare, deși s-au obținut o serie de rezultate bune în această privință. Și în acest domeniu trebuie să ne propunem sarcini mai îndrăznețe ; să luăm măsuri tehnico-organizatorice pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de muncă, pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii, pentru reducerea consumului de muncă pe fiecare operație, pe fiecare vagon.în pianul actual este prevăzută o creștere importantă a productivității muncii. Se prevedea ca, pe această cale, să aibă loc chiar o anumită scădere a numărului de muncitori, de salariați. Noi considerăm că nu pe această cale trebuie să mergem, ci chiar să luăm măsuri pentru a crește numărul de salariați, realizînd însă o creștere a producției la care m-am referit înainte, a numărului de vagoane fabricate în uzina dumneavoastră. Ca atare, ridicînd productivitatea, va trebui să producem mult mai multe vagoane. Să asigurăm o anumită creștere a numărului de oameni ai muncii, în așa fel ca acest colectiv, cu o bună experiență, să fie și în viitor cel mai puternic colectiv de constructori de vagoane din România. (Aplauze 
puternice, prelungite).Iată, tovarăși, cîteva probleme 
(Continuare in pag. a IlI-a)

La invitația C.C. al P.C.R., tovarășul Stane Dolanț, secretar al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., a sosit la Timișoara, la 11 februarie, într-o vizită de prietenie în țara noastră.Oaspetele iugoslav a fost salutat la sosire de tovarășul Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetu
EXPERIENȚA
FRUNTAȘILOR 
să găsească porți deschise 

în toate cooperativele
Intre adunările generale ale coo

perativelor agricole și apropiatul 
Congres al țărănimii cooperatiste a 
mai rămas o etapă scurtă, dar: 
densă în preocupări, marcată de 
desfășurarea conferințelor uniuni
lor cooperatiste județene — eveni
ment cu profunde semnificații în 
viața social-economică a satului. 
Departe de a fi doar un moment 
pregătitor al congresului, conferin
țele înseși constituie una din ma
nifestările care țin de esența de
mocrației cooperatiste, de noua 
condiție a țăranului în dubla lui 
calitate de coproprietar și copro- 
ducător, chemat să contribuie, în 
mod concret și nemijlocit la 
conducerea treburilor obștești, Ia 
elaborarea hotărîrilor majore care 
privesc întreaga activitate a coope
rativelor agricole. în acest spirit 
s-a desfășurat conferința uniunii 
cooperatiste județene Mureș, în ca
drul căreia reprezentanții aleși ai 
cooperativelor agricole au dezbătut 
cu matură chibzuință proble
mele dezvoltării agriculturii, acti
vitatea uniunii cooperatiste, au 
analizat cu exigență și spirit critic 
rezultatele de pină acum, posibili
tățile de a da un caracter de ge
neralitate experienței unităților „de 
virf" care demonstrează că sarcinile 
înscrise în planul cincinal privind 
creșterea producției agricole pot fi 
realizate și depășite.

în comparație cu media ultimilor 
patru ani, producția de griu la ha a 
fost cu 700 kg mai mare, la porumb 
cu 882 kg, iar la cartofi cu 6524 kg.

Desigur, creșterea producției este 
un obiectiv comun tuturor foru
rilor de resort județene — di
recției generale a agriculturii, ca 
și uniunii cooperatiste. Dar dacă 
obiectivele sînt aceleași, în schimb 
mijloacele și metodele de a acționa 
țin de specificul și sarcinile încre
dințate fiecăreia dintre aceste orga
nisme ale agriculturii. în acest 
sens a fost reliefată necesitatea 
conturării mai precise a stilu
lui și metodelor de muncă ale 
uniunii cooperatiste județene, deli

lui Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Au fost prezenți Ion Iliescu, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., și Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.(Agerpreș)

mitarea mai clară a atribuțiunilor 
și răspunderilor proprii în condițiile 
conlucrării și colaborării mai strin- 
se cu direcția generală a agricultu
rii, cu celelalte organe județene. 
Pe bună dreptate s-a criticat ten
dința unor activiști ai uniunii ju
dețene de a se pierde în probleme 
mărunte, neesențiale, care macină 
timpul lor și, uneori, al cadrelor de 
conducere din cooperative.

în calitate de organism reprezen
tativ al cooperativelor agricole și 
deci al țărănimii cooperatiste din 
județ, uniunea ar putea contribui 
mai eficient la dezvoltarea econo
mică a cooperativelor, la pro
gresul general al satelor, dacă 
s-ar ocupa in mod concret de 
studierea și generalizarea expe
rienței înaintate, în strînsă co
laborare cu direcția agricolă.

C. BORDEIANU

(Continuare in pag. a III-a)
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT
S-AU ÎNTÎLNIT IERI CU OAMENII MUNCII DIN ARAD

(Urmare din paj. I)

de investiții alocate de stat In actua
lul cincinal sînt îndreptate, în conti
nuare, spre construirea unor noi în
treprinderi industriale și moderniza
rea capacităților existente, paralel 
cu dezvoltarea unor ramuri cu tra
diție și cu posibilități de valorifi
care mai deplină a resurselor mate
riale, a forței de muncă.

La intrarea în uzină, oaspeții sint 
întâmpinați de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Paul Nagy, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., tog. Nico
la e Iosif, directorul general al

In mijlocul colectivului sărbătorit
în fața unei expoziții de grafice și 

fotografii din incinta secției de debi
tare — prima dintre secțiile înscrise 
în itinerarul vizitei de lucru în uzină 
— se prezintă istoricul întreprinde
rii. Deși Uzina de vagoane din Arad 
are virata apreaiabilă de opt decenii, 
adevărata ei istorie începe în ultimul 
sfert de veac, în această perioadă ea 
dobinddnd un binemeritat renume, nu 
numai în țară, ai și peste hotare.

Din cele aproximativ 24 tipuri de 
vagoane de călători și marfă, asimila
te in anii cincinalului trecut, al că
ror număr de fabricație a atins nu de 
mult cifra de 70 000, sînt de mențio
nat ca performanțe vagoanele pe 10 
osii, de 145 tone, destinate transpor
tului utilajelor grele și transforma
toarelor de mare capacitate, vagoa
nele confortabile de călători care pot 
fi integrate în componența trenurilor 
ce depășesc viteza de 120 km pe oră, 

vagoanele de marfă destinate trans
porturilor de minereuri, cu o capaci
tate de încărcare de 60 tone și o vi
teză de circulație pînă la 120 km pe 
oră.

Aici, Ia Arad, au fost'construite va
goane cu destinație specială pentru 
transportat produse de mare greutate, 
mergînd pină la vagoane pe 20 de 
osii, încadrate în cele cîteva unicate 
din întreg parcul european. Astăzi, la 
fiecare 75 de minute constructorii a- 
rădeni scot pe poarta fabricii un va
gon.

Dialogul care are loc în fața ma
șinilor din halele de producție cu 
numeroși muncitori, ingineri, tehni
cieni imprimă- vizitei în secții un 
pronunțat caracter practic. Secretarul 
general al partidului . indică factori
lor de răspundere ai' uzinei să stu
dieze mai in profunzime procesul de 
muncă și să caute soluții pentru uti
lizarea deplină a capacității de pro
ducție a mașinilor, pentru folosirea 
oompietă a mâinii de lucru, pentru re
ducerea consumului de metal și ridi
carea productivității muncii. Apre
ciind bunele rezultate obținute pină 
acum.de uzină, tovarășul Ceaușescu 
recomandă constructorilor ca în ac
tualul cincinal, în perioada care ur- 
mează, să accentueze preocupările 
pentru estetică, confort, viteze spori
ta în proiectarea vagoanelor de că
lători, pentru o mai mare diversifi
care a celor de marfă, pentru perfor- 

.manțe superioare, care să asigure mo
dernizarea transporturilor noastre fe
roviare, o și mai mare competitivitate 
a vagoanelor românești pe piața ex
ternă. Vagonul de. călători suburban, 
produs nou al uzinei, este apreciat ca 
o reușită și se recomandă producerea 
lui în serie. De asemenea, secretarul 
general sugerează constructorilor so
luții constructive oare pot duce la 
mărirea capacității și a confortului 
vagonului.

în legătură cu diversificarea pro
ducției și ridicarea nivelului calita
tiv al vagoanelor este - evidențiat

Marele miting al constructorilor 
de vagoane

După vizitarea . principalelor sec
toare de fabricație, într-una din 
imensele hale ale uzinei are loc un 
miting consacrat aniversării a 80 de 
ani de existență a întreprinderii.

Simt prezenți, practic, mii de mun
citori ai întreprinderii sărbătorite, 
precum și numeroși invitați din alte 
mari unități industriale arădene.

Domnește o atmosferă de puternic 
entuziasm, caracteristică intilnirilor 
dintre conducătorii partidului și sta
tului cu oamenii muncii. Cei prezenți 
ovaționează minute în șir pe secre
tarul general al partidului, pe cei
lalți conducători de partid și de stat. 
Este în aceasta o expresie adine 
grăitoare a unității de monolit din
tre partid și popor, a frăției trainice 
ce leagă pd toți fiii patriei — români, 
maghiari, germani, oameni ai muncii 
de alte naționalități, care uniți in 
gind și faptă, dau viață pe pămîntul 
României marilor idealuri ale socia
lismului și comunismului, luptă umăr 
la umăr să facă țara tot mai în
floritoare și mai prosperă. Mulți 
muncitori poartă portretul secreta
rului general al partidului, pancarte 
pe care sint înscrise lozinci ce slă
vesc partidul, patria, drapele roșii 
și tricolore.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Andrei Cervencovici, pnm' 
secretar al comitetului județean-Arad 
al P.C.R., oare. în numele comuniș
tilor. al organizației județene de 
partid, al tuturor oamenilor muncii 
de pe meleagurile arădene, a salu
tat călduros pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și 
pe Ceilalți conducători ai partidului 
și statului nostru prezenți la miting.

Muncitorii uzinelor de vagoane — 
• spus vorbitorul — s-au situat din- 

Grupului de uzine constructoare de 
vagoane — grup care-și are sediul la 
Arad — de membri ai oonducenii în
treprinderii, de un mare număr de 
lucrători. Sîint de față mulți foști 
muncitori, ingineri și tehnicieni ai 
uzinei, astăzi pensionari, sau cărora 
in decursul anilor le-au fost încredin
țate munci de răspundere în activul 
de partid și de stat, oameni ai muncii 
din întreprinderile arădene, invitați 
la sărbătoarea constructorilor de va
goane. Este o atmosferă de vibrant 
entuziasm.. Toți cei prezenți aplaudă, 
ovaționează pentru partid, pentru 
conducerea sa, adresează urări de 
bun venit.

faptul că, în anul 1972, centrul . de 
proieotare din cadrul Grupului de 
uzine constructoare de vagoane din 
Arad va realiza proiecte pentru 12 
noi tipuri de vagoane de marfă și de

călători care, prin caracteristicile lor 
tehnico-constructive, se vor situa la 
nivelul celor mai bune norme inter
naționale de circulație feroviară.

în cursul vizitei se subliniază că 
uzina octogenară este și o „fabrică" 
de cadre. Numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni specializați și 
crescuți în disciplina și tradiția de 
muncă de aici lucrează în întreprin
derea nouă de osii și boghiuri de la 
Balș și în alte unități cu profil ase
mănător din țară.

totdeauna în fruntea luptei pentru 
dreptate socială și națională, pentru 
progres social. în anii grei ai ilega
lității, muncitorii, in frunte ou co
muniștii, au organizat importante 
bătălii de clasă, au militat cu fer
mitate pentru schimbarea rînduieli- 
lor sociale nedrepte ale regimului 
burghezo-moșieresc.

De aceea, evenimentul pe care il 
sărbătorim astăzi, în condițiile în 
care aspirațiile cele mai cutezătoare 
de progres au fost împlinite, repre
zintă o cinstire a memoriei acelora 
care au luptat și s-au jertfit pentru 
măreața operă pe care o înfăptuiește 
în. condițiile socialismului întregul 
nostru popor.

Cu toate că aniversează 80 de ani 
de existență, această uzină este ope
ra socialismului, pentru că, de fapt, 
ea a renăscut după . eliberare din 
propria, sa cenușă. Halele impună
toare. mijloacele moderne de mun
că sint rezultatul politicii ferme de 
industrializare socialistă desfășurate 
de partid și de stat.

Tocmai de acega, și in aceste mo
mente, gindurile de dragoste și re
cunoștință ale celor peste 10 mii de 
constructori de vagoane — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — se îndreaptă spre glo
riosul partid, către dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
ca semn al prețuirii și admirației 
pentru tot ceea ce s-a înfăptuit in 
acești ani.

Conștienți de misiunea pe care o 
au ca proprietari și producători ai 
mijloacelor de producție, beneficiind 
de ajutorul permanent acordat de 
partid și de stat, membrii acestui 
harnic colectiv au răspuns cu elan 
revoluționar și dăruire sarcinilor în
credințate, neprecupețindu-și efor- 

twile pentru a da an de an pro
duse tot mai multe și de mai bună 
calitate.

Ne exprimăm profunda recunoștință 
pentru ajutorul pe care dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, l-ați acordat acestui co
lectiv de muncă, prin indicațiile pre
țioase date cu ocazia vizitelor ante
rioare, prin sprijinul permanent în 
specialiști, cit și material.

Refenindu-se în continuare la rea
lizările obținute de oamenii muncii 
din județul .Arad, vorbitorul a spus : 
Am intrat cu rezultate bune în cel' 
de-al doilea an al cincinalului.' Sîn- 
tem însă conștienți că mai avem 
mult de făcut. Vă asigurăm, stimate 
tovarășe Ceaușescu, că sintem hotă- 
riți să depunem eforturi sporite, să 
materializăm energiile creatoare ale 
harnicilor noștri muncitori, ingineri 
ți tehnicieni, pentru a pune în va
loare toate posibilitățile de care dis
punem.

Vă asigurăm, in același timp, că' 
indicațiile dumneavoastră vor con

stitui pentru noi un program de mun
că ce va dinamiza capacitatea crea
toare a acestui harnic colectiv, a 
tuturor oamenilor muncii de pe 
meleagurile arădene. Ne angajăm să 
urmăm exemplul dumneavoastră per
sonal, de slujire cu toată dăruirea 
a celor mai nobile aspirații ale po
porului român, al energiei cu care 
militați pentru pace, colaborare între 
popoare și progres social, să ne dă- 
ruim cu toții forțele, energia, capa
citățile creatoare realizării exem
plare a tuturor sarcinilor, pentru a 
ne aduce o oontribuție cît mai mare, 
alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, la ridicarea României 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres.

Vorbitorul a urat secretarului ge
neral multă sănătate, viață îndelun
gată și noi succese, spre binele și 
fericirea întregului popor român.

în prezența participanților la mi
ting are loc apoi solemnitatea înmî- 
nării unor ordine și titluri ale Repu
blicii Socialiste România.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Secretarul Consiliului de Stat, tova
rășul Constantin Stătescu, a dat citire 
decretelor prin oare se conferă „Or
dinul Muncii" clasa I Uzinei de va
goane Arad, titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și medalia de aur „Secera 
și ciocanul" unor muncitori și tehni
cieni din uzină.

De asemenea, prin decret al Consi
liului de Stat, pentru merite deosebite 
în muncă, cu prilejul aniversării a 80 
de ani de la înființarea Uzinei de va
goane Arad, au fost conferite „Ordi
nul Muncii" clasa I tovarășilor: Teo
dor T. Cociș, lăcătuș, Ioan T. Drecin, 
pensionar, și Aurel P. Pădurean, di
rector al uzinei de vagoane ; .ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a Il-a tovarășilor : Nicolae 
I. Iosif, director general al Grupului 
de uzine pentru construcția de va
goane, și Hie I. Misiei, strungar ; or
dinul „23 August" clasa a Il-a tova
rășului loan Gh. Moș, director de 
producție la Grupul de uzine pentru 
construcția de vagoane ; „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a tovarășilor Savu 
P. Buzeșan, lăcătuș, Constantin Gh. 
Coșa, lăcătuș, Mihai S. Gherman, 
.maistru, Iozsef A. Kovacs, lăcătuș, și 
Ioan R. Siclovan, sudor.

Au fost conferite, de asemenea. 80 
de ordine și 192 de medalii unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni și 

funcționari *i Uzinei 4* vagoane 
Arad.

Duind apoi cuvîntul, tag. Iosif
NiCOlOO director general al grupu
lui de uzine.

Evocind istoria celor 80 de ani al 
uzinei, care cuprinde numeroase pa
gini de glorie scrise de comuniști, de 
muncitorii cei mai înaintați, vorbi-' 
torul a subliniat că după mă
rețul aot de la 23. August 1944, care a 
deschis o eră nouă în istoria țării, 
Uzina de vagoane din Arad și-a adus 
contribuția activă la refacerea poten
țialului economic al țării prin con
struirea și înzestrarea căilor ferate 
cu mijloace de transport din ce în 
ce mai perfecționate. Capacitatea de 
producție s-a dezvoltat de-la an la 
an. In. acest timp au fost înregis
trate o permanentă rididare a nive
lului calitativ și o diversificare * 
producției de vagoane, o continuă îm
bunătățire a parametrilor.

Toate succesele din anii luminoși 
ai socialismului se datoresc Partidu-

La uzina de vagoane La fabrica de mobilă
Iui Comunist Român, hotărîrii și ab
negației cu care harnicii muncitori 
din uzina noastră. în frunte cu co
muniștii, au tradus în viață politica 
științifică a partidului, s-au înregi
mentat în măreața epopee a constru
irii unei Românii socialiste multila
teral dezvoltate, demnă de talentul și 
înțelepciunea poporului nostru.

Menționînd o serie de realizări im
portante ale uzinei, vorbitorul a re
levat că anul 1971 a fost pentru co
lectivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni al uzinei uin an rodnic.

El a arătat că, prin luarea unor 
măsuri eficiente privind folosirea 
mai bună a capacităților de produc
ție și a forței de muncă, cu investi
ții minime, pentru eliminarea unor 
locuri înguste, și diversificînd pro
ducția de vagoane de complexitate 
tehnică ridicată, colectivul uzinei își 
propune să depășească prevederile 
planului cincinal.

Dorim să vă asigurăm, iubite to
varășe Ceaușescu, că, sub conduce
rea și îndrumarea organizației de 
partid, sîntem profund angajați pen
tru traducerea în viață a vastului 
program de educare marxist-leninistă 
elaborat de dumneavoastră — pro
gram luminos, de o înaltă valoare 
teoretică și practică — menit să 
dezvolte și la oamenii muncii din 
uzina noastră trăsăturile înaintate 
ale omului nou, producător și pro
prietar al mijloacelor de producție, 
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului in România.

Onoarea pe care ne-o faceți azi, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înaltele distincții acordate reprezintă 
pentru noi toți un puternic imbold în 
muncă, precum și prilejul de a ne 
exprima încă o dată hotărîrea fer
mă de a ne consacra toate forțele 
și inteligența pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor de producție spo
rite pe anul 1972 și pe următorii ani 
ai cincinalului.

Luînd cuvîntul, maistrul Vasile
Bold aii Brou Muncii Socialiste, 
a exprimat bucuria și emoția pen
tru prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți conducători 
de partid și de stat, oonsiderînd-o 
o dovadă în plus a grijii pe care 
Partidul Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, o acordă 
constructorilor de vagoane, ca de 
altfel întregii noastre clase munci
toare.

Vorbitorul a relevat că angajamen
tele asumate în întrecerea socialistă 
pe 1971 au fost îndeplinite cu succes 
și că al doilea an al cincinalului a 

tnoeput cu rezultate bune. Aceasta — 
a spus el — reflectă munca plină 
de abnegație desfășurată de întregul 
ooleotiv. in frunte cu comuniștii, pe 
deplin conștienți că prin aceasta 
traduc în viață politica partidului 
nostru îndreptată spre dezvoltarea 
multilaterală a societății noastre so
cialiste, spre creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor.

în cadrul vastului program de edi
ficare a societății noi, socialiste, ela
borat de partid, prin munca eroică 
a miilor de muncitori, în frunte cu 
cei mai buni dintre ei — comuniștii 
— s-a înălțat astăzi această uzină, a 
cărei capacitate de producție a spo
rit de mai multe ori față de anul 
1938. O dată cu dezvoltarea uzinei 
a crescut continuu bunăstarea noastră 
materială și spirituală. Trăim azi o 
viață cum nu am visat înainte. Pen
tru toate acestea, ne manifestăm, și 
cu acest prilej, profunda noastră re
cunoștință, atașamentul nostru nețăr
murit față de Partidul Comunist Ro- 

mto, față de conducerea sa înțe
leaptă, în frunte cu dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Pentru mine personal, partidul, al 
cărui membru sint din 1948, a repre
zentat școala și călăuza cea mai de 
prețT’care m-a învățat că nimic nu 
se poate concepe și realiza în viață 
fără muncă. Astăzi, la peste 34 de 
ani de muncă în secția mecanică 
universală, oa strungar și maistru, 
trăiesc cea mai mare satisfacție ce 
o puteam visa vreodată.

Bucuria, mulțumirea de care mă 
simt cuprins pentru înălța distincție 
ce mi-a fost acordată de partid, titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste'1, sint 
greu de redat în cuvinte. O privesc 
ca pe un semn de înaltă prețuire și, 
manlfg-stindu-mi profunda recunoș
tință, mă angajez din toată inima 
să-mi consacru toată puterea de mun
că, priceperea și experiență pe care 
am acumulat-o, pentru ca, alături de 
tovarășii mei, să-mi sporesc contribu
ția la infăptuirea politicii partidului 
nostru, pentru continua propășire a 
patriei noastre socialiste,
. Sint foarte, bucuros că am ferici,ta 
ocazie să iau ctivîntul la acest miting, 
in prezența conducătorilor iubiți ai 
partidului și statului nostru, față de 
care simt un profund respect și un 
atașament nemărginit, a arătat apoi în 
cuvîntul său muncitorul (.udOViC 
Hajnal.

Lucrez de 15 ani în secția finisaj 
a acestei uzine, timp în care sub 
ochii mei s-au petrecut aici schim
bări uriașe. îmi amintesc cît de greu 
a trudit brigada noastră de tinichigii 
în trecut la acoperirea vagoanelor. 
Căram pe spate schelele metalice și 
încheiam manual acoperișul, st.ind ore 
întregi in genunchi. Acum, treaba a- 
ceasta o execută in locul nostru ma
caralele și aparatele de sudură. Dar 
nu numai aspectul exterior al uzinei 
și procesul muncii au suferit trans
formări. în același timp s-au produs 
schimbări adinai și în conștiința oa
menilor, uzina de vagoane a fost în
totdeauna o școală a muncii de înaltă 
calificare, a spiritului muncitoresc re
voluționar. De-abia acum însă. în 
condițiile noi de viață și de muncă, 
însușirile oamenilor se valorifică pe 
deplin.

Știm cu toții că, la un moment dat, 
au existat unele greutăți în munca 
noastră. Sintem astăzi în măsură, iu
bite tovarășe Ceaușescu, să raportăm 
cu bucurie că, prin eforturile munci
torilor — în frunte cu comuniștii — 
greutățile au fost depășite.

De colectivul uzinei ți mai ales 
de cel de la secția finisaj mă leagă 
sentimente puternice. Noi, în secție, 
muncim laolaltă bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, români, maghiari, 
germani, oameni ai muncii de dife
rite alte naționalități, cu toții în
frățiți, animați de hotărîrea de a 
contribui la dezvoltarea multilaterală 
a .patriei noastre comune. Din toată 
inima mulțumim partidului, care, prin 
politica sa Înțeleaptă, marxist-leni
nistă, ne-a făcut pe toți să simțim 
adevărata egalitate cetățenească, sin
gurul etalon fiind munca cinstită. Vă 
mulțumim, iubiți conducători, că as
tăzi, cu prilejul aniversării uzinei, 
ați venit din nou în mijlocul nostru. 
Vă mulțumim pentru activitatea ne
obosită pe care o desfășurați în ve
derea înfloririi patriei noastre și ne 
angajăm că vom răspunde prețuirii 
ce ni se acordă pi'in muncă și mai 
rodnică, și mai entuziastă.

în fața dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a subli
niat în cuvîntul său inginerul 

Scorțeanu puirtătorul unui 
omagiu solemn din partea tinerei 
generații, a acelora care nu se năs
cuseră cînd maistrul Boldan — an
tevorbitorul meu — intra pe porțile 
uzinei. Noi, membri ai Uniunii Ti
neretului Comunist sau cei care încă
nu ne putem numi vinstnici, am pus 
in slujba acestei uzine întreaga 
noastră energie, toate cunoștințele 
profesionale, făcând dovada profun
dului nostru atașament față de so
cialism, de societatea care ne-a cres
cut, care ne-a dat totul și car,e ne 
cheamă s-o slujim fără rezerve.

Pentru noi, chemarea dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general
— de a înfăptui vastul program de 
educare socialistă a tuturor oameni
lor muncii, de formare a omului nou, 
credincios idealurilor comunismului
— este mai mult decît un apel, este 
însăși rațiunea existenței noastre, 
în baza acestei rațiuni sintem răs
punzători în fața partidului și a în
tregului popor.

Consemnăm azi tradiția unei uzi
ne ce numără 80 de ani de exis
tență, dar sîntem conștienți, cu toții, 
că am și Început să scriem deja lu
cruri noi și neobișnuite în cartea 
tradițiilor ce se va citi la sărbători
rea centenarului. Atunci, desigur, nu 
voi face parte din generația tinără, 
însă vă rog să-mi permiteți ca încă 
de pe acum să fiu primul care vă 
invită la sărbătorirea evenimentului.

Noi, inginerii, tehnicienii și mun
citorii, 'avem la îndemână impresio
nante posibilități tehnico-materiale, 
pe care cunoștințele noastre sint în 
măsură să le transforme în proiecte 
și să le materializeze in produse care 
trebuie să facă faima nu numai a 
unei uzine, dar mai ales a unei so
cietăți. , -

Exprimăm aici adeziunea totală ă' 
generației tinere la programul parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a unei gene
rații înarmate cu teoria revoluționară 
a partidului și cu o solidă pregătire

Față în față cu uzina de vagoane 
se află moderna fabrică de mobilă, 
profilată îndeosebi pe confecționarea 
mobilei de artă. Este o întreprindere 
nouă — unitate coordonatoare din 
cadrul unui mare combinat de exploa
tare și industrializare a lemnului, cu 
statut de centrală industrială. Pe 
lingă unitatea principală, combinatul 
însumează Fabrica de mobilă de la 
Pincota și două unități de exploatare 
a masei lemnoase la Lipova și Sebeș. 
In total, combinatul arădean exploa
tează anual circa 650 000 mc masă 
lemnoasă.

însoțiți de Mihai Suder, ministru 
secretar de stat la Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, și de Florin Cristescu, di
rectorul general al combinatului, 
oaspeții vizitează cîteva din secțiile 
de producție. în mod deosebit impre
sionează nivelul de înzestrare tehnică 
al unității. Tot ceea ce este nou in 
tehnica prelucrării lemnului este pre
zent în dotarea fabricii : uriașe prese 
hidraulice, agregate de prelucrare 
complexă care pot efectua zece ope
rațiuni, mașini de rindeluit pe pa
tru fețe, mașini de polizat, de lustruit, 
de șlefuit.

O parte din producția întreprinde

La uzina de strunguri
,O altă întreprindere arădeană de 

prestigiu în țară și peste hotare — 
uzina de strunguri. Și aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt încon
jurați cu deosebită bucurie de mun
citori, tehnicieni și ingineri.

Oaspeții sînt invitați mai întîi în 
fața unei machete, cu ajutorul căreia 
directorul general al întreprinderii, 
Nicolae Mareea, înfățișează ultimele 
realizări pe linia dezvoltării capaci
tăților de producție și diversificării 
produselor. Sînt subliniate eforturile 
întregului colectiv, care s-a mobili
zat pentru a traduce în viață indica
țiile prețioase date' de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul vizitei 
de lucru pe care a făcut-o aici, în 
luna iulie 1970. Se arată că datorită 
măsurilor adoptate există posibilități 
ca în 1973 uzina să-și mărească pro
ducția peste prevederile planului. 
Se subliniază că sporul de pro
ducție se va înregistra atît pe 
seama intrării în funcțiune a unor 

tehnică de specialitate — tn măsură 
să dovedească cu fapte că acest 
program este realist și că exprimă 
voința și .posibilitățile unui popor 
ferm hotărît să facă din România o 
țară cu o industrie de prim rang.

Primit cu îndelungi și puternice 
aplauze, cu .ovații. și urale, a luat
cuvîntul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție de miile de participanți. 
în repetate rînduri. ouvintul secre
tarului general al partidului a fast 
subliniat cu vii și entuziaste aplau
ze. Este o puternică manifestare de 
adeziune, de dragoste față de partid 
și conducerea sa, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Cei prezenți 
își manifestă, de asemenea, deplina 
lor aprobare față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, expresie a intereselor vitale 
aile întregului popor român.

în încheierea mitingului, tovarășul 
Andrei Cervencovici a mulțumit din 
nou tovarășului Nicolae Ceaușesc- 
în numele colectivului uzinei, .»*•
ganizației județene de partid, pe.,-oV" 
tru participarea la această sărbătoa-
re, pentru caldele felicitări adresate 
uzinei de vagoane, pentru indicațiile 
prețioase date și cu această ocazie, 

în continuare, vorbitorul a spus : 
Vă asigurăm și cu acest prilej că, 

alături de toți oamenii muncii din 
județul Arad, constructorii de vagoa
ne sint ferm hotărîți să muncească 
cu dăruire și pasiune, pentru a-și 
aduce aportul deplin la realizarea 
istoricului program adoptat de Con
gresul al X-lea, programul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Vă dorim din toată inima viață 
lungă, multă sănătate și putere de 
muncă, pentru a conduce poporul 
nostru pe drumul prosperității și fe
ricirii visate de veacuri.

După miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat se întrețin priete
nește cu membrii conducerii uzinei 
sărbătorite, cu muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Conducătorilor de partid 
și de stat li se înmînează insigna ju
biliară, machete ale unor vagoane 
realizate la Arad, albume cu aspecte 
din activitatea întreprinderii. Apoi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a scris 
în cartea de onoare a uzinei : „Adre
sez calde felicitări muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și conducerii 
Uzinei de vagoane din Arad, cu pri
lejul împlinirii a 80 de ani de la în
ființarea întreprinderii. Apreciez în 
mod deosebit realizările obținute de 
harnicul colectiv al uzinei în moder
nizarea și dezvoltarea producției de 
vagoane, în mai buna organizare a 
muncii și folosirii tehnicii moderne 
și urez noi succese în indeplinirea 
.sarcinilor de mare răspundere ce-i re
vin în cadrul vastului program elabo
rat de Congresul al X-Ica al Partidu
lui Comunist Român în vederea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră".

rii este destinată exportului. Ea se 
bucură de o reputație binemeritată.

în discuția cu muncitorii și spe
cialiștii, secretarul general se inte
resează de randamentul activității în
treprinderii și recomandă intensifica
rea preocupărilor avind ca scop îm
bunătățirea calității produselor, con
comitent cu reducerea prețului de 
cost,. creșterea productivității muncii.

Este vizitată o expoziție in care sînt 
reprezentate cele mai noi creații ale 
unității. într-o sinteză a perspective
lor combinatului se arată că, în ac
tualul cincinal, unitatea își va dubla 
producția. Printre unitățile ce vor în
tregi combinatul se numără o fa
brică de plăci aglomerate, alta de 
mobilă de artă și o unitate pentru 
tapițerie.

Dfscuțiile dintre oaspeți și gazde se 
extind și asupra altor sfere de acti
vitate — calitatea produselor, efi
ciența economică, autodotarea. Se 
subliniază necesitatea lărgirii atribu
țiilor combinatului, atitin domeniul 
producției, cit și în cel al desfacerii. 

. în încheierea vizitei la fabrica de 
mobilă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a semnat în cartea de onoare a com
binatului, urind noi succese harnicu
lui colectiv.

noi capacități de producție, cît. 
mai ales, pe seama creșterii con
tinue a productivității muncii. Celor 
mai recente suprafețe de producție 
intrate în funcțiune — la vopsitorie, 
turnătorie și tratamente termice — li 
se vor adăuga altele. In timpul vi
zitei în halele uzinei se ia în dis
cuție și problema extinderii actualei 
turnătorii, corespunzător sarcinilor 
sporite din anii următori. Se anali
zează la fața locului citeva soluții, 
secretarul general al partidului di nd 
indicații concrete cu privire la efica
citatea investiției respective.

Se- vorbește cu mîndrie și despre 
cea mai nouă victorie a colectivului 
de aici : cel de-al 40 000-lea strung 
românesc. Se urmăresc ultimele pro
be la care a fost supus acest strung 
și se asistă la o demonstrație a ca
lităților sale, a parametrilor săi de 
exploatare.

(Continuare in pag. a Ill-a)
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(Urmare din pag. I) asupra cărora este necesar ca atît consiliul oamenilor muncii, cit și' întregul colectiv al uzinei să reflecteze pentru a găsi soluții mai bune decît cele prevăzute în plan. In a- ceastă privință, o sarcină importantă îi revine, desigur, și organizației de partid, care cuprinde circa 26 la sută din totalul oamenilor muncii din uzină și care trebuie să joace un rol important în realizarea cu succes a obiectivelor la care m-am referit.De altfel, cunoașteți prevederile generale ale cincinalului. întreaga țară își propune să parcurgă un drum important în următorii 5 ani. Prevederile primului an al acestui cincinal le-am îndeplinit în condiții bune. Cunoașteți datele, au fost publicate. Prevederile privind creșterea producției industriale în 1971 au fost depășite, producția sporind cu 11,5 la sută față de 1970. Este îmbucurător că și pe prima lună a anului 1972' planul s-a realizat cu o creștere de peste ■•-.3 la sută ; avem și pentru 1972 un început bun.Știu că și colectivul dumneavoastră a realizat în condiții bune atît planul pe 1971, cît și sarcinile planificate pe prima lună a noului an ; de aceea, doresc să-mi exprim convingerea că, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, colectivul uzinei de vagoane din Arad va aduce o contribuție tot mai însemnată la îndeplinirea planului de dezvoltare a României socialiste. (Aplauze puternice).Desigur, preocupîndu-ne de dezvoltarea economico-socială a țării, de creșterea producției în toate ramurile de activitate, avem în vedere ca tot ceea ce realizăm să se răsfrîngă nemijlocit asupra îmbunătățirii continue a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. Țelul suprem al întregii activități a partidului, sensul însuși al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate constă tocmai în a asigura condiții i de viață tot mai bune, mai demne pentru cei ce muncesc din Republica Socialistă România. (Aplauze 
puternice, prelungite). După măsurile care au fost luate în anul 1971 privind sporirea alocațiilor pentru copii, urmează ca în a doua parte a anului 1972 să trecem la .majorarea salariilor mici, propu- ;nîndu-ne pentru această primă ; etapă ridicarea salariului minim de 800 lei, cît este astăzi, la 1 000 lei. Urmează, de asemenea, să trecem la sporirea pensiilor, iar în anul 1973 și în continuare la sporirea tuturor salariilor, astfel ca, în conformitate cu prevederile cincinalului, veniturile reale din salarii ale oamenilor muncii, să crească cu 20 la sută. Realizarea acestor sarcini va necesita, desigur, sume mari. Se vor impune, de asemenea, eforturi sporite pentru industria noastră ușoară, producătoare de bunuri de consum, spre a putea pune la dispoziția oamenilor muncii cantități mai mari de produse și de o calitate mai bună. De asemenea, cunoașteți că și în 1971 au fost luate măsuri pentru reducerea prețurilor la unele produse — mă refer îndeosebi la aparatele de radio și de televiziune, al căror preț a fost redus cu circa 20 la sută, ceea ce a adus oamenilor muncii economii de aproape 200 milioane lei. Deci, o dată cu eforturile pentru dezvoltarea generală a patriei, facem totul ca aceasta să se reflecte în creșterea bunăstării poporului nostru.Știm că avem încă multe lipsuri, că mai sînt multe greutăți ; am pornit de la un nivel scăzut. Dar, dacă vrem ca patria noastră să se afirme ca un puternic stat socialist, să lichidăm rămînerea în urmă și să ne apropiem într-o perspectivă nu prea îndepărtată de nivelul țărilor dezvoltate din toate punctele de vedere, trebuie să depunem e- forturi mari. Știți cu toții că tot ceea ce se realizează, tot ceea ce 

La uzina de strunguri La fabrica de mobila

se făurește în România aparține oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Politica Partidului Comunist Român de a asigura deplina egalitate în drepturi tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a dus la sudarea unității națiunii noastre socialiste, la unirea tuturor eforturilor, la înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplau
ze puternice, prelungite).Cîțiva tovarăși s-au referit aici la programul elaborat de Plenara Comitetului Central din noiembrie privind dezvoltarea conștiinței socialiste, educarea oamenilor muncii din patria noastră. Dacă privim oamenii din uzina dumneavoastră, dacă privim în general clasa muncitoare din România, putem spune că în anii construcției socialiste clasa noastră muncitoare, care și numericește a crescut în ritm rapid, s-a transformat radical atît din punct de vedere al pregătirii tehnice, cît și din punct de vedere al nivelului politic, al conștiinței socialiste. Este un lucru de netăgăduit, evident pentru oricine — și mulți din cei care ne vizitează patria remarcă acest lucru — că clasa muncitoare din România își îndeplinește în mod ferm rolul său de forță conducătoare a întregii societăți socialiste românești. (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — Ceaușescu").Așa cum se vede și în uzina dumneavoastră, conducerea noilor mașini și mijloace automatizate, introducerea tehnologiilor avansate nu se pot realiza decît pe măsură ce se asigură ridicarea nivelului de cunoștințe al întregului colectiv. De aceea, apreciez preocuparea conducerii uzinei, a consiliului oamenilor muncii pentru realizarea programului stabilit de Comitetul Central și de guvern privind ridicarea cunoștințelor tehnico-profesionale ale întregului colectiv, ale tuturor oamenilor muncii. Este de înțeles că asupra acestor probleme trebuie să insistăm și mai mult; fiecare trebuie să înțeleagă că numai ridicîndu-și continuu cunoștințele tehnico-profesionale va putea să facă față sarcinilor mereu crescînde ce revin uzinei. Avem toț felul , de cursuri și trebuie să asigurăm buna lor funcționare ; dar esențialul, este ca fiecare să înțeleagă că trebuie să învețe, să învețe și iar să învețe. Oricît s-ar preda la curs, oricît de buni ar fi profesorii, inginerii și muncitorii care predau din experiența lor, dacă fiecare nu se va strădui să învețe, nu va face nimic. De aceea, ridicarea nivelului cunoștințelor generale, profesionale și tehnice depinâe nu numai de organizarea bună a cursurilor, ci de preocuparea fiecăruia de a învăța, de a deveni un muncitor sau un inginer cu o înaltă calificare. Trebuie să fim con- știenți că conducerea mașinilor de mîine .va cere muncitorului cunoștințele pe care le are inginerul de astăzi ; este clar că aceasta impune și ridicarea continuă a cunoștințelor inginerilor. Procesul dezvoltării societății noastre socialiste duce Ia apropierea dintre munca intelectuală și munca manuală, între inginer și muncitor, pe măsura creșterii gradului de dotare, de înzestrare tehnică. Insist asupra acestei probleme pentru că face parte integrantă din programul de educație socialistă, de formare a omului nou.Desigur, există și latura educației generale, a atitudinii față de muncă, față de avutul obștesc, a participării fiecăruia la dezvoltarea generală a uzinei, a țării, a răspunderii pe care fiecare, la locul său de muncă, trebuie să o aibă, atît pentru făurirea bunăstării generale, cît și a bunăstării proprii. De altfel, fiecare trebuie să înțeleagă că bunăstarea sa și a familiei sale este strîns legată de 

bunăstarea întregului colectiv, de bunăstarea generală a țării. în acest sens trebuie să acționăm, să înțelegem activitatea de educare și ridicare a conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii, ca proprietari și producători, ca stă- pîni a tot ceea ce se făurește în țara noastră, ai viitorului pe care și-l făuresc așa cum cred ei, potrivit dorinței de a trăi tot mai bine. (Aplauze prelungite).Colectivul uzinei dumneavoastră are o veche tradiție revoluționară. Aici a existat în anii ilegalității o puternică mișcare revoluționară, o puternică organizație a partidului comunist. Oamenii muncii din a- ceastă uzină au adus o contribuție de preț în lupta revoluționară împotriva burgheziei și moșierimii, împotriva asupririi, a fascismului, pentru dreptate socială, libertate și progres. Acest colectiv a adus un aport însemnat la lupta împotriva fascismului, pentru eliberarea patriei, iar în anii de după 23 August s-a aflat.în primele rînduri în lupta pentru transformarea socialistă a României. Trebuie să ridicăm nivelul muncii politico-educative Ia- înălțimea acestor tradiții bogate, revoluționare. Colectivul dumneavoastră să se afirme și în continuare puternic, sudat, înarmat cu o înaltă conștiință socialistă, să constituie un sprijin de nădejde al întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru. (A- 
plauze puternice, urale).Așa cum am spus mai înainte, aici există o organizație de partid puternică, care activează cu rezultate bune. Fără îndoială că rezultatele obținute în dezvoltarea întregii activități a uzinei sînt nemijlocit legate de munca organizației de partid, a tuturor comuniștilor, a organizației de tineret și a tuturor uteciștilor, a sindicatelor, a comisiilor de femei, a întregului colectiv. De aceea aș dori ca să a- sociez la felicitările pe care le-am adresat colectivului și organizația de partid din întreprindere și să-i urez să-și îndeplinească în condiții tot mai bune rolul său de forță organizatoare și mobilizatoare a întregului colectiv. (Aplauze pu
ternice, urale). 6Aș dori să menționez și cu acest prilej că un rol de seamă are și felul în care Comitetul municipal de partid Arad și comitetul județean știu să organizeze și să îndrume activitatea de partid și a întregului colectiv-, să se preocupe de îndeplinirea planului și de soluționarea corespunzătoare a multiplelor probleme ce se ridică în uzină. Aș putea spune că în ultimul timp comitetul municipal și comitetul județean au obținut rezultate mai bune în activitatea lor, că și ele au contribuit la îmbunătățirea activității generale din uzina dumneavoastră. De aceea cred că veți fi de acord ca, folosind prilejul acestei sărbătoriri a uzinei, să felicităm și comitetele municipal și județean de partid și să le dorim să lucreze și mai bine spre a asigura soluționarea tuturor problemelor privind atît dezvoltarea uzinei, cît și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii din municipiu și ju
deț. (Aplauze, urale puternice).Dragi tovarăși,Cunoașteți că, preocupîndu-ne de mersul înainte al României pe calea socialismului, de soluționarea multiplelor probleme ce se ridică pe această cale, de asigurarea dezvoltării armonioase a patriei noastre, ne preocupăm în același timp de dezvoltarea relațiilor și colaborării internaționale, ca parte integrantă a activității noastre de construcție socialistă, Fste clar că nici o țară — fie ea mare sau mică — nu-și poate asigura pro- ■ greșul general decît dezvoltînd colaborarea multilaterală cu celelalte țări, participînd activ la diviziunea internațională a muncii. Tocmai de aceea noi depunem o activitate intensă pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu 

toate țările socialiste, participăm la activitatea C.A.E.R., lărgim colaborarea noastră internațională cu aceste țări și cu celelalte state socialiste. Considerăm că colaborarea largă și întrajutorarea dintre țările socialiste au o mare însemnătate pentru progresul fiecărei țări socialiste, al socialismului în general — și vom acționa și în continuare în această direcție. (Aplauze puternice).Dezvoltăm, de asemenea, colaborarea cu celelalte țări ale lumii — atît cu țările în curs de dezvoltare, cît și cu statele capitaliste mai dezvoltate. Această colaborare, intensificarea relațiilor multilaterale constituie o parte integrantă a politicii noastre internaționale de participare la diviziunea internațională a muncii, de promovare în lume a principiilor dezvoltării libere, independente a tuturor națiunilor, de luptă pentru asigurarea păcij și colaborării internaționale. 
(Aplauze îndelungate).Cunoașteți eforturile făcute de țara noastră, alături de alte state, pentru înfăptuirea securității în Europa. Cunoașteți rezultatele ultimei întîlniri de la Praga a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, întîlnire care a stabilit un șir de măsuri practice în vederea trecerii cît mai rapide la pregătirea și convocarea conferinței general-europene. Noi dorim să facem totul pentru a ne aduce contribuția la statornicirea pe acest continent a unor relații de colaborare în toate domeniile de activitate și între toate statele. Considerăm că sînt condiții favorabile în această privință și vom milita, împreună cu toate celelalte state — socialiste și nesocialiste — pentru a realiza cît mai repede acest deziderat. Dorim să' realizăm în Europa o lume a colaborării și 

a păcii. (Aplauze puternice).Nu doresc să mă refer acum la alte probleme internaționale; vă sînt cunoscute. Ceea ce vă pot spune este că politica externă a partidului și guvernului nostru a adus numeroși prieteni României, pe toate meridianele globului, că niciodată România nu a avut atîția prieteni ca astăzi ! Vom face totul pentru a dezvolta aceste prietenii, pentru a contribui la crearea unei lumi în care să înceteze războaiele și conflictele militare, politica ■de amestec în treburile altor state, pentru ,a așeza.,,la,.b.aza .. relațiilor întrestate, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, avantajului reciproc, pentru a face să se renunțe la forță și la amenințarea cu forța în relațiile între state. Acestea sînt deziderate îmbrățișate de întreaga lume și care se vor impune cu siguranță în viața internațională. (Aplauze 
îndelungate). \Iom milita, împreună cu toate celelalte state — socialiste și nesocialiste — pentru a le realiza. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,In încheiere aș dori să-mi exprim încă o dată convingerea că colectivul dumneavoastră nu va precupeți nici un efort pentru a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile prevăzute în plan — căruia urmează să-i aduceți îmbunătățiri în sensul celor spuse mai înainte — că Uzina de vagoane din Arad va aduce și în acest cincinal un aport însemnat la modernizarea transporturilor din patria noastră, la dezvoltarea generală a României socialiste pe calea bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze și ovații puter
nice).Vă doresc din toată inima noi și noi succese în îndeplinirea acestor sarcini de onoare. (Aplauze prelun
gite ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").Vă doresc dumneavoastră și familiilor dumneavoastră multă sănătate și multă fericire ! (Urale, 
ovații puternice ; se scandează mi
nute în șir : „Ceaușescu — P.C.R.").

Ample discuții Intre oaspeți și gazde 
au loc cu privire la perspectivele fa
bricației în următorii ani. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă gazde
lor să continue diversificarea produse
lor, să se îngrijească de asigurarea 
tuturor măsurilor tehnico-organizato- 
rice, în așa fel încît uzina să poată fi 
în măsură să satisfacă solicitările 
pentru un larg cerc de beneficiari, să 
promoveze continuu progresul teh
nic-cunoscut pe plan mondial, pentru 
oa strungurile românești să țină 
mereu pasul cu exigențele tehnicii 
moderne. Aceasta cere, subliniază 
secretarul general, o preocupare sus
ținută pentru ridicarea continuă a 
calificării cadrelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni.

Factorii de conducere ai Întreprin

Pe un nou și mare șantier 

al industriei chimice
După-amiază, vizita de lucru a to

varășului Nicolae Ceaușescu și a ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat continuă pe șantierul din vecină
tatea comunei Vladimirescu, unde se 
va înălța primul combinat de îngră
șăminte chimice din vestul țării. Am
plasarea și construirea acestei uni
tăți în zona Arad. constituie o parte 
componentă a vastei opere de indus
trializare socialistă a României, de 
dezvoltare armonioasă a tuturor ju
dețelor țării, politică consecvent pro
movată de Partidul Comunist Român, 
de guvernul țării.

De-a lungul șoselei ce duce la șan
tierul combinatului, mii de arădeni 
și locuitori ai satelor din jur — ro
mâni, maghiari, germani — îi în- 
tîmpină cu multă căldură pe secre
tarul general al partidului și pe cei
lalți conducători de partid și de stat.

în fața machetelor și planșelor care 
anticipează contururile viitoarelor u- 
nități ale combinatului, oaspeții sint 
întîmpinați de Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industriale. Direc
torul acestei unități, Axente Tisan, 
și directorul Grupului de șantiere A- 
rad, care execută această lucrare, Iosif 
Cun, informează despre stadiul or
ganizării șantierului, amplasarea 
principalelor unități, colaborarea cu 
alte întreprinderi și instituții-din țară.

Se arată că noua unitate va intra în 
funcțiune în viitorii ani cu o produc
ție fizică anuală de 1 000 000 tone în
grășăminte. Ea va cuprinde o fabri
că de amoniac, alta de acid azotic și

Schimb de păreri despre 

problemele edilitare ale Aradului
* ■ ■

La sediul consiliului popular mu
nicipal. între conducătorii de partid 
și de stat și edilii orașului are loc un 
dialog pe tema dezvoltării urbanis
tice a Aradului în perioada de pînă 
în 1985. Una dintre cele mai întinse 
așezări urbane ale țării, circa 3 420 
ha, orașul de pe Mureș dispune, din 
această cauză, de una din densitățile 
cele mai mici, situație care impune 
adoptarea, în planul de sistematizare 
de perspectivă, a unor soluții care să 
ducă la sporirea densității construc
țiilor de locuințe, la limitarea extin
derii lor dincolo de perimetrul oră
șenesc actual.

între noutățile urbanistice care vor 
dobîndi în anii ce vin contur faptic 
se înscriu crearea a două cartiere 
moderne în extremitățile de est și 
vest, un complex de agrement in 
zona cuprinsă în bucla' Mureșului, 
noi dotări social-culturale, un hotel 
de' mare capacitate, poduri și pasare
le noi peste Mureș, o magistrală ru
tieră de ocol, modernizarea liniei fe
rate electrice Arad—Lipova. într-o 
primă etapă, municipiul își va îmbo
găți fondul locativ cu 20 000 de apar
tamente. Se apreciază că unele obiec
tive din schița de sistematizare — 
hotelul, spitalul și altele — nu se 
bucură de o soluție optimă în ce 
privește amplasamentul și se reco
mandă restudierea problemei.

★

Seara, la teatrul de stat din oraș, 
în cinstea oaspeților, artiștii ama
tori de la uzina de vagoane au pre
zentat un frumos program artistic 
infățișînd istoricul uzinei de la în

derii arată că oirca 40 la sută din 
producția industrială a întreprinderii 
din anul 1975 va fi constituită din 
produse noi sau modernizate. Pînă 
la sfîrșitul actualului cincinal, și di
versificarea producției va urca la cota 
a 30 de tipuri.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu a 
semnat apoi în cartea de onoare, 
transmițînd colectivului uzinei noi și 
noi succese în muncă.

La amiază, în moderna cantină- 
restaurant a uzinei de vagoane, tova
rășii Nicolae Ceaurescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Maxim 
Berghianu și ceilalți oaspeți au parti
cipat la o masă tovărășească împreună 
cu organele locale de partid și de 
stat, cadre de conducere din marile 
unități industriale ale municipiului, 
muncitori, tehnicieni și ingineri ai u- 
zinei sărbătorite.

fabrica propriu-zisă de îngrășăminte 
chimice. Pină acum au fost terminate 
lucrările de organizare a șantierului, 
au fost începute unele unități au
xiliare — atelierul mecanic, depozitul 
de fosfați, magazia centrală, căile de 
acces etc, Sînt relevate preocupările 
conducerii șantierului și ale altor 
factori de răspundere pentru promo
varea metodelor industriale în lucră
rile de construcții, bazate pe expe
riența acumulată pe alte șantiere si
milare din țară, asigurarea de con
diții tot mai bune de muncă și, de 
viață pentru constructori și de pre
gătire a viitorilor chimiști. Valorifi
carea superioară a diferitelor materii 
prime se va materializa aici într-o 
mare cantitate de îngrășăminte chi
mice complexe menite să satisfacă 
tot mai bine cerințele sporite ale 
producției agricole a țării.

Apreciind activitatea depusă plnă 
acum pe acest șantier, secretarul ge
neral al partidului recomandă utili
zarea cît mai eficientă a tuturor mij
loacelor de lucru, gospodărirea ju
dicioasă a materialelor, intensificarea 
legăturilor dintre constructor, pro- 
iectanți și beneficiari în vederea 
respectării termenelor de punere în 
funcțiune a capacităților de produc
ție la parametrii proiectați.

Potrivit tradiției, secretarul gene
ral al partidului a fost invitat să a- 
șeze piatra de temelie Ia prima uni
tate de producție a combinatului — 
hala de fabricație a produselor finite.

ființarea el șl plnă in prezent. De a- 
semenea, a fost prezentată o suită 
de dansuri românești și ale naționa
lităților conlocuitoare.

La sfîrșitul spectacolului, artiștilor 
amatori le-au fost oferite flori.

★

împlinirea a 80 de ani de existen
ță a prestigioasei Uzine constructoare 
de vagoane din Arad a prilejuit o 
mare sărbătoare pentru oamenii 
muncii din întreprindere și din în
tregul oraș. Prezența secretarului 
general al partidului, a celorlalți con
ducători de partid și de stat la acest 
eveniment este o nouă mărturie a 
prețuirii pe care partidul o acordă 
clasei noastre muncitoare, a grijii 
permanente pentru dezvoltarea in
dustriei, factor hotărîtor în făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Pretutindeni, oamenii muncii ară
deni au întîmpinat cu căldură pe se
cretarul general al partidului, pe cei
lalți conducători de partid și de stat, 
exprimîndu-și cu acest prilej depli
na lor aprobare față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrea de a Înfăptui 
neabătut vastul program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
pentru înflorirea continuă a Româ
niei socialiste.

Reportai realizat de
Ion MĂRGINEANU
N. Popescu-BOGDANESTI 
Mircea S. IONESCU

Experiența 
fruntașilor

(Urmare din pag. I)

Iată numai cîteva mostre ale unor 
limite de variabilitate care, prin 
însăși amplitudinea lor, exprimă 
mărimea rezervelor nevalorificate 
pentru creșterea recoltelor. La grîu, 
spre exemplu, „plus variantele" 
înseamnă producții medii la 
hectar de 3 800_ kg la cooperativa 
agricolă din. Reghin, 3 570 kg la cea 
din Tg. Mureș, 3 464 kg la Nazna, 
peste 3 400 kg la Acățari etc. Sînt 
rezultate determinate nu de condi
țiile climatice, ci de cooperatori, de 
hărnicia și priceperea lor unite cu 
eforturile mecanizatorilor, cu apor
tul specialiștilor, care oferă și cer
titudinea mărimii recoltelor viitoa
re. Este la mijloc o experiență care 
iși etalează „caratele" în mod și 
mai convingător la culturile prăsi
toare, unde influența muncii coope
ratorilor este determinată într-un 
grad și mai ridicat. La cooperativa 
agricolă din Ungheni producția, la 
porumb, a fost anul trecut de 5 218 
kg la ha, dar in alte unități este 
departe de a atinge o medie de 
două mii kg. Totodată s-a subliniat 
necesitatea ca uniunea coope
ratistă, celelalte organe județene 
să-și împrospăteze stilul de mun
că în concordanță cu realitățile 
noi ale satului, să părăsească modul 
pompieristic de a munci în așa-zi- 
sele campanii, să - prevină neajun
surile și lipsurile. „U.J.C.A.P.-ul 
nostru — spunea tehniciană Maria 
Manta, brigadieră la cooperativa a- 
gricolă din Crăiești — ar aduce cea 
mai mare contribuție la desfășura
rea lucrărilor agricole dacă, acum, 
și nu abia la primăvară, s-ar ocupa 
mai mult de generalizarea celor mai 
bune experiențe sau de rezolvarea 
unor probleme-cheie, cum ar fi di
ferențierea producției și tarifelor 
în aplicarea acordului global. Preo
cuparea pentru generalizarea me
todelor înaintate, pentru înlesni
rea schimbului de experiență între 
cooperativele agricole in loc să 
crească, pe alocuri, a scăzut. For
me intrate în obișnuință de a apela 
la ceea ce este bun, de a transmite 
unii altora modalitățile de a re
zolva diferite probleme ar trebui 
să cunoască o intensitate mai mare.

Necesitatea de a se ocupa 
de problemele referitoare la struc
tura și dinamica forței de mun
că și, nu în ultimul rind, la e- 
ficiența cheltuielilor de muncă vie 
și materializată constituie, de a- 
semenea, cerințe de prim ordin pe 
care participanții Ia conferință 
le-au pus în fața uniunii coopera
tiste județene. Cu atît mai mult se 
justifică direcționarea eforturilor 
spre aceste probleme cu cît, in e- 
voluția diferitelor cooperative, in
tervin schimbări determinate de 
procesul de urbanizare, de diver
sificarea profesiilor și, în pri
mul rînd, de atragerea unei mari 
părți din forța de muncă activă în 
fabrici și pe șantiere. „Uniunea 
noastră cooperatistă, ca și celelalte 
organe județene, ar fi bine să țină 
seama de realitatea că noi, femeile, 
avem un rost mai mare decît în tre
cut în ceea ce privește mersul îna
inte al cooperativelor agricole — 
spunea cooperatoarea Emma Șan- 
dor, brigadieră de cîmp la coopera
tiva agricolă Mureșeni. La noi fe
meile alcătuiesc cam 70 la sută din 
totalul forței de muncă. Ele iau 
parte activă, exemplară, la muncă 
și la conducerea treburilor obștești".

Cele mai revelatoare intervenții 
ale vorbitorilor s-au referit la ne
cesitatea punerii in valoare a uneia 
dintre cele mai mari componente 
ale avuției obștești ; animalele pro
prietate obștească. Este firesc să fie 
așa, mai ales într-un județ cu o 
veche și prețioasă tradiție în zooteh
nie, cu întinse suprafețe de pajiști 
naturale. Aceste condiții favorizante 
nu sint fructificate, producția de 
lapte este sub nivelul mediu pe 
țară. Pentru redresarea zootehniei, 
așa cum au subliniat mai mulți vor
bitori, este nevoie de eforturi con
vergente din partea organelor agri
cole județene, a consiliilor de con
ducere și specialiștilor din unități. 
„Sînt mulți președinți de coopera
tive care în anii trecuți ar fi dat 
bucuroși cite o vadră de palincă 
pentru a scăpa de păsări, atunci 
cînd acestea se creșteau prin multe 
unități cooperatiste. N-aș putea 
spune că la noi mentalitatea ar fi 
fost alta — relata la conferință to
varășul Liviu Corla, președintele 
cooperativei agricole Bogata. Nu
mai că noi ne-am gindit, ne-am 
frămîntat, am discutat cu coo
peratorii și nu ne-am lăsat 
plină cînd n-am făcut un sector 
avicol pe cinste. Din totalul de opt 
milioane de lei cît însumează veni
turile bănești ale cooperativei, trei 
milioane provin numai din crește
rea păsărilor. Beneficiul net din 
acest sector s-a ridicat anul trecut 
la 1 204 712 Iei. Stă în puterile noas
tre să realizăm mai mult. Anul 
trecut am obținut, în medie, 234 
ouă de fiecare găină, rezultat apro
piat de cele din țări cu agricultură 
dezvoltată".

La conferință s-a subliniat nece
sitatea de a se acorda prioritate re
zolvării problemelor complexe din 
domeniul creșterii taurinelor, specie 
cu cea mai mare pondere în zooteh
nia județului. Crearea de îngrășă- 
torii de taurine cu flux tehnologic 
modern, rcamenajarca interioară • 
unor grajduri existente și trecerea 
Ia sistemul de întreținere pe gră
tare au triplat capacitatea de adă- 
postire și productivitatea muncii în
grijitorilor. „Eu, după ce am 
încheiat munca la cîmp, m-am 
gîndit să nu-mi treacă iarna fără 
folos și m-am apucat de muncă în 
zootehnie, își depăna gîndurile coo
peratoarea Aurelia Lepădat, de la 
cooperativa agricolă Vînători. Am 
luat în primire un lot de viței, să-i 
cresc și să-i îngrijesc". Cuvintele ei 
au fost primite cu aplauze de par
ticipanții la conferință. Rămîne ca 
organele agricole județene să sti
muleze astfel de inițiative.

Ideea de a fructifica cit mai 
deplin resursele fiecărei cooperati
ve, puternic reliefată în documente
le conferinței și în cuvîntul partici- 
panților, angajamentele asumate 
exprimă hotărîrea tuturor coopera
torilor de a munci neobosit pentru 
dezvoltarea mai rapidă a agricul
turii țării, înflorirea vieții social- 
economice a satului românesc.
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FAPTUL!
divers;
La primul I 
milion

Sala Teatrului de Stat din . 
Sibiu. Spectacolul nu începuse, I 
dar aplauzele nu mai conteneau. | 
Nu erau obișnuitele aplauze 
dinaintea ridicării cortinei. De I 
data aceasta, era chemat la ram- I 
pă... un spectator pe care toți • 
actorii îl așteptau cu emoție de i 
eiteva săptămîni de zile. Pentru I 
că, o dată cu el, secția germană | 
a teatrului înregistra primul său . 
milion de spectatori. Cu acest I 
prilej, medicului veterinar Al- I 
bert Schneider i s-a înmînat o ' 
sticlă de șampanie și un buchet | 
de flori. De menționat că, de Ia 
primul spectacol prezentat la 27 I 
noiembrie 1956, acest colectiv de . 
actori a pus în scenă 90 de piese I 
cu care a prezentat aproape 4 000 I 
de spectacole. La un asemenea ’ 
jubileu, se cuvine să le urăm și I 
noi ,,La cît mai multe spectacole I 
și la cit mai multe... milioane 1". «

Ce s-a ghicit 
în cafea

Nu demult, In cadrul acestei 
rubrici („Scînteia" nr. 9 026), a 
apărut o notă in care se sem
nala că in unitățile comerciale 
din oralul Șimleul Silvaniei a 
fost adusă de la depozitul 
U.J.C.C. Sălaj circa o tonă de 
cafea alterată spre a fi pusă în I 
vînzare. Ce s-a întîmplat după 
aceasta 1 Inspectoratul județean 
pentru controlul calității produ
selor a dispus ca întregul stoc 
de aproape 10 tone de cafea, 
existent in depozitul din Zalău, 
să fie supus unor analize spe
ciale de laborator. In urma aces
tora, Inspectoratul sanitar de 
stat a ordonat retragerea din co
merț a cafelei respective, deoa
rece era necorespunzătoare pen
tru consumul public. De atunci 
insă, irt orașul Zalău, in loc de 
cafea, se poate servi doar... în
ghețată polar ! Să recunoaștem, 
cei din vina cărora s-au stricat 
aproape 10 tone de cafea au 
toate motivele ...să înghețe din 
pricina consecințelor ce-i așteap
tă in urma acestei neglijențe. 
Și, din cite se pare, este necesar 
ca forurile de resort să ia mă
suri urgente in acest sens. Pen
tru că. altfel, cine știe ce sur
prize li se vor mai oferi consu
matorilor in cofetăriile din 
Zalău ?

Incendiu 
de la un 
stingățor 
de incendii!

Din cîte se pare, una din ma
rile dorinți ale lui Dumitru Bo- 
nea, instalator la Trustul de in
stalații și montaje București, 
sectorul Fieni-Dimbovița, era 
ca pompierii să nu mai vadă... 
focul ! în consecință, de mai 
multă vreme a început „să coa
că" ideea unei sobe capabile să 
se stingă singură cînd se incen
diază. Acum eiteva zile, convins 
că dospise destul de bine proiec
tul unei asemenea sobe, s-a 
apucat de treabă. A luat un stin- 
gător de incendiu, l-a umplut 
sub presiune cu motorină și 
oxigen industrial și, „arzătorul" 
fiind astfel gata, i-a dat foc ! 
Rezultatul ? O explozie de mari 
proporții, în urma căreia atît el 
cît și alți patru colegi de-ai săi, 
aflați de față la această „expe
riență", au suferit arsuri grave, 
în prezent, toți cinci sînt inter
nați în spital.

După moar
tea lebedelor

Intr-una din zilele trecute, 
trei persoană, înarmate cu puști 
de vinătoare, s-au îmbarcat la 
bordul remorcherului „Livada". 
La eiteva minute după ce re
morcherul a părăsit portul de la 
Chiscani, pe Dunăre a apărut 
un cîrd de șapte lebede. Se re- 
trăseseră pe firul ei, deoarece 
bălțile înghețaseră. De îndată ce 
le-au zărit, cei trei vinători — 
cu toate că aceste păsări sînt 
considerate prin lege monu
mente ale naturii - și-au dus 
puștile la ochi și, fără nici o 
ezitare, au împușcat șase din 
ele. In prezent, organele de re
sort efectuează cercetările ne
cesare pentru descoperirea și 
sancționarea celor ce au săvirșit 
această faptă.

Liniște
într-o noapte, Ilie Botezatu și 

Vasile Savin, amîndoi salariați 
la fabrica „Letea" din Bacău, 
au pătruns pe neobservate în 
clubul întreprinderii și. nici una. 
nici două, au dispărut cu... sta
ția de amplificare ! A doua zi, 
conducerea clubului a intrat în 
alertă. Stația de amplificare nu 
era însă nicăieri. Sesizate des
pre această dispariție, organele 
de resort au intrat imediat pe 
recepție și, cum stația de am
plificare nu putea să tacă multă 
vreme, au reușit să-i repereze 
locul cu precizie. Se afla într-un 
cămin al fabricii, in camera lui 
Ilie Botezatu. care, știind să 
cînte la chitară, abia intrase „in 
emisie". în vreme ce Vasile Sa
vin îl urmărea la un difuzor 
instalat intr-o altă cameră 1 
Pînă Ia urmă, pentru că era... 
prea cu cîntec. această ispravă 
s-a terminat in nota prevăzută 
de lege. Judecați în fata colegi
lor lor de muncă. în aceeași în
căpere din care au sustras sta
ția, cei doi își execută acum 
„partiturile" -primite, fără mi
crofon și difuzoare. într-o... li
niște deplină.

Rubrică redoctotâ de i 
Dumitru TÎRCO8 
Gheorqhe DAVID 

ți corespondenții „Scînteii"

Am asistat ieri Ia confe
rința de presă oferită de 
echipa de creație a filmu
lui „Puterea și Adevărul", a 
cărui premieră va avea loc, 
după cum se știe, luni sea
ra. Precedată de prezen
tarea noii realizări a stu
dioului „București", această 
întîlnire dintre cineaști și 
critici — întîlnire organiza
tă în mod obișnuit cu pri
lejul lansării premierelor 
cinematografice românești 
— a prilejuit un larg 
schimb de opinii pe tema 
filmului de actualitate, a 
raportului între artistic și 
politic în creația cinemato
grafică. Discuția a, rele
vat aspecte interesante ale 
dezbaterii de idei și ale con
fruntării de mentalități care 
fac obiectul filmului „Pu
terea și Adevărul", subli
niind maturitatea politică a 
concluziilor de ansamblu, 
virtuțile artistice ale pelicu
lei. autentica reușită a în
tregii echipe de creație a 
acestui film realizat în ter
menii unei arte profund 
angajate social.

Publicăm în cele ce 
urmează răspunsurile pe 
care ni le-au dat. in cadrul 
unui interviu, autorii nou
lui film : scriitorul Titus 
Popovici și regizorul Mano- 
le Marcus.

Pentru început, l-am ru
gat pe autorul scenariului 
să ne spună cum a con
ceput acest film care îm
brățișează o perioadă de 20 
de ani din istoria recentă a 
societății noastre (1944— 
1965), și care este tema ur
mărită în „Puterea și Ade
vărul".

— Am pornit de la ideea 
de a prezenta, pe fundalul 
evenimentelor istorice mai 
importante, un fenomen so
cial — respectiv destinul cî- 
torva comuniști, oameni pe 
care-i unește credința ne
strămutată în același ideal, 
iar uneori îi desparte — și 
citeodată foarte grav — 
concepția asupra metodelor 
prin oare acest ideal poate 
deveni realitate — ne-a 
răspuns Titus Popovici, 
precizind că n-ar dori să 
insiste asupra subiectului 
propriu zis, pentru a nu 
știrbi interesul spectatorilor 
de a descoperi ei înșiși as
pecte și fenomene proprii 
unor realități trăite de ge
nerația care împlinește as
tăzi 40 de ani. „Ceea ce 
m-a preocupat în primul 
rînd — a continuat interlo
cutorul — a fost ca imagi- 
nînd caracterele și conflic
tele acestui film, să sugerez 
prin intermediul lor anu

mite procese specifice, din
tre cele mai acute, ale ma
turizării societății noastre 
socialiste. Am conceput 
„Puterea și Adevărul" — 
de fapt două filme care al
cătuiesc un întreg — ca un 
film politic".

— In ce rezidă caracterul 
politic al acestui film ?

— Socot „Puterea și Ade
vărul" un film direct poli
tic pentru că miezul său îl

rii în om ; Ideea „puterii" 
înțeleasă ca mandat din 
partea poporului și nu ca 
răsplată a unor merite po
litice — oricît de impor
tante — care niciodată nu 
pot compensa rămînerea în 
urma vieții, a dezvoltării 
sociale.

— Caracterul politic a! 
filmului decurge și din 
atitudinea autorilor față de 
realitățile evocate — a-

In preajma
confruntării

cu publicul
Interviu cu autorii filmului 
„PUTEREA Șl ADEVĂRUL"

constituie o dezbatere de 
idei politice, și anume ne
cesitatea bătăliei perma
nente — în orice moment, 
oricit de dificil și oticit de 
complex — pentru apărarea 
și adîncirea democrației so
cialiste ; o dezbatere artisti
că ce își găsește argumente 
în contradicțiile și greșelile 
dureroase ale trecutului, dar 
care afirmă — evocînd un 
proces complex, fără pre
cedent in istoria poporului 
nostru — triumful concep
țiilor înaintate în ce pri
vește adevărul revoluției, 
ea o cucerire a maselor 
care, sub conducerea parti
dului, duc pe umeri con
struirea noii societăți. Iar 
una dintre ideile-cheie, a- 
supra căreia am insistat, 
este aceea a necesității 
continue a autoperfecționă- 
rii, a înțelegerii, a încrede-

daugă regizorul Manole 
Marcus. Scenariul — și fil
mul, implicit — nu consem
nează „obiectiv" procese și 
fenomene, ci exprimă po
ziția noastră, o poziție cla
ră, total angajată, în evoca
rea unor realități pe care 
le-am trăit și pe care astăzi 
le privim și le cintărim prin 
prisma înțelegerii sensului 
dezvoltării istorice, de pe 
poziția noastră de creatori 
comuniști. Personal, ca și 
interpreții, întreaga echipă 
am realizat acest film cu 
sentimentul unei profunde 
responsabilități, o responsa
bilitate politică și artistică 
in același timp.

— In ce manieră e reali
zat filmul, din punct , de 
vedere regizoral ?

— într-o manieră cît se 
poate de directă, de acce
sibilă în înțelesul bun al

acestei noțiuni. Am mizat 
mult pe actori, care joacă, 
după părerea mea, exce
lent. Densitatea de idei și 
dramatismul scenariului 
m-au determinat să nu 
recurg la nici un fel de 
artificii de limbaj, să caut 
drumul cel mai direct spre 
marele public. Apropiata 
confruntare cu spectatorii 
va confirma în ce măsură 
am găsit acest drum.

— Desigur, nu e deloc 
ușor să fac un bilanț — mai 
ales înainte de marele exa
men, întîlnirea cu publicul
— la un film al cărui sce
nariu l-am scris acum pa
tru ani și care, pe parcurs, 
a trecut prin numeroase 
metamorfoze din dorința 
mea și a lui Manole Mar
cus de a da o formă cit 
mai clară mesajului nostru
— ne-a spus in încheiere 
Titus Popovici, Pot însă să 
afirm — după trei ani de 
muncă încordată, cu un co
lectiv admirabil, cu care 
am realizat o colaborare ar
tistică și politică în sensul 
cel mai complex și îmbucu
rător al cuvîntului — că 
„Puterea și Adevărul" re
prezintă, după părerea mea. 
un început al unei direcții 
pe care o consider nu nu
mai fertilă, dar și necesară 
pentru maturizarea cinema
tografiei noastre : medita
ția artistică asupra pro
blemelor contemporane, 
dialogul artistului cu isto
ria înțeleasă. Si poate că 
dacă am fi început acest 
lucru mai de mult, dacă 
..Puterea și Adevărul" ar fi 
fost precedat de alte reali
zări consacrate problemelor 
contemporane, filmul nos
tru ar fi fost lipsit de unele 
lungimi izvorîte din do
rința și, uneori, din necesi
tatea de a spune mai mult 
decît cerea tema propriu- 
zisă (aceasta nu din nece
sitatea intimă a operei de 
artă, ci din obligația de a 
„aminti" măcar problema
tici care, atiția ani, au 
rămas în afara focarului 
cinematografic). De,aici în
colo, glasul creatorilor a- 
cestui film „amuțește" ; ur
mează — și-I așteptăm cu 
încredere și emoție — glasul 
spectatorului, căruia am in
tenționat sări punem în 
față un fragment din pro
pria lui istorie.

...Am văzut filmul. Neîn
doielnic, autorii săi, actorii, 
întreaga echipă șe pot pre
zenta optimiști la apropiata 
confruntare cu publicul.

D. COSTIN

ȘTIINȚIFICE A C.S.P.• «
Vineri s-au încheiat lucrările ce

lei de-a Il-a sesiuni de comunicări 
științifice a Comitetului de Stat al 
Planificării cu tema „Perfecționa
rea activității de planificare".

Cele peste 100 de comunicări pre
zentate de specialiști din C.S.P.. din 
unități economice, ministere, insti
tute de cercetări și de invățămînt 
superior au oferit participanților 
posibilitatea să dezbată amplu, de pe 
pozițiile concepției materialist-dia- 
lectice, aspecte teoretice și practice 
ale planificării în etapa actuală de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră. 
Reuniunea a prilejuit o fructuoasă 
confruntare de opinii în probleme de 
mare importanță și complexitate 
cum sînt cele privind metodele de 
elaborare și fundamentare a planu
lui, de întocmire a prognozelor, de 
cuantificare a proceselor economice, 
de folosire a metodelor și tehnicilor 
moderne în scopul îmbunătățirii 
continue a muncii de planificare.

In încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se arată, printre 
altele :

Lucrările sesiunii au constituit un 
prilej de manifestare a adeziunii de
pline a tuturor participanților față 
de politica partidului privind perfec
ționarea întregii activități econo- 
mico-sociale. hotărirea lor fermă de 
a munci neobosit pentru înfăptuirea 
ei. Studiile, sugestiile și propunerile 
făcute in cadrul acestei manifestări 
științifice ne propunem să le valo
rificăm în activitatea noastră prac
tică, astfel incit ele să constituie un 
imbold pentru lărgirea continuă a 
cunoștințelor noastre ideologice și 
profesionale, pentru abordarea unor 
noi aspecte ale perfecționării pla
nificării.

Noi, lucrătorii Comitetului de Stat 
al Planificării, în frunte cu comu
niștii, vă exprimăm cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, recunoștința noastră pentru 
îndrumarea și orientarea pe care ni 
le dați în permanență. Ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort, să 
depunem întreaga noastră putere de 
muncă și creație pentru sporirea con
tribuției la dezvoltarea în ritmuri sus
ținute a economiei naționale, la mo
dernizarea structurilor și creșterea 
eficienței economice, pentru ca, Sub 
conducerea partidului, patria noastră 
să înainteze rapid pe calea progre
sului, prosperității și civilizației, pe 
drumul societății socialiste multilate
ral dezvoltate. (Agerpres)

Spectacolul de gală 

al ansamblului

Operei „Phibada" din Phenian
Ausarnblul operei „Phlbada" din 

Phenian și-a inaugurat turneul în 
țara noastră printr-un spectacol de 
gală cu opera „Marea de singe", 
susținut, vineri seara, pe scena Ope
rei Române din București..

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Pană, Emil Drăgănescu, 
Dumitru Popescu, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Gere, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, Mir
cea Malița, ministrul educației și în- 
vățămîntului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob- ' 
ștești, personalități ale vieții cultu
rale și artistice, ziariști, un numeros 
public.

A luat parte delegația guvernamen
tală a Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de Hă Dam, 
ministrul afacerilor externe, care 
face o vizită oficială în țara noastră.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene ■ la 
București, și membri ai ambasadei. 
Erau, de asemenea, prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

Opera revoluționară „Marea de 
singe" este o creație artistică inspi
rată din lupta dirză a poporului co
reean împotriva cotropitorilor japo
nezi. Ea redă destinul unei femei care, 
înrolată într-un detașament al arma
tei de partizani, luptă cu eroism pen
tru victoria finală a revoluției, pen
tru împlinirea năzuinței ei, a tuturor 
celor asupriți, de a trăi o viață dem
nă. pentru eliberarea și independența 
patriei, a întregului popor.

Opera prezentată s-a bucurat de 
un frumos succes, fiind răsplătită cu 
vii aplauze, ca de altfel și măiestria 
interpretativă a artiștilor coreeni.

în pauză, conducătorii de partid și 
de stat s-au întreținut călduros cu 
Zang Ciăl, adjunct al ministrului 
culturii al R.P.D. Coreene, care se 
află în țara noastră împreună cu an
samblul operei „Phibada", cu membri 
ai conducerii acestui colectiv artistic, 
cu interpret!, felicitîndu-i pentru 
spectacolul realizat.

Solilor artei din R.P.D. Coreeană 
le-au fost oferite flori din partea 
oonducerii de partid și de stat.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a primit vineri 11 februarie 
1972 pe tovarășul Zang Ciăl, adjunct 
al ministrului culturii al R.P.D. Co
reene, împreună cu membri ai con
ducerii ansamblului Operei „Phiba
da" din Phenian.

A participat Ion Brad, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

Au fost prezenți Li Ho Zang, con
silier al ambasadei R.P.D. Coreene 
la București, membri ai ambasadei.

întrevederea, in cadrul căreia «-? 
discutat despre dezvoltarea conți?'. .. 
a colaborării culturale dintre ce 
două țări și a posibilităților de inten
sificare a schimburilor de valori spi
rituale româno-coreene, s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de cordialitate 
și caldă prietenie tovărășească.

★
In cursul aceleiași zile, tovarășul 

Dumitru Popescu a oferit o masă 
în cinstea oaspeților din R.P.D. Co
reeană.

Au participat Ion Brad, LI Ho 
Zang, consilier al ambasadei R.P.D. 
Coreene la București, și membri ai 
ambasadei.

A doua reuniune de lucru a Comisiei mixte
de istorici din România și Ungaria

SAPTÂMÎNA VIITOARE PE ECRANE:

„POVESTE DE DRAGOSTE"

O produefie a studiourilor din R. P. Ungară, un film de Istvân Szabo. 
Cu : Judith Halâsz, Andrâs Balint
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• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : PATRIA — 10; 12,30; 
16: 18,30; 21, GLORIA - 9; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, TOMIS - 
12; 14,30; 17.15; 20.
e Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,45; 18;
18,30; 21.
• Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
CAPITOL - 9.15; 11,30; 14; 16.15: 
18,30: 20,45.
n Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18,15; 20,30, BUCUREȘTI - 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21.
a Ultimul războinic : SCALA —9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN 
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 26,30. 
e'Fuga : CENTRAL - 10; 15; 19.
• Aventuri în Ontario : FERO
VIAR - 9,15; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,60, EXCELSIOR - 9: 11.15: 13,30; 
16: 18.15; 20,30, --------------
11,15: 13,30: 16:
a O duminică pierdută : LIRA — 
15.30: 18: 20,15.
a Love Story : VICTORIA - 9;
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, AURO
RA - 6: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15.

MELODIA 
18,30: 20,45.

„COTIDIAN11
— marca unei fabrici bâcauane

„Cotidian" este marca fabricii 
de pielărie și încălțăminte 
„Partizanul" din Bacău. Peste 
2 500 de meșteri se îndeletnicesc 
cu prelucrarea pieilor, cu con
fecționarea încălțămintei, reali- 
zind în fiecare an atitea'perechi 
de pantofi, sandale și bocanci 
cite ar fi necesare pentru toți 
locuitorii județelor Bacău, 
Neamț și Vrancea la un loc. 
Deși veche, aproape centenară, 
fabrica băcăuană se numără, to
tuși, printre cele mai moderne 
unități de acest fel din țară. Și 
aceasta, pentru că în ultimii 5 
ani aici au intrat în funcțiune 
noi și moderne capacități de 
producție. Numai la secția încăl
țăminte au fost montate 7 noi 
linii tehnologice, la care se a- 
daugă noi spații de producție de 
la sectoarele de confecții, tăbă- 
cărie minerală, tăbăcărie vege
tală. Inginerul Dan Pricop, di
rectorul fabricii, ne spune că 
producția de încălțăminte a fa
bricii a crescut în ultimele două 
decenii de 45 de ori. De la nu
mai două modele de bocanci, 
care se fabricau în trecut, s-a a- 
juns astăzi la 120 modele de 
pantofi, bocanci și sandale pen
tru adulți și copii, durabile și de 
bună calitate. Numai în luna ia
nuarie a acestui an au fost crea
te și puse in fabricație 10 mo
dele noi. Este vorba, între altele, 
de o încălțăminte flexibilă din 
piei velurate care prezintă mul
tiple avantaje pentru cumpără

tori : este ușoară, comodă, igie
nică și trainică la purtat. O 
dată cu aceasta au intrat în 
fabricație ghete cu elastic și 
tălpi matrițate, căptușite cu blă- 
nuri pentru timpul friguros, pre
cum și modele din piele. și în
locuitori din piele pentru copii 
Și bărbați.

în prezent, specialiștii fabricii 
băcăuane din cadrul sectorului 
de creație pregătesc colecția de 
modele care se va prezenta Ia 
contractările din semestrul II. 
Au fost definitivate, pînâ acum, 
142 de modele de încălțăminte. 
Pentru a se sonda gustul și ce
rințele cumpărătorilor, aici se 
realizează producții de mică se
rie, în sortimente variate ce sînt 
puse in vinzare la magazinul pe 
care fabrica și l-a deschis în 
centrul orașului Bacău. De alt
minteri, încălțămintea purtînd 
marca fabricii „Cotidian" a de
venit cunoscută nu numai în o- 
rașul de pe Bistrița și în țară, ci 
și peste hotare. Ea este aprecia
tă astăzi în U.R.S.S., R.F. a Ger
maniei, Suedia, Canada și în alte 
17 țări de pe glob. Meșterii iscu
siți de aici se străduiesc să facă 
față cerințelor mereu crescinde 
ale beneficiarilor interni și ex
terni. Zilnic, de pe rampa fa
bricii sînt expediate mii și mii 
de perechi de încălțăminte pur
tînd marca „Cotidian".

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

între 9 și 11 februarie, la Institu
tul de istorie „Nicolae Iorga" din 
Capitală a avut loc cea de-a doua 
reuniune de lucru a Comisiei mixte 
de istorici din Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară, cu tema „Probleme de istorie 
agrară din Europa centrală și de 
sud-est în secolele XVIII—XIX"

Alături de membrii comisiei, la lu
crări au participat cercetători din 
București, Cluj și Iași.

Specialiști români și. maghiari au 
prezentat comunicări privind politi
ca agrară în' țările din centrul și ră
săritul Europei în perioada de tre
cere de la feudalism la capitalism, 
reforma agrară în Principatele Unite 
Române în oontextul evoluției agrare 
din centrul și sud-estul Europei, 
evoluția sistemului iobăgesc in Un
garia în ultima perioadă a feuda
lismului. agricultura și revoluția in
dustrială în Europa de est etc. Co

municările au fost urmate de ample 
dezbateri.

în încheierea lucrărilor au vorbit 
prof. univ. Ștefan Pascu și prof, 
univ. Elekes Lajos. conducătorii ce
lor două delegații la lucrările co
misiei.

întîlnirea de lucru s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere tovărășească. Cu acest pri
lej a fost evidențiată dorința reci
procă de colaborare și intensificare 
a legăturilor și contactelor dintre Is
toricii din România și Ungaria.

Comisia a hotărît ca următoarea 
reuniune să aibă loc la sfîrșitul aces
tui an, la Budapesta, cu tema „Pre
darea istoriei în invățămînt și pre
gătirea specialiștilor în domeniul is
toriei".

★
Cele două delegații de istorici au 

fost primite la Prezidiul Academiei de 
Științe Sociale și Politice.
‘ „ (Agerpres)

CONSTITUIREA COMISIEI MONUMENTELOR
ISTORICE SI

Vineri dimineața a avut loc șe
dința de constituire a Comisiei mo
numentelor istorice și de artă.

Alcătuită din membri ai Consiliu
lui Culturii Si Educației Socialiste, 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni de artă și cultură, 
exponenți ai opiniei publice care lu
crează direct în producție, comi
sia îndeplinește funcția de organ

DE ARTĂ
tehnico-științific al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste în pro
bleme privind lucrările de conser
vare, restaurare și protejare a 
monumentelor istorice, de artă plas
tică și arhitectură și de punere a 
lor în valoare, in vederea educării 
patriotice a maselor, a dezvoltării tu
rismului, precum și în probleme de 
cercetare științifică.

(Agerpres)

EXCURSII PESTE HOTARE PRIN 
OFICIUL DE TURISM BUCUREȘTI

Prin Oficiul de turism Bucu
rești (str. Mihâj Vodă nr. 2, 
sector 6) se pot face înscrieri 
pentru excursii peste hotare în 
trimestrul al II-lea al anului în 
curs. Excursiile au loc pe dife
rite itinerare cu trenul, autoca
rul sau avionul. Se vor face 
excursii în Uniunea Sovietică, 
R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Ungară, R.S.F. Iugoslavia. Ita
lia, Franța, Grecia și Turcia.

Cu ocazia campionatului 
mondial de hochei — grupa A —

(19—26 IV 1972) se vor face ex
cursii la Praga, iar la Budapes
ta se vor face, de asemenea, 
excursii cu durata de 5 și 6 zile 
cu ocazia meciului de fotbal Un
garia — România.

în perioada 22 august — 16 
septembrie a.c. se vor organiza 
excursii la Olimpiada de la 
Miinchen.

La cererea colectivelor din în
treprinderi, instituții, școli, a 
cluburilor și asociațiilor sporti
ve, se organizează excursii pe 
itinerare solicitate.

Cursuri pregătitoare și consultații 
pentru admiterea in invățămintul superior

Ministerul . Educației și Invățămîn- 
tului a luat o serie de măsuri care 
vin in sprijinul tinerilor ce se pre
zintă la concursul de admitere în 
învățămîntul superior. Potrivit aces
tora, la pregătirea elevilor din ulti
mul an de liceu vor participa direct, 
alături de corpul profesoral al licee
lor, și cadre universitare. Se preve
de, astfel, organizarea, începind din 
acest an, a unor cursuri pregătitoare 
și consultații susținute, periodic, de 
cadre didactice de specialitate și in 
centre neuniversitare. în acest scop, 
Universitatea din Cluj a și început 
să trimită profesori în orașele din 
județ. La rîndul său. Institutul de 
arhitectură din București inițiază, de 
săptămîna viitoare, cursuri de pre
gătire în localitățile Tulcea. Slatina.

Slobozia și Alexandria. Acțiuni ase
mănătoare vor 'întreprinde universi
tatea și alte institute de invățămînt 
superior din Capitală, precum și In
stitutele politehnice din Iași. Cluj și 
Timișoara.

Programul de pregătire se desfă
șoară săptămînal la fiecare discipli
nă. Lecțiile de sinteză sînt prezen
tate de profesori și conferențiari, iar 
seminariile sînt conduse de asistenți 
universitari. De aceste cursuri și 
consultații beneficiază atît elevii din 
ultima clasă de liceu, cît și muncitorii 
angajați în producție, absolvenți ai 
liceului, care se pregătesc pentru e- 
xamenele de admitere în institutele 
de invățămînt superior.

(Agerpres)

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
10,15; 20,30.
• B. D, Ia munte și la mare : 
BUZEȘTI - 15,30; 10; 20,15, VIITO
RUL - 15,43; 18; 20,15.
• Neamul Șoimăreștllor — 10; 13,
Brutarul din Valorgue — 16,30;
18,45, Patru pași in nori — 21 : CI
NEMATECA — (sala Union).
• Mirii anului II : GRI VIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 13.15; 20,30, VOLGA
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MIORIȚA - 9: 11,15: 13,30: 15,45: 
10; 20,30.
• Livada din stepă : MUNCA — 
1G; 10: 20.
> Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Anna celor o mie de zile : DOI
NA - 11,30; 16; 19,30.
o Decolarea : RAHOVA
18; 20,15.
• Trenul : POPULAR - 15.30: 10: 
20,15.
• Misiunea tinerei Nhung : COS
MOS - 15,30: 18: 20,15.
• Copacii mor in picioare : BU- 
CEGI - 15.45: 18: 20.15. FLACĂRA
- 15,30; 18: 20,15.
• Fablio magicianul : — 9—18,30
in continuare : Program de docu
mentare - 20,15 : TIMPURI NOI. 
a Waterloo : VITAN - 15,30: 19.
• Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : CRINGAȘ1 - 15.30: 18: 20.15.
• Castanele sînt bune : UNIREA
- 15.30: 18: 20.15.
• Duel straniu : DRUMU1 SĂRII
- 15.30- 17.45: 20

15.50:

MOȘILOR

ÎNFRĂȚIREA 
15,30; 17,45; 20. 
:FERENTARI

• Mlhatl Strogoff : 
15,30; 17,45; 20. 
Îl După vulpe :
NTRE POPOARE - 

a Floarea de cactus 
— 15,30; 17,45; 20.
• Pădurea de mesteceni : CIU
LEȘTI - 15,30; 10; 20,30.
• Steaua dc tinichea : PACEA — 
15,45; 18; 30, LAROMET - 15,30; 
17,30; 19,30.
e Vagabondul i LUMINA - 9,30— 
12.45 în continuare; 16; 19,30.

teatre
• A.R.I.A. prezintă (în sala Ope
rei Române) spectacolul cu opera 
revoluționară „Marea de singe” 
in Interpretarea Ansamblului de 
Operă din Phenian (R.P.D. Co
reeană) — 19,30.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor Herbert 
Kegel (R.D.G.) Solist : 
Cozlglilan — 20.
• Teatrul de operetă :
- 19,30.
a Teatru! Național „I. 
giale" (sala Comedia) :

Varujan

Paganini

L. Cara- 
Recital de

poezie ; Mania posturilor — 15; 
Take, Ianke și Cadîr — 20; (sala 
Studio) : Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Spectacol de poezie și muzică 
— 20.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
Magheru) : . .
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Măsură pentru 
măsură — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă"': Pinoc
chio — 16.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15; 
(sala din str. 'Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Ba- 
rașeum '12 — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Clnd revolverele 
tac — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sală Savoy) : Blmblrică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19.30; (la Sala 
Palatului) : și femeile Joacă 
fotbal - 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Legendă și dor — 19.30.
• Circul Globus • ’72 Circ ’72 - 
16: 19,30

Mic :

„C. I. 
Omul

Pisica sălbatică

Nottara” (sala 
care... — 19.30:

t V

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață » Telex.

9.05 Ancheta TV. Arta, hrană a 
sufletului (reluare).

9,50 De vorbă cu gospodinele.
10,05 Teleenciclopedia (reluare).
10.50 Pagini de umor. Retrospecti

vă Walt Disney (reluare).
11,40 Să cunoaștem legile (reluare).
11.50 Vedete ale muzicii ușoare. 
12,00 Telejurnal.
18,25 “ - ' -Deschiderea emisiunii de 

după-amiază.
Emisiune tn limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans.
Bijuterii muzicale.
1001 de seri. Povestiri cu ur
suleți.
Telejurnal.
Săptămîna Internațională.

19.30
20,00
20,15 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial.: „Invadatorii".
21.50 Teledlvertlsment. Literele 

U, V. W.
22.30 Telejurnal.
22.45 Săptămîna sportivă.
23,00 Seară de romanțe cu Irina 

Loghln, Natalia Gliga, Tița 
ștefan șl Benone Sinulescu.

1
I

*

Ă

J

Unitățile Casei de Economii și 
Consemnațiuni din întreaga țară 
efectuează înscrierea dobinzilor 
cuvenite titularilor libretelor de 
economii pentru sumele păstrate 
la C.E.C. în anul 1971.

Cu acest prilej, în libretele de 
economii ale milioanelor de de
punători din țară se vor adăuga 
alte sute de milioane de lei, re
compensă concludentă a spiritu
lui lor de economie.

în holurile filialelor și agen
țiilor C.E.C. de la orașe sînt afi
șate numerele libretelor de eco
nomii pentru care acestea efec
tuează operațiunile de înscriere 
a dobinzilor.

Dobînzile acordate depunători
lor de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni se înregistrează in fi
șele de cont ale libretelor cu data 
de 31 decembrie a fiecărui an și 
ca wmare operațiunea de în
scriere ;e efectuează oricînd, la 
prezentarea de către depunători 
a libretelor
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COMUNICAT COMUN Tovarășul Gheorghe Rădulescu a primit pe

a R. P. D. Coreene
Ministrul afacerilor externe, Hă 

Dam, conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Populare De
mocrate Coreene, a făcut în cursul 
dimineții de vineri o vizită protoco
lară ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor- 
neliu Mănescu.

întrevederea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

★
Delegația guvernamentală a Repu

blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de Hă Dam, ministrul aface
rilor externe, a depus vineri dimi
neața o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

au început vineri după-amiază con
vorbirile oficiale între Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Socialiste România, 
și Hă Dam, ministrul afacerilor ex
terne, conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Din partea română, la convorbiri 
participă George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Lucian Petrescu, director a.i..

Dumitru Trancă, director adjunct, șl 
Aurelian Lazăr, secretar II în 
M.A.E.

Din partea coreeană iau parte Zăn 
In Ciol, consilier politic în M.A.E., 
Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Han Si He, 
director, și Pak Hiăn Bo, director 
adjunct în M.A.E.

In cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă prie
tenie, a avut loc un amplu schimb 
de păreri cu privire Ia stadiul actual 
al relațiilor bilaterale. Au fost dis
cutate posibilitățile de dezvoltare, pe 
multiple planuri, a prieteniei și co
laborării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, în conformi
tate cu hotăririle adoptate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și .tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general. al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene, cu pri
lejul vizitei, în anul 1971, a delega
ției de partid și guvernamentale 
române în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

Convorbirile vor continua șî tn 
cursul zilei de luni.

Dejun oferit
Corneliu

t

de tovarășul 
Mănescu

cu privire la prima sesiune a Comisiei mixte

Republicii Socialiste România
și guvernul Greciei

președintele Băncii egiptene internaționale
pentru comerț exterior și dezvoltare din Cairo

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a pri- , 
mit vineri dimineață pe A. M. Kais- 
souni, președintele Băncii egiptene 
internaționale pentru comerț exterior 
și dezvoltare din Cairo, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at- 
.. mosferă cordială, au participat Va-

sile Voloșeniuc, președintele Băncii 
române de comerț exterior, și Va
sile Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

★
în cinstea oaspetelui egiptean, vi

cepreședintele Consiliului de Miniș
tri a oferit un dineu.

(Agerpres)

de colaborare
romano

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a oferit vineri un dejun în 
onoarea conducătorului delegației gu
vernamentale a Republicii Populare 
Democrate Coreene, ministrul aface
rilor externe, Hă Dam.

Au participat Mihail Floresou, Dan 
Enăchescu, Octavian Groza, miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
ral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, și 
•Ite persoane oficiale.

Au luat parte Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, persoanele oficiale care îl în
soțesc pe ministrul afacerilor externe 
coreean în vizita oficială în țara 
noastră, membri ai ambasadei R.P.D. 
Coreene la București.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prietenească, 

. Corneliu Mănescu și Hă Dam au 
rostit toasturi.

După ce a salutat prezența oaspe
ților, ministrul Corneliu Mănescu a 
spus : Constatăm cu satisfacție că vi
zita delegației dumneavoastră în Re- 
publicat Socialistă România, rod al 
prieteniei frățești româno-coreene, • 
corespunde înțelegerilor realizate la 
Phenian, în iunie 1971, intre conducă
torii noștri de partid și de stat, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, de a dezvolta și adinei bunele 
.-relații existente între partidele; po
poarele și țările noastre. Noi 'vedem 
în prezența dumneavoastră la Bucu
rești o expresie grăitoare a relațiilor 
de strînsă prietenie și colaborare ro
mâno-coreene, a sentimentelor de 
stimă și solidaritate internaționalistă 
pe care le nutrim reciproc. De aceea, 
consider că schimbul de experiență 
și informarea reciprocă pe care le 
facem astăzi în problemele relațiilor 
bilaterale și ale politicii externe va 
constitui o contribuție de seamă la 
adîncirea cunoașterii și înțelegerii re
ciproce, pe care le dorim cît mai 
profunde.

Vorbitorul a relevat apoi realiză
rile obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în construirea societății socia
liste, în înfăptuirea sarcinilor ac
tualului plan cincinal, hotărîrea sa 
de a da viață programului măreț e- 
lâborat de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului.

Ministrul român a subliniat că. tn 
timpul vizitei, oaspeții vor avea pri
lejul să constate simpatia și senti
mentele profund prietenești pe 
poporul român le nutrește față 
poporul coreean.

în România socialistă, a spus vor
bitorul, sînt urmărite și apreciate în 
mod deosebit rezultatele repurtate 
de dumneavoastră în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, învățămintulrri 
și culturii, in ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, în întărirea 
capacității de apărare a țării. Nu 
încape îndoială că, sub conducerea 
partidului dumneavoastră, talentatul 
popor coreean, așa cum a dovedit-o 
de fiecare dată, va realiza cu cinste 
înaltele îndatoriri care au fost tra
sate de cel de-al V-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea. Vă 
asigurăm, stimați oaspeți, de puter
nicele noastre sentimente de simpatie 
și solidaritate cu cauza dreaptă a na
țiunii dumneavoastră — unificarea 
pașnică și independentă a patriei.

în continuare, ministrul afacerilor 
externe a arătat că vizita delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene va 
contribui Ia lărgirea și consolidarea 
relațiilor bilaterale, la transpunerea 
in fapt a tuturor hotărîrilor luate de 
conducătorii celor două țări.

Ministrul Corneliu Mănescu a toas
tat pentru prietenia și colaborarea 
frățească dintre partidele, guvernele 
și popoarele Republicii Socialiste Ro
mânia și R.P.D. Coreene, în sănăta
tea tovarășilor Kim Ir Sen și Nicolae 
Ceaușescu, a ministrului Hă Dam și 
a celorlalți oaspeți coreeni.

Răspunzînd, ministrul afacerilor 
externe, Hă Dam, a mulțumit pentru 
calda ospitalitate cu care este încon
jurată delegația. El a arătat că vizita 
pe care o întreprinde acum, va oferi 
prilejul de a constata nemijlocit' suc
cesele obținute de poporul român în 
construirea noii societăți și de a a- 
dînci și mai mult relațiile de priete-

care 
de

nie șl colaborare dintre cele două 
țări. Poporul coreean se bucură sin
cer de toate succesele obținute de 
poporul frate român, căruia îi adre
sează calde felicitări. De asemenea, a 
spus conducătorul delegației coreene, 
noi manifestăm solidaritate fermă 
cu lupta dreaptă a poporului român 
pentru apărarea independenței și su
veranității patriei sale, ca stat socia
list suveran, împotriva imperialismu
lui și pentru înfăptuirea păcii și se
curității în Europa și în lume.

în continuare, Hă Dam a vorbit 
despre succesele poporului coreean 
în construirea socialismului, despre 
hotărî rea sa de a da viață tuturor 

. sarcinilor trasate de cel de-al V-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea, pentru a îndeplini înainte de 
termen planul șesenai și a urgenta 
unificarea independentă și pașnică a 
patriei. Noi vom depune și în conti
nuare toate eforturile pentru a so
luționa problema unificării Coreei, 
problemă internă a națiunii noastre, 
nu prin intermediul amestecului din 
afară, ci de către poporul coreean în
suși, nu pe calea războiului, ci pe 
cale pașnică.
. Ministrul coreean a exprimat mul
țumiri partidului, guvernului și po
porului român pentru ajutorul sin
cer acordat în timpul războiului pen
tru eliberarea patriei și în timpul 
reconstrucției postbelice, precum și 
pentru lupta activă pe care o duce 
pe arena internațională și la O.N.U.. 
în sprijinul luptei drepte a poporu
lui coreean pentru unificarea inde
pendentă ’ și-- pașnică ‘a; patriei;'; Vor- :■ 
biterul a menționat-că, în istrînsă: uni
tate cu țările socialiste și cu toate 
forțele antiimperialiste din lume, po
porul coreean va continua lupta sa 
fermă împotriva imperialismului și 
va sprijini activ lupta revoluționară 
a tuturor popoarelor pentru pace, 
democrație, independență națională și 
socialism.

Referindu-se la vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcută 
anul trecut în R.P.D. Coreeană, vor
bitorul a arătat că aceasta a deter
minat dezvoltarea pe o treaptă nouă, 
superioară, a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească dintre cele 
două țări. Acordăm o înaltă prețuire 
acestor relații de prietenie și vom 
depune toate eforturile pentru a le 
întări și dezvolta tot mai mult, în 
toate domeniile, a spus ministrul Hă 
Dam.

Conducătorul delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene a toastat 
pentru prietenia și solidaritatea de 
nezdruncinat dintre poporul coreean 
și poporul român, în sănătatea tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, a ministrului Corneliu Mănescu, 
a tuturor celor prezenți.

Lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
între guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Regatului Gre
ciei s-au desfășurat la București, in 
perioada 4—11 februarie 1972.

Delegația română a fost condusă 
de Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, iar delegația greacă de 
Emmanuel Fthenakis, ministru fără 
portofoliu.

în timpul șederii sale în România, 
Emmanuel Fthenakis a fost primit de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, cu care a avut o 
convorbire privind evoluția și dezvol
tarea relațiilor româno-elene. De a- 
semenea, a avut întrevederi cu Cor* 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, și Gheorghe 
Cioară, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
în cadrul acestor convorbiri s-au sub
liniat progresele realizate pe calea 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări și s-a exprimat 
satisfacția pentru creșterea și dezvol
tarea schimburilor comerciale, eco
nomice, culturale și științifice, precum 
și în alte domenii de activitate.

în cursul lucrărilor Comisiei mixte, 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate și bunăvoință reci
procă, a fost examinat stadiul relații
lor bilaterale și s-a evidențiat dorin
ța părților de a pune pe deplin în 
valoare posibilitățile relevate cu pri
lejul schimburilor de vederi avute în 
ultimii ani, între reprezentanții 6e- 
lor două părți, precum și necesitatea 
de a acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și popoare 
în numeroase domenii.

Părțile au constatat că schimburile 
comerciale româno—elene cunosc, în 
ultimii ani, o creștere’continuă. Dez
voltarea economiilor naționale ale ce
lor două țări oferă noi posibilități de 
lărgire și diversificare a schimburi
lor comerciale.

în acest scop, s-a subliniat intere
sul de a se depune eforturi pentru 
dezvoltarea continuă a cadrului ju
ridic al schimburilor comerciale bi
laterale în evoluție, pentru a-și asi
gura participarea mai activă și e- 
ficace a firmelor și organizațiilor eco
nomice la tîrgurile și expozițiile ce 
se organizează în cele două țări și 
pentru facilitarea reciprocă a con
tactelor și întîlnirilor oamenilor de 
afaceri și firmelor interesate. ,

De asemenea, părțile au subliniat 
importanța pe care

(Agerpres)

între 9 și 11 februarie a avut loc 
la. București Sesiunea a 21-a a Co
misiei de colaborate tehnico-științi- 
fică dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Bulga- ' 
ria. Cu această ocazie s-a examinat 
îndeplinirea prevederilor protocolu
lui sesiunii precedente a comisiei și 
a fost convenit programul de colabo
rare tehnico-știintifică pentru peri
oada următoare. în baza protocolu
lui încheiat, cele două părți își vor 
transmite documentații și vor de
lega specialiști pentru cunoașterea 
reciprocă a realizărilor tehnico-știin- 
țifice, în special în domeniul indus
triilor construcțiilor de mașini, rchi
mice, Construcțiilor Și Jlclnr
de construcții, ușoare, 
economiei forestiere și

Protocolul a fost semnat de Ștefan 
Bîrlea, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie din Republica Socialistă 
România, și Nikola Videnov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru știință, progres tehnic și învăță- 
mînt superior din Republica Popu
lară Bulgaria. *

A fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

în timpul sesiunii, delegația bul
gară a vizitat unele obiective eco
nomice din Capitală.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.

rării economice și industriale pen
tru dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și a schimburilor comerciale, în in
teresul ambelor țări. A avut loc un 
larg schimb de păreri asupra posibi
lităților de cooperare economică, in
dustrială și tehnică. Părțile au fixat 
obiectivele concrete de cooperare în 
domeniile amintite.

Cele două părți apreciază că exis
tă numeroase posibilități pentru lăr
girea cooperării bilaterale în trans
porturi și au convenit să negocieze 
acorduri de cooperare în legătură cu 
acest domeniu.

Părțile au procedat, de asemenea, 
la un Util schimb de informații pri
vind organizarea și coordonarea cer
cetărilor științifice și tehnologice în 
țările lor și au examinat posibili
tățile de cooperare ce există în acest 
domeniu.

Comisia a recomandat organelor 
competente din cele două țări să 
adopte măsurile necesare pentru în
curajarea turismului între România 
și Grecia, pe baza Acordului bilate
ral de colaborare turistică în vi
goare.

Părțile au convenit asupra înche
ierii unui Acord cultural între Ro
mânia și Grecia, în baza căruia vor 
fi stabilite programe culturale perio
dice privind schimburile pe linia în- 
vățămîntului, educației, cinematogra
fiei și în alte domenii similare. Co
misia a recomandat, de asemenea, 
să se depună eforturi în vederea 
accelerării pregătirilor pentru în
cheierea unui Acord de cooperare 
între organismele de radiodifuziune, 
televiziune, precum și 
tre agențiile de presă 
țări.

Comisia a constatat 
nite condițiile pentru 
tr-un termen cit 
Convenției consulare între Româ
nia și Grecia și a recomandat acce
lerarea procedurii privind încheierea 
Convenției de asistență juridică în
tre cele două țări.

Cele două părți consideră necesar 
să se intensifice schimbul de expe
riență și documentație științifică în 
domeniile fito-sanitar și sanitar-ve- 
terinar, în baza Acordurilor bilate
rale existente în materie.

Comisia a hotărît să constituie trei 
subcomisii permanente și, în cadrul 
acestora, grupe de lucru în diferite 
domenii, conform competenței lor.

Cele două delegații au convenit ca 
viitoarea sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-elene să 
aibă loc la Atena, In primul trimes
tru al anului 1973, la o dată care va 
fi stabilită ulterior, pe cale diploma
tică.

un Acord în- 
din cele două

că sînt întru- 
semnarea, în- 

mai apropiat, a

Primire la Consiliul de Miniștri
Vineri dimineața, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Emil Drăgă- 
nescu, a primit pe dr. Bo Aler, pre
ședintele Companiei de Stat A. B. 
Atomenergi, din Suedia.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o . atmosferă cordială, a fost pre
zent prof. Ioan Ursu, președintele

Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară.

A fost de față Per Otto Rathsman, 
ambasadorul Suediei la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind colaborarea româ- 
no-suedeză în domeniul utilizării in 
scopuri pașnice a energiei nucleare. 

. (Agerpres)

'.rchi- 
materialelor 
alimentare, 
agriculturii.

Cronica zilei
A. C. Durie, președintele Alianței 

internaționale de turism (A.I.T.), și 
John Ford, vicepreședintele Automo
bil Clubului Britanic (A.A.), au sosit 
vineri seara în Capitală, la invitația 
Automobil Clubului Român.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 11 FEBRUARIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
1 416 382 lei. 

EXTRAGEREA I
8 84 73 33

Fond de cîștiguri 
EXTRAGEREA a

25 63 35
Fond de cîștiguri

: 31 36 28 70 32
: 678 923
Ii-a : 76
: 737 459

lei.
61 83 87

lei. (Agerpree)

viața internațională
BELGRAD MOSCOVA

Ședința Biroului Executiv
J- ■»

al Prezidiului U. C. I
Vizita tovarășului

social-politică și acțiunile desfășu
rate de uniunea comuniștilor din 
toate republicile și provinciile în- 
concretizarea și înfăptuirea sarcini
lor trasate de cea de-a Il-a Confe
rință a U.C.I. Schimbul de păreri 
asupra acestor probleme va per
mite ca. în programul de activitate 
al Prezidiului U.C.I. și al organelor 
sale, să fie definite cît mai concret 
prioritățile în rezolvarea unor pro
bleme. S-a subliniat, de asemenea, 
că este necesar ca prin initiative și 
acțiuni concrete sâ fie accelerată re
zolvarea problemelor ce sînt de o 
deosebită însemnătate pentru pozi
ția economică și socială a oamenilor 
muncii.

(Agerpres) — După 
agenția Taniug. la 

__ =__ . ... loc o ședință a Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
consacrată unui schimb de păreri 
privitoare la activitățile desfășurate 
în vederea realizării programului de 
acțiune adoptat la cea de-a Il-a 
Conferință a U.C.I. La ședință au 
participat secretarii organelor exe
cutive ale C.C. ale uniunii comuniș
tilor din republici și ai comitetelor, 
provinciale ale partidului, precum și 
din cadrul Comitetului Conferinței . 
U.C.I. din armata- populară Iugo
slavă.

Participanții, menționează agen
ția, au apreciat pozitiv activitatea

BELGRAD 11 
cum informează 
Belgrad a avut

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, la Moscova se 
află, într-o vizită neoficială de prie
tenie, Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar — transmite agenția 
T.A.Ss.S.

Vizita tovarășului 
Todor Jivkov la Cairo

o acordă coope-
★

a părăsit Capi- 
Emmanuel F.the- 
delegației care a

Vinșri dimineața 
tala ministrul grec 

“ nakis, Conducătorul 
participat la lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare româno-elenă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Cornel

*
Burtică, ministrul comerțului exte-, 
rior, Francisc Păcuraru, ambasadorul 
;țării -noastre la Atena, de alte per* 
soane oficiale.

Au fost prezenți Jean Cambiotis, 
ambasadorul Greciei la București, și 
membri ai ambasadei. cu

în urma tratativelor desfășurate la 
Ministerul Comerțului Exterior, vi
neri la amiază a fost semnat Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri 
între Republica Socialistă România 
și Republica Guineea pe anul 1972.

Protocolul prevede creșterea volu
mului și diversificarea schimbului re
ciproc de mărfuri.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, iar din 
partea guineeză de N’Famara Keita, 
ministru al domeniului schimburilor 
al Republicii Guineea.

La semnare au participat Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, alte persoane oficiale.

Au luat parte Fassou Mathias Mo- 
riba, ambasadorul Republicii Guineea 
la București, și membri ăi ambasa
dei.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că relațiile economice 
dintre cele două țări vor cunoaște 
în viitor o dezvoltare și mai mare, 
răspunzînd astfel dorinței și intere
selor popoarelor român și guineez.

(Agerpres)

si cu9

(Agerpres). — Ed- 
i-secretar al C.C. al

VARȘOVIA 11 
ward Gierek, prim- 
P.M.U.P., a avut o întrevedere cu con
ducerea Academiei de științe a R. P. 
Polone. în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme legate de activita
tea Academiei și, în general, de acti
vitatea științifică din R. P. Polonă, a- 
nunță agenția P.A.P.

In cuvintul rostit, Edward Gierek a 
relevat că partidul și guvernul polo
nez caută să canalizeze toate forțele 
poporului în direcția unei munci in
tense pentru dezvoltarea Poloniei și 
creșterea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. El a afirmat că anul 1971 a 
fost, un an greu, dar rodnic pentru 
Polonia. Continuarea p-rocesului înce
put, a spus Edward Gierek,- va nece
sita unirea deplină a tuturor forțelor

poporului, inclusiv a celor științifice, 
pentru realizarea sarcinilor trasate de 
partid.

Edward Gierek a primit, în aceeași 
zi, o delegație de mineri și metalur- 
giști din bazinul cuprifer Lubin, care 
l-au informat despre angajamentele 
suplimentare luate de colective, ca 
răspuns., la recenta scrisoare a primu
lui secretar al C.C. al P.M.U.P. și a 
prezidiului guvernului.

Edward Gierek a relevat importan
ța pe care o are pentru țară angaja
mentul minerilor de a da suplimentar 
o producție de cupru, zinc și plumb în 
Valoare de 20 miliarde zloți. Dezvolta
rea industriei extractive, a spus el, se 
află în centrul atenției statului, lu
cru evidențiat de marile sume alocate 
pentru extinderea acestui sector.

• SPORT • SPORT < SPdRT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT « SPORT • SPORT « SPORT

OLIMPIADA ALBĂ"//
® învingători nescontați la trambulina de 90 m, patinaj viteză, schi • La biatlon 

aștafetă, echipa sovietică repetat victoria de la Grenoble (biatloniștii noștri 
cui 9 din 13 echipe !)

Io

În cîteva rînduri

| CAIRO 11 (Agerpres). — La Cairo 
se află într-o vizită oficială Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, anunță agen
ția B.T.A.

MILANO

Vie indignare
fața de provocările 

elementelor neofasciste

Timpul probabil pentru zilele <le 13, 
14 și 15 februarie a.c. Iu țară : Vremea 
Va fi în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor Cădea precipitații 
locale, sub formă de ploaie și burniță, 
iar în Transilvania șl nordul Moldovei 
izolat vor fi Și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, izolat 
mai coborite, iar maximele între zero 
șl 10 grade. Pe alocuri se va produce 
ceață. In București : Vreme în general 
umedă, cu cerul mai mult acoperit. 
Temporar ploaie. Vînt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă. Ceață slabă.

Jocurile olimpice de iarnă de la 
Sapporo se apropie de sfirșit. Pe pis
tele și patinoarele de la Makomanai, 
pe pîrtiile de pe muntele Teine, unde 
iarăși a început să ningă, se dau ul
timele bătălii pentru medaliile olim
pice. Ieri, s-ar putea spune, a fost 
o zi a marilor surprize : trei victorii 
neașteptate, trei campioni foarte pu
țin scontați, la sărituri de la 
bulina mare, la patinaj viteză 
m), la slalom special feminin.

Dintre toate rezultatele zilei 
cel mai senzațional a fost consemnat 
insă la sărituri de Ia trambulina de 
90 m. Proba „zburătorilor pe schiuri", 
una dintre cele mai spectaculoase din 
sporturile de iarnă, s-a desfășurat pe. 
marea trambulină de la Okurayama, 
în prezența a 50 000 de spectatori.

De la prima săritură. polonezul 
Wojciech Fortuna (19 ani), un sări
tor, cum s-ar spune, de categoria 
„ușoară" : greutate 60 kg, înălțime 
1,65 m — transmite corespondentul 
agenției „France Presse" — a știut să 
profite in mod inteligent de un cu
rent favorabil, zburînd literalmente 
pe deasupra stațiunii Okurayam8, 
pentru a ateriza la distanța de 111 m 
— cea mai lungă săritură a concursu
lui. La aceasta s-au _ 
tele excelente pentru stil. La a doua 
săritură, W. Fortuna 
țin strălucitor ca în prima, în timp 
ce principalii săi adversari, elveția
nul Walter Steiner, Rainer Schmidt 
(R.D. Germană) și finlandezul Tauno 
Kaeyhkoe — care au ocupat în aceas
tă ordine locurile 2—4 — au realizat 
toți sărituri de peste 100 m, ceea ce 
a făcut ca departajarea finală să fie 
foarte strînsă. Astfel medalia de aur 
a fost decisă pentru o singură zecime

tram-
(1 000

a 9-8,

adăugat și no-
a fost măi pu-

de punct, cu care Wojciech Fortuna 
l-a devansat pe Steiner.

Proba feminină de 1 000 ni a con
cursului de patinaj viteză a revenit 
surprinzător sportivei vest-germane 
Monika Pflug (18 ani — fără o lună). 
A doua clasată în proba de ieri a 
fost olandeza Atje Keulen-Deelstra 
(la 21 de sutimi), iar a treia — ameri
cana Anrie Henning (la 22 de sutimi).

Ultima probă a concursului feminin 
de schi, slalomul special desfășurat 
pe muntele Teine, a fost pînă la urmă

ZIUA A 9-A
un duel franco-american, în care a- 
mericana Barbara Cochran 
ani), a obținut in extremis 
cu două sutimi de secundă, 
francezei Michele Debernard. Traseul 
primei manșe, în lungime de 450 m 
cu 56 de porți, a făcut o selecție se
veră. Din pricina ceții, care învăluia 
porțiunea superioară a pirtiei. au a- 
bandonat sau au fost descalificate 
pentru ratarea unor porți elvețianca 
Therese Nadig, austriaca Drexel, 
franceza Jacot etc. A doua manșă a 
revenit francezei Debernard, revela
ția concunsului. Clasamentul final al 
probei arată astfel : 1. Barbara
Cochran (S.U.A.) - 91”24/100 ; 2.
Michele Debernard (Franța) — 91’’26/ 
100 ; 3. Florence Steurer (Franța) — 
92”69/100 etc.

în proba de ștafetă a biatlonului 
olimpic echipa Uniunii Sovietice a 
repetat lâ Sapporo performanta ob
ținută cu patru ani în urmă la Gre
noble. Specialiști în această probă 
combinată de schi și tir, sportivii so-

(20 de 
victoria, 
în fața

vietici și-au demonstrat din nou su
perioritatea, întrecîndu-le cu aproape 
trei minute pe următoarele clasate, 
echipele Finlandei și R.D. Germane. 
Au luat startul 13 echipe, fiecare din 
cei patru component! ai formațiilor 
respective trebuind să străbată pe 
schiuri 7,5 km și să țintească în două 
reprize, în cinci ținte, fiecare ratare 
la tir obligînd pe concurent la un 
parcurs suplimentar de 200 m.

Echipa României (Nicolae Vestea, 
Victor Fontana, Ion Țeposu și Gyorgy 
Vilmos) â. ocupat locul 9 cu timpul 
de lh 59’30” 60/100.

Patru echipaje candidează la me
dalia de aur a concursului de bob — 
4 persoane după primele două manșe 
desfășurate, vineri dimineață, pe pista 
de pe muntele Teine. Cel mai bun 
timp — 2’22” 15/100 (l’10”71/100 plus 
l’ll”44/100) l-a realizat primul echi
paj al Elveției, pilotat de Jean Wicki. 
Urmează în ordine R.F. a Germaniei 
II (conducător Horst Floth) — 2’22” 
71/100, Italia î (Nevio de Zordo) — 
2’22”72/100, R.F. a Germaniei I (Wolf
gang Zimmerer) — 2’22’’93/100 etc. 
Echipajul României, condus de Ion 
Panțuru, nu mai are nici o șansă ca 
să ocupe un loc printre fruntași ; el 
se află pe locul 13 cu timpul total de 
2’24”72/100 (l’12”07/100 plus 1’12”
65/100).

Tînărul student în drept din Bra
tislava, cehoslovacul Andrej Ncpela 
(21 de ani) a cîștigat titlul olimpic 
în proba de patinaj artistic. El a to
talizat 2 739,1 puncte, fiind urmat în 
clasament de Serghei Cetveruhin 
(U.R.S.S.) — 2 672,4 puncte și Patrick 
Pera (Franța) — 2 653,1 puncte. Con
curentul român G. Fazekas a totali
zat 2 094 puncte.

TENIS DE MASA. — A început 
turneul internațional’ de tenis de 
masă de la Zagreb, la care participă 
cei mai buni jucători din Europa. în 
proba feipinină, Maria Alexandru 
(România) a obținut două victorii.- 
Ea a învins-o cu 2—0 pe suedeza 
Andersson și cu același scor pe Eleo
nora Mihalca-Vlaicov. Juqătoarea 
maghiară Kishaszi a dispus cu 2—0 
de Mihălca. în proba masculină, cam
pionul lumii, suedezul Bengston a 
cîștigat cu 2—0 meciul cu iugosla
vul Korpa.

ȘAH. — După consumarea a patru 
runde, in turneul internațional de 
șah de Ia Reykjavik (Islanda) conduce 
marele maestru sovietic Leonid Stein 
cu 3 puncte, urmat de românul Flo
rin Gheorghiu și islândezul Frederik 
Olafsson cu cite 2,5 puncte fiecare, 
în runda a 4-a, Stein l-a învins pâ 
Gunnarsson, Timman pe Georgsson,
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iar partidele Andersson—Gheorghiu 
și Olafsson—Keene s-au încheiat re
miză.

HANDBAL. — în ziua a doua a 
turneului internațional feminin de 
handbal de la Baku, echipa Rulmen
tul Brașov a intilnit formația Moldo
va Chișinău. Victoria a revenit spor
tivelor sovietice cu scorul de 13—10 
(5—3). Din nou cea mai bună jucă
toare a formației din Brașov a fost 
Prundaru, care a marcat 4 goluri.

BASCHET. — Rezultate din compe
tițiile europene de baschet (grupele 
sferturi de finală) ; „Cupa campio
nilor europeni" (masculin) : Panathi- 
naikos Atena — Slavia Praga 99—73 
(51—33). La Praga, în cadrul compe
tiției similare feminine, Sparta — 
Marița Plovdiv 68-39 (30—26). în 
„Cupa cupelor" — (masculin) : R. C. 
Malines (Belgia) — Juventud Bada- 
lona (Spania) 96—77 (45—38).

ASTĂZI Șl MÎINE IN CAPITALĂ

• După întilnirlle amicale 
disputate la Galați, și Poiana 
Brașov, reprezentativa de HO
CHEI PE GHEAȚA a R. P. Chi
neze evoluează astăzi, pe pati
noarul acoperit „23 August" din 
Capitală, în compania selecțio
natei similare a României, Par
tida va începe la ora 18,30.

• Astăzi și mîine se dispută 
în sala acoperită din parcul 
sportiv „23 August" din Capi
tală campionatele republicane

de ATLETISM pe teren acope
rit ale seniorilor. La startul în
trecerilor, care constituie tot
odată și o utilă verificare îna
intea campionatelor europene 
de la Grenoble, vor fi prezenți 
printre alții: Carol Corbu, Gsaba 
Dosza, Ion Șerban, Viorica Vis- 
copoleapu, Valeria Bufanu, Va
lentina Cioltan. Concursul se 
desfășoară astăzi cu începere 
de la ora 18,00, iar mîine de la 
ora 16.
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de la Loggia del Mercanti. 
de protest, au avut loc nu- 
întruniri ale forțelor demo-

TELEGRAMA ADRESATA 
DE TOVARĂȘUL LUIGI LONGO 

ZIARULUI „L'UNITA-
■e

ROMA 11. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : întreaga 
opinie publică democratică din Mi
lano a reacționat cu indignare față 
de noua provocare a neofasciștilor 
care, în noaptea de miercuri spre joi 
— în decurs de patru ore — au de
clanșat trei explozii : la tipografia 
ziarului „l’Unită", la placa comemo
rativă de la Loggia del Mercanti, în 
memoria luptătorilor din Rezistență, 
și la monumentul funerar din Piața 
•Loretto, ridicat în amintirea a 15 
partizani uciși de naziști în 1944. în 
tot cursul zilei de joi, personalități 
politice, reprezentanți ai organizații
lor foștilor partizani, ai tineretului 
democrat și sindicatelor, precum și 
primarul orașului Milano au depus 
coroane de flori în Piața Loretto și 
la placa 
In semn 
meroase 
cratice.

Luigi Longo, secretar general al 
P.C.I., a adresat ziarului „l’Unită" o 
telegramă în care exprimă indigna
rea tuturor comuniștilor italieni față 
de aceste atentate, produse in clima
tul creat de tentativele și de presiu
nile antidemocratice și reacționare 
împotriva cuceririlor oamenilor mun
cii și împotriva oricărei politici de 
reforme. „Nu întîmplător — se spu- 

,ne în telegramă — violența fascistă 
se manifestă împotriva gloriosului 
nostru partid și, concomitent, împo
triva simbolurilor care amintesc de 
martirii Rezistenței. Aceasta se în- 
tîmplă pentru că partidul nostru și 
ziarul său s-au situat și se situează 
in primele rînduri. în cadrul luptei 
unitare împotriva fascismului, pen
tru că în aceste zile „l’Unită" a de
mascat culpele secretarului Mișcării 
Sociale Italiene" (partidul neofascist), 
în telegramă se afirmă din nou ne
cesitatea de a se aplica imediat și 
riguros dispozițiile constituționale și 
legile împotriva grupurilor fasciste 
și a bandelor huliganice.

Președintele. Camerei Deputaților, 
Alessandro Pertini, a trimis, de ase
menea, o telegramă de solidaritate 
ziarului „l’Unită", exprimîndu-și 
speranța că se va acționa larg In 
apărarea libertății.



STOCKHOLM

și convocam îranco-vest-germane pace și independența

viața internațională
In favoarea pregătirii

Delegația condusă de tovarășul Leonte Răutu 
s-a intilnit cu tovarășul Carl-Henrik Hermansson

La Versailles s-a deschis

Adunarea mondială pentru

conferinței general-europene

® PLENARA PREZIDIULUI CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI NAȚIONAL AL R.D. GERMANE

STOCKHOLM 11 (Agerpres). —• 
Delegația condusă de tovarășul Leon- 
te Răutu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care face o vizită în Suedia, s-a în- 
tîlnit cu Carl-Henrik Hermansson, 
președintele Partidului de Stînga-Co- 
muniștii din Suedia, și cu Urban

Karlsson, secretar cu probleme in
ternaționale al partidului. Convor
birea s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate.

BERLIN

BERLIN 11 (Agerpres). — Plenara 
lărgită a Prezidiului Consiliului Na
țional al Frontului Național al R. D. 
Germane a adoptat o declarație în 
care își exprimă adeziunea față de 
documentele consfătuirii de la Praga 
a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Declarația apreciază că a 
sosit timpul pentru pregătirea prac-

tică a unei conferințe de șecuritate 
europeană. „Punind bazele principii
lor și țelurilor relațiilor dintre toate 
statele europene, o asemenea confe
rință va lua o decizie de cea mai 
mare importanță istorică. Conside
răm eă este o înaltă îndatorire a 
noastră de a contribui cu toate for
țele la realizarea acestor principii" 
se arată în declarație.

R. A. EGIPT

© DECLARAȚIA COMITETULUI CEHOSLOVAC PENTRU 
SECURITATEA EUROPEANĂ

Adunarea Poporului 
a aprobat programul 

noului guvern
PRAGA 11. — Corespondentul

Agerpres, C. Prisăcaru. transmite : 
Joi, a avut loc la Praga ședința 
Comitetului cehoslovac pentru Secu
ritatea europeană de pe lingă C.C. 
al Frontului Național al Republicii 
Socialiste Cehoslovace. în încheie
rea lucrărilor, care s-au desfășurat 
sub conducerea prof. dr. Bedrich 
Svestka, președintele comitetului, 
rector al Universității Caroline din 
Praga, a fost adoptată o declarație 
în care se arată că ecoul viu și po
zitiv cu care opinia publică ceho
slovacă primește Declarația privind 
pacea, securitatea și colaborarea eu
ropeană, elaborată de Consfătuirea 
de la Praga a Comitetului Politie 
Consultativ al statelor participante

la Trațatul de la Varșovia, este o 
dovadă clară a dorinței sincere a 
locuitorilor Cehoslovaciei socialiste 
pentru instaurarea unor relații de 
coexistentă pașnică, trainică intre 
statele și popoarele continentului eu
ropean. Opinia publică din Ceho
slovacia salută faptul că din nou a 
fost sprijinită 
hoslovaciei ca 
să recunoască 
de la început 
M'inchen.

Poporul cehoslovac sprijină propu
nerea ca. încă în acest an. să aibă 
Ioc conferința general-europeană. 
care ar pune baze solide dezvoltării 
relațiilor de pace în Europa.

cererea justă a Ce- 
R. F. a Germaniei 

nevalabilitatea încă 
a acordului de la

© OPINIA SECRETARULUI GRUPULUI INTERPARLAMENTAR 
POLONEZ

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Situa
ția favorabilă creată pe continentul 
european în vederea accelerării pre
gătirilor pentru convocarea conferin
ței general-europcne pe tema securi
tății și colaborării a fost serios im
pulsionată de recenta consfătuire de la 
Praga a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia — a spus Franciszek 
Sadurski, secretarul grupului inter
parlamentar polonez. într-o convorbi
re cu corespondentul Agerpres la 
Varșovia.

în ce ne privește pe noi. parlamen-

© UN INTERVIU AL LUI

4
tarii, cred că avem datoria de 
participa activ la efortul general 
a conferi pregătirii conferinței 
caracter cu adevărat multilateral,

de 
un 

a 
subliniat F. Sadurski. Toți cei intere
sați în edificarea pe continentul nos
tru a unui sistem trainic de pace și 
securitate pot și trebuie să participe 
la hotărîrea destinelor Europei.

„Trebuie să ne intilnim cît mai des 
și cu diferite ocazii, reprezentanți ai 
diferitelor țări. mari, mijlocii și mici ; 
avem datoria să discutăm chiar și a- 
tunci cînd părerile diferă sau sînt o- 
puse“. a spus -F. Sadurski.

DANELIUS, PREȘEDINTELEG
P.S.U. DIN BERLINUL OCCIDENTAL

CAIRO 11 — Corespondentul nos
tru. Nicolae N. Lupu, transmite : 
Adunarea Poporului a Republicii A- 
rabe Egipt, convocată în sesiune, a 
examinat și aprobat în unanimitate, 
în urma unor largi dezbateri, pro
gramul noului guvern egiptean, con
dus de premierul Aziz Sedky.

Luînd cuvîntul la sfirșitul ședinței, 
primul ministru. Aziz.Sedky, a ex
primat hotărîrea noului cabinet de 
a acționa cu perseverentă pentru a- 
plicarea programului de acțiune na
țională. prezentat de președintele 
Anwar Sadat. în luna iulie anul tre
cut, program care prevede continua 
dezvoltare a economiei egiptene și 
creșterea nivelului de viață al po
porului. Totodat^. el a subliniat spri
jinul acordat de participantii la dez
bateri recentelor măsuri adoptate de 
guvern pentru ampla dezvoltare a 
economiei naționale. în încheiere, 
premierul a reafirmat poziția Repu
blicii Arabe Egipt de a nu renunța la 
nici o palmă de teren din teritoriile 
ocupate de Israel 
drepturile poporului

*
După cum anunță 

la Cairo se va deschide, la 16 fe
bruarie. Congresul National al Uniu
nii Socialiste Arabe. Primul secretar 
al U.S.A.. Sayed Marei. a făcut cu
noscut că. în cadrul sesiunii de des
chidere a lucrărilor congresului, pre
ședintele .Anwar Sadat va vorbi des
pre situația actuală a tării și cerin
țele etapei următoare.C (fi '

și de a susține 
palestinean.

agenția M.E.N..

Ministrul român al forțelor 
armate a plecat spre patrie

BERLIN 11 — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : Joi seara, 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, generalul 
de armată Ion Ioniță. care a parti
cipat la ședința ordinară a Comite
tului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, a plecat spre patrie.

în gara de pst din Berlin, oaspe
tele român a fost salutat de minis
trul apărării naționale al R.D.G., 
genera! de armată Heinz Hoffmann, 
de locțiitori ai ministrului, de gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
R.D.G.. de. mareșalul Ivan l.aku- 
bqvski. comandantul suprem al For
țelor Armate Unite, și de general de 
armată S. M Ștemenko. șeful Sta
tului Major al Comandamentului su
prem al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia. A fost de față, de ase
menea. ambasadorul României, în 
R.D.G.. Nicolae Ghenea.

★
în drum spre patrie, la gara din 

Praga, ministrul român al forțelor 
armate a fost întîmpinat de însăr
cinatul cu afaceri a.i. al României 
la Praga, Mihail Răsuceanu, și de 
atașatul militar. Petru Rotariu. La 
plecare, tovarășul Ion Ioniță a fost 
salutat de ministrul adjunct al apă
rării naționale al R.S. Cehoslovace, 
general-maior Evzen Blahut.

★
în gara Hyugati din Budapesta, to

varășul Ion Ioniță. a fost întîmpinat 
de general-colonel Czinege Lajos, mi
nistrul apărării naționale al R. P. Un
gare. Au fost de față generali și ofi
țeri superiori ai forțelor armate ale 
R. P. Ungare, precum și loan Cotoț, 
ambasadorul României la Budapesta, 
și colonel Emilian Blrlea. atașatul mi
litar al României în Ungaria. Cu a- 
cest prilej, între cei doi miniștri a 
avut loc o convorbire caldă, priete
nească.

PARIS 11 (Agerpres). — Vineri, 
s-au încheiat convorbirile la nivel 
înalt franco—vest-germane. desfășu
rate timp de două zile în capitala 
Franței. în cadrul unei conferințe de 
presă comune, organizată la sfîrșitul 
convorbirilor oficiale, la palatul 
Elysee, președintele Georges Pompi
dou și cancelarul Willy Brandt au 
făcut o serie de precizări, asupra 
problemelor care au constituit agenda 
discuțiilor franco—vest-germane.

După ce a subliniat importanța și 
rezultatele lor „extrem de pozitive", 
președintele Pompidou a declarat : 
„Prima dintre problemele abordate a 
fost cea a relațiilor cu Răsăritul, 
unde am constatat o coincidență per
fectă între politica R.F. a Germaniei 
și politica franceză. Am avut ocazia 
să reafirm cancelarului Brandt spri
jinul pe care il acordăm politicii sale 
în acest domeniu. In același timp, 
discuțiile au prilejuit confirmarea re
ciprocă a interesului pe care îl acor
dăm întrunirii, la termenul cel mai 
potrivit posibil, a conferinței pentru 
securitate și colaborare în Europa". 
Referindu-se la problemele colaboră
rii interoccidentale pe plan econo
mic și monetar, președintele Pompi
dou a declarat că cele două guverne 
au căzut de acord ca, împreună cu 
partenerii lor vest-europeni, să rfiia 
acțiunile în vederea realizării uniunii 
economice și monetare, acțiuni între
rupte, ca urmare a crizei monetare 
occidentale. Cea de-a treia proble
mă abordată, a spus președintele 
francez. ,a fost cea privind convo
carea unei conferințe la nivel înalt a 
Comunității Economice Europene în' 
formula sa lărgită.

Relevînd, la rindul său, importan
ța discuțiilor de la Paris, cancelarul 
Brandt a declarat că, în cursul lor 
s-au adoptat măsuri concrete în ve
derea relansării ideii preconizatei 
uniuni economice și monetare vest- 
europene care urmează să fie discu
tate cu celelalte țări membre ale 
Pieței comune. De asemenea, Willy 
Brandt a mulțumit, președintelui 
Pompidou pentru „ajutorul moral și 
practic acordat de Franța politicii 
R.F. a Germaniei față de țările so
cialiste".

popoarelor din Indochina
La 'Palatul Congreselor de la Ver

sailles s-au deschis ieri lucrările A- 
dunării mondiale pentru pace și in
dependența popoarelor din Indochina, 
convocată. în urmă cu trei luni, de 
Conferința de la Stockholm asupra 

. Vietnamului și de 48 organizații din 
Franța (partide, sindicate, mișcări 
pacifiste).

Printre cei 1 200 delegați din 75 de 
țări, se află oameni din cele măi 
diverse categorii sociale, de diferite 
profesii, opinii și convingeri : stu- 
denți, muncitori, profesori, reprezen
tanți ai cultelor, juriști, medici etc. 
Sînt prezente peste 30 de or
ganizații internaționale printre care 
Federația Sindicală Mondială, Fede
rația Democrată Internațională a Fe
meilor și Federația Mondială a Ti
neretului Democrat. Din România,, la 
lucrări participă o delegație condusă 
de prof. dr. Tudor Ionescu. deputat 
în. Marea Adunare Națională, pre
ședintele Comitetului național de so
lidaritate cu lupta poporului vietna
mez.
. în deschiderea lucrărilor, a luat cu- 
vintul Andre Souquiere, secretarul 
general al Mișcării franceze pentru 
pace, care a salutat delegațiile pre
zente în numele organizațiilor fran
ceze ce au contribuit la convocarea 
reuniunii. El a adus un cald omagiu 
luptei eroice pe care o duc popoarele 
din Indochina, pentru independență 
și pace. Referindu-se la scopurile în
trunirii. Souquiere a spus : „Noi vom 
susține cu toate forțele popoarele din 
Indochina în lupta lor dîrză, pentru 
ca să nu mai fie niciodată pus în 
cauză, nicăieri în lume, dreptul po
poarelor de a dispune liber de desti
nul lor". Vorbitorul a condamnat po
litica de ..vietnamizare" a conflictu
lui, relevînd că popoarele din Viet
nam, Laos și Cambodgia trebuie să 
trăiască în condiții de pace. în în
cheiere. Souquiere a declarat : „Reu
niunea noastră are scopul de a con
tribui la succesul conferinței de la 
Paris în problema Vietnamului și, 
deci, la instaurarea grabnică a unei 
păci juste, care trebuie să țină sea-

ma în mod obligatoriu de dreptul 
fundamental al popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian la inde
pendență și suveranitate națională".

A luat apoi cuvîntul Bertil Svahn- 
strom, președintele Conferinței de 
la Stockholm asupra Vietnamului, 
care a exprimat convingerea că 
participanții la acest forum vor ela
bora un program de sprijinire ac
tivă a luptei drepte a popoarelor 
din Indochina pentru libertate și in
dependență. Svahnstrom și-a expri
mat convingerea că, prin lucrările 
sale, conferința de la Paris va adu
ce un sprijin însemnat afirmării 
păcii; independenței și suveranității 
popoarelor din Indochina.

Au prezentat apoi rapoarte repre
zentanții Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud. Republi
cii Democrate Vietnam. Guvernului 
Regal de Unitate Națională din 
Cambodgia și Frontului Patriotic din, 
Laos, care au evocat lupta dreaptă ' 
popoarelor vietnamez, cambodg’- 
laoțian împotriva imperialist. < 
american, pentru salvare naționalii. 
Ei au cerut retragerea tuturor trupe
lor Statelor Unite și ale aliaților lor 
din Indochina, respectarea drepturi
lor sacre ale popoarelor din această 
zonă, la făurirea propriului lor destin 
national.

în cursul după-amiezii au prezen
tat rapoarte doi reprezentanți ai 
mișcării antirăzboinice din Statele 
Unite, care au exprimat sentimen
tele de solidaritate ale poporului 
american cu 1uDta eroică a popoare
lor din Indochina, pronuntîndu-se 
pentru curmarea războiului purtat 
de S.U.A. în țările Asiei de sud-est.

Particinantii au continuat lucrările 
în comisii, luînd în discuție posibili
tățile de acțiune împotriva războiu
lui. noile aspecte pe care acesta le 
îmbracă, precum și consecințele eco
nomice, ale conflictului.

Lucrările adunării continuă.

Paul DIACONESCU

agențiile de presă transmit

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres. L. Duță, transmite : 
tr-un interviu 
„Komsomolskaia 
Danelius, președintele 
Socialist Unit din Berlinul occiden
tal, s-a referit la probleme actuale 
ale securității europene. Recenta 
consfătuire de la Praga — a relevat 
G. Danelius — a constituit un nas 
important pe calea spre transfor
marea Europei intr-un continent al 
păcii trainice. Principiile formulate

Tn-
acordat ziarului 
Pravda". Gerhard 

Partidului

in declarația adoptată răspund inte
reselor majore ale tuturor statelor 
și popoarelor europene, fără excep
ție.

Ne bucurăm sincer de schimbările 
pozitive conturate 
așteptăm multe de 
neral-europeană. a 
Consfătuirea de la
rile făcute acolo demonstrează încă 
o dată că a sosit timpul pentru 
ținerea acestei conferințe.

în ultimul timp, 
la conferința ge- 

spus Danelius. 
Praga. propune-

Comunicat sovieto-suedez
MOSCOVA II (Agerpres). — Co

municatul sovieto-suedez, dat publi
cității la încheierea convorbirilor lui 
Krister Wickman, ministrul afaceri
lor externe al Suediei, cu Andrei 
Gromiko. ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., relevă importanța co
laborării dintre state, indiferent de 
orînduirea lor socială, în interesul 
întăririi păcii mondiale și al securi
tății. Această colaborare, menționea
ză comunicatul, trebuie să se bazeze 
pe principiile respectării suveranită
ții. integrității teritoriale, renunțării 
la folosirea forței sau la amenințarea 
cu folosirea forței. egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție mutațiile pozitive care s-au 
produs în situația politică din Eu
ropa și au subliniat necesitatea de a 
folosi activ posibilitățile existente 
pentru slăbirea in continuare a în
cordării. Miniștrii de externe ai 
U.RjS.S. și Suediei și-au exprimat 
speranța că evoluția evenimentelor 
va duce. în viitorul apropiat. Ia pri
mirea celor două state germane în 
O.N.U.

Uniunea Sovietică și Suedia, men
ționează comunicatul, sprijină acti
vitatea pregătitoare pentru convo
carea unei conferințe general-euro- 
pene în problemele securității și co
laborării. bine pregătite, la care 
participe toate statele interesate, in
clusiv S.U.A. și Canada. Părțile și-au

exprimat speranța că „pregătirea 
conferinței va fi înfăptuită in așa 
fel, incit forumul general-european 
să se poată întruni in viitorul apro
piat".

Andrei Gromiko a acceptat invita
ția de a face o vizită oficială îri Sue
dia.

să

Conferința de presă 
a secretarului

general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE II (Agerpres) 

— în cadrul unei conferințe de 
presă, desfășurată joi seara la New 
York, secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, a declarat că a sta
bilit contacte cu cele două state ger
mane pentru rezolvarea problemei 
participării lor la Conferința Națiu
nilor Unite cu privire la mediul în
conjurător. programată la Stockholm 
în luna iunie a.c. El a afirmat că. in 
același scop, se află in legătură cu 
guvernul suedez. Secretarul general 
al Națiunilor Unite a afirmat, oe de 
altă parte, că este in favoarea admi
terii in O.N.U. a celor două state 
germane „cît mai renede posibil. în 
interesul universalității organizației 
și al comunității internaționale".

„Europa, care a cunoscut mai 
multe războaie în Istoria sa — a spus 
In continuare Kurt Waldheim — 
este, astăzi, regiunea globului und" 
semnele de destindere sînt cele mai 
evidente

Războiul de agresiune desfășurat de 
S.U.A. împotriva poporului vietnamez 
constituie de ani una din problemele 
ce preocupă in cel mai inalt grad o- 
pinia publică internațională, al cărei 
glas se ridică tot mai puternic cerînd 
să se pună capăt intervenției milita
re. să se readucă liniștea și pacea pe 
pămîntul însîngerat al Vietnamului. 
Acesta este un obiectiv major ce ar 
contribui în mod însemnat la destin
derea și însănătoșirea climatului po
litic general, la normalizarea și dez
voltarea relațiilor între state, la în
tărirea, păcii și securității în întreaga 
lume.

Așa cum este cunoscut, 
uriașei lor superiorități în 
și tehnică militară, forțele 
ționiste nu au reușit să 
cheze poporul vietnamez, 
desfășurare a războiului demonstrînd 
că este invincibilă cauza acelui po
por hotărît să-și apere cu orice sa
crificii libertatea, independența și 
demnitatea națională. Viața a dove
dit că nu pe calea forței își poate 
găsi soluționarea conflictul din Viet
nam, ci numai prin tratative, con
tacte și convorbiri, prin reglemen
tări politice.

Datorită victoriilor eroicului popor 
vietnamez, Statele Unite au consim- 

, țit să înceapă, cu patru ani în urmă, 
tratativele cvadripartite de la Paris, 
eveniment salutat cu satisfacție, la 
vremea respectivă, de opinia publi
că internațională, care și-a legat de 
aceste tratative speranța unei apro
piate stingeri a vîlvătăilor războiu
lui. Dar această speranță nu și-a gă
sit Împlinire. Dimpotrivă, cu toată 
desfășurarea de contacte și tratative, 
în acest răstimp agresiunea a fost 
extinsă, războiul cuprinzînd și alte 
țări, întreaga peninsulă indochineză. 
Deși o parte din truDele americane 
au fost retrase din Vietnamul de 
sud, agresiunea n-a slăbit în inten
sitate. iar bombardamentele împotri
va R.D.' Vietnam au continuat.

După cum se știe. concomi
tent cu lucrările conferinței cva
dripartite. la solicitarea părții a- 
mericane. guvernul R. D. Vietnam, 
cu aprobarea deplină a G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud. a par
ticipat la o serie de întîlniri avînd 
caracter confidential cu reprezen
tanții Statelor Unite. In cadrul aces
tor întîlniri. partea americană a pre
zentat un plan în ont puncte de re
glementare a conflictului, al cărui 
conținut a fost dezvăluit, nu cu mult

în pofida 
efective, 

interven- 
îngenun- 
întreaga

Guvernele R.P. Chineze și R.P.D. Coreene sprijină poziția
Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii

Vietnamului de Sud față de soluționarea
problemei vietnameze

PEKIN 11 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a transmis declarația gu
vernului R. P. Chineze in care iși ex
primă sprijinul pentru poziția Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud față de 
soluționarea problemei vietnameze. 
Arăți nd că problemele celor trei țări 
indochineze nu pot fi rezolvate decît 
de cele trei popoare indochineze în
seși, fără nici un amestec străin, de
clarația subliniază că „atît timp cît 
imperialismul american nu pune capăt 
agresiunii sale, poporul chinez va face 
totul pentru a acorda sprijin și asis
tență popoarelor din Vietnam. Laos și 
Cambodgia în lupta lor pentru salva-

rea națională, pînă la victoria defini
tivă".

PHENIAN 11 (Agerpres). — Guver
nul R.P.D. Coreene și întregul popor 
coreean susțin pe deplin poziția Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud pen
tru soluționarea pașnică a problemei 
vietnameze, se arată într-o declarație 
a guvernului R.P.D. Coreene. Impe
rialiștii americani trebuie să înceteze 
imediat războiul in Vietnam, să re
nunțe la politica de ..vietnamizare" a 
războiului, să retragă din Vietnamul 
de sud toate trupele, să respecte drep
tul la autodeterminare al poporului 
șud-vietnamez, menționează declara
ția.

Criza de guvern din 
Italia. Consemnîndu-se oficial im
posibilitatea reconstituirii unui gu
vern cvadripartit, criza de guvern 
din Italia a intrat în cea mai criti
că fază a sa. cu perspective confuze 
in ce privește reglementarea ei. Joi, 
întreaga presă și observatorii politici 
au fost unanimi în aprecierea că, în 
foarte scurt timp, se va anunța di
zolvarea Parlamentului și organiza
rea de alegeri generale anticipate.

Un raport preliminar 
asupra comerțului mondial 
în anul 1971, dat publicității ia 
Geneva de organele G.A.T.T. (Acor
dul general pentru tarife și comerț), 
arată că volumul global al tranzacți
ilor comerciale realizate în întreaga 
lume a crescut în anul trecut cu 
circa 5 la sută, spor modest în ra
port cu cel de 8.5 la sută înregistrat 
în 1970.

0 delegație română, con- 
dusă de ministrul sănătății, Dan' 
Enăcheșcu, a făcut în perioada 3—10 
februarie o vizită în R.F. a Germa
niei, ca răspuns la călătoria efectuată 
în România, în octombrie 1970. de 
către ministrul federal vest-german 
aj tineretului, familiei și sănătății, 
Kaete Strobel. în comunicatul dat 
publicității Ja încheierea vizitei, cele 
două părți își exprimă dorința de a 
dezvolta relațiile între ministerele 
de resort. în spiritul acordurilor gu
vernamentale dintre România și 
R.F.G.. prin intensificarea colabo
rării în domeniul schimburilor de 
informații cu caracter științific, 
schimburi de vizite ale unor cadre 
didactice și oameni de știință.

Ziarul „Neues DeUtSCh- 
land" relatează într-o corespon
dență din Stockholm despre ședința 
Consiliului Comitetului suedez pen
tru normalizarea relațiilor cu R.D. 
Germană, compus din peste 2 000 de 
personalități suedeze, printre care 19 
deputați in Riksdag. A fost adoptată 
o declarație în care se cere stabilirea 
de relații diplomatice între Suedia și 
R.D.G.

în urmă, de președintele S.U.A., R. 
Nixon, și înaintat apoi sub formă de 
propunere comună americano-saigo- 
neză conferinței de la Paris. Formu
lările celor opt puncte nu dau însă un 
răspuns clar cerinței fundamentale 
de a se stabili un termen precis pen
tru retragerea totală a trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud și din 
alte țări ale Indochinei ; de aseme
nea. reafirmînd politica de „vietna
mizare". planul evidențiază hotărîrea 
S.U.A. de ,a sprijini în continuare ad
ministrația saigoneză și tinde să

se relevă că guvernul S.U.A. trebuie 
să pună capăt bombardamentelor ae
riene și tuturor activităților militare 
în Vietnam și să stabilească o dată 
precisă pentru 
americane și ale 
care vor fi. de 
toți militarii și 
aflate în prizonierat, inclusiv pilotii 
americani capturați în R. D. Viet- 

doilea rînd. se arată 
administrații 
Van Thieu, 
imediat, ad-

retragerea trupelor 
aliaților lor. dată la 
asemenea, eliberați, 

persoanele civile

nam. în al
că președintele actualei 
de la Saigon. Nguyen 
trebuie să demisioneze

la independență și suveranitate
al poporului vietnamez

justifice’ perpetuarea prezenței mili
tare americane în Vietnamul de sud.

Ca urmare a acestor aspecte, atît 
R. D. Vietnam cît și G.R.P. au decla
rat că respectivele propuneri nu pot 
fi acceptate. în cadrul convorbirilor 
confidențiale. 
Vietnam

■ punere 
tă. în 
guvernul 
blicității 
deplina 
șapte puncte propuse de Guver
nul Revoluționar Provizoriu. în 
mod deosebit sînt puse în evidență cele 
două probleme cheie ale acestei soluții 
— asupra cărora se aduc noi și impor
tante clarificări — cu privire Ia retra
gerea trupelor americane și la înce
tarea războiului aerian și a tuturor 
activităților militare ale S.U.A. în 
Vietnam și cu privire la problema 
politică a Vietnamului de sud. Astfel.

reprezentanții . R. D. 
au prezentat o pro- 

în nouă puncte. Totoda- 
ultimele zile. G.R.P. și 
R. D. Vietnam au dat pu- 

declarații în care, reafirmă 
actualitate a soluției în

ministrația saigoneză trebuie să în
ceteze politica sa războinică și să ga
ranteze poporului libertățile democra
tice, după care G.R.P. va discuta cu 
această administrație problema for
mării unui guvern, de uniune' na
țională, în vederea organizării alege
rilor pentru Adunarea Constituantă — 
ulterior urmînd să se treacă și la alte 
măsuri , pentru stabilirea unui guvern 
definitiv. Un acord asupra celor două 
probleme-cheie. se subliniază in de
clarațiile amintite, este de natură să 
deschidă calea soluționării și a altor 
probleme, in scopul încetării războiu
lui și restabilirii păcii in Vietnam, în 
întreaga Indochină.

Precizările aduse în aceste ultime 
documente constituie o nouă dovadă 
a atitudinii constructive a G.R.P. și 
R.D. Vietnam, a dorinței lor de a de
termina o cotitură pozitivă în evolu
ția conferinței de Ia Paris, de a grăbi

reglementarea pașnică a problemei 
vietnameze pe unica-bază posibilă și 
rațională — retragerea tuturor forțe
lor intervenției militare străine, re
cunoașterea dreptului poporului viet
namez. al celorlalte popoare din In
dochina de a-și hotărî singure soarta.

Aceasta este o cerință justă, legi
timă. întru totul întemeiată, pe care 
România, alături de alte țări socia
liste. a susținut-o și o susține cu fer
mitate. Manifestîndu-și solidaritatea 
caldă, frățească, cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez, situîndu-se cu 
principialitate și în modul cel mai 
hotărît de partea 
poporul român au acordat și acordă 
tot sprijinul său. material, moral și 
politic. înfăptuirii năzuințelor de 
pace, libertate, independentă și uni
tate ale poporului vietnamez. Româ
nia a considerat și consideră că — 
așa cum dovedește întreaga evoluție 
a evenimentelor — orice încercare de 
perpetuare a conflictului este sor
tită eșecului și nu poate aduce decît 
noi înfrîngeri agresorilor. Rațiunea, 
realismul demonstrează în mod im
perios că nu există decît o singură 
cale de reglementare reală, efectivă 
a problemei Vietnamului și a proble
mei indochineze în general — calea 
tratativelor politice, purtate în mod 
constructiv, cu dorința sinceră de a 
face pași .înainte în întîmpinarea po
zițiilor, de a se ajunge la acorduri, 
la soluții echitabile, care să permită 
realizarea integrală a dreptului im
prescriptibil al poporului vietnamez, 
al tuturor popoarelor Indochinei. de 
a trăi în liniște și pace, de a se dez
volta liber și nestînjenit. fără nici un 
fel de ingerințe din afară, potrivit 
propriei lor voințe și propriilor lor 
interese naționale. Este indiscutabil 
că aceste soluții trebuie să asigure 
retragerea trupelor S.U.A. și ale a- 
liaților lor din Vietnamul de sud, 
încetarea oricăror acte de război, in
clusiv a bombardamentelor imnotriva 
R. D. Vietnam, curmarea tuturor 
acțiunilor agresive împotriva popoa
relor din Vietnam. Laos și Cambod
gia. Reafirmîndu-si sprijinul ferm, 
solidaritatea deplină cu aspirațiile 
fundamentale ale oonoarelor din 
Vietnam. Laos. Cambodgia. țara 
noastră, poporul român își exprimă 
convingerea nestrămutată că aceste 
aspirații se vor împlini, .corespunză
tor intereselor tuturor statelor lumii, 
cauzei păcii și securității internațio-

Convorbiri sovieîo-ira- 
kiene. A§entia T.A.S.S. anunță că 
la Kremlin au început vineri convor
birile între Alexei Kosîghin. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. Boris Ponoma- 
riov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Vladimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, alte oficiali
tăți sovietice, și delegația de partid 
și guvernamentală irakiană, condusă 
de Saddam Hussein el-Takriti, secre
tar general adjunct al conducerii re
gionale a Partidului Renașterii Sot 
cialiste Arabe (Paas) din Irak, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak.

Un tribunal din Lisabona 
lya condamnat pe Daniel Cabrita, 
liderul Sindicatului funcționarilor 
bancari din Portugalia, la doi ani 
închisoare și la intrezicerea exerci
tării drepturilor politice pe un ter
men de 15 ani. sub învinuirea de 
apartenență la partidul comunist, 
interzis de autoritățile portugheze.

La Agrigento, in Sicilia, a 
avut loc deschiderea celui de-al 
19-lea Festival internațional fol
cloric „Migdalul in floare". Gru
pul folcloric „Nuntașii Bihoru
lui" al Casei de cultură a sindi
catelor din Oradea, mesager al 
artei românești, a prezentat 
spectacolul „Nunta de pe Cri- 
șuri" Bihorenii au cucerit pu
blicul care, în repetate rinduri, 
a întrerupt cu ropote de aplauze 
evoluția artiștilor români.

>■

sa, țara noastră,

Reluarea relațiilor eco
nomice și comerciale nor
male între Iordania și Irak 
a fost anunțată într-un comunicat 
oficial difuzat de postul de. radio 
Amman — relatează agențiile France 
Presse și Reuter.

Comitetul Națiunilor Uni
te pentru resurse naturale, 
reunit in capitala Kenyei, a hotărît 
crearea unui fond special în sprijinul 
eforturilor de explorare a resurselor 
naturale în țările în curs de dezvol
tare.

După eșecul tratativelor 
dintre reprezentanții Consiliului 
național al cărbunelui și ai Sindi
catului minerilor, guvernul brita
nic a hotărît instituirea unui „Tri
bunal de anchete" care sâ cerceteze 
conflictul. Potrivit observatorilor, 
aceasta înseamnă că greva minerilor 
va mai continua cel puțin o lună.

Protocol comercial fran- 
co-polonez. Paris> a fost 
semnat protocolul care reglementea
ză schimburile comerciale franco- 
polone pe anul 1972, în cadrul acor
dului comercial pe termen lung în 
vigoare intre cele două țări. Protoco
lul. relevă agenția P.A.P.. extinde 
considerabil posibilitățile de acces 
ale mărfurilor poloneze pe piața 
franceză, prevăzind abrogarea, unor 
limitări anterioare.

A încetat din viață, in 
vîrstă de 85 de ani, actorul britanic 
Robert Atkins. Celebritatea și-a do- 
bindit-o în timpul celui de-al doilea 
război mondial, cînd teatrul în aer 
liber de sub conducerea sa a prezen
tat într-un parc din Londra piese 
de Shakespeare. în timp ce bom
bele avioanelor hitleriste se abăteau 
asupra capitalei britanice.

*
Sălile noii universități din 

Caen' găzduiesc, intre 9 februa
rie și 9 martie, o expoziție de 
artă populară românească, orga
nizată de Asociația de prietenie 
Franța-România, in colaborare 
cu l.R.R.C.S. Presa acordă spa
ții largi acestui eveniment. „În
treaga grandoare a artizanatului 
românesc se regăsește in aceas
tă remarcabilă expoziție, carac
terizată printr-o extraordinară 
bogăție de forme și culori", scrie 
ziarul „Paris Normandie". La 
rindul său, „Ouest France" no
tează : „O impresie de o deose
bită prospețime și armonie se 
degajă din primul contact cu 
arta românească. Ne aflăm in 
fata unei creații folclorice ex
cepționale".

Romulus CAPLESCU
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★
în ultimul număr al revistei 

„Albania nouă" a apărut un 
amplu articol despre viața ma
relui învățat român Nicolae Ior- 
ga și operele sale mai impor
tante privind istoria Albaniei. 
Arătind că numele lui lorga și 
contribuția sa la cercetarea is
toriei Albaniei sînt foarte cu
noscute in această tară, agenția 
A.T.A citează din articol : „Să 
mai adăugăm că. datorită utili
zării materialelor de arhivă. Ni
colae lorga a adus un remarca
bil serviciu culturii noastre na
ționale. _ N-ar trebui decît sd 
menționăm cel mai vechi, docu
ment scris in albaneză din cite 
se cunosc „formula de. botez", 
pe care el l-a descoperit într-un 

.registru al bibliotecii „Lauren- 
tiana". din Florența și pe care 
l-a publicat, in 1915 in volumul al 
IV.-lea al seriei „Note și extrase 
destinate a sinii istoriei crucia
delor în secolul al NV-lea". ..La 
noi. conchide revista. numele 
lui Nicolae lorga este evocat cu 
-expect si recunoștință pentru 
serviciile ne care acest remar
cabil. savant le-a adus culturii 
albaneze"..


