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IERI, ÎN SALA PALATULUI DIN CAPITALĂ A AVUT LOC

MITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO-UNGARE
într-o atmosferă sărbătorească, 

vineri după-amiază, a avut loc, în 
marea sală a Palatului Republicii, 
mitingul prieteniei româno-ungare, 
organizat , cu prilejul vizitei oficiale 
pe care o face în țara noastră, la
invitația . Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri, delegația

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului
Janos Kâdăr

Stimați tovarăși și prieteni,
Dragă tovarășe Kâdăr,
Dragă tovarășe Fock,

Vizita în țara noastră a solilor 
poporului ungar — a tovarășului 
Jănos Kâdăr, prim-secretăr al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, a to
varășului Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungaf, și a celorlalți 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale — constituie o 
nouă și grăitoare expresie a legă
turilor de prietenie, colaborare și' 
solidaritate existente între parti
dele și popoarele țărilor noastre. 
(Vii aplauze). îmi este deosebit de 
plăcut ca la acest miting al priete
niei româno-ungare să salut cu 
căldură pe oaspeții noștri stimați, 
în numele poporului român, al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului Republicii 
Socialiste România și să adresez 
din inimă poporului frate ungar 
cele mai cordiale urări de succes 
în edificarea socialismului, în asi
gurarea progresului și prosperității 
patriei. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Prietenia dintre popoarele ro
mân și ungar are vechi și bogate 
tradiții istorice. Conviețuind ca 
vecini timp de peste un mileniu, 
popoarele noastre au conlucrat a- 
desea în dezvoltarea lor economi
că și socială, ceea ce a constituit un 
factor pozitiv al mersului lor îna
inte pe calea progresului.

Clasele stăpînitoare din Ungaria 
șl România, marile puteri imperia
liste au dus o politică de învrăjbire 
și discordie între națiunile noastre, 
pentru a asigura asuprirea și ex
ploatarea popoarelor, pentru a-și 
impune politica lor de dominație. 
Este meritul oamenilor înaintați din 
rîndul popoarelor noastre, al for
țelor sociale avansate din cele două 
țări că în decursul timpului s-au 
ridicat cu hotărîre împotriva aces

de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Ungare.

La această manifestare, desfășu
rată sub semnul tradiționalei 
prietenii dintre poporul român și 
poporal ungar, al relațiilor frățești 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Ungară, 
dintre Partidul Comunist Român

tei politici (Aplauze puternice). Nu 
o dată masele populare din cele 
două țări, oamenii muncii români 
și maghiari au luptat împreună, 
în cadrul unor mișcări sociale 
înaintate, al revoluțiilor burghezo- 
democratice, pentru eliberare so
cială, împotriva asupririi. în mod 
deosebit, mișcările revoluționare, 
clasa muncitoare, în frunte cu co
muniștii, au afirmat cu tărie nece
sitatea prieteniei româno-ungare 
ca o condiție a victoriei în lupta 
comună pentru dreptate și liber
tate socială și națională, au militat 
fără preget pentru apropiere și so
lidaritate între cele două popoare. 
(Aplauze puternice).

în anii celui de-al doilea război 
mondial — în condițiile victoriilor 
strălucite obținute de Uniunea So
vietică împotriva mașinii de război 
germane — poporul român, înfăp
tuind sub conducerea partidului in
surecția națională armată, a lup
tat cu toate forțele, alături de 
eroica armată sovietică, pentru eli
berarea întregii țări, precum și a 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la 
victoria finală asupra fascismului. 
(Vii aplauze).

A revenit socialismului meritul 
istoric de a fi asigurat fundamen
tul trainic al unor relații de tip nou, 
cu adevărat internaționaliste, de 
înțelegere și prietenie, de colabo
rare și bună vecinătate între po
poarele României și Ungariei. 
(Aplauze puternice). De-a lun
gul anilor, în perioada edificării 
noii orînduiri, prietenia româno- 
ungară s-a lărgit și s-a întărit tot 
mai mult. Un rol esențial a avut în 
acest sens Tratatul de prietenie, a- 
lianță și colaborare încheiat între 
România și Ungaria la 24 ianuarie 
1948. în cadrul colaborării noastre 
reciproc avantajoase s-a dezvol
tat volumul schimburilor de 
mărfuri, s-a realizat un șir de ac
țiuni de cooperare în producție si 
pe planul cercetării tehnico-științi- 
fice, s-au intensificat raporturile

(Continuare în pag. a IlI-a) 

și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, au participat mii de repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
București.

In sală erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. ai P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din

Onorată adunare,
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși, prieteni,

Am sosit aici, în capitala țării 
socialiste vecine, București, cu in
tenția de a sluji o cauză bună, de 
a întări prietenia și colaborarea 
ungaro-română. Vă exprimăm sin
cerele noastre mulțumiri pentru 
primirea ospitalieră și tovărășească 
de care ne-am bucurat. Delegația 
noastră vă transmite dv., Partidu
lui Comunist Român, guvernului 
Republicii Socialiste România și, 
prin dv.,- întregului popor munci-» 
tor salutul frățesc și urările de 
bine ale comuniștilor unguri, ale 
poporului ungar, constructor, al 
socialismului. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Noi, membrii delegației de par

tid și guvernamentale ungare, pu
tem afirma cu satisfacție că ani 
purtat cu tovarășii noștri români, 
conducătorii dv. de partid și de 
stat, într-o atmosferă sinceră, 
convorbiri foarte utile și rodnice 
cu privire la relațiile noastre bi
laterale și probleme internaționale 
de interes comun. Cel mai impor
tant eveniment al întîlnirii noastre 
a și avut loc — cei doi prim-mi- 
niștri au semnat noul Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Populară 
Ungară și Republica Socialistă Ro
mânia.

Semnarea și intrarea în vigoare 
a acestui document de mare im
portanță, precum și convorbirile 
pe care le-am avut, dau un nou 
avînt dezvoltării relațiilor noastre. 
Rezultatele întîlnirii noastre fac 
posibilă înaintarea noastră pe dru
mul colaborării. în ceea ce le pri
vește, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
guvernul Republicii Populare Un
gare vor face totul și în viitor, în 
conformitate cu litera și spiritul 
Tratatului de prietenie, pentru 
dezvoltarea în toate domeniile a 

țara noastră, precum și personali
tăți marcante ale vieții științifice 
și culturale, generali, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.

La miting au asistat șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București.
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relațiilor dintre cele două țări și 
strîngerea în continuare a prieteniei 
dintre popoarele noastre.

Dragi tovarăși,
Tovarășul Ceaușescu a vorbit 

despre rezultatele însemnate obți
nute, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, de poporul Re
publicii Socialiste România în con
strucția socialistă. Industrializarea 
țării, creșterea producției indus
triale, introducerea tehnicii moder
ne se desfășoară în România în- 
tr-un ritm rapid ; crește, de ase
menea, randamentul agriculturii. 
Se dezvoltă învățămîntul, se îmbo
gățește viața culturală și crește ni
velul de trai al oamenilor muncii.

S-a schimbat înfățișarea orașe
lor și satelor, viața oamenilor a 
devenit mai plină de conținut. A- 
cest lucru am putut să-l constatăm 
astăzi, în mod direct, atît la Fa
brica de mașini-unelte și agregate, 
Cît și în cartierul Titan. Toate a- 
cestea atestă superioritatea siste
mului socialist și capacitatea crea
toare a poporului eliberat de sub 
asuprirea burghezo-moșierească. în 
numele comuniștilor unguri și al 
poporului nostru muncitor, vă feli
cit din inimă pentru rezultatele dv,. 
urîndu-vă și pe mai departe acti
vitate rodnică în construirea patriei 
dv. socialiste. (Vii aplauze).

Cel de-al X-lea Congres al parti
dului nostru a avut loc în toamna 
anului 1970 și a trasat noile sarcini 
ale construirii socialismului, în ca
drul alegerilor generale care s-au 
desfășurat în primăvara anului 
trecut, poporul nostru, într-o uni
tate impunătoare, și-a manifestat, 
prin votul său, acordul față de 
programul construirii socialismu
lui, față de obiectivele celui de-al 
IV-lea plan cincinal.

Considerăm ca o sarcină a noas
tră. dezvoltarea politicii de alian
ță a partidului, lărgirea democra-
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La Consiliul de Stat a avut loc, 
vineri după-amiază, solemnitatea 
semnării comunicatului cu privire 
la vizita delegației de partid și 
guvernamentale . a Republicii 
Populare Ungare în Republica So
cialistă România.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și de tovarășul 
Jănos Kădâr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri dimineața, la Consiliul de 

Stat, s-au încheiat convorbirile ofi
ciale între delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Populare 
Ungare.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Pățan, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănescu. 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. loan Cotoț, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Budapesta.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șeful Secției relații

Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

va face o vizită în Republica Africa Centrală
La invitația președintelui Repu

blicii Africa Centrală, general de 
armată Jean Bedel Bokassa, pre
ședintele Consiliului de Stat al

Fertilizarea griului - 
pe intreaga suprafață prevăzută!

Cum se desfașoaiâ aceasta acțiune în unitățile 
agricole din județul Timiș

Cooperativele agricole de produc
ție din județul Timiș și-au propus 
ca pînă. la sfîrșitul lunii martie să 
fertilizeze cu îngrășăminte chimice o 
suprafață de circa 85 000 heotare se
mănate cu grîu. Majoritatea unită
ților s-au îngrijit din vreme de 
procurarea cantităților necesare, cu- 
noscînd din experiența anilor trecuți 
că fertilizarea suplimentară cu azot 
în această perioadă a anului, cind 
plantele au ieșit din iarnă mai sla
be, asigură sporuri însemnate de re
coltă. Cooperatorii din Becicherecul 
Mic, organizîndu-și bine munca și 
folosind timpul prielnic, au termi
nat printre primii pe județ fertili
zarea întregii suprafețe de 610 hec
tare semănate cu grîu. La fel au 
procedat cooperatorii din. Chevereșul 
Mare, Vucova, Grăniceri, Mașloc, 
Muran și alte localități, care s-au 
bucurat de un real sprijin din partea 
mecanizatorilor. Pină acum, în coo
perativele din această parte a țării 
au fost fertilizate peste 60 000 hec
tare cu culturi de toamnă, din care 
aproape 50 000 hectare cu grîu.

Rezultatele puteau fi însă mult 
mai bune, dacă s-ar fi acționat peste 
tot cu hotărîre. mai ales în acele 
unități care au avut suficiente în
grășăminte chimice în stoc. Numai 
că această lucrare a fost aminată. 
fără nici o justificare, de la o zi 
la alta. La cooperativa agricolă de' 
producție din Ot.vești sînt semăna
te cu grîu 225 hectare. ■ în stoc e-

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Ion Stănescu, Cornel Burtică, Mi
hai Marinescu, Ion Pățan, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor

externe a C.C. al P.C.R., Octavian 
Groza, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ministrul energiei electrice. 
Nicolae Ecobescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Gheor
ghe Colț, director a.i. în M.A.E.

Din partea ungară, au luat parte 
tovarășii Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Jeno 
Fock. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc Ungar, Peter Valyi, membru 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Tărănesc Ungar, Jănos Peter, 
membru al..C.C. al P.M.S.y,, minis
trul afacerilor externe, Ferenc Mar
tin, ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Katona Istvân, membru al C.C. 
al P.M.S.U., șeful Secției propagan
dă și agitație a C.C. al P.M.S.U..

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va e-

xistă 30 tone de îngrășăminte cu 
azot. Și totuși, nu s-a trecut la e- 
xecutarea lucrărilor de fertilizare. 
Intr-o situație asemănătoare se află 
și cooperativa vecină din Stamora Ro
mână. Deși în stoc există 74 tone în
grășăminte chimice, pină acum nu 
s-a fertilizat nici măcar un hectar 
din cele 410 ha cultivate cu grîu. 
Lipsă de preocupare pentru fertiliza
rea semănăturilor de toamnă au do
vedit și cooperativele din Șarlota și 
Bazoșul Vechi, care nu au adminis
trat nici un kilogram din cele 72 și 
respectiv 65 tone de îngrășăminte cu 
azot pe care le au în magazii. Exem
plele de acest fel ar putea fi con
tinuate.

In județul Timiș există și un nu
măr de circa 40 cooperative care nu 
dispun de nici un fel de îngrășă
minte chimice. în legătură cu a- 
ceastă problemă am solicitat pă
rerea inginerului Nicolae Gherescu, 
director general adjunct la direcția 
agricolă județeană. „Situația — ne-a 
spus dînsul — se datorește mai în- 
tii faptului că repartiția de îngră
șăminte chimice pe primul trimestru 
a fost, redusă la jumătate, lucru co
municat nouă abia la sfîrșitul lunii 
ianuarie, iar fabricile furnizoare au 
oprit livrările atunci cînd s-a a- 
juns la cantitatea respectivă. A- 
ceasta a făcut ca unele cooperative, 
planificate să primească îngrășă
minte pe baza cotei inițiale, să ră

externe, loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte tovarășii Jend 
Fock, Peter Vâlyi, Jănos Peter, 
Ferenc Martin, precum și persoa
nele oficiale care însoțesc delega
ția de partid și guvernamentală a 
R.P. Ungare.

După semnarea comunicatului, 
în aplauzele celor prezenți, con
ducătorii celor două partide fră
țești își string călduros mîinile, 
se îmbrățișează.

Marjai Jdzsef, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Barity Miklos, șef 
de grup în M.A.E., și Farkas Imre, 
director adjunct în M.A.E.

In cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă sinceră, priete
nească, cele două delegații au făcut 
un larg schimb de vederi în proble
me actuale ale situației internaționa
le. Ambele părți au reafirmat hotă- 
rîrea lor de a depune eforturi stă
ruitoare în vederea convocării confe
rinței general-europene, pentru sta
bilirea între țări și popoare a unor 
raporturi de încredere, cooperare și 
bună vecinătate, pentru instaurarea 
unui climat de pace și de securitate 
pe continentul nostru, în întreaga 
lume. Au fost discutate, totodată, 
probleme privind mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională, sub- 
liniindu-se necesitatea întăririi uni
tății țărilor socialiste, a tuturor for
țelor antiimperialiste.

(Agerpres)

fectua o vizită oficială în Repu
blica Africa Centrală, în luna 
martie a.c.

mână complet descoperite. O seri» 
de unități n-au achitat Ia timp con
travaloarea îngrășămintelor și, fireș
te, nu au putut beneficia de cantită
țile de care ar fi avut nevoie. In a- 
cest ultim caz, direcția noastră ge
nerală a luat măsuri ca, în cel mai 
scurt timp, cooperativele agricole în 
cauză să-și achite obligațiile finan
ciare față de furnizori".

Din cale cîteva aspecte inserate 
în rîndurile de mai sus se desprin
de faptul că la ora actuală supra
fețele fertilizate în județul Timiș 
puteau fi mult mai mari dacă ar fi 
existat peste tot preocuparea cuve
nită față de executarea acestei lu
crări și dacă s-ar fi depus mai din 
vreme eforturi stăruitoare de către 
organele agricole județene în ve
derea soluționării greutăților — mai 
mult sau mai puțin obiective — pri
vind repartiția de îngrășăminte, re
partizarea lor pe unități, onorarea 
obligațiilor financiare către furnizor 
etc. în orice caz, timpul relativ fru
mos din această parte a țării, deose
bit de propice pentru executarea lu
crărilor de fertilizare, trebuie folo
sit din plin. Astfel ca și pe această 
cale să se asigure sporul de pro
ducție prevăzut în acest an.

Ioana CEZAR 
corespondentul „Scînteii*
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Printre locuitorii cartierului Titan

MK

Intr-unui din magazinele Capitalei

SOLII POPORULUI UNGAR
ÎN VIZITĂ PRIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășul Jănos Kâdâr 
au vizitat, vineri la amiază, Fabrica 
de mașini-unelte și agregate — Bucu
rești, amplasată intr-o puternică zonă 
industrială a Capitalei, unde, conco
mitent cu realizarea unor importante 
întreprinderi noi, a fost construit și 
unul dintre cele mai mari cartiere 
bucureștene — „Titan".

La această vizită au luat parte 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Populare 
Ungare, tovarășii Jeno Fock, Peter 
Vălyi, Jânos Pâte.r, Ferenc Martin și 
alte persoane oficiale ungare.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. a) P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, Ioan Cotoț, Octa
vian Groza, alte persoane oficiale ro
mâne.

Pe străzile Capitalei, pînă în car
tierul Titan, erau arborate drapelele 
de stat ale României și Ungariei.

La intersecția Bulevardului Leon- 
tin Sălăjan cu strada Baba Novac ' se 
face un scurt popas. Aici se aflau nu
meroși locuitori din cartier,' care i- 
plaudau îndelung pe conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țâri. 
Un grup de tinere Cete oferă to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kâdăr, celorlalți oaspeți bu
chete de flori.

Oaspeții sînt Invitați în fața unei 
machete a cartierului Titan, unde pri
mesc explicații din partea arhitectu
lui șef al Capitalei, .Tiberiu Ricci. Se 
prezintă cîteva date sintetice ’despre 
stadiul actual și perspectivele dezvol
tării acestui adevărat „oraș satelit a! 
Bucureștiului". Pe o suprafață de 
circa 700 hectare au fost construite 
pînă în prezent blocuri cu peste 54 000 
de apartamente. Se subliniază că acest 
modern cartier dispune de numeroase 
dotări social-culturale complexe 
comerciale, magazine, licee, școli 
generale, cinematografe, precum și 
de o mare policlinică dată în 
funcțiune în cursul anului trecut. In 
final, cartierul Titan va cuprinde 15 
complexe rezidențiale cu peste 70 000 
de apartamente și va adăposti circa 
250 000 locuitori. Primarul general al 
Capitalei informează pe oaspeți că în 
actualul plan cincinal, potrivit indi
cației conducerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, va fi construit în Capitală 
un număr mai mare de locuințe decît 
cel prevăzut inițial. Ca urmare, și in 
cartierul Titan sînt în prezent în 
construcție alte noi blocuri, unități 
social-culturale.

Tn discuțiile cu edilii orașului, oas
peții se interesează de unele metode 
folosite în construcția de locuințe, de 
gradul de confort al apartamentelor, 
de dotările social-culturale și de ac
tivitatea depusă de arhitecți și con
structori.

Oaspeții sînt informați, de aseme
nea. că în modernul cartier Titan lo
cuiesc în cea mai mare parte munci
tori. tehnicieni și ingineri care lucrea
ză în uzinele și întreprinderile din a- 
propiere.

Exprimîndu-și dorința să cunoască 
și unele aspecte ale aprovizionării 
populației din cartier, oaspeții vizi
tează unități de deservire ale mo
dernului complex comercial din a- 
propiere.

Fabrica de mașînî-unelte și agre
gate. Această modernă și frumoasă 
întreprindere bucureșteană formea
ză împreună cu uzinele cu tradiție 
,.23 August" și „Republica” o puter
nică zonă industrial-economică a 
Capitalei. Construcția ei se înscrie 
pe linia politicii partidului și statu
lui nostru privind dezvoltarea în 
ritm susținut a industriei construc
toare de mașini. Ea este cea mai 
mare întreprindere din țară producă
toare de mașini-unelte și agregate de 
inalt nivel tehnic, fiind binecunos
cută și peste hotare.

La intrarea tn marea întreprin
dere bucureșteană. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdăr, ceilalți 
oaspeți sînt întîmpinaț! de munci
tori, tehnicieni și ingineri ai uzinei 
care fac oaspeților o călduroasă ma- 

. nifestare de prietenie, exprimîndu-și 
astfel bucuria de a primi în. mijlocul 
lor pe conducătorul partidului și sta
tului nostru, pe solii poporului frate 
ungar.

La intrare sînt arborate drapelele 
de stat ale celor două țări. Pe o 
mare pancartă e înscrisă în limbile 
română si maghiară urarea : „Bine 

ați venit, dragi soli ai poporului frate 
ungar".

Conducătorii de partid și de stat 
români și unguri sînt salutați de to
varășul loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, de 
membri ai conducerii întreprinderii 
și ai consiliului oamenilor muncii.

In fața unor machete și grafice, 
directorul general al fabricii, ing. 
Mircea Crețu, înfățișează oaspeților 
profilul unității. Producția specifică 
a întreprinderii o constituie mașinile- 
unelte și mașinile-agregat. Se arată 
că unitatea are de înfăptuit în ac
tualul plan cincinal un volum sporit 
de mașini-unelte și, ca urmare, în
treprinderea este în continuă dezvol
tare. Aici, vor fi create noi spații 
de producție, vor fi montate noi uti
laje și instalații pentru mecanizarea 
procesului tehnologic și obținerea 
unor produse de cea mai bună cali
tate. tn legătură cu preocupările ac
tuale și de perspectivă ale colectivu
lui de conducere al unității și con
siliului oamenilor muncii, se arată, cij 
întreprinderea urmează să-și diver
sifice continuu producția, corespunză
tor necesităților „..eponomiei' ^noastre' 
naționale și indicațiilor date cu pri
lejul repetatelor vizite de lucru ale 
secretarului general al partidului 
nostru în această unitate. Se arată că 
întreprinderea execută în prezent o 
gamă largă de strunguri Carusel, noi 
tipuri de mașini de alezat și frezat, 
precum și mașini de rectificat cu ca
racteristici tehnice superioare. Pe 
baza proiectelor elaborate de Insti
tutul de cercetări și proiectări de 
specialitate, care își are sediul în 
incinta unității, se execută și nume
roase mașini-agregaț cu caracter de 
unicat,, care intră în dotarea liniilor 
tehnologice ale întreprinderilor exis
tente și ale noilor unități industriale 
aflate în construcție. Directorul fa
bricii subliniază că produsele a- 
cestei întreprinderi sini cunoscute și 
în țara vecină și prietenă — R.P. 
Ungară — unde s-au exportat strun
guri din întreaga gamă de Carusele, 
cu diametre cuprinse între 1 200 și 
3 500 mm. In același timp se arată că 
țara noastră a importat, din R.P.

Recepție oferită de ambasadorul R.P. Ungare
Cu prilejul vizitei oficiale de prie

tenie pe care o face în țara noastră 
delegația de partid Și guvernamen
tale a Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Jănos Kâdăr, 
prim-.seeretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, ambasadorul acestei țări la 
București, Ferenc Martin, a oferit, 
vineri seara, o recepție in. saloanele 
Casei Centrale a Armatei.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, E- 
mil Bodnaraș. Manea Mănescu, Paul 

la Fabrica de mașini-unelte și agregate — București

Ungară mașini-unelte, printre care 
freze și utilaje de găurit.

După explicațiile primite, se vizi
tează principalele sectoare de fabri
cație. în marea hală monobloc, care 
adăpostește secțiile de bază ale în
treprinderii — mecanică, agregate, 
montaj — oaspeților li se oferă po
sibilitatea de a cunoaște îndeaproape 
înaltul nivel tehnic al utilajelor fo
losite, precum și al procesului teh
nologic de fabricare a unor mașini- 
unelte grele, produse destinate atît. 
înzestrării unităților industriale, con
structoare de mașini din țară, cît și 
exportului. Pe parcursul vizitei se 
arată că unele din produsele de 
bază ale întreprinderii sînt conce
pute pentru a primi comandă-pro- 
grăm numerică, care le conferă un 
randament sporit și o siguranță ma
ximă în exploatare. Se arată că pro
ducția acestor mașini va începe in 
cursul acestui an. ele dovedindu-se 
deosebit de eficiente în procesul de 
producție. Tovarășii Jânos Kâdâr, 
Jeno Fock, alți membri ai delegației 
ungare se opresc la diferite -locuri 

■cl? muncă, string .mina unor munci
tor,!,, se interesează, de performanțele 

’t'ennîce ale produselor realizate, cer 
explicații asupra organizării fluxu
lui tehnologic de fabricație, asupra 
măsurilor preconizate pentru meca
nizarea în continuare și extinderea 
automatizării procesului tehnologic.

Gazdele informează pe oaspeți că 
majoritatea mașinilor și utilajelor 
fabricate in întreprindere sînt pro
iectate de specialiștii români, care 
au continuu în vedere însușirea ce
lor mai moderne procedee de lucru 
ale tehnicii mondiale. Gazdele sub
liniază că și-au expus mașinile, a- 
gregatele și utilajele pe care le pro
duc Ia numeroase expoziții interna
ționale. de unde au cules aprecieri 
elogioase pentru înaltul nivel tehnic 
la care sînt realizate.

In timpul vizitei prin sectoarele 
de producție ale fabricii, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii au . salutat 
cu multă căldură pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jânos Kâdâr. 
pe ceilalți oaspeți.

La încheierea vizitei, conducătorii

Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine.

Au participat membrii delegației 
de partid și, guvernamentale a R.P. 
Ungare, tovarășul Jeno Fock, Peter 

de partid șl de stat unguri mulțu
mesc pentru explicațiile primite, a- 
preciază activitatea desfășurată de 
colectivul fabricii, subliniind talentul 
și hărnicia muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor români constructori 
de mașini.

In cartea de onoare a fabricii, to
varășii Jănos Kâdăr și Jeno Fock au 
semnat următoarele : „în scurta vi
zită făcută, ne-am convins de nivelul 
înalt al muncii socialiste efectuate în 
această fabrică, precum și de rezul
tatele bune pe care tovarășii noștri 
români le-au obținut. Această fabrică 
este un exemplu al colaborării re
ciproc avantajoase între cele două 
țări. Noi dorim și în continuare co
lectivului întreprinderii rezultate 
bune în munca de creație și de în
deplinire a sarcinilor de plan pe care 
le are de înfăptuit. In numele dele
gației de partid și guvernamentale 
ÎD R. P. Ungare, felicităm acest har
nic colectiv".

După terminarea vizitei la Fabrica 
de mașini-unelte și agregate, oaspe
ții străbat. zona industrială din par
tea de. șpd-est a Bucureștiului. Co
loana, mașinilor oficiale.se .îndreaptă 
apoi spre1 un alt cartier important al 
Capitalei — „Bercenii" — unde con
structorii bucureșteni au înălțat mii 
de apartamente pe locuri altădată vi
rane. De altfel, acest tînăr cartier nu 
și-a dezbrăcat încă haina schelelor. In 
perimetrul lui constructorii continuă 
să răscolească pămintul și să împlîn- 
te noi temelii, să înalțe noi ziduri, 
care vor alcătui, în anii următori, 
mari complexe de locuințe și insti
tuții social-culturale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kâdâr împreună cu celelalte 
persoane oficiale române și maghia
re, își încheie vizita prin Capitală în 
noul cartier de locuințe „Drumul Ta
berei". unde au fost ridicate pînă 
acum aproape 30 000 de apartamente 
și care in faza finală va număra 
circa 60 000 de apartamente.

Pretutindeni pe traseul străbătut, 
solii poporului frate ungar au fost 
intîmpinați cu deosebită căldură de 
populația Bucureștiului.

(Agerpres)

Vălyi, Jănos Peter, alte persoane o- 
ficiale care însoțesc delegația.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
România și alți membri ai corpului 
diplomatic.

înaintea începerii recepției au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Ungare.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

MITINGUL PRIETENIEI 
ROMÂNO-UNGARE

(Urmare din pag. I)

Drapelele Republicii Socialiste 
Romania și Republicii Populare Un
gare domină fundalul sălii. Faldurile 
lor ineadreaza urarea — scrisă in 
limbile română _ și maghiară — 
„Trăiască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre poporul ro
man și poporul ungar 1“

Ura 16. in uralei’e entuziaste ale 
asistenței, in prezidiu iau loc tovă
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
man, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Jănos Kâdâr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Jeno 
Fock, membru al Biroului Politie al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc- 
.Țărănesc-Ungar.

De asemenea, în prezidiu iau loc 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Populare 
Ungare, tovarășii Peter Vălyi, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al Guvernului Revoluționar 
Munci toresc-Țărănesc Ungar, Jânos 
Peter, membru al C.C. al P.M.S.U.. 
ministru] afacerilor externe, Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

în prezidiu se află tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Janos Fazckas, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Ștefan Voi- 
tec, Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, loan 
Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta, Ștefan Peterfî, președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, Etluard Ei- 
senburger, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
general-colonel Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate și se
cretar al Consiliului Politic Supe
rior, Maria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, 
prof. Radu Prișcu, rectorul Institu
tului de construcții din București. 
Ilie Petre, muncitor, secretarul Co
mitetului de partid de la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate București, 
și Adriana Stoichițoiu, studentă la 
Universitatea din București.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
Republicii Populare Ungare și Re
publicii Socialiste România.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Dumitru Popa, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.

Transmițînd solilor dragi ai po
porului ungar salutul frățesc al co
muniștilor și al tuturor muncitorilor 
din Capitala României socialiste, to
varășul ILIE PETRE, muncitor, se
cretarul comitetului de partid al 
Fabricii de mașini-unelte și agregate 
București, a spus :

Sentimentele pe care le încerc sînt 
cu atît mai puternice, cu cit între
prinderea în care lucrez a fost ono
rată de vizita delegației din țara ve
cină și prietenă, condusă de tovară
șul Jânos Kâdăr. Am avut cu acest 
prilej marea bucurie de a avea din 
nou ca oaspete pe iubitul conducă
tor al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ați pu
tut vedea, dragi tovarăși, simțămin
tele de simpatie și caldă prietenie 
pe care poporul român le nutrește 
față de poporul ungar, sentimentele 
de profund internaționalism socialist 
ce animă clasa noastră muncitoare, 
pe toți oamenii muncii din patria 
noastră.

După cum ați putut constata, sti
mați oaspeți. Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București repre
zintă, prin gradul său ridicat de teh
nicitate, prin complexitatea produse
lor pe care le fabrică, o expresie vie 
a procesului de industrializare socia
listă a țării noastre. înfăptuită sub 
conducerea Partidului Comunist Ro- 
mîn.

Relevînd sarcinile mobilizatoare 
stabilite de recenta Conferință națio
nală a cadrelor de conducere din în
treprinderi și centrale din industrie 
și construcții — exoresie a practicii 
statornicite de conducerea partidului 
și statului nostru de a dezbate eu oa
menii muncii cele mai importante 
probleme ale societății noastre, și de 
a stabili împreună măsuri pentru bu
nul mers al construirii socialismu
lui, pentru bunăstarea întregului po

por — vorbitorul a exprimat hotă- 
rirea colectivului întreprinderii de a 
dezvolta și moderniza producția de 
mașini-unelte și agregate, sporindu-și 
contribuția la progresul economic al 
țării.

Alături de întregul, popor, oamenii 
muncii din Capitală nutresc convin
gerea nestrămutată că neobosita 
activitate a Partidului Comunist 
Român pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în
seamnă atît o împlinire a îndatori
rii sale fundamentale față de pro
priul popor, cit și o îndeplinire a 
îndatoririi sale internaționaliste față 
de clasa muncitoare și forțele re
voluționare și progresiste de pretu
tindeni.

Ne exprimăm bucuria pentru dez
voltarea legăturilor de prietenie în
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, a spus vorbitorul. Aceste le
gături .au o veche tradiție în. lupta 
comună a_ celor mai înaintate forțe 
ale societății, a maselor muncitoare, 
pentru elibe’rare âocială și națională. 
Comuniștii _ au fost întotdeauna pro
motorii cei mai activi ai prieteniei 
româno-uiigăț-e. Semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare, asis
tență mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară reprezintă un mo
ment de mare însemnătate în istoria 
prieteniei noastre. El deschide largi, 
perspective dezvoltării raporturilor' 
de colaborare multilaterală și prie
tenie frățească dintre poporul român 
și poporul ungar.

Noi,, muncitorii români, ne bucu
răm de rezultatele obținute de po
porul ungar în construcția socialistă, 
in dezvoltarea economica și socială 
a patriei dumneavoastră, a spus in 
încheiere vorbitorul. V-aș ruga, de 
aceea, stimate tovarășe Kâdăr, ca la 
întoarcerea în țară să transmiteți co
muniștilor, clasei muncitoare. între
gului popor ungar, calda noastră pre
țuire pentru realizările obținute, pre
cum și urările noastre de mari 
succese în opera de făurire a noii 
societăți, de înflorire multilaterală a 
Republicii Populare Ungare.

îmi revine înalta cinste de a ex- 
prima, în această solemnă și sărbă
torească adunare, gfndurile și sim- 
tămintele prietenești ale tineretului, 
ale studențimii bucureștene. prile
juite de vizita înalților oaspeți din 
Republica Populară Ungară, a spus 
ADRIANA STOICHIȚOIU. studentă 
la Universitatea București.

Exprimînd interesele fundamentale 
și aspirațiile întregului nostru po
por, politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român se 
bucură de adeziunea neprecupețită 
a tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră. Totodată, ea răspunde pe 
deplin năzuințelor tinerei noastre 
generații.

In decursul istoriei, personalitățile 
cele mai luminate ale popoarelor 
noastre, îndeosebi comuniștii, au mi
litat pentru prietenia româno-unga- 
ră, împotriva politicii de învrăjbire 
dusă de regimurile burghezo-moșie- 
reșți. Mari cărturari, savanți și ar
tiști din România și Ungaria s-au 
împrietenit, au desfășurat o nobilă 
acțiune de cunoaștere reciprocă a va
lorilor spirituale ale celor două po
poare, au militat pentru promovarea 
idealurilor de libertate și progres so
cial.

Sintem — împreună cu toți oa
menii muncii din România socialistă 
— păstrătorii și continuatorii aces
tei nobile tradiții. Și sintem recu
noscători poporului nostru, clasei 
muncitoare, partidului comunist, atît 
pentru condițiile materiale de stu
diu pe care ni le asigură, cît și pen
tru faptul că educația noastră, for
marea noastră spirituală au această 
orientare malt umanistă și ferm in- 
ternaționalistă. Vastul program de 
intensificare a muncii ideologice și 
politico-educative, inițiat și adoptat 
anul trecut de către partid, a dat și 
dă un qou și viguros impuls pro
cesului de educare comunistă a ti
neretului din tara noastră, de care 
beneficiază din plin și studențimea.

în decursul vizitelor reciproce, al 
schimburilor culturale, al cursurilor 
de vară organizate de instituțiile u- 
niversitare, în taberele din timpul 
vacantelor, tinerii noștri au cunoscut 
realizările poporului ungar, progre
sele în domeniul învățămîntului su
perior, s-au împrietenit cu studențî 
și alți tineri din Republica Popu
lară Ungară.

Aducîhd la acest miting al prie
teniei româno-ungare un cald salut 
înalților oaspeți din țara vecină — 
a spus în încheiere vorbitoarea — 
îngăduiți-mi să transmit, în numele 
tineretului universitar din București, 
cele mai bune urări de succese ia în
vățătură colegilor *i prietenilor 

noștri, Întregului tineret ungar ți 
să-mi exprim convingerea că legă
turile dintre tineretul român și cel 
ungar se vor dezvolta necontenit, 
spre binele cauzei prieteniei și păcii.

Transmițînd membrilor delegației 
un cald și prietenesc salut din partea 
cadrelor didactice, a lucrătorilor din 
domeniul științei, a tuturor intelec
tualilor din Capitală, prof. dr. ing. 
RADU PRIȘCU, rectorul Institutului 
de construcții din București, a spus : 
Cu toții vedem in vizita inalților oas
peți din R. P. Ungară o nouă manifes
tare a relațiilor de prietenie frățească 
care leagă popoarele noastre vecine. 
Prietenia româno-ungară a fost ridi
cată pe o treaptă superioară o dată cu 
instaurarea puterii revoluționare in 
România și Ungaria și a căpătat o 
amplă dezvoltare in anii construcției 
socialiste in cele două țări. Ne bucură 
faptul că această nouă întîlnire din
tre conducătorii noștri de partid și de 
stat, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdăr a prilejuit 
rodnice schimburi de păreri cu privi
re la dezvoltarea și adîncirea conti
nuă a prieteniei româno-ungare, pre
cum și cu privire Ia unele probleme 
internaționale de interes comun.

Tratatul de prietenie, semnat ieri, 
stabilește un cadru larg favorabil 
pentru dezvoltarea și întărirea conti
nuă a raporturilor de cooperare mul
tilaterală dintre Republica Socialistă 
„România și Republica Populară Un
gară, în interesul ambelor noastre po
poare, al coeziunii țărilor socialiste, al 
cauzei păcii în lume.

Cimentind coeziunea familiei noas
tre socialiste, cetățenii României, oa
menii muncii, fără deosebire de națio
nalitate. strîns uniți sub conducerea 
încercatului nostru partid, muncesc cu 
elan pentru a transpune in viață 
vastul program elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân. al cărui obiectiv este construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Pe noi — lucrătorii în domeniul în
vățămîntului, științei, tehnicii — ne 
bucură faptul că vom avea prilejul de 
a extinde schimbul de experiență, 
conlucrarea în multiple domenii cu 
savanții_ și specialiștii din Republica 
Populară Ungară, între institutele 
noastre de învățămînt, cercetări și 
proiectări. Relevăm cu satisfacție că, 
paralel cu extinderea și intensifica
rea colaborării pe plan politic, econo
mic. tehnico-științific, o amplă dez
voltare cunoaște și colaborarea noas
tră _în domeniile învățămîntului. cul
turii și artei. înființarea recentă a 
Comisiei mixte de colaborare cultu
rală româno-ungară va stimula și 
sprijini colaborarea directă în diferi
te domenii ale culturii, educației $i 
învățămîntului. Promovarea consec
ventă a unor schimburi tot mai frec
vente și bogate în conținut de valori 
spirituale între popoarele noastre 
contribuie la o mai profundă cunoaș
tere reciprocă, Ia apropierea popoare
lor noastre și întărirea prieteniei din
tre ele.

Alături de întregul popor român 
— a spus vorbitorul — intelectua
litatea noastră urmărește cu interes 
și simpatie succesele importante ale 
poporului ungar în opera de făurire 
a socialismului. Dorim să adresăm 
din toată inima, și cu acest prilej, 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor 
din Republica Populară Ungară ură
rile noastre calde de a obține, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, noi și remarcabile 
izbinzi pe calea înfloririi multilate
rale a patriei lor, spre binele și fe
ricirea poporului ungar prieten.

tntimpinați cu puternice aplauze, 
cu ovații, la miting iau cuvîntu! to
varășii Nicolae Ceaușescu S1 
Jânos Kâdâr. cuvintame rostite 
de cei doi conducători de partid sînt 
urmărite cu deosebită atenție și sub
liniate in repetate rinduri de înde
lungi aplauze. (Cuvîntărlle rostite se 
publică în pag, 1—3).

tn aplamațiile asistenței, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jânos Kâdâr 
își string cu căldură miinile. salută 
miile de participanți la miting, care 
își exprimă deplina satisfacție față 
de rezultatele întîlnirii româno-un
gare la cel mai inalt nivel, față de 
noul Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală încheiat intre Ro
mânia și Ungaria, față de evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor frățești 
dintre cele două partide și țări, spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume.

Mitingul ta sfîrșit într-o atmosferă 
însuflețită, expresie vie a senti
mentelor frățești, de stimă și înaltă 
prețuire ce ie nutresc reciproc po
poarele român și ungar. (Agerpres)
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în domeniul artei și culturii. S-a desfă
șurat, de asemenea, un rodnic schimb 
de experiență în construcția socialismu
lui, au avut loc numeroase vizite reci
proce, contacte și discuții la diferite ni
veluri. O înrîurire hotărîtoare pentru 
adîncirea prieteniei dintre cele două țări 
și popoare o are dezvoltarea solidarității 
frățești dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, 
pe baza marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, a țelurilor supre
me comune. (Aplauze puternice).

Noi pornim de la teza că dezvoltarea 
social-economică a țărilor socialiste are 
loc într-o mare varietate de condiții isto
rice, de particularități și realități speci
fice. Dar toate acestea, modul diferit de 
a aborda unele sarcini concrete ale edi
ficării noii orînduiri și chiar unele deo
sebiri de păreri în interpretarea unor 
probleme nu pot și nu trebuie să împie
dice colaborarea prietenească, rodnică, 
dintre popoarele acestor țări, întărirea 
solidarității internaționale dintre parti
dele comuniste respective. Interesele 
construcției socialiste din țările noastre, 
interesele generale ale socialismului — 
care, precumpănesc asupra oricăror deo
sebiri de păreri — cer să milităm neîn
cetat pentru întărirea prieteniei și co
laborării, a unității și coeziunii.. (Aplau
ze îndelungate). în acest spirit conside
răm că este necesar să acționăm pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
pentru a ne aduce contribuția la întă
rirea forțelor socialismului și colaborării 
internaționale.

Semnarea, cu prilejul acestei vizite, a 
noului Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Ungară deschide perspective tot mai 
ample pentru evoluția ascendentă a re
lațiilor frățești, multilaterale, dintre sta
tele și partidele noastre. Ritmul impe
tuos al progresului economiilor celor 
două țări creează condiții pentru extin
derea colaborării în noi domenii, îndeo
sebi în cooperarea și specializarea în pro
ducție. Este semnificativ că livrările re
ciproce de mărfuri vor crește, conform 
acordului actual, în perioada 1971—1975 
cu peste 90 la sută față de cincinalul 
anterior. în cadrul convorbirilor am că
zut de acord asupra unor noi acțiuni de 
colaborare și cooperare în industria 
electronică și electrotehnică, în automa
tizare și în tehnica de calcul, în indus
triile constructoare de mașini, chimică, 
.petrolieră și minieră, a materialelor de 
construcții. Pe această bază se întrevăd 
posibilități ca prevederile actualului 
acord să fie depășite în mod substanțial 
pînă în 1975. (Aplauze puternice). 
Un avînt mai mare va lua conlucrarea 
în cercetarea științifică, în introducerea 
în producție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane. Pentru 
valorificarea marilor posibilități de in
tensificare a schimburilor și cooperării 
multilaterale dintre țările noastre, un rol 
important au comisia mixtă' guverna
mentală economică, comisia mixtă în 
domeniul culturii, precum și alte orga
nisme și instituții create în acest scop.

Apreciem că există condiții pentru în
făptuirea proiectelor în toate domeniile 
amintite și sîntem hotărîți să acționăm 
cu consecvență. m acest scop, conștienți 
că aceasta este în folosul ambelor noas
tre popoare, precum și al cauzei gene
rale a socialismului și păcii. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în timpul scurtei dumneavoastră vizite 

în România ați avut posibilitatea să vă 
întîlniți cu oameni ai muncii, să cunoaș
teți unele din înfăptuirile lor în construc
ția socialistă. întregul nostru popor este 
în prezent angajat cu toată energia în 
munca pentru realizarea prevederilor 
noului plan cincinal. Realizarea în anul 
trecut a unui spor la producția indus
trială de 11,5 la sută demonstrează di
namismul și vigoarea economiei noastre 
socialiste, capacitatea și forța creatoare 
a clasei muncitoare, realismul și justețea 
obiectivelor cincinalului actual. Cores
punzător programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
elaborat de Congresul al X-lea al parti
dului, are loc un amplu proces de per
fecționare a vieții sociale, de adîncire a 
democrației socialiste, de promovare a 
principiilor eticii și echității socialiste, de 
afirmare a personalității umane. Rezol
varea justă, pe baza aplicării creatoare a 
principiilor marxism-leninismului la con
dițiile țării noastre, a problemelor com
plexe pe care le ridică noua orînduire 
a asigurat întărirea colaborării și unității 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, cimentarea coeziunii în
tregii noastre societăți. (Vii aplauze). 
Sub conducerea partidului, poporul nos
tru muncește fără preget pentru ridica
rea României socialiste pe o nouă treap
tă de civilizație, de bunăstare materială 
și spirituală.

Dragi tovarăși,
Ne sînt cunoscute succesele remarca

bile pe care le obțin, la rîndul lor, 
oamenii muncii din Ungaria în creșterea 
potențialului economic al țării, în dez
voltarea științei și culturii, în ridicarea 
nivelului lor de trai. Poporul român ur
mărește cu interes profund și caldă sim
patie activitatea creatoare a oamenilor 
muncii din Ungaria, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
înfăptuirile lor în construcția socia
listă. Folosesc acest prilej pentru a da 
glas sentimentelor prietenești ale po
porului român, pentru a adresa din toată 
inima poporului ungar cele mai calde 
felicitări pentru realizările obținute, 
urîndu-i nai și mari succese pe drumul 
înfloririi patriei sale socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Succesele obținute de cele două țări 
ale noastre în edificarea noii orînduiri 
sînt o contribuție importantă la întărirea 
socialismului pe plan mondial, la creș
terea prestigiului și influenței sale în 
lume.

Dragi tovarăși și prieteni,
Analiza situației internaționale de

monstrează că în ultimul timp în lume au 
avut loc mari schimbări, profunde de
plasări în raportul mondial de forțe. 
Unul din cele mai importante fenomene 
ale dezvoltării social-politice contempo
rane este afirmarea tot mai pregnantă în 
cadrul comunității de națiuni ale lumii a 
țărilor socialiste ; o dată cu creșterea 
continuă a potențialului material și a 
prestigiului de care se bucură pe plan 
mondial, a sporit rolul țărilor socialiste 
în soluționarea problemelor cardinale 
ale contemporaneității. în același timp, 
au continuat să se ascută contradicțiile 
dintre marile țări imperialiste.

Un alt element caracteristic al schim
bării raportului de forțe mondial este 
afirmarea activă în lupta antiimperialistă 
a tinerelor state independente. Zeci și 
zeci de popoare acționează cu fermitate 
pentru a se debarasa de dominația impe
rialistă, pentru a-și lua bogățiile națio
nale în propriile mîini, pentru a decide 
singure asupra modului de valorificare a 
potențialului material și uman, asupra 
organizării vieții sociale, a politicii lor 
internaționale. (Vii aplauze). Militînd 
pentru apărarea independenței naționale 
cucerite prin luptă, pentru întărirea su
veranității de stat, popoarele acestor țări 
își exprimă hotărîrea de a lua parte ac
tivă la soluționarea problemelor interna
ționale contemporane, la reglementarea 
conflictelor existente în lume, Ia consoli
darea păcii și securității. Dezvoltarea lar
gă a relațiilor multilaterale cu aceste 
state contribuie la creșterea rolului lor în 
viața politică mondială, la afirmarea 
pozițiilor lor antiimperialiste, la schim
barea tot mai pronunțată a raportului 
mondial de forțe în favoarea păcii și pro
gresului.

Cu toate succesele mari obținute de 
forțele antiimperialiste pe plan interna
țional, este știut că în lume flăcările răz
boiului nu s-au stins definitiv, că în di
ferite părți ale globului au izbucnit și 
izbucnesc conflicte armate, se produc acte 
de agresiune asupra unor popoare, seă- 
tentează la libertatea și suveranitatea lor 
națională. Nu uităm nici un moment că 
în lume mai există forțe ostile cauzei 
păcii, destinderii și securității, care' se 
cramponează de politica discreditată a 
„războiului rece", caută să întrețină în 
mod artificial animozități și încordare, 
surse de litigiu. Sîntem însă convinși că, 
acționînd unite, forțele păcii și progre
sului de pretutindeni pot face să eșueze 
politica imperialistă de agresiune și dic
tat, de dominație și amestec în trebu
rile altor popoare, pot împiedica dezlăn
țuirea unui nou război, pot netezi dru
mul spre destindere și cooperare interna
țională între toate popoarele. (Aplauze 
puternice).

Noul Tratat de prietenie, alianță și co
laborare dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Ungară 
deschide largi posibilități pentru inten
sificarea conlucrării țărilor noastre pe 
planul vieții internaționale, în vederea 
soluționării problemelor vitale ale con
temporaneității în spiritul idealurilor de 
progres și pace ale popoarelor.

Un element fundamental al politicii ex
terne a partidului și statului nostru este 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală cu toate țările so
cialiste. în acest spirit, România extinde 
cooperarea cu țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, pe 
baza Programului complex adoptat anul 
trecut la București, lărgește conlucrarea 
cu statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, dezvoltă raporturi largi cu toa
te celelalte țări socialiste. Considerăm că 
amplificarea colaborării și întrajutorării 
între țările socialiste este o necesitate 
pentru înflorirea fiecărei națiuni so
cialiste și, totodată, pentru creșterea for
ței socialismului în ansamblu, pentru afir
marea tot mai puternică în lume a ideilor 
socialismului. (Vii aplauze).

în același timp, acționînd în spiritul 
coexistenței pașnice, România participă 
la diviziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori, promovează 
relații cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza principiilor 
respectării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajului re
ciproc. Țara noastră pornește de la con
siderentul, confirmat de viață, că norma
lizarea relațiilor dintre state, crearea unui 
climat de colaborare și înțelegere, înlă
turarea cauzelor conflictelor impun cu 
toată hotărîrea respectarea dreptului sa
cru, inalienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, cer. totodată, aboli
rea forței în relațiile internaționale, re
nunțarea la orice formă de presiune și 
amenințarea cu forța la adresa altor țări. 
Respectarea acestor norme în viața in
ternațională este cerută cu tot mai mul
tă fermitate de popoare, de opinia publi
că, ca singur mijloc de a evita noi con
flagrații mondiale, de asigurare a conlu
crării și păcii popoarelor. (Aplauze pu
ternice).

Pornind de la aceste considerente, 
România acordă o deosebită importanță 
însănătoșirii climatului politic din Eu
ropa, realizării securității pe continentul 
nostru. Sînt cunoscute eforturile depuse 
de țările socialiste europene pentru pro
movarea securității și colaborării, pro
punerile și inițiativele lor conținute în 
Declarația de la București, în Apelul de 
la Budapesta și în alte documente adop
tate în comun.

România s-a străduit să aducă o con
tribuție activă la realizarea securității 
pe continent, a depus eforturi constante 
pentru normalizarea și amplificarea re
lațiilor sale cu statele europene, dezvol- 
tînd tot mai larg contactele, schimburile 
și cooperarea multilaterală; țara noastră 
a militat și militează consecvent pentru 
îmbunătățirea climatului politic în Bal
cani și dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate între toate statele din aceas
tă parte a Europei.

Doresc să exprim înalta noastră apre
ciere față de aportul deosebit de impor
tant adus de Uniunea Sovietică la pro
cesul destinderii în Europa prin politica 
sa externă, prin acțiunile sale diploma
tice, prin autoritatea de care se bucură 
pe plan internațional. (Aplauze puterni
ce). De asemenea. România apreciază în 
mod deosebit eforturile depuse de cele
lalte țări socialiste pentru netezirea dru
mului spre realizarea securității euro
pene.

Un aport însemnat la consolidarea 
procesului de destindere l-ar constitui 
ratificarea tratatelor sovieto—vest-ger- 
man și polono—vest-german, stabilirea 
de raporturi, în baza dreptului interna
țional, între Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală a Germaniei 
și participarea lor deplină la viața in
ternațională, normalizarea relațiilor 
R.S. Cehoslovace cu R.F. a Germaniei 
pe baza recunoașterii nevalabilității de 
la început a acordului de la Munchen.

Recenta declarație de la Praga a țări
lor socialiste participante la Tratatul de 
la Varșovia evidențiază însemnătatea 
deosebită pentru instaurarea securității 
pe continent, a creării unui sistem de an
gajamente menit să asigure fiecărei țări 
securitate deplină, o dezvoltare liberă și 
nestingherită, o largă cooperare între toa
te statele, fără nici o discriminare și fără 
nici o îngrădire. (Aplauze puternice).

După aprecierea noastră, problema cea 
mai stringentă a momentului de față 
este inițierea cît mai grabnică de con
tacte multilaterale între toate statele in

teresate, în vederea pregătirii conferin
ței pentru' securitate europeană, încît a- 
ceasta să poată avea loc în cel mai scurt 
timp. România consideră că există con
diții favorabile în acest scop și își expri
mă hotărîrea de a milita activ, alături de 
țările socialiste, de celelalte țări euro
pene, pentru înfăptuirea acestui deziderat 
major al popoarelor continentului nos
tru. (Vii aplauze).

Unul din obiectivele constante ale po
liticii externe a României este stin
gerea focarelor de încordare și război, 
care primejduiesc pacea în lume. De
plin solidară cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez, țara noastră sprijină po
ziția justă a Republicii Democrate Viet
nam și a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, se pronunță pentru retragerea tru
pelor S.U.A. și ale aliaților săi din 
Peninsula Indochineză, pentru recunoaș
terea dreptului poporului vietnamez, ca 
și al popoarelor khmer și laoțian, de a-și 
decide singure destinele, fără ames
tec din afară. (Aplauze puternice). In ce 
privește situația din Orientul Apropiat, 
susținem principiul unei reglementări po
litice în spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, pronun- 
țîndu-ne pentru retragerea trupelor isra- 
eliene din teritoriile arabe ocupate, re
cunoașterea dreptului la dezvoltare in
dependentă a fiecărui stat din această 
regiune, pentru rezolvarea problemei 
populației palestinene potrivit interese
lor sale naționale.

în condițiile actuale, cînd cheltuielile 
pentru înarmare absorb sume fabuloase, 
grevînd tot mai greu asupra nivelului 
de trai al popoarelor și făcînd să planeze 
permanent spectrul unui cataclism mon
dial, intensificarea luptei pentru dezar
mare generală, și în primul rînd nuclea
ră, se impune drept un comandament 
arzător al zilelor noastre. Popoarelor le 
revine datoria de a acționa ferm pentru 
a impune dezarmarea, distrugerea și 
scoaterea în afara legii a armelor nu
cleare, a tuturor mijloacelor de extermi
nare în masă. Considerăm că trebuie tre
cut cît mai grabnic la măsuri concrete, 
efective, cum ar fi lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor state, des
ființarea blocurilor militare și alte ac
țiuni de dezangajare militară, de redu
cere a trupelor și a poverii înarmărilor.

România este profund solidară cu lupta 
popoarelor care mai gem sub exploatarea 
colonială, sprijină eforturile tinerelor 
state pentru consolidarea suveranității lor 
naționale, a independenței lor politice și 
economice, pentru folosirea întregului lor 
potențial material și uman în interes 
prooriu, pentru afirmarea dreptului la o 
viață demnă, liberă și prosperă. (Aplau
ze puternice).

Considerăm că problemele grave cu 
care se confruntă omenirea contem
porană impun ca toate țările — 
mari, mijlocii sau mici — să par
ticipe, în condiții de deplină ega
litate, la viața internațională, să-și 
aducă contribuția la soluționarea proble
melor litigioase, la respectarea legalității 
internaționale. în* acest context, dorim 
să ne exprimăm convingerea că tratatul 
semnat ieri între țările noastre — tratat 
ce corespunde pe deplin principiilor 
Cartei O.N.U. — se înscrie ca o contri
buție importantă a popoarelor român și 
ungar la cauza destinderii și colaborării 
internaționale, la eforturile pentru pro
gres și pace în întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Partidul nostru, detașament activ al 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, dezvoltă ample relații de soli
daritate frățească cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu alte partide și forțe 
’■evoluționare și democratice. Răsounzînd 
înaltelor îndatoriri internaționale ce îi 
revin, Partidul Comunist Român face 
tot ce depinde de el pentru depășirea 
dificultăților actuale în relațiile între 
țările socialiste și partidele comuniste, 
pentru refacerea și întărirea unității lor, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

România socialistă este animată de ho
tărîrea neabătută de a-și aduce, cu con
secvență și fermitate, contribuția la în
sănătoșirea vieții internaționale, la în
făptuirea aspirațiilor popoarelor de li
bertate. progres, independență și pace, 
la instaurarea colaborării și prieteniei 
între toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși și prieteni,
în cursul acestor zile am avut convor

biri utile și rodnice, în cadrul cărora 
ne-am informat reciproc asupra mersu
lui construcției socialiste în țările noas
tre și am discutat despre evoluția rela
țiilor noastre bilaterale ; cu acest prilej 
am constatat cu satisfacție că s-au evi
dențiat noi posibilități de a extinde re
lațiile noastre, de a lărgi și intensifica 
contactele în toate domeniile. De aseme
nea, schimbul de păreri pe care l-am fă
cut în legătură cu desfășurarea vieții in
ternaționale și a mișcării comuniste și 
muncitorești a evidențiat că în proble
mele fundamentale au fost exprimate 
puncte de vedere comune sau apropiate.

Avem convingerea că vizita prieteneas
că făcută în România de delegația de 
partid și guvernamentală ungară, în frun
te cu tovarășul Kâdăr, Tratatul de prie
tenie, alianță și colaborare, precum și co
municatul comun pe care l-am semnat 
astăzi — oglindind dorința comună de a 
dezvolta prietenia și colaborarea româno- 
ungară — vor accelera evoluția pozitivă 
a raporturilor cordiale, pe planuri multi
laterale între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Ungară, între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar. (Aplauze 
puternice, prelungite). Partidul și po
porul nostru vor acționa neabătut în 
scopul dezvoltării continue a prieteniei și 
colaborării dintre partidele și popoarele 
noastre. Vă rugăm, dragi oaspeți, ca, în
torși acasă, să transmiteți poporului 
ungar prieten sentimentele frățești ale 
poporului român, dorința oamenilor mun
cii din patria noastră de a vedea înflorind 
continuu colaborarea româno-ungară, în 
interesul lor reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii în lume. (Aplauze puter
nice, îndelungat^).

Trăiască prietenia dintre poporul ro
mân și poporul ungar ! (Vii și puternice 
aplauze).

Trăiască unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Trăiască prietenia și colaborarea dintre 
toate popoarele lumii ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Trăiască cauza luminoasă a socialismu
lui, libertății și păcii pe întreg globul ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Trăiască România ! Trăiască Unga
ria ! (Aplauze puternice, prelungite ; ura- 
le și ovații indelungi).

(Urmare din pag. I) 

ției socialiste, atragerea activă a mase
lor oamenilor muncii la elaborarea a- 
cestei politici. Intensificăm rolul Frontu
lui Popular Patriotic, întărim puterea 
populară, statul socialist. Am lărgit auto
nomia și sfera de competență a consili
ilor populare, întreprindem măsuri în ve
derea extirpării deformațiilor birocratice.

Prin perfecționarea conducerii econo
mice, creșterea autonomiei întreprinderi
lor și prin, aplicarea largă a pîrghiilpr 
economice, am întărit gosDodărireă so
cialistă planificată. Stimulînd inițiativa, 
am reușit să sporim eficacitatea produc
ției, să îmbunătățim aprovizionarea cu 
mărfuri. Creșterea producției noastre 
industriale provine actualmente în între
gime din ridicarea productivității muncii.

Viața noastră științifică și culturală se 
caracterizează printr-a vie activitate 
creatoare. Dezideratul fundamental al 
vieții noastre artistice este întărirea le
găturilor artelor și literaturii cu masele, 
pentru, ca arta și literatura să slujească 
și mai eficace măreața operă a poporu
lui, construirea socialismului.

Partidul și guvernul nostru nu pierd 
din vedere nici o clipă faptul că scopul 
cel mai esențial al muncii noas
tre este ridicarea sistematică a ni
velului de trai al celor ce muncesc. Pla
nul nostru cincinal prevede creșterea cu 
32 la sută a venitului național, cu 27 la 
sută a venitului real pe cap de locuitor 
și, de asemenea, ridicarea pensiilor ; se 
vor construi aproximativ 400 mii de 
apartamente noi.

Partidul nostru consideră drept o sar
cină a sa întărirea continuă a unității so
cialiste național-populare. In cadrul aces
teia, o importantă năzuință a noastră este 
ca oamenii muncii de naționalitate ger
mană, slovacă, sîrbo-croată și română, 
care trăiesc în patria noastră, să-și gă
sească lcicul în sistemul nostru socialist 
ca cetățeni cu drepturi egale, păstrîndu-și 
cultura și limba. Afirmarea și viitorul de 
nădejde al națiunilor și al naționalități
lor pot fi asigurate în mod definitiv nu
mai de sistemul socialist.

Succesele obținute în construirea pa
triei noastre socialiste nu pot fi subapre
ciate. Deși mai sînt încă lipsuri și sar
cini încă nerezolvate, rezultatele noas
tre sînt mari. Privim cu încredere viito
rul. Cel mai important este faptul că 
Republica Populară Ungară stă pe baze 
solide. După atîtea încercări, poporul 
ungar înaintează cu pași siguri pe ca
lea socialismului. Prietenii noștri pot fi 
siguri, iar dușmanii noștri trebuie să ia 
aminte că nu există forță care să abată 
poporul nostru de pe acest drum.

Dragi tovarăși,
Noul tratat de prietenie semnat acum 

exprimă alianța a două țări și popoare 
care merg împreună, pe drumul comun, 
drumul socialismului.

Prețuim și mai mult unitatea și prie
tenia noastră de azi amintindu-ne că 
într-o perioadă istorică nu prea înde
părtată, în orînduirea capitalistă de sub
jugare a poporului, cîrmuitorii Ungariei 
și României ațîțau ura între popoarele 
noastre, răspîndind otrava naționalis
mului, șovinismului și iredentismului. 
Este un mare merit al comuniștilor, al 
celor mai buni fii ai popoarelor noastre că 
în acele vremuri întunecate, în condițiile 
ilegalității, înfruntînd orice prigoană, au 
propovăduit alianța firească a muncito
rilor unguri și români, a milioanelor 
asuprite și unirea lor împotriva dușma
nului comun. Un bun exemplu al alian
ței frățești l-a oferit mișcarea comunistă 
și muncitorească din România, în cadrul 
căreia, animați de aceeași voință și în
credere fermă, în spiritul internaționa
lismului proletar, au luptat împreună 
pentru un viitor mai fericit comuniștii 
români, unguri, germani și de alte na
ționalități. La fel au luptat împreună, 
în mișcarea comunistă din patria noas
tră, în perioada sfertului de veac al dic
taturii horthyste-fasciste, în condițiile 
cele mai grele ale ilegalității, interna
ționaliștii unguri, români, sîrbo-croați, 
slovaci, cehi, ucraineni și de alte naționa
lități. Lupta comună împotriva asupri
torilor și exploatatorilor capitaliști și 
moșieri, precum și tradițiile glorioa
se ale partidelor noastre revoluțio
nare sînt izvoarele prieteniei de azi a 
popoarelor noastre.

Soarta popoarelor noastre ca și relații
le dintre ele au cunoscut o cotitură ra
dicală doar după eliberare. Uniunea So
vietică, zdrobind fascismul hitlerist, a 
deschis în fața popoarelor noastre calea 
eliberării sociale și naționale. Poporul 
ungar nutrește o vie recunoștință față 
de glorioasa armată sovietică, față de 
toți cei care ne-au adus libertatea. Nu 
vom uita niciodată că în luptele pentru 
eliberarea patriei noastre și-au jertfit 
viața și mulți fii glorioși ai poporului 
român.

în perioada postbelică, atunci cînd po
poarele noastre au pășit pe drumul so
cialismului, s-au dezvoltat, s-au întărit și 
au devenit din ce în ce. mai fructuoase 
noile relații dintre țările noastre. Intre 
partidele, organele de stat și sociale ale 
noastre s-au statornicit relații utile pen
tru construcția socialistă în favoarea 
ambelor noastre popoare.

Spre marea noastră satisfacție, s-au ob
ținut succese remarcabile în colaborarea 
economică a țărilor noastre. în ultimii 
ani s-au dezvoltat în mod deosebit rela
țiile de comerț exterior. S-au dovedit 
utile formele de cooperare în producția 
industrială. Sîntem convinși că atît e- 
forturile noastre bilaterale ,cît și înde
plinirea programului complex al inte
grării socialiste — pe care l-am elabo
rat în comun și l-am adoptat la cea 
de-a XXV-a Sesiune a C.A.E.R. — vor 
favoriza lărgirea colaborării noastre e- 
conomice. Constatăm îmbunătățiri și pe 
tărîmul colaborării culturale. Același 
lucru putem să-l spunem și despre tra
ficul de persoane, despre turism și des
pre micul trafic de frontieră. Acestea 
din urmă sînt deosebit de importante 
din punct de vedere al dezvoltării 
legăturilor și prieteniei dintre oa
menii muncii și contribuie în ace
lași timp la înlăturarea definitivă a ba
rierelor ridicate în trecut între popoa
rele noastre.

Vorbind despre prietenia și colabora
rea dintre Republica Populară Ungară și 
Republica Socialistă România, doresc să 
sublimez că acestea corespund interese
lor popoarelor ambelor țări, favorizează 
activitatea de construcție din cele două 
țări și corespund, de asemenea, interese
lor generale ale socialismului (Aplauze 
puternice).

Faptul că popoarele țărilor socialiste 
pot să-și consacre atenția construirii noii 
societăți, că pot să înfrunte cu succes 
presiunile politice, economice și ideologi

ce ale forțelor de clasă și puterilor ostile, 
tentativele agresive șj subversive ale im
perialiștilor se datorește înainte de toate 
unirii și colaborării lor. Ne simțim în 
siguranță știind că asupra înfăptuirilor și 
păcii noastre veghează puterea uriașă 
comună a țărilor socialiste, a Tratatului 
de la Varșovia și a Uniunii Sovietice.

Dragi tovarăși,
Asemenea tuturor țărilor socialiste și 

popoarelor lor, și poporul ungar, partidul 
nostru, Republica Populară Ungară acor
dă o mare atenție problemelor interna
ționale. Considerăm ca o sarcină princi
pală în activitatea noastră internațională 
să contribuim la întărirea unității țări
lor socialiste și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la asigura
rea condițiilor internaționale pașnice. 
Sprijinim mișcările de eliberare, lărgim 
relațiile patriei noastre cu țările în curs 
de dezvoltare, intensificăm colaborarea 
cu țările capitaliste pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. 1

Partidul și guvernul nostru stabilesc 
în mod independent obiectivele politicii 
noastre internaționale. Prin politica ex
ternă slujim interesele poporului nostru, 
ținînd seamă în același timp și de sco
purile generale ale socialismului și pro
gresului. Piatra unghiulară a politicii ex
terne o constituie alianța noastră cu 
Uniunea Sovietică. Unitatea țărilor socia
liste și cauza progresului ne impun — și 
noi procedăm ca atare — coordonarea 
intențiilor noastre în problemele interna
ționale majore.

Comunitatea țărilor socialiste are un 
rol mare și mereu crescînd în rezolvarea 
sarcinilor internaționale care stau în fața 
forțelor socialismului și progresului în 
lupta împotriva imperialismului, în lupta 
pe scară mondială pentru progres social 
și pace. Țările sistemului socialist mon
dial dispun de un potențial economic și 
militar uriaș și poziția lor se întărește 
necontenit. Pentru un șir întreg de po
poare, pentru sute de milioane de oameni 
țările socialiste constituie un exemplu 
pentru dezvoltarea lor proprie. Existența 
și puterea țărilor socialiste influențează 
în mod tot mai determinant evoluția 
mondială. De aceea, considerăm vitală 
restabilirea și consolidarea unității co
munității socialiste și pe măsura posibi
lităților noastre ne străduim și noi să 
contribuim la aceasta.

Imperialismul, la fel de puternic și 
periculos, amenință toate popoarele, dar 
se știe că amenință în primul rînd po
poarele țărilor socialiste. Aceasta ne o- 
bligă să nu scăpăm niciodată din vedere 
lupta împotriva imperialismului.

Noi, comuniștii, sîntem adepții păcii și 
avem convingerea că pericolul unui nou 
război mondial poate fi înlăturat, că 
pacea poate fi apărată dacă luptăm cu 
consecvență împotriva oricărei agresiuni 
și amenințări imperialiste. Principiul le
ninist al coexistenței pașnice cucerește 
teren și triumfă în relațiile dintre state 
cu sisteme sociale diferite. In condițiile 
actuale însă, intențiile agresive ale impe
rialismului obligă țările socialiste să fie 
vigilente și pregătite în permanență. Toc
mai de aceea Republica PoDulară Unga
ră consideră importante întărirea și dez
voltarea puterii de apărare a Tratatului 
de la Varșovia.

In activitatea noastră de politică ex
ternă ne străduim întotdeauna să adop
tăm poziții principiale, clare, lipsite de 
echivoc și consecvente. Sîntem împotriva 
tuturor teoriilor care mistifică și con
fundă principalele linii de forță ale po
liticii mondiale. în ceea ce privește pro
blemele de bază ale politicii externe, ‘ 
dezaprobăm, de asemenea, ignorarea 
criteriilor de clasă, categorisirea statelor 
indiferent de sistemul lor social, după 
mărime. Este pe deplin limpede, de 
exemplu, că în Statele Unite ale Ame- 
ricii puterea aparține capitalului mo
nopolist-imperialist, că acolo există un 
sistem capitalist, iar Uniunea Sovietică 
este primul stat muncitoresc-țărănesc din 
lume în care se construiește societatea 
comunistă. Ca atare, cele două țări — 
cu toate că din punct de vedere al mă
rimii sînt asemănătoare — nu sînt iden
tice și, corespunzător caracterului de 
clasă, duc o politică cu totul deosebită.

Apărarea cauzei socialismului, progre
sului, a independenței naționale și păcii, 
ca și interesele popoarelor ne cer clar
viziune ideologică. Considerăm ca o nor
mă de bază a vieții internaționale afir
marea în relațiile interstatale — inde
pendent de mărimea țărilor — a egali
tății în drepturi. în politică, de aseme
nea, să grupăm statele pe baza sistemu
lui lor social, independent de mărimea 
lor, să le deosebim, ținînd cont că este 
vorba de țară socialistă, capitalistă sau, 
cum se folosește în mod curent, țară în 
curs de dezvoltare. Acest punct de ve
dere face posibil să vedem clar frontu
rile, înlesnește lupta ideologică și po
litică și contribuie la lupta tuturor po
poarelor împotriva imperialismului, care 
periclitează existența omenirii.

Dragi tovarăși,
Dintre problemele actuale de politică 

externă, Republica Populară Ungară, 
Republica Socialistă România, țările 
socialiste acordă o importanță deose
bită securității europene. In funcție 
de posibilitățile noastre, ne străduim să 
aducem o contribuție maximă la consoli
darea păcii în Europa și la crearea unor 
condiții mai bune pentru colaborarea 
dintre statele europene.

Actualmente putem constata o învio
rare în relațiile dintre statele europene, 
un progres însemnat în direcția convo
cării conferinței general-europene pentru 
securitate. Țările socialiste eurooene își 
coordonează și își unesc eforturile și în 
acest domeniu. Acestui țel i-au slujit și-i 
slujesc Declarația de la București din 
1966 a Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Apelul de la 
BudaDesta din 1969, precum și Declara
ția adoptată Ia Praga acum o lună.

în primul rînd, datorită activității coor
donate a țărilor socialiste, și în partea 
occidentală a Europei se manifestă din 
ce în ce mai mult înțelegerea adevărului 
că pacea trainică și colaborarea reciproc 
avantajoasă pe continentul nostru sînt 
de neconcenut dacă nu se lichidează de
finitiv urmările celui de-al doilea război 
mondial.

Dintre cei care sînt interesați cel mai 
direct, guvernul actual al Republicii Fe
derale a Germaniei își dă seama din ce 
în ce mai mult de realitățile din Europa 
și și-a propus normalizarea relațiilor cu 
țările socialiste. Situația actuală din Eu
ropa este deci de natură să ne insufle 
încredere și sperăm că încă în acest an 
conferința europeană pentru securitate și 
colaborare își va putea începe lucrările.

Dragi tovarăși,
Administrația Statelor Unite ale Am 

ricii,. care se ■ află în fruntea imp 
rialismului internațional, în tin 
ce sprijină pretutindeni forțele reacți- 
nare și forțele care amenință libertat 
și pacea popoarelor, prin diferite acțiu 
și cu un aparat imens de propagandă 
dori să convingă lumea că intențiile sa 
sînt de natură pașnică. Dar se află 
flagrantă contradicție cu. cuvintele fr 
moașe și revoltă întreaga opinie publi, 
internațională faptul că Statele Unite a 
Americîi continuă neschimbat război 
nimicitor în Vietnam, Laos și Camboi 
gia, calcă în picioare cele mai elemei 
tare drepturi ale statelor și popoareli 
din Indochina, trimit și azi sute de av 
oane asupra orașelor și satelor pașnii 
vietnameze, cauzînd distrugeri și moart

Republica Populară Ungară sprijin 
ferm, poporul vietnamez. Acum dpu 
săptămîni, delegația noastră de partid 
guvernamentală s-a întors din vizita c 
prietenie efectuată în Republica Derm 
erată Vietnam, unde s-a convins nemi; 
locit de eroisniul și perseverența făr 
precedent ale poporului vietnamez și a e: 
primat solidaritatea frățească a poport 
lui ungar. De la bun început am cor 
damnat agresiunea americană, uneltirii 
care sabotează reglementarea politică i 
sîntem ferm convinși că problema viet 
nameză nu se poate rezolva decît pe baz 
propunerilor Guvernului Revoluționa 
Provizoriu al Republicii Vietnamului d 
Sud și ale Republicii Democrate Viet 
nam.

Guvernul Statelor Unite ale Americi 
trebuie să pună capăt tuturor operațiu 
nilar militare în Vietnam ; trebuie să sta 
bilească data retragerii totale a trupelo 
sale și a tuturor trupelor celorlalte țăr 
străine, a retragerii personalului consul 
tant și militar, a armamentului și a alto: 
materiale de război ; trebuie să lichidezi 
bazele sale militare din Vietnamul d< 
sud, din Indochina. Statele Unite al< 
Americii trebuie să înceteze sprijinire; 
regimului marionetă saigonez și ameste
cul în treburile interne ale Vietnamulu: 
de sud ; trebuie să respecte efectiv drep
tul la autodeterminare al poporului sud- 
vietnamez, corespunzător Acordurilor d< 
la Geneva din 1954 referitoare la Viet
nam.

Potrivit aprecierii Republicii Popular» 
Ungare, Orientul Apropiat a devenit și s 
rămas pînă azi un focar primejdios ca 
urmare a războiului pornit de Israel în 
1967. Noi sîntem solidari cu forțele anti
imperialiste arabe și considerăm că sin
gura rezolvare justă a problemei este re
tragerea agresorului de pe toate terito
riile ocupate. Partidul, guvernul nostru 
condamnă hotărît cîrdășia americano-is- 
raeliană, al cărei scop este de a face im
posibilă rezolvarea politică.

în rîndul țărilor socialiste sprijinim și 
noi popoarele arabe în lupta lor pentru 
cucerirea drepturilor legitime, pentru a- 
firmarea aspirațiilor juste, pentru tradu
cerea în viață a rezoluției Consiliului de 
Seouritate din 1967.

în perioada conflictului indo-pakista- 
nez, Ungaria a condamnat teroarea sîn- 
geroasă a fostului guvern militar pa
kistanez și de la bun început a manifes
tat simpatie față de poporul Bengalului 
Oriental în lupta sa pentru viață și li
bertate și, după formarea statului Ban
gladesh, a recunoscut acest stat.. Paralel 
cu aceasta noi ne pronunțăm pentru re
lații normale cu Pakistanul, bazate pe 
principiile coexistenței pașnice.
x Dragi tovarăși,

Evenimentele politicii mondiale confir
mă justețea concluziilor Consfătuirii in
ternaționale a partidelor comuniste și 
muncitorești din 1969 de la Moscova. 
Această consfătuire a slujit intereselor 
întăririi unității mișcării comuniste in
ternaționale și ale unității de acțiune an
tiimperialiste. Se poate constata că ma
joritatea covîrșitoare a partidelor comu
niste și muncitorești sînt hotărîte să des
fășoare o activitate susținută pentru rea
lizarea unității.

Conform concluziilor conferinței de la 
Moscova și în spiritul acestora activează 
și partidul nostru pentru unitatea miș
cării comuniste mondiale, pentru înfăp
tuirea unității de acțiune a partidelor co
muniste și a tuturor forțelor anti
imperialiste. Partidul nostru luptă îm
potriva oportunismului, a devierii de 
dreapta și de stînga, împotriva naționa
lismului. împotriva oricăror tendințe care 
distrug unitatea noastră, aduc apă la 
moara imperialismului. Apărăm pu
ritatea teoriei marxist-leniniste, princi
piul internaționalismului proletar, acțio
năm în spiritul ideilor socialismului șl 
comunismului.

Onorată adunare,
Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși, prieteni,
în încheiere, aș dori să subliniez încă 

o dată părerea delegației noastre : sîn
tem convinși că întîlnirea noastră, con
vorbirile noastre tovărășești, noul Țratat 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală ungaro-român slujesc pe deplin re
lațiile, colaborarea și prietenia noastră, 
cauza socialismului și a păcii. (Aplauze 
îndelungi).

Republica Populară Ungară și Repu
blica Socialistă România sînt două țări 
socialiste vecine. Popoarele noastre vor 
socialism, vor pace ; interesele noastre 
fundamentale sînt comune. Există toate 
condițiile pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre partidele și statele 
noastre. Bineînțeles, mai avem multe de 
făcut. Comitetul nostru Central și guver
nul nostru vor acționa neobosit, cu tot 
devotamentul, pentru întărirea prieteniei 
și colaborării noastre.

In numele delegației ungare, aș dori să 
mulțumesc încă o dată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și guvernului Republicii 
Socialiste România, locuitorilor Bucu- 
reștiului pentru primirea prietenească, 
pentru atenția cu care delegația noastră 
a fost înconjurată tot timpul. (Aplauze), 
în numele comuniștilor unguri și al 
oamenilor muncii din Ungaria, vă urez 
încă o dată succese mari în construirea 
României socialiste. (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia frățească a popoare
lor din Republica Populară Ungară și 
Republica Socialistă România ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Să se întărească unitatea internaționa- 
listă și colaborarea dintre Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar și Partidul Co
munist Român 1 (Vii și puternice •- 
plauze).

Trăiască socialismul și pacea ! (A-
plauze prelungite, urale și ovații înde
lungi).
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FAPTULi- - - - - - - !
DIVERS]
Pictori și... 
radioamatori |

Acum un an, cei 21 de elevi I 
din clasa a II-a a școlii gene- I 
rale din satul Bîrzești (Argeș) . 
au început să învețe, sub îndru- I 
marea învățătorului Titel Măr- | 
gescu. primele taine ale picturii. 
Și, de atunci, fără nici o excep- 1 
tie, toți perseverează pe acest I 
drum. Pînă acum au realizat • 
sute de tablouri, cîteva dintre i 
ele fiind reținute Ia selecția ce I 
a precedat concursul „Lumea | 
copiilor", organizat anul trecut 
la Paris. O dată cu promovarea I 
lor în clasa a III-a. entuziastul I 
învățător s-a gîndit că a venit 1 
vremea să-i inițieze și în taine- I 
le... electronicii ! Și n-a greșit de- I 
loc. Pentru că, de astă-toamnă | 
și pînă acum, lucrînd cu aceeași . 
pasiune, cei 21 de copii au reu- I 
șit să-și construiască fiecare cite I 
un aparat de radio cu galenă. 
iar acum lucrează de zor la apa- j 
ratele ce vor funcționa pe bază I 
de tranzistori. O remarcabilă I 
izbîndă pedagogică, pentru care , 
inițiatorul ei merită toate feli- I 
citările !

Una din prevederile deosebit de Importante ale planului pe acest an, 
ca și in întregul cincinal, constă in reducerea ponderii cheltuielilor ma
teriale în produsul social. „Prevederile planului cincinal de reducere 
a acestor cheltuieli materiale trebuie considerate ca minime, printr-o 
mai bună gospodărire a materiilor prime și materialelor, prin utiliza
rea completă a capacităților de producție, este posibil ca sarcinile sta
bilite să fie cu mult depășite — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in cuvintărea rostită la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale industriale, și construcții. Este necesar ca toate 
comitetele și consiliile oamenilor muncii să stabilească măsuri concrete 
și să acționeze cu răspundere pentru reducerea cheltuielilor de produc
ție". Ce posibilități reale există în unitățile economice pentru înfăptui
rea acestor prevederi ? La această întrebare am căutat ^răspuns în dis
cuțiile la „masa rotundă", organizată de redacția noastră, ale cărei con
cluzii le publicăm in cele ce urmează.

Pe jar...
Augustin Rostas din comuna ■ 

Căpuș (Cluj) a plecat la pădure I 
să adune nuiele pentru confec- | 
ționat mături. Și, cum în ziua . 
aceea era cam frig, a făcut un I 
foc să se încălzească. După pie- I 
care însă, focul uitat nestins a ’ 
înviat din propria-i cenușă. | 
pustiind două hectare cu plan- I 
tații de brad. Destul pentru ca I 
acum A.R. să simtă sub tălpi ia- . 
rul consecințelor acestei negii- | 
jențe !

Din con
cediu, la
penitenciar!

In timp ce se afla tn conce- I 
diu în stațiunea Moneasa. Ale- 1 
xandru Tebuia din Arad a intrat ' 
în cofetăria din localitate ,si.; cu j 
forțele împrospătate.- a început .1 
să bea zdravăn. Pe măsură | 
ce dădea peste cap pahar
după pahar, i-a venit năstruș- I 
nica idee de a se lua Ia luptă I 
cu... corpurile de iluminat pu- ’ 
blic, care-1 împiedicau pe I 
semne, să demonstreze că el este | 
în stare să bea pînă nu s-o mai | 
vedea om cu om ! S-a aprovizio
nat cu pietre și a început... tirul. I 
In cîteva minute, a transformat I 
în cioburi II corpuri de iluminat. ' 
„Un record", a cărui ..omoloea- I 
re" s-a făcut cu aceeași promoti- I 
tudine. Drept premiu, instanța I 
de judecată i-a oferit 3 luni de ■ 
închisoare centru degradarea | 
avutului obștesc.

Costuri mai reduse 
înseamnă un venit 
național mai mare

Dr. Gheorghe Șică : De la bun în
ceput, se cuvine relevată o recentă a- 
preciere a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuprinsă în cuvîntarea 
rostită la aniversarea Uzinelor de va
goane din Arad : „Reducerea cheltu
ielilor materiale, 
producerea cu un 
consum de mate
riale cît mai mic 
este o problemă 
esențială pentru 
dezvoltarea socia
listă a țării". în
tr-adevăr, de tra
ducerea în viață 
a acestei indica
ții, de modul în 
care se asigură 
diminuarea pon
derii cheltuielilor 
materiale în pro
dusul social, de
pinde, în ultimă 
instanță, sporirea 
venitului națio
nal, crearea re
surselor pentru 
dezvoltarea și 
modernizarea con
tinuă a econo
miei, pentru ri
dicarea sistemati
că a nivelului de 
trai al celor ce 
muncesc. Cele 4.8 
procente, eu cît 
trebuie să fie mai 
mică ponderea 
cheltuielilor materiale in produsul so
cial în 1975, față de 1970, echivalează 
cu economii de mărimea venitului 
național al țării noastre in anul 1950. 
O contribuție hotărîtoare la realiza
rea practică a acestei prevederi o va 
avea industria : se scontează ca. din 
economiile totale ce se vor obține 
prin reducerea cheltuielilor mate
riale. aproximativ 75 la sută să fie 
înregistrate în această ramură con
ducătoare a economiei naționale.

Dr. Ștefan Ștefănescu : Privite în 
sine, poate că aceste cifre și propor
ții nu spun nimic deosebit : de aceea, 
trebuie să comparăm rezultatele de 
pînă acum cu cele obținute în alte 
țări. în domeniul reducerii ponderii 
cheltuielilor materiale în totalul chel
tuielilor de producție. O asemenea 
paralelă relevă că — la o înzestrare 
tehnică modernă apropiată — unele 
din întreprinderile noastre înregis
trează cheltuieli materiale mai mari 
pe unitatea de produs, decît unitățile 
similare din țările dezvoltate, fată. în 
acest sens, unele date comparative : 
în producția țesăturilor de bumbac și 
tip bumbac, de pildă, ponderea chel
tuielilor materiale în totalul costuri
lor de fabricație era. anul trecut, de 
30—47 la .sută în Anglia și de '49—55 
la sută în întreDrinderile noastre ; de- 
asemenea, la tesăturile"de' lînă și" tip 
lînă, in S.U A. — ponderea cheltuie
lilor materiale era de 31—39 la sută 
(in unitățile noastre — de 68—76 la 
sută), iar la tricotaje (lenjerie) — de 
46 la sută în Anglia și de 60—65 la 
sută în industria noastră ușoară. Ți- 
nind seama de această situație, de 
necesitatea punerii în valoare a tutu
ror rezervelor interne, a unor noi și 
noi soluții de micșorare mai accen
tuată a ponderii cheltuielilor materia
le de producție în prețul de cost, in 
unitățile din industria ușoară se fac 
pași imoortanți în acest domeniu, e- 
conomiile prevăzute să se obțină anul 
acesta, ridieîndu-se la cîteva zeci de 
milioane lei.

mai că nu a realizat sarcina de re
ducere a cheltuielilor materiale de 
producție, dar a înregistrat o depăși
re a nivelului lor planificat. Aseme
nea situații s-au constatat și în alte 
întreprinderi. Iată de ce este necesar 
ca încă de pe acum, în fiecare unita
te, planurile de măsuri să fie revizui
te. actualizate, să capete un conținut 
realist, concret, corespunzător indica
țiilor formulate Ia recenta conferință 
a cadrelor de conducere din între
prinderi și centrale, iar îndeplinirea 
lor să fie urmărită neîncetat și ana
lizată în cadrul comitetelor și consi
liilor oamenilor muncii,.

mintei, prin introducerea șî extinde
rea noilor sisteme de confecționare a 
produselor, concomitent cu îmbună
tățirea calității produselor, se obține 
o reducere medie a consumului de 
talpă cu circa 80 de grame pe o pe
reche. La o'producție de un milion 
perechi de încălțăminte confecționa
te in sisteme moderne, se realizează, 
deci, o economie de 80 tone talpă, 
ceea ce înseamnă o reducere a chel
tuielilor materiale de mai multe mi
lioane lei.

Redacția : Se poate desprinde că 
preocuparea pentru reproiectarea 
produselor și perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație merge mină în 
mînă cu reducerea normelor de con
sum industrial. Ce resurse nevalori
ficate există în acest domeniu ?

Dr. Ștefan Ștefănescu : Mai întîi, 
se cere combătută acea mentalitate a 
unor conducători de întreprinderi și 
specialiști care susțin că, în acest 
domeniu, s-ar fi ajuns la „fundul 
sacului". Dovada netemeiniciei acestei 
păreri există în fiecare unitate eco
nomică, mică sau mare, tn industria 
ușoară, de exemplu, sînt multe cazuri 
în care unul și același produs se fa
brică de unități diferite, cu norme de 
consum de materii prime șî materiale 
diferite. Concret : la întreprinderea

gistra economii și beneficii de cîteva 
milioane lei.

„Concediile” mașinilor 
și utilajelor

trebuie evitate
Redacția : în cheltuielile de pro

ducție, amortizările plătite pentru 
mașini, utilaje, instalații, clădiri, de
țin o pondere însemnată : ca atare, 
utilizarea cît mai completă și produc
tivă a fondurilor fixe de producție se 
impune ca o necesitate de prim ordin, 
întrucît, la un volum mai mare de 
producție, cota amortismentelor este 
mai mică.

REDUCEREA CHELTUIELILOR
MATERIALE DE PRODUCȚIE 

- sarcină de zi cu zi 
a fiecărei întreprinderi industriale

Ion Ghemeș : Așa a început să se 
procedeze în uzinele centralei noas
tre. Din capul locului, o rezervă de 
îmbunătățire a conținutului acestor 
planuri constă în reproiectarea pro
duselor. E adevărat, la ora actuală. în 
uzinele cfentralei se fabrică o serie 
de mașini agricole Ia nivelul tehnicii 
mondiale. Tindem, însă, ca înalta 
performanță tehnică să fie' proprie 
tuturor produselor noastre. Prin re
proiectarea unui tip de semănătoare 
universală, în fabricație. consumul 
de materiale s-a redus cu circa 30 la 
sută. Acum se definitivează reproiec
tarea unui alt tip de semănătoare de 
precizie, in cazul căreia, consumul de 
metal pe unitatea de produs urmea
ză să se diminueze cu 10 la sută. Iar 
prin revizuirea concepției de fabri
cație a selectorului universal, consu
mul de metal necesar pentru fabri
carea acestuia se micșorează cu 25 
la sută.

Dr. Ștefan Ștefănescu : O altă re- 9 
zervă de reducere a cheltuielilor ma
teriale de producție constă în promo
varea tehnologiilor moderne, care 
neapărat trebuie cuprinse în planu
rile de măsuri pentru scăderea pre
țului de cost. Tn industria îhcăltă- I* < ..........

integrată de lînă din Constanta, pen
tru obținerea unor sortimente de fire 
de lînă cardată se folosesc norme de 
consum mai mari cu 5—10 la sută de- 
cît cele de la . filatura „Industria 
linii" din Timișoara. In întreprinde
rea constănțeană există, deci, rezer
ve care trebuie rapid valorificate. 
Dacă in toate unitățile industriei u- 
șoare s-ar practica norme de consum 
egale, cît mai mici. Ia produse simila
re. s-ar putea obține importante e- 
conomii de materiale.

Constantin Anghelîna : Mult se 
poate cîștiga în acțiunea de reduce
re a ponderii cheltuielilor materiale 
în prețul de cost și prin înlocuirea 
unor materii prime și materiale mai 
scumpe, cu altele mai ieftine — fără 
ca prin aceasta, bineînțeles, să fie a- 
fectată calitatea produselor. In unită
țile centralei noastre, prevăzute să 
obțină, pînă in 1975, economii de ma
terii prime și materiale de 228 mi
lioane lei — de aproape șase ori mai 
mult ca în cincinalul anterior — s-a 
trecut la folosirea cauciucului rege
nerat — materie primă cu 50 la sută 
mai ieftină decit cauciucul sintetic — 
care lua drumul deșeurilor. Pe aceas
tă cale. în anul curent se vor înre-

Constantin Anghelina : tn unitățile 
centralei noastre se află în funcțiune 
numeroase utilaje. Dacă precizez că 
aproximativ un sfert din timpul ca
lendaristic ele nu se folosesc, se în
țelege limpede de ce mari rezerve 
de creștere a producției și — impli
cit — de reducere a costurilor de pro
ducție dispunem. Esențialul pentru 
valorificarea acestor rezerve constă 
in îmbunătățirea calității lucrărilor 
de întreținere și reparații, de care 

depinde preveni
rea avariilor și în
treruperilor în 
procesul de pro
ducție.

Dr. Gheorghe
Șică : Găsesc ni
merit, să relatez 
un caz intilnit nu 
de mult într-o în
treprindere (e 
vorba de uzi
na „Electromag
netica" din Bucu
rești), în care, 
după ce s-a reușit 
— în urma unor 
mari insistențe — 
să se achiziționeze 
o mașină foarte 
scumpă, aceasta a 
fost păstrată mult 
timp. nefolosită, 
sub prelată. Desi
gur. e vorba de 
o situație-Umită, 
cum se spune. 
Dar variante ale 
acestui caz, în ca
re timpul de uti
lizare zilnică a 
unor mijloace fixe 
este redus, există 

în numeroase unități industriale. Iată 
de ce au o deosebită importanță in
dicațiile formulate recent de secre
tarul general al partidului nostru pri
vind folosirea completă a tuturor ca
pacităților de producție. Este cunos
cut în acest sens că, la nivelul a- 
nului 1972. pe această cale se poate 
realiza suplimentar o producție in
dustrială de 28—30 miliarde lei. în- 
registrîndu-se un asemenea spor de 
producție, este firesc ca și cheltuie
lile materiale și. în general, prețul 
de cost, să fie influențate în mod 
favorabil, partea ce revine amorti
zării fondurilor fixe productive mic- 
șorindu-se substanțial.

★
La dezbateri au participat : Dr. 

Gheorghe Ș1CA, director în Comite
tul de Stat al Planificării, Dr. Ște
fan ȘTEFĂNESCU, director tehnic 
în Ministerul Industriei Ușoare, Ion 
GHEMEȘ, director economic în Cen
trala industrială de mașini agricole, 
și Constantin ANGHELINA, econo- 
mist-șef la Centrala industrială de 
anvelope și mase plastice.

Masă rotundă realizată de 
Dan MATEESCU

România film prezintă săptămînă viitoare pe ecrane

„DOUĂSPREZECE SCAUNE"

Reflectarea literară
a realității

și umaaismul-socialist
E pentru roată lumea evident fap

tul utilizării frecvente, pe scară în
tinsă, a termenului de „umanism", 
fenomen semnificativ reflectînd o 
concepție generală și tipică a gîn- 
dirii noastre contemporane. După 
cum se constată însă uneori, prin 
circulație, numeroase concepte și cu
vintele care le desemnează nu apar 
sau nu se mențin cu aceeași lim
pezime ori unele aspecte ale lor in
tră in penumbră și nu se mai im
pun cu destulă pregnanță. E. de a- 
ceea,----- -- as„
cînd 
mai __ ... ________ ...
poi, cu proprietate, în diferite do
menii.

O astfel de procedare ni se pare 
că s-ar putea referi și la termenul 
de „umanism" însuși, a cărui com
plexitate și bogăție interioară 
cade să fie scoasă in relief cit 
accentuat

Cîteva date istorice se impun. < 
tru început, ca necesare, mai 
seamă că ele duc — în cele 
urmă — la definirea sugestivă 
termenului ce ne interesează.

După cum se știe, umanismul

necesar să se revină, din 
în cind. spre a li se preciza și 
exact conținutul aplicîndu-l a-

se 
mai
din

eu 
din 

i a

Pușculița
» 9

din
buturugă

Reproiectarea 
și tehnologiile moderne 

— surse sigure 
de scădere a normelor

de consum

S-a întîmplat în 1968. Profe- I 
sorul N. Săndulescu de la școa- I 
la generală nr. 1 Șotînga (Dîm- . 
bovița) a cumpărat un camion I 
cu lemne de la depozitul de 1 
combustibil din Tirgoviște. Le-a 1 
transportat acasă, le-a scurtat I 
și a început să le ardă, dar, | 
cînd a ieșit din iarnă, i-au mai • 
rămas cîteva buturugi. în anul i 
următor și-a adus alte lemne I 
acasă, buturugile vechi reușind | 
să supraviețuiască iarăși pînă în 
primăvară. Zilele trecute însă 
le-a venit și lor rîndul. Dar i 
cînd să spargă ultima buturugă, • 
surpriză 1 Din scorbura ei a I 
căzut un portofel doldora de I 
bani și de acte. La scurt timp | 
după aceea, Marin Coman din 
satul Raciu, comuna Lucieni, I 
avea să reintre în posesia bani- I 
lor și a actelor pierdute de el ’ 
cu patru ani în urmă. Și avea I 
să constate că buturuga „păs- I 
trase" portofelul în condiții I 
foarte bune ! ' ,

Pocnitoare

Redacția : Cît de mari sînt posibili
tățile de reducere a ponderii cheltuie
lilor materiale de producție în prețul 
de cost se desprinde și din următorul 
calcul : în 20 de întreprinderi (dintre 
cele care au răspuns chemărilor la 
întrecerea socialistă oe acest' an) s-au 
identificat resurse de economisire a 
peste 5 200 tone metal, aproape 500 mc 
material lemnos, peste 1.5 milioane 
kWb energie electrică, toate acestea 
fiind înscrise in angajamentele uni
tăților respective. Important este ca 
aceste rezerve să fie puse în valoare 
neîntîrziat. pentru a se asigura scă
derea sistematică și substanțială a 
cheltuielilor materiale pe unitatea de 
produs, la toate componentele lor. 
Cum s-ar putea acționa mai bine, 
mai energic. în vederea atingerii a- 
cestui obiectiv ?

Dr. Gheorghe Șică: Cu prileîul unui 
sondai întreprins de organele Comite
tului de Stat al Planificării, conduce
rea uzinei „Unio" din Satu-Mare nu 
a putut să arate pe ce bază și-a pre
văzut să obțină. în anul trecut, eco
nomii la materii prime și materiale 
de un milion și jumătate de lei. Evi
dent. a fost vorba de un plan formal, 
doar pe hțrtie. Dovadă este faptul că, 
anul trecut, uzina respectivă nu nu-

mortală cinema

Producție a studiourilor Mosfilm. După romanul iu! Iii și Petrov. Peripețiile Iui Ostap 
Bender intr-o nouă versiune cinematografică

Regia : Leonid Gaidai. Cu : Arcil Gomiașvili, Serghei Filipov, Mihail Pugovkin, Iuri 
Nikulin, Natalia Variei, G. Bogdănova-Cesnokova, Nina Grebeșkova

PROGRAMUL I
9.00 Deschiderea emisiunii de di

mineață « Telex a Muzică 
populară românească.

In jurul orei 9,15 : Transmisiune 
directă de la plecarea din 
Capitală a delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Populare Ungare, condusă 
de tovarășul Jânos Kădâr, 
prlm-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, care, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, a făcut o vi
zită oficială de prietenie în 
țara noastră.

10,00 Muzică și iocuri populare ro
mânești.

10,15 „Doamna din Genova" — film 
serial — episodul ÎT — pro
ducție a Studiourilor de tele
viziune din R.D.G.

11.00 De vorbă cu gospodinele.

11.15 Teleenciclopeciia (reluare).
12,00 Biblioteca pentru toți.
12.15 Telejurnal.
16,25 Deschiderea emisiunii de 

după-amiazfi.
16,30 Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans.

19,00 Artă plastică Retrospectivă 
Romul Ladea. Prezintă Octa
vian Barbosa. Redactor Liviu 
Oprescu.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : „Povestea lui 

Rumcajs" (VII).
19.30 Telejurnal
20,00 Săptămînă internațională.
20.15 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial : „Invadatorii".
21,50 Culisele varietăților. Cu : Oc~ 

tav Enigărescu. Florin Scăr-

lătescu, Margareta Pîslaru, 
Mihaela Mihai, Melania Cîrje 
și Niculițâ Teodoru. Adina 
Cezar, Victor Radovici, An
gela Similea, Olimpia Panciu. 
Florin Bogardo, Cornel Con- 
stantinescu, M. Constantines- 
cu și grupul vocal „Studio 8“. 
Emisiune de Andrei Bră- 
deanu.

23,00 Telejurnal a Sport.
23,15 Muzică lăutărească și cîntece 

de petrecere
PROGRAMUL II

16,30
17,00

18,30
18.50
19,00

Pe plaiuri teleormănene, 
Film artistic : „Răpirea fe
cioarelor" — producție a stu
dioului cinematografic „Bucu
rești". Regia : Dinu Cocea. 
Tn distribuție : Emanoil Pe- 
truț, Marga Barbu. George 
Constantin.
Reportaj bucureștean. 
Agenda
Pagini celebre... mari înter- 
preți.

După cum se știe, umanismul a 
apărut de mai multe ori în istoria 
culturii, cel puțin în antichitatea 
greco-romanâ, în Renaștere — în 
Occident în secolele al XV-lea și ăl 
XVI-lea — cu prilejul neoclasicis
mului german de la sfîrșitul veacu-. 
lui al XVIII-lea și începutul celui 
următor. în perioada Goethe—Schil
ler și apoi, cu o 
nătoare. in epoca 
umanismului so
cialist. Spunem 
„cel puțin" în a- 
ceste mari mo
mente ale desfă
șurării 
europene, 
că unele 
ale lui nu 
după cum 
arăta de îndată, 
nici în epocile pe 
care nu le-am 
citat mai sus. 
E de observat, 
apoi, că imnotri- 
va aparentelor, a 
distanțelor dintre 
umanismul nu ne 
nomen istoric discontinuu, ba recu
noaștem chiar — dimpotrivă — pre
zența unor punți ce se- aștern peste 
golurile 
maniste. 
mult că 
cu totul 
perpetuat-o totuși sporadic, iar Re
nașterea a însemnat doar o explo
zie viguroasă și masivă a unei con
cepții îndelung pregătite, exprimînd 
noi condiții economico-sociale. De 
asemenea, după Renaștere, după cri
za barocului, a urmat clasicismul 
secolului a! XVII-lea și luminismul 
celui de-al XVIII-lea, care au im
pus aspecte umaniste vădite. Neo
clasicismul german apoi, ca și cel 
antic și francez, ,și-a continuat e- 
courile ,de-a: lungul secolului al 
JjlX-lea. emițînd moi efluvii umaniste, , 
cțhiar daaă trecătoare, după cum ro
mantismul însuși n-a fost lipsii — 
după cum se știe — de forme anti- 
chizante. Se poate contesta, mai de
parte, că realismul veacului trecut' și 
chiar formula lui naturalistă de la 
sfîrșitul secolului n-a perpetuat — cel 
puțin în intenții — unele aspecte ale 
mimesis-ului platonic și aristotelic ? 
Vibranta simpatie pentru suferințele 
claselor umilite așa cum se reflectă 
în naturalismul lui Zola. de pildă, nu 
sînt simptome ale umanismului ?

Putem conchide, prin urmare, că 
în istoria culturii, și implicit in cea 
a artelor și literaturii, s-a afirmat 
o continuitate remarcabilă a uma
nismului și că unele eclipse ale Iui 
nu i-au întunecat dăinuirea și în
semnătatea.

El a devenit astfel, de fapt, o tră
sătură permanentă a diferitelor do
menii ăle culturii și. printre acestea, 
ale literaturii

Con'inuitatea istorică pe care am 
subliniat-o presupune însă, desigur, 
și o continuitate de sensuri, de ac
cepțiuni ale concepțiilor care s-au 
menținut de-a lungul epocilor tre
cute. cu adausuri și accente, deter
minate de noile stiluri de creație în 
baza evoluției și revoluției condi
țiilor sociale Umanismul s-a consti
tuit astfel ca un fundament perpetuu 
al culturii europene, ca tradiția ei 
tipică. Să reținem, de aceea, cu griji, 
componentele esențiale ale umanis
mului universal ca unele ce împo
dobesc. pe un plan înalt, propria 
noastră mișcare contemporană. De
sigur. în accepțiunea lui generală, 
umanismul reprezintă — mai întîi — 
o expresie adecvată a conștiinței de 
sine a specificului uman prin care 
homo devine humanus adică. în fond, 
depășește stadiul pur biologic spre 
cel spiritual. Acesta se caracteri
zează prin capacitatea creatoare de 
valori materiaie și spirituale și tot
deodată făurindu-le. orbul se dezvol
tă pe sine însuși, se „formează" în 
sensul celebrei „paidee" grecești care 
însemna educare vie și continuă —. 
creare a personalității, după Goethe 
„suprema fericire" a omului. Se în
țelege că atît valorile obiective cit 
și cele subiective ale ființei ome
nești presupun prezența unei atmos
fere de libertate și demnitate in care 
aptitudinile fizice și psihice .se pot 
dezvoltă cu eficientă. După cum am

eflorescentă impu- 
noastră sub forma

amintit, această imagine generală s-a 
constituit concret în funcție de de
terminantele sociale ale perioadei ci
tate. Remarcăm, mai departe, că 
toate formele anterioare epocii socia
liste exprimă, de fapt, structuri u- 
maniste limitate pregătind totuși, 
prin transformările profunde ale ba
zei sociale, și prin moștenirea mi
lenară, fizionomia actuală a uma
nismului socialist care lărgește con
ceptul piuă la marginile lui firești, 
într-adevăr, în epoca luptei împo
triva capitalismului și a statuării 
socialismului în multe părți ale lu
mii, s-au realizat idealurile cele mai 
înalte ale umanismului, lichidarea 
exploatării omului de către om. prin 
urmare completa lui eliberare, con
firmarea deplină a libertății și dem
nității umane, crearea condițiilor ce
lor mai adecvate Dentru dezvoltarea 
multilaterală a personalității și a ca
pacității ei creatoare, așadar cre
dința în perfectibilitatea omului prin 
opera educării sociale și intelectuale.

O dată cu tradițiile umaniste ale 
concepțiilor filozofice s-au afirmat și 
tradițiile umaniste ale artelor și li
teraturii în sensul mai sus expus 
și umanismul a devenit, de fapt, o 
trăsătură permanentă a tuturor do
meniilor spirituale.

în centrul literaturii a stat tot
deauna omul și literatura a fost, de 
aceea, caracterizată, în mod propriu, 
ca o operă antropologică, prin defini
ție. Chiar cînd a 
tea și pitorescul 
nu s-a mărginit

culturii 
fiind- 

aspecte 
lipsesc, 

vom

Cîteva considerații 
din perspectiva devenirii 
istorice a conceptului 

de umanism

deosebirilor si 
etapele amintite, 
apare ca un fe-

reflectat imensita- 
naturii. literatura 

la simpla ei înre
gistrare fotogra
fică, ci a privit-o 
prin sensibilitatea 
omului, cum s-a 
spus, ca o „stare 
de suflet". Tre
buie subliniat a- 
poi, mai departe, 
faptul că reflec
tarea omului în 
literatură e înso
țită de un specific 
pe care nu-1 au, 
de pildă, științele 
naturii (anatomia, 
fiziologia, antro- 

și multe dintre 
(psihologia, so- 

E 
răsfrîngerea

etc.)
sociale
dreptul etc.). E vorba 

de răsfrîngerea în lite- 
unității omului, ci nu a de-

imaginate între epocile u- 
S-a observat astfel mai de 
Evul Mediu n-a întrerupt 

moștenirea antică pe care a

tn drum spre riul Someș, lo- | 
sif Doda, din comuna Petru Ra- 
reș (Bistrita-Năsăud), în vîrstă I 
de 37 de ani, a trecut acum ci- I 
tepa zile peste calea ferată si a • 
găsit 5 capse pocnitoare tip i 
C.F.R.. pe care le-a luat acasă I 
Aici s-a apucat să desfacă una | 
dintre ele. folosiildu-se de un . 
topor. Curiozitatea i-a tost fa- I 
tală. Capsa a explodat rănin- I 
du-l in abdomen în timp ce 
era transportat lo spital a de- I 
cedat. De ce și cine a lăsat I 
capsele respective in . oia sortii ? '

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB ,
Gheorahe POPESCU I 
ți corespondenții „Scînteii'' ’ 

____________________ I

a Puterea și adevărul (ambele se
rii) : PATRIA - 10: 16: 19.45, FA
VORIT - 9; 12,30; 16: 19,30, CAPI
TOL - 9,15: 12,45: 16,15: 19,45.
o Viața de familie : CENTRAL - 
9.15; 11,30: 13,45: 16; 18,15; 20,30.
a Războiul subteran : LUMINA — 
9—20.15 in continuare.
e Micul scăldător : SCALA — 
9,15; 11.30; 13,45: 16.15; 18.45: 21.15, 
BUCUREȘTI - 8.30: 11 : 13.30: 16: 
18.30: 21.
• Osceola : FESTIVAL - 9: 11.15: 
13.30: 16: 18,30: 21.
a Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL - 8.30: 11: 13.30; 16: 18,30: 
21. FEROVIAR - 8,30: tl; 13.30: 16; 
18.30: 21. MELODIA - 9: 11.15: 
13.30: 16: 18.30: 20,45. MODERN — 
8.45■ II 13.3(1: 16: 18.30: 20.45.
• Farmecul ținuturilor sălbatice :
TIMPURI NOI — 9—20.15 în conti
nuare. >

• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
a Pădurea de mesteceni : DOINA
- 11,30; 13.45: 16: 18.15; 20,30.
• Ultimul războinic : VICTORIA — 
8,45: II; 13,30: 16: 18,30; 20.45, EX
CELSIOR - 9: 11.15: 13,30: 16: 18.30; 
20.45, GLORIA - 9: 11.15; 13,30: 16; ' 
18,15: 20,30, TOMIS - 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18.15: 20.30.
a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : GIULEȘTI - 15: 17.45: 
20. ARTA - 15.30; 18: 20.15.
a Trenul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15,30: 17,45: 20.
a Poveste de dragoste : PACEA — 
15,45: 18: 20.
a Aventuri in Ontario
- 9: 11,15: 13.30; 16: 
AURORA - 9: 11.15: 
18: 20.15, FLAMURA 
13.30: 16: 18.15: 20.30 
a Jan Zlska — 10: 12: 
particulară a lui Henric al VlII-lea
- 16.30: 18.45. Frumusețea diavolu
lui - 21 : CINEMATECA (sal» 
Union)
& Pe poteca tielărmuriiei iubiri : 
FLACĂRA - 15.30; 17.45: 20.
a Mirii anului II : BUCEGI —

: GRIViȚA 
18,15: 20,30. 
13.30: 15,45:
- 9: 11.16:

14,15, Viața

15,45; 18: 20,15. FLOREASCA — 
15,30: 18: 20,30.
• Fuga : MIORIȚA - 10,30: 15; 19,
> Marele premiu : UNIREA — 
15.30: 19.
• Vis de dragoste : VIITORUL — 
15.45: 19.
A Decolarea : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
• Love Story : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18,15; 20.30, BUZE$TI 
~ 15.30: 18: 20,15.
• Waterloo : CRÎNGAȘI - 15,30; 19.
• Misiunea tinerei Nhung : VT- 
TAN - 16: 18: 20.
A B. D. Ia munte și la mare : 
POPULAR - 15.30; 18: 20,15.
• Cea mai frumoasă soție : LIRA
- 15,30: 18: 20,15.
M Mihai! Strogoff : LAROMET -- 
15.30: 17.30; 19.30.
A Hello. Dolly ! : DRUMUL SĂRII
- 16: 19.
• Floarea de cactus : MOȘILOR
- 15.30: 18: 20.15
A Vagabondul : FERENTARI —
9.30 13: 16: 19.15
a Dreptul de a te naște : MUNCA
- H.30: 17.45: 20.
A Articolul 420 î RAHOVA - 10: 
15,30: 19.

A O floare și doi grădinari : PRO
GRESUL - io: 15.30: 19.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Adrian 
Sunshine (S.U.A.) Dirijorul coru
lui Filarmonicii : Vasile Pântea 
- 20.
a Opera română : Mireasa vindută 
- 19.30
a Teatrul de opereta : Plutașul de 
pe Bistrița — 19,30.
a Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămina 
patimilor - 20: (sala Studio) : Să 
nu-ți fac) prăvălie cu scară — 20 
a Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdză Bu- 
landra" (sala din bd Schitu Mă-

gureanu) : O scrisoare pierdută — 
15: Leotice și Lena — 20; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Domnișoara de 
Belle-Isle — 20
• Teatrul Mic : Antigona — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
îdagheru) : Omul care... — 19.30:
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Electra
- 9,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum 
cademlel) ;
mingea 7 —
a Teatrul ...............
placul tuturor — 19,30
« Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tâ- 
nașe" (sala Savoy) : Blmbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr 
174) : Vox Boema — 19,30: (la Sala 
palatului) : Și femeile joacă fotbal
- 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
- 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Mugurel de cintec ro
mânesc - 19.30

din 
iul 

— 17: (sala din str. A- 
De cc a furat zmeul 

17.
evreiesc de stat : Pe

pologia 
științele 
ciologia, 
anume 
rătură a 
falcării lui în sectoare ca în disci
plinele mai sus citate. Această cu
prindere integrală, sintetică, îi acor
dă o valență în plus. Se adaugă, de
sigur, capacitatea proprie literaturii 
de a îmbrățișa prin limbă, prin cu
vinte, aspecte mai largi ale vieții u- 
mane în mișcare, prin natura suc
cesivă a expresiei literare, căci lim
bajul posedă atît virtutea reflectării 
omului, cît și pe cea a influențării 
lui directe în sensul educării, ceea 
ce descoperă încă o viguroasă latură 
umanistă a literaturii. De aceasta se 
leagă implicit caracterul militant, a- 
doptarea unei atitudini ferme față 
de realitatea pe care o răstrînge.

Dar. prin om. Marx a înțeles, in 
mod realist, „un ansamblu de relații 
sociale", cum scrie el însuși și, în 
Consecință, literatura e obligată, să 
reflecte mediul in care personajele 
și acțiunile se desfășoară. Acesta n-a 
avut în multe etape ale istoriei! un 
caracter omogen, uniform. Optica re
alistă, prezentă în numeroase curen
te literare, ci nu numai în realismul 
propriu-zis — a trebuit .să desco
pere contradicțiile dintre clase! Ș> 

' .scriitorul să adopte o poziție sau 
alta, după concepția lui. Reflectarea 
umanistă a lealității presupune o 
perspectivă progresistă a dezvoltării 
sociale și s-a constatat de mult că 
tendenționismul se integrează orga
nic în creația literară. Faptul a fost 
apreciat chiar de scriitori care nu a- 
parțineau poziției socialiste, printre 
care e citat adeseori Thomas Mama, 
care a susținut cu tărie că „apolitis
mul nu e numai sterii, ci și amoral" 
și că „sistemul politic și 
parte din totalitatea și a

Umanismul socialist a 
raturii, pe această linie, 
fermă, o conștiință artistică șil so
cială accentuată. Depășind criticis
mul fără orizont al umanismului li
teraturii burgheze, s-a trecut la lupta 
pentru făurirea unei noi societăți. 
Pesimismul generat de vechiul 1 rea
lism a fost înlocuit cu un puternic 
optimism constructiv. S-a produs 
concomitent lărgirea spiritului demo
cratic al umanismului și literatura 
a dobîndit un accentuat caracter 
popular, ca tematică și accesibilitate, 
iar adiacent in măsura exprimării 
năzuințelor poporului — s-a răsfrînt 
in literatură, speciiicul național cu 
valențele proprii ale poporului iși cu 
perspectiva dialectică spre universa
litate. în epică (în baladă, poem, în 
evocarea istorică), in lirica cetățe
nească. in teatru sau reportaj, în 
critică și istorie literară chiar, s-au 
concretizat trăsăturile amintite! ale 
umanismului socialist. I s-a inclus 
organic capacitatea literaturii de a 
ridica pe om la nivelul suprem al 
virtualității sale prin acțiunea in- 
structiv-educativă a acesteia, aplica
rea modernă și contemporană a pai- 
deii legate, după cum am arătat, de 
esența umanismului însuși. Asupra 
acesteia din urmă documentele de 
partid din vara și toamna anului tre
cut au atras din nou, stăruitor, aten
ția. In expunerea sa, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a revenit cu pu
ternice accente cerînd, de pildă, să 
nu se mai editeze „atît din literatu
ra românească, cit și universală, decit 
lucrări care servesc educației mase
lor, creării omului nou", pledîndu-se 
apoi pentru promovarea artei și lite
raturii socialiste militante și comba
terii tendințelor de rupere a acesteia 
de realitățile noastre sociale, de pu
blicul larg al oamenilor muncii.

Putem conchide, prin urmare, că 
in tot cursul literaturii universale 
și al celei naționale, privite pe ver
ticala timpului sau pe orizontala 
spațiului, umanismul apare ca o 
trăsătură perpetuă a adevăratei arte 
literare Epoca noastră încununează 
o lungă tradiție multiseculară pe care 
o depășește totdeodată prin comple
xitatea tematicii s sensibilității. » 
conținu ului ui. ol.mic și calităților 
estetice șt etice ale scrisului contem
poran ca și prin accentuarea capaci
tății lui fortoative.

social face 
umanului", 

dăruit lite- 
o atitudine

Al. DIMA
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Ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Vineri, 25 februarie, a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Republica Socia
listă România.

Tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a prezentat sarcinile opera
tive și de perspectivă ce revin sin
dicatelor, pe baza lucrărilor și a do

cumentelor Conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de construc
ții. Au fost adoptate o serie de mă
suri corespunzătoare.

Au fost, de asemenea, analizate 
măsuri în vederea îmbunătățirii o- 
crotirii sănătății în Republica Socia
listă România, precum și cu privire 
la imbunătățirea activității de îndru
mare și control a caselor de ajutor 
reciproc.

Conferință de presă la Ambasada 
Republicii Vietnamului de Sud

Ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud în Republica Socia
listă România, Lam Van Luu, a or
ganizat vineri o conferință de 
presă, la care au luat parte repre
zentanți ai presei centrale, Agenției 
române de presă „Agerpres", func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

După ce a făcut o expunere des
pre succesele obținute de forțele pa
triotice din Vietnamul de sud asu
pra trupelor agresoare imperialiste, 
ambasadorul Lam Van Luu a răs
puns la întrebările puse de partici- 
panții la conferință.

Sesiunea anuală de referate si comunicări științifice• « 1

a Institutului de cercetări pentru cereale
și plante tehnice

Tn Capitală a început vineri dimi
neață sesiunea anuală de referate și 
comunicări științifice a Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea.

Majoritatea referatelor tratează re
zultatele obținute în ceea ce privește 
ameliorarea plantelor, producerea de 
sămință cu valoare biologică ridicată 
și îmbunătățirea tehnologiilor cultu
rilor — sarcini majore ale cercetării 
științifice în actualul cincinal. Sînt 
prezentate caracteristicile unor noi 
soiuri de grîu și hibrizi de porumb 
timpurii și cu conținut ridicat de li- 
zină și triptofan — componente de 
bază ale proteinei, care influențează 
randamentul porumbului în furajarea

de la fundulea
animalelor — precum și ale soiurilor 
noi și hibrizilor de plante tehnice care 
au dat producții ridicate.

Referatele subliniază, de asemenea, 
rezultatele unor cercetări privind nor
mele și regimurile de udare și fertili
zare a culturilor. în scopul îmbună
tățirii tehnologiilor de cultură a unor 
plante.

Tn cadrul sesiunii sînt discutate și 
alte probleme, între care metodologia 
de producere a semințelor, de com
batere a bolilor și dăunătorilor, pre
cum și unele aspecte ale cercetării 
fundamentale cu aplicabilitate în 
practica agricolă.

(Agerpres)

Consfătuirea tinerilor mecanizatori
începînd de vineri, institutul Agro

nomic „Nicolae Bălcescu" din Capi
tală găzduiește Consfătuirea pe țară 
a tinerilor mecanizatori, la care par
ticipă muncitori, tehnicieni, maiștri 
ți ingineri de la întreprinderile agri
cole de stat și stațiunile de mașini 
agricole.

Pe agenda reuniunii sînt înscrise 
referate privind rolul și sarcinile u- 
nităților agricole în dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, activitatea 
politico-educativă desfășurată de or
ganizațiile U.T.C. în vederea educă
rii prin muncă și pentru muncă a ti
neretului, unele aspecte ale pregăti
rii profesionale a tinerilor care lu
crează pe ogoare etc. Cu același pri
lej, va avea loc și faza finală a celei 
de-a IV-a ediții a „Olimpiadei tine
rilor mecanizatori". în cadrul căreia 
aproape 40 de tineri cîștigători ai

fazei județene a olimpiadei vor tre
bui să dea dovada înaltei lor măies
trii profesionale pentru cîșțigarea 
titlului de cel mai bun mecanizator. 
Manifestarea se înscrie în progra
mul acțiunilor inițiate in cinstea se
micentenarului organizației revolu
ționare a tineretului de către Consi
liul tineretului sătesc din cadrul C.C. 
al U.T.C. Deschizind lucrările. loan 
AI. Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. a subliniat importanța cons
fătuirii și a olimpiadei pentru cu
noașterea de către tinerii mecaniza
tori a noilor realizări ale științei și 
tehnicii în domeniul agriculturii, 
pentru stimularea interesului și a 
perfecționării continue a pregătirii 
lor profesionale.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

îl, 28 și 29 februarie. In țară : Vre
me în curs de răcire, cu cerul mai 
mult noros în jumătatea de vest a 
tării, unde vor cădea ploi locale. In

rest, cerul va fi variabil, iar pre
cipitațiile vor fi izolate. Vînt po
trivit cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 8 și plus 2 gra
de, izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar maximele vor oscila între zero și 
10 grade. La munte va ninge. în 
București : Vreme în curs de răcire. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea precipitații slabe. Vînt potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată.

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P. C. R. la Havana

Vineri a plecat spre Havana o de
legație de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Alexandru Iliescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comitetului județean Suceava 
al P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
P.C. din Cuba, va face o vizită în 
schimb de experiență.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de tovarășul Lucian 
Drăguț, secretar general al Consiliu
lui Economic, de activiști de partid.

A fost prezent Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

0 hotărire a Consiliului de Miniștri privijid efectuarea 
de operațiuni de comerț exterior de către institute 

de cercetări științifice
Ca urmare a interesului manifestat 

de unele organisme internaționale în 
rezultatele activității unor institute 
de proiectări din domeniul industriei 
chimice, printr-o hotărire a Consi
liului de Miniștri s-a acordat drep
tul să efectueze direct, începînd cu 
data de 1 martie 1972, operațiuni de 
comerț exterior Institutului de pro
iectare tehnologică pentru industria 
chimică organică de bază și petro
chimică — IPROCHIM, Institu
tului de proiectare tehnologică pen
tru industria organică de sinteză, 
medicamente și fibre sintetice — 
IPROSIM și Institutului de pro
iectare tehnologică pentru industria 
chimică organică și a îngrășăminte
lor — IPRAN, unități aflate sub 
îndrumarea Ministerului Industriei 
Chimice.

Printre operațiunile de comerț ex
terior prevăzute a se efectua de că
tre aceste institute se numără : 
engineering complet privind instala
țiile pentru industria chimică, testări 
și optimizări de instalații, asistență 
tehnică pentru analize de oferte, e- 
laborare de caiete de sarcini, asis
tență tehnică pentru montaj și pu
nere în funcțiune de instalații, pro
iecte tehnice și de execuție pentru 
lucrări de montăj, automatizare, con
strucții de surse și rețele de alimen
tare, tratări de ape etc.

Hotărirea se înscrie pe linia per
fecționării în continuare a activită
ții de comerț exterior, în sensul creș,- / 
terii operativității, acțiunilor și eli
minării unor verigi intermediare.

(Agerpres)

Cronica zilei I
PLECAREA AMBASADORULUI 

REPUBLICII FRANCEZE

Vineri după-amiază a părăsit de
finitiv Republica Socialistă România 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Franceze, 
Pierre Pelen.

★
O delegație economică irakiană, 

condusă de dr. Hussain Al-Ani, se
cretar de stat, președintele Organis
mului de Stat pentru Dezvoltarea 
Agriculturii, a sosit în țara noastră. 
Discuțiile purtate la Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor și la Ministerul Comerțului 
Exterior au evidențiat posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor economice 
și a cooperării bilaterale, cit și 
preocupările comune pentru activi
zarea schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea. Ia Casa de cultură a sindica
telor din Tulcea a fost deschisă ex
poziția de fotografii din Republica 
Democrată Germană intitulată „Oa
meni tineri intr-un stat tînăr".

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de stat, oa
meni de cultură și artă, numeroși 
invitați.

(Agerpres)

viața internațională

Mișcarea grevistă din Spania
MADRID 25 (Agerpres). — în semn 

de protest împotriva intensificării 
exploatării patronale și a înrăutățirii 
condițiilor lor de viată, 2 090 de mun
citori ai șantierelor navale spaniole 
„Astano", din localitatea El-Ferrol. au 
declarat grevă.

La alte șantiere navale — „Em- 
presa Nacional Basan" — lucrătorii 
au revendicat, prin acțiuni protesta
tare. îmbunătățirea situației lor ma
teriale și a condițiilor în care sînt 
puși să muncească. In aceste zile, au

loc, de asemenea, ta semn de protest 
contra condițiilor necorespunzătoare 
de lucru, greve la care participă 
muncitorii portuari din Sevilla, cei ai 
întreprinderii „General Electric-Es- 
panola" — din marele centru indus
trial Bilbao — petroliștii companiei 
„Sepsa" din orașul Santa-Cruz, din 
insulele Canare. In capitala tării, gre
va unui număr de 1 200 muncitori a 
paralizat activitatea uzinei madrilene 
a firmei „Telefunken".

0 declarație a M.A
HANOI. — Purtătorul de cuvînt al 

Ministerului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității o de
clarație in care se arată, că, între 18 
și 23 februarie, avioane ale S.U.A. 
și artileria americană au bombardat 
unele localități din provincia Quang 
Binh.

£ alR.D. Vietnam
Declarația condamnă cu vehemen

tă aceste acte de război ale impe
rialiștilor americani, cerînd înceta
rea imediată și definitivă a tuturor 
acțiunilor care încalcă suveranitatea 
și securitatea R.D.V.
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Începînd de azi, 26 februarie

INTRĂ ÎN VIGOARE ASIGURAREA
A

A DEȚINĂTORILOR DE AUTOVEHICULE
După cum s-a mai anunțat, 

începînd de astăzi. 26 februarie, 
intră în vigoare dispozițiile De
cretului nr. 471/1971 privind asi
gurarea prin efectul legii de 
răspundere civilă a deținătorilor 
de autovehicule. Ca urmare, 
asigurările facultative de răs
pundere civilă auto, existente 
pînă acum, își încetează de as
tăzi valabilitatea, primele de a- 
sigurare plătite pentru perioada 
de după 26 februarie 1972 ur- 
mind a fi trecute în contul pri
melor datorate pe acest an la 
asigurarea prin efectul legii.

în asigurarea prin efectul legii 
sînt cuprinși toți deținătorii — 
persoane fizice și cele juridice 
— de autovehicule înmatricu
late în țara noastră, precum și 
persoane străine care circulă cu 
autovehicule înmatriculate in 
străinătate și care nu au asigu
rări încheiate în alte . țări, cu 
valabilitate pe teritoriul Româ
niei.
cu o 
de 69 
nual o 
175 lei 
cialiste , 
cetățeni și alte categorii de asi
gurați, iar pentru motocicluri — 
de 40 și, respectiv, 80 lei. Pen
tru anul 1972, ca urmare a fap
tului că asigurarea de răspun
dere civilă intră in vigoare în
cepînd de azi, 26 februarie, pri
mele de asigurare vor fi pen
tru organizațiile socialiste de 
160 lei pentru autovehicul și de 
37 lei pentru mOtociclu, iar pen
tru cetățeni și alte categorii de 
asigurați de 321 lei i
autovehicul și 73 lei |
motociclu. In baza acestei 
gurări. ADAS preia asupra

Pentru orice autovehicul, 
capacitate mai mare 

cm cubi. se plătește a- 
primă de asigurare de 
de către organizațiile so- 
și de 350 lei de către

pentru 
pentru 
i asi- 

„__ ... ... , i sa
obligațiile financiare — de plată 
— pe care le au toți deținătorii

de autovehicule vinovați de pro
ducerea accidentelor de circu
lație. pentru repararea preju
diciilor produse altor persoane. 
Pentru toate pagubele pricinuite 
altor persoane decît deținătoru
lui sau conducătorului auto
vehiculului (indiferent dacă la 
volan se afla o altă persoană 
decit proprietarul, iar în 
vătămărilor corporale sau 
cesului unor persoane 
dacă autorul accidentului 
mas neidentificat), ADAS își a- 
sumă toate riscurile și plătește 
despăgubiri, la bunuri pentru 
pagube de peste 300 Iei pînă la 
100 000 lei inclusiv, iar pentru 
persoane pentru întregul preju
diciu. Așadar, ADAS plătește 
despăgubiri pentru prejudiciile 
aduse altor persoane în caz de 
accidente de autovehicule, dar 
nu plătește despăgubiri pentru 
avariile produse propriului auto
turism din vina deținătorului 
sau conducătorului său, ori în 
cazuri de derapări, alunecări, că
deri, loviri cu alte bunuri, ca
lamități naturale etc.. în aceste 
cazuri răminînd valabile forme
le de asigurări facultative exis
tente pină acum, ca și de acum 
înainte.

Prima la asigurarea prin 
fectul legii trebuie plătiă de 
către deținătorii de autovehicule, 
pentru acest an, pină cel mai 
tîrziu în ziua de 26 aprilie 1972.

Primele de asigurare se plă
tesc — fără o înștiințare pre
alabilă a asiguraților — de că
tre organizațiile socialiste în 
contul unităților ADAS, iar de 
către cetățeni și alte categorii de 
asigurați, la organele financiare 
de pe lingă comitetele executive 
ale consiliilor populare, direct 
sau prin mandat poștal.

cazul 
de- 

chiar 
a ră-

e-
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• G. Jarring și-a încheiat turneul în Egipt, Iordania 
și Israel ® Atacuri ale forțelor armate israeliene în sudul 

Libanului

cor de cameră se dovedesc capa
bili să redea strălucire interpreta
tivă repertoriului ales.

ARAD

vorba de 
pe Valea

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

ta orașul Iași. Noul „rîu subteran" 
va face ca debitul actual de apă 
potabilă al lașului să fie de două 
ori mai mare.

Săptămîna muncii
patriotice HARGHITA

De fapt, acțiuni de muncă vo- 
luntar-patriotică se desfășoară în 
tot timpul anului pe tot cuprinsul 
județului Sălaj. Dar, acum, în 
preajma sărbătoririi semicentena
rului U.T.C., organizația județeană 
de tineret a organizat o am
plă acțiune de muncă voluntar- 
patriotică în care sînt antrenați 
toți tinerii din orașele și satele 
județului. Pe noile șantiere ale ti
neretului din Cehu Silvaniei. Săr- 
mășag, Jibou. Șimleu Silvaniei, 
Crasna și Nușfalău se execută în 
această săptămînă lucrări de cu
rățire a pășunilor și tinetelor pe 
mii de hectare, îndiguiri și dese
cări, precum și importante lucrări 
de interes obștesc.

Servicii 
către populație

Moneasa se face 
și mai frumoasă

DÎMBOVIȚA

„Sfatul omeniei CONSTANȚA

In comuna 
inaugurat un 
unități prestatoare de servicii că
tre populație. Tot în cadrul lui 
funcționează un restaurant și o co
fetărie. In alte comune din județ 
se află în construcție noi ........
cu aceeași destinație, 
anului curent rețeaua 
la sate se va îmbogăți 
tați noi. La rîndul său, 
potențialul turistic al 
cooperația de consum își va 
numărul de unități 
printr-un nou motel care se con
struiește la Praid și altul situat in 
stațiunea Izvorul Mureș.

Voslobeni a fost 
modern complex de

clădiri 
cursul 

servire 
67 uni

tn 
de 
cu 
valorificînd 

județului, 
spori 

specializate

O veste bună pentru numeroșii 
oaspeți ai meleagurilor arădane : 
cunoscuta stațiune balneo-clima- 
terică Moneasa, denumită — nu 
fără temei — „perla Aradului", 
și-a îmbogățit zestrea cu un nou 
obiectiv turistic. Este 
„Hanul pescăresc" de ,_  ____
Deznei, amplasat într-un pitoresc 
cadru natural. în vecinătatea unei 
cetăți străvechi. Construit în în
tregime din lemn, într-o arhitec
tură finind seama de tradițiile lo
cale, noul han asigură posibilități 

tip 
sor- 

cu

TEL AVIV 29 (Agerpres). — Gun
nar Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. pen
tru Orientul Apropiat, care a efectuat 
vineri o vizită în Israel, a conferit 
cu vicepremierul israelian Yigal Al- 
lori și cu ministrul de externe, Abba 
Eban.

Comunicatul oficial publicat la în
cheierea convorbirilor arată că „între
vederile au fost utile".

Intr-o declarație făcută presei, 
Gunnar Jarring a anunțat că se va 
întilni duminică, la Geneva, cu se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, pentru a-1 informa asu
pra întrevederilor pe care le-a avut 
în Republica Arabă Egipt. Iordania 
și Israel.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Comandamentului 
armatei libaneze a anunțat vineri că 
aviaț.ia și artileria israeliană au bom
bardat, în cursul dimineții, mai multe 
sate din zona văii Rachaya Al Wadi, 
situate în sudul Libanului. In același 
timp o companie urmată de alte uni
tăți terestre de susținere au pătruns 
în regiunea Bint Ibeil.

Un comunicat oficial de la Beirut 
precizează că după ciocnirea cu tru
pele libaneze forțele intervenționiste 
au început să se retragă la ora 9,40 
(ora locală).

Un alt comunicat anunță că la ora 
12,00 (ora locală) trupele israeliene 
au pătruns, pentru a doua oară, pe 
teritoriul Libanului, atacind sectorul 
Arkoub și satul Habbariye.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar de la Tel 
Aviv a recunoscut că blindatele și 
aviația israeliene au pătruns vineri 
în sudul Libanului. El a adăugat că 
această acțiune a fost întreprinsă în 
semn de represalii față de atacurile 
lansate împotriva Israelului de fe- 
dainii aflați în acest sector.

TEL AVIV. — într-o declarație fă
cută presei, șeful grupului de obser
vatori O.N.U. în Orientul Apropiat, 
generalul Ensio Siilasvuo, a deplina 
atacurile întreprinse de forțele ar
mate israeliene în sudul Libanului. 
„Aceste lucruri nu trebuie să se ta- 
tîmple", a declarat Siilasvuo.

Președintele Ecuadorului despre politica internă și externă 
a tării sale

optime de . cazare în căsuțe 
camping, precum și un bogat 
timent de preparate culinare 
specific, evident, pescăresc.

MEHEDINȚI

r La Tîrgoviște. de două ori pe 
f lună, se întrunește cu regularitate, 
) Ia consiliul popular municipal,
> „sfatul ’ omeniei" — organ de iri-
> fluență obștească. De la instituirea
ț sa, „sfatul" s-a întîlnit cu 67 de ce- 
) tățeni, reprezentînd tot atîtea ca- 
) zuri de încălcare, intr-o formă sau
C alta, a normelor eticii socialiste,
f „Inculpații". clienți „neomenoși"
f prin restaurante și baruri sînt tri- 
f miși în fața „sfatului" de către
) comitetele de cetățeni, comisiile de
> judecată, de organizații de masă și 
i obștești. Este demn de reținut că 
t „sfatul omeniei", desfășurînd o ae- 
f tivitate de profilaxie socială, invi- 
f tă la întrunirile, sale și pe repre- 
f zentantii întreprinderilor și institu- 
â fiilor ori de cite ori se pun în
> discuție membri ai colectivelor lor
> de muncă.

Țărani cooperatori

Conductă 
de aducțiune 

a apei potabile
Mai multe întreprinderi de con

strucții specializate lucrează în 
prezent la realizarea unui nou 
„rîu subteran" : conducta de aduc- 
țiune a apei potabile Timișești— 
Iași. Traseul este aproximativ ace
lași (de 106 km) ca la vechea con
ductă. De: această dată însă dealul 
Strunga va fi străbătut de un tu
nel lung de 1 257 metri. Tunelul 
va permite transportul apei prin 
cădere liberă de la captare și pînă

la odihna
și tratament

190De la începutul acestui an, .... 
țărani cooperatori din județul Con
stanta și-au refăcut sănătatea în 
diferite stațiuni balneo-climateri- 
ce din țară. Dovadă sînt și nume
roasele cărți poștale ilustrate so
site pe adresa Uniunii județene a 
cooperativelor agricole din Slănic 
Moldova. Călimănești. Herculane și 
Băile Felix. Anul acesta, vor be
neficia de bilete la odihnă și tra
tament de peste trei ori mai multi 
țărani cooperatori constănțeni 
cît în 1971.

BRĂILA

Primul cor 
de cameră 
al elevilor

de-

a luat ființă primulLa Brăila
cor de cameră al elevilor. Noua for
mație își propune să 
rîndul elevilor 
corale, începînd 
rești, patriotice 
clorice, pînă la 
tative ale muzicii universale. Su
puși unei riguroase selecții, cei 42 
de elevi care alcătuiesc actualul

cultive în 
frumusețea artei 
cu cîntece pionie- 
șî prelucrări fol- 
creatiile reprezen-

Prefață
la viitoarele orașe

La Consiliul popular 
Mehedinți și-au început __
două colective de specialiști

județean 
activitatea 

elaborează studiile economico-so- 
ciale necesare pentru urbaniza
rea comunelor Cujmir, Gruia. 
Gogoșu și Devesel. Studiile respec
tive tin seamă de perspectivele 
dezvoltării acestor localități, de 
sugestiile și părerile cetățenilor, de 
amplasarea judicioasă pe teritoriul 
județului a viitoarelor centre oră
șenești.

ARGEȘ

Grădinițe pentru 
copiii satelor

Țăranii cooperatori din Bîrla au 
hotârit. într-o recentă adunare, să 
construiască, prin contribuție vo
luntară, pentru copiii lor o gră
diniță cu circa 100 locuri. Și. de la 
vorbă au trecut la treabă. Grădinițe 
noi și spațioase și-au ridicat în ulti
ma vreme și cooperatorii din Recea 
și Ungheni. începînd din acest an 33 
de cooperative agricole din județ. în 
colaborare cu primăriile comuna
le, s-au angajat să realizeze, cu 
resurse locale și contribuție volun
tară, tot atltea creșe și grădinițe 
sezoniere pentru copiii preșcolari.

QUITO 25 (Agerpres). — Agenția 
Prensa Latina anunță că, în prima sa 
conferință de presă de la asumarea 
(Ia 15 februarie a. c.) a funcției de 
președinte- aJ Ecuadorului, generalul 
Guillermo Rodriguez Lara a afirmat 
că „vor fi efectuate reforme sociale 
și in domeniul administrației". Laraa 
menționat că „toate activitățile gu
vernului vor fi planificate, excluzîn- 
du-se orice improvizație în materie, 
pentru a permite poporului ecuado- 
rian să dispună de bogățiile sale na
ționale". Noul șef al statului a afir

mat. de asemenea, că dacă interesele 
țârii o vor cere, vor fi naționalizate 
unele sectoare industriale și proprie
tățile străine.

Referindu-se Ia politica externă a 
Ecuadorului, președintele Rodriguez 
Lara a subliniat că (ara sa înțelege 
să întrețină relații cu toate statele 
lumii. în context, abordind relațiile 
cu Statele Unite, președintele Lara a 
arătat că „poate ti stabilit un dialog 
între cele două țări, dar numai cu 
condiția respectării prerogativelor 
suveranității de stat".

Republica Populară Congo

După tentativa de
BRAZZAVILLE 25 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea revoluției 
congoleze" și Agenția congoleză de 
informații relatează că autoritățile 
din Republica Populară Congo au 
operat arestări ta rindurile partici- 
panților la recenta tentativă, eșuată, 
de lovitură de stat militară, trans
mit agențiile France Presse și T.A.S.S. 
Printre personalitățile reținute de 
autorități, postul de radio „Vocea re
voluției congoleze" a citat pe 
Claude-Ernest Ndalla, fost prim-se- 
cretar al Partidului Congolez al Mun-

lovitură de stat
cii, Ambroise Noumazalaye, membrii 
al Biroului Politic, fost prim-minis- 
tru, Lecas Atondi Montmondjo și 
Elie Theophile Itsouhou, membri [ai 
Comitetului Central, Moundele Ngolo, 
șeful miliției.

Agenția congoleză de informații, 
citată de postul de radio Brazzaville 
și reluată de agenția France Presse, 
a transmis vineri că autoritățile din 
Republica Populară Congo au pus 
sub stare de arest pe Alfred Raoul, 
fost prim-ministru.

r-
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I
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Revista „Viitorul social"
tiraj suplimentar

Ca urmare a epuizării primului număr al revistei de sociologie 
„Viitorul social", la cererea cititorilor a apărut un tiraj suplimentar 
fotomultiplicat.

Abonamente se primesc în continuare prin oficiile P.T.T.R., factorii 
poștali ți difuzării de presă din întreprinderi ți instituții. Prețui unui 
exemplar este de 10 lei, iar abonamentul anual de 40 de lei.

*

*

*

*
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Sportivi români in întreceri internaționale
A
In cîteva rînduri

• „Cupa de cristal" 
la București

După cum s-a mai anunțat, astăzi 
și miine. cu începere de la ora 16, 
în sala de atletism de la complexul 
sportiv „23 August" din Capitală, vor 
avea loc întrecerile celei de-a 5-a 
ediții a concursului atletic interna
țional dotat cu „Cupa de cristal". La 
această competiție sportivă și-au â- 
nunțat participarea atleti și atlete 
din 12 țări : Austria. Anglia. Bulga
ria. Cehoslovacia. Elveția. R. D. 
Germană. Grecia, Iugoslavia. Polo

nia, Ungaria, U.R.S.S. și România.

• Turneul de tenis 
de ia New York

Turneul internațional de tenis de 
la New York contind pentru „Ma
rele premiu-F.I.L.T.", a continuat cu 
disputarea partidelor din turul trei 
al probei de simplu. Ilie Năstase l-a 
întîlnit pe americanul Brian Gott
fried. pe care l-a învins în două 
seturi cu 6—1. 6—1. în sferturile de 
finală. Năstase îl va întilni pe ame
ricanul Jimmy Connors. Alte rezul
tate : Gimeno (Spania) — Parun 
(Noua Zeelandă) 4—6, 6—2. 6—2 : 
Gisbert (Spania) — Barthes (Franța) 
7—6. 4—6. 6—3 ; Richey (S.U.A.) — 
Orantes (Spania) 4—6. 6—3, 6—4 ; 
Connors (S.U.A. — Battrick (An
glia) 6—1, 6—1.

® Turneul de box 
de la Moscova

In turneul internațional de box de 
la Minsk, pugilistul român Ion Ma- 
geri (categoria semiușoară) l-a învins 
prin k.o. tehnic in repriza a doua 
pe Juergen Salzwedel (R. D. Germa
nă). La aceeași categorie, irakianul 
Zapridis Senti l-a întrecut la puncte 
pe Vladimir Zolotarev (U.R.S.S.). La 
categoria muscă. Ion Nicolau (Româ
nia) a pierdut prin k.o. tehnic, în 
rundul trei, in fața pugilistului so
vietic Nikolai Lodin.

Alte rezultate : G. Kostandinov 
(Bulgaria) bate la puncte pe Indiu- 
kov (U.R.S.S.); G. Junghaus (Unga
ria) învinge la puncte pe Mihail An 
(U.R.S.S.): Seliakowski (Polonia) dis
pune la puncte de E. Dubovski 
(U.R.S.S.).

în finala turneului internațio
nal de fotbal de la Alger, echi
pa sovietică Ararat Erevan a 
intilnit pe U.T. Arad. Fotbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 2—0, intrind în pose
sia trofeului.

• Referitor la meciul de șah dintre 
actualul campion al lumii, Boris 
Spasski (U.R.S.S.), și șalangcrul său, 
Robert Fischer (S.U.A.), președintele 
federației internaținoale, dr. Max 
Euwe, a declarat că hotărirea sa, ca 
înțilnirea pentru titlul mondial să se 
dispute în două orașe (Belgrad și 
Reykjavik), a fost luată in sensul de
ciziei Congresului F.I.D.E. în anul 
1971. la Vancouver, adunarea torului 
suprem al șahului mondial a prevă
zut. între altele, ca președintele fede
rației să decidă asupra locului de 
disputare a meciului pentru titlul 
mondial în cazul cînd cei doi com

petitori nu ajung la un acord. Pre
ședintele F.I.D.E. găsește însă opor
tun ca Biroul Federației Mondiale de 
Șah, care se va întruni la începutul 
lunii martie la Moscova, să ia în dis
cuție organizarea meciului dintre ma
rii maeștri Boris Spasski și Robert 
Fischer.
• La Yaounde (Republica Federală 

a Camerunului) s-a disputat primul 
meci din cadrul etapei finale a „Cu
pei Africii" la fotbal. S-au întîlnit 
selecționatele Togo și Mali, rezultatul 
după 90 de minute de joc fiind egal: 
3—3 (1—1).

• Cursa cicliști de șase zile, des
fășurată pe velodromul acoperit din 
Milano, s-a încheiat cu victoria cu
plului Felice Gimondi (Italia) — 
Sigi Renz (R. F. a Germaniei). Dane
zul Ole Ritter și belgianul Julien Ste
vens, cotați printre favoriții cursei, 
au ocupat locul șapte.



viața internațională
Vizita în R. P. Chineză
a președintelui S. U. Â
• Continuarea convorbirilor oficiale
® Recepția de la Palatul Adunării Reprezentanților 

Populari din întreaga Chină

PEKIN 25 (Agerpres). — Premierul 
Consiliului .de Stat al R.P. Chineze, 
Ciu En-lai, și președintele S.U.A., 
Richard Nixon, au continuat vineri 
dupâ-amiază convorbirile, informea
ză agenția China Nouă. Din partea 
americană, la convorbiri au fost pre- 
zenți Henry Kissinger, consilier spe
cial al președintelui pentru proble
mele securității naționale, și John 
Holdfidge, membru al Consiliului Se
curității Naționale, iar din partea 
chineză Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

în aceeași zi au continuat convor
birile dintre miniștrii afacerilor ex
terne ai celor două țări. Ci Pin-fei 
și William Rogers.

*
Agenția China Nouă anunță că 

președintele Richard Nixon și soția 
sa, Patricia Nixon, împreună cu se
cretarul de stat, William Rogers, și 
alți oaspeți americani au vizitat vi
neri dimineața Muzeul Palatului din 
Pekin. Ei au fost însoțiți de Ieh 
Cien-in, vicepreședinte ăl. Comisiei 
militare a C.C. al P.C. Chinez, Li 
Yao-wen, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale chineze.

★
PEKIN 25 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că președintele 
S.U.A., Richard 
Patricia Nixon, 
seara o recepție 
Reprezentanților 
treaga Chină. Au luat parte 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Ieh Cien-in, vice
președinte al Comisiei militare a 
C.C. al P.C. Chinez, Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
Go Mo-jo și Ngapo Ngawang Jigme, 
vicepreședinți ai Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, și alte 
persoane oficiale chineze.

Au participat, de asemenea, Wil
liam Rogers, secretar de stat, Henry 
Kissinger, consilier special al pre
ședintelui pentru problemele secu
rității naționale, și alți oaspeți a- 
mericani.

în toastul rostit cu acest prilej, 
președintele Richard Nixon a expri
mat o apreciere profundă pentru 
ospitalitatea și amabilitatea cu care 
a fost primită delegația americană. 
Ieri, a spus în continuare președin
tele, am văzut Marele Zid, care este 
intr-adevăr una din minunile lumii. 
El exprimă hotărirea poporului chi
nez de a-și menține independența 
de-a lungul îndelungatei sale istorii. 
Mă gindeăm că Zidul ne arată că 
China are o mare istorie și că oa
menii care au construit această mi-

Nixon, și soția sa, 
au oferit vineri 
la Palatul Adunării 

Populari din în- 
Ciu

în 
în

general Delicteuropene
de incendiere

suveranitatea asupra

în Și.

bogățiilor naționale

nune a lumii au, de asemenea, un 
mare viitor.

în continuare, președintele Nixon 
a relevat că Marele Zid nu mai este 
un zid care desparte China de restul 
lumii, dar el reamintește faptul că 
mai există in lume numeroase ziduri 
care despart națiunile și popoarele. 
Zidul, a spus președintele, ne reamin
tește, de asemenea, că timp de a- . 

. proape o generație a existat un zid 
intre R.P. Chineză și S.U.A. în ul
timele patru zile, a subliniat pre- . 
ședințele, am inițiat procesul - înde
lungat de înlăturare a acestui zid 
dintre noi.

„Am început tratativele noastre, 
recunoscînd că între noi sînt mari 
divergențe. Sîntem însă hotărîți ca 
aceste divergențe să nu ne împiedi
ce să conviețuim în pace.

Dv. credeți profund în sistemul dv., 
și noi credem tot atît de profund în 
sistemul nostru. Nu convingerile 
noastre comune ne-au adus împreună 
aici, ci interesele și speranțele noas
tre comune, interesul fiecăruia dintre 
noi de a menține independența noas
tră și securitatea popoarelor noastre". 
El și-a exprimat speranța într-o 
lume în care națiunile și popoarele cu 
sisteme diferite și cu valori diferite 
să poată conviețui în pace, respec- 
tindu-se reciproc, deși nu sînt de a- 
cord, lăsînd istoria mai curînd de- 
cit cîmpul de luptă să judece ideile 
lor diferite.

în toastul de răspuns, premierul 
Ciu En-lai a relevat că președintele 
Nixon s-a întîlnit cu președintele Mao 
Tzedun și cele două părți au a- 
vut un număr de convorbiri, în cursul 
cărora au procedat la un schimb de 
păreri cu privire la normalizarea re
lațiilor între China și Statele Unite 
și la alte probleme de interes pentru 
cele două părți.

Există mari divergențe de principiu 
între cele două părți. Prin discuții se
rioase și sincere s-a ajuns la o mai 
bună cunoaștere a pozițiilor și atitu
dinilor reciproce. Aceasta a fost util 
pentru ambele părți, a subliniat Ciu 
En-lai.

„Timpul trece și lumea se schimbă, 
a spus premierul Ciu En-lai. Sîntem 
profund convinși că forța popoarelor 
este mare și că oricite căi întorto
cheate și eșecuri va cunoaște istoria 
în evoluția sa, tendința generală in 
lume este în mod categoric spre lu
mină, și nu spre întuneric. Este do
rința comună a popoarelor chinez, și 
american de a spori înțelegerea și 
prietenia mutuală și de a promova 
normalizarea relațiilor între China și 
Statele 
Chinei 
pentru

Unite. Guvernul și poporul 
vor depune eforturi neobosite 
atingerea acestui țel".

In favoarea pregătim
multilaterale a conferinței

Algeria este pentru o largă tooperare
tu toate statele

• O CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI BOUMEDIENE

LONDRA 25 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
„Guvernul Austriei este în favoarea 
unei conferințe europene asupra secu
rității și colaborării. El a fost întot
deauna pentru aceasta și continuă să 
se pronunțe în favoarea convocării ei. 
Personali nu văd vreun obstacol 
calea unei'asemenea conferințe 
de aceea, cred că există toate moti
vele ca să se treacă la întîlniri pre
gătitoare pentru reuniunea general- 
europeană" — a declarat cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky. 
în cadrul unei conferințe de presă, 
răspunzînd la o întrebare a cores
pondentului Agerpres la Londra.

Cancelarul federal a făcut o vizită 
în Anglia, unde a avut convorbiri cu 
primul ministru Edward Heath. La 
încheierea vizitei, el a ținut o con
ferință de presă în care s-ă referit, 
printre alteie, la relațiile Austriei cu 
Marea Britanie și cu alte țări euro
pene, precum și la perspectivele dez
voltării relațiilor Est-Vest. Bruno 
Kreisky a amintit că, încă din pe
rioada cînd era ministru de externe, 
a promovat o politică de bună veci
nătate cu toate țările și, în special, cu 
țările din bazinul dunărean. „Avem

relații excelente cu Iugoslavia, 
mânia, Albania, Ungaria, Polonia și 
altele" — a spus cancelarul federal — 
amintind că „între Austria și țările 
socialiste din Europa s-a stabilit o 
atmosferă de înțelegere și cooperare".

★
PARIS 25 (Agerpres). — într-o ex

punere făcută în fața Comisiei pen
tru problemele externe a Senatului 
Franței, ministrul de externe, Mau
rice Schumann, a arătat că guvernul 
francez apreciază că trebuie să se 
treacă, cit mai curînd posibil, la pre
gătirea multilaterală a conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate.

*
BERLINUL OCCIDENTAL 25 (A-

gerpres). — Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental se pronunță 
cu hotărire în favoarea creării unui 
sistem de securitate în Europa, pen
tru traducerea în viață a principiilor 
coexistenței pașnice în relațiile din
tre state cu orînduiri social-oolitice 
diferite — scrie ziarul „Die Wahrheit", 
organ al acestui. partid. „Die Wahr
heit." sprijină inițiativa statelor so
cialiste privind convocarea unei con
ferințe general-europene pentru secu
ritate și colaborare.

ALGER 25 (Agerpres). — Luînd cu- 
vintul la o reuniune a cadrelor sin
dicale din Algeria, președintele 
Boumediene a relevat că statul alge
rian controlează în prezent 80 la 
sută din producția de petrol a țării 
și a subliniat că producția pe anul 
1971, de 49 milioane tone, a fost în 
întregime comercializată.

Pentru anul în curs, a adăugat pre
ședintele, se estimează o producție 
de țiței de 55 milioane tone, iar ve
niturile petroliere urmează să atingă 
o valoare de aproximativ cinci mili
arde dinari.. Referitor la gazul metan, 
președintele a subliniat că diversele 
contracte încheiate pînă în prezent 
vor permite Algeriei să exporte 30 
miliarde metri cubi de gaz natural 
în cursul acestui an. Totodată, șeful 
statului algerian a anunțat că, 
luna aprilie sau mai, va intra 
funcțiune cea de-a patra mare con
ductă petrolieră din Algeria (Mesdar-

Skikda), cu o capacitate inițială de 
18 milioane tone de petrol brut, iar 
finală — de 30 milioane tone.

în context, președintele Boume- 
diene s-a referit la efortul statului 
algerian în vederea formării unor 
cadre naționale necesare procesului 
de valorificare în interesul propriu a 
resurselor naturale. El a făcut cunos
cut că 2 500 de studenți algerieni au 
fost pregătiți în acest scop de insti
tutele specializate din țară.

Evocînd relațiile cu Franța, preșe
dintele a subliniat că nu mai există 
probleme importante în suspensie în
tre cele două țări. „Algeria, a decla
rat Boumediene, este dispusă să dez
volte, fără nici o rezervă, schimbu
rile sale comerciale, economice și 
culturale cu Franța. Poporul alge
rian este pregătit să coopereze, în 
toate domeniile, cu toți aceia care o 
doresc, pe baza interesului mutual".

privind ratificarea tratatelor semnate cu U.R.S.S. și Polonia
BONN 25 (Agerpres). -r Prima eta

pă a procedurii vizînd ratificarea tra
tatelor semnate de R. F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și cu Polonia 
s-a încheiat vineri, cînd Bundestagul 
a decis să le supună spre examinare 
comisiilor sale externă — ca organ de 
resort — și juridică — în calitate 
de organ consultativ, transmite agen
ția D.P.A.

Prima lectură în Bundestag a tra
tatelor. comentează agenția, nu a 
adus schimbări esențiale în confrun
tarea dintre coaliția guvernamentală 
și opoziție în ce privește politica fată 
de țările socialiste a guvernului 
Brandt. Deși formal opoziția a renun
țat la intenția de a prezenta trata
tele și Comisiei Bundestagului pen
tru probleme intergermane. ea nu a 
încetat în cursul celor trei zile de 
dezbateri să lanseze atacuri și să ri
dice obiecții la adresa lor. 0

Vineri, într-o scurtă intervenție, 
cancelarul Willy Brăndt a chemat 
opoziția să-și dea concursul la în
făptuirea cooperării cu Răsăritul. 
Totodată, el a adresat un apel par
tidelor din opoziție de a se pronunța 
în favoarea intrării în vigoare a a-

cordului cvadripartit asupra Berli
nului occidental. Brandt a subliniat 
că ar fi util ca partidele coaliției 
guvernamentale și U.C.D.-U.C.S. să 
prezinte o declarație comună,. în care 
să reliefeze, că ,R. F. a " 
ridică nici 
toriale.

Ministrul 
ter Scheel, 
versarilor tratatelor, arătînd că a- 
ceștia nu prezintă nici b alternativă 
viabilă la concepția guvernului fe
deral. Unele declarații ale reprezen
tanților U.C.D.-U.C.S., a spus el, nu 
iasă nici măcar să se întrevadă do
rința de a discuta serios pe această 
temă. El a subliniat că politica gu
vernului federal urmărește stabilirea 
treptată ă unor relații normale, na
turale. intre state și popoare.

După examinarea în comisii, de
cizia asupra tratatelor urmează să 
fie luată de plenul Bundestagului, în 
urma celei de-a doua și a treia lec
turi, la 3 și respectiv 4 mai. Apro
barea tratatelor reclamă o majoritate 
simplă în Bundestag^ unde_ coaliția 
guvernamentală P.S. 
pune’de un plus de

un fel de
afacerilor 
a respins

Germaniei nu 
pretenții teri-
externe, Wal- 
atacurile ad-

I.D.-P.L.D.
, șase voturi.

...Aparent, istoria „incidentu
lui" are o vechime de un an și 
jumătate. Era septembrie 1970, 
cind in Spania, la San Sebastian, 
generalul Franco a venit să 
prezideze deschiderea celei de-a 
0-a ediții a campionatelor inter
naționale 
tradițional al bascilor, 
pline — nu în onoarea

SANTIAGO DE CHILE 25 .(Ager
pres). — Guvernul chilian — infor
mează agenția Prensa Latina — a 
dat publicității un comunicat în care 
condamnă in mod sever, ca pe o ac
țiune ce lezează interesele naționale 
ale Republicii Chile, decizia unui tri
bunal districtual din New York de a 
bloca, la cererea companiei nord- 
americane „Braden Copper", fondu
rile depuse în Statele Unite de către 
nouă organizații economice chiliene. 
Hotărirea firmei nord-americane de 
a cita statul chilian în fața unei in
stanțe de judecată străine este cali
ficată ca o acțiune de sfidare a prin
cipiilor suveranității.

în document se arată că prin re
forma constituțională care a permis 
naționalizarea minelor cuprifere din 
Chile, aprobată de Congres în iulie 
1971, statul chilian nu este obligat să 
restituie împrumuturile contractate

de fostele administrații, dacă, potrivit 
avizului președintelui republicii, a- 
ceste fonduri nu au fost investite in 
mod util. în 1967, se afirmă în con
tinuare, compania ,.Braden Copper" 
a acordat, sub fosta administrație de- 
mocrat-creștină, un împrumut minei 
„El Teniente" — societate mixtă pe 
acțiuni a firmei nord-americane și a 
statului chilian. întrucît aceste fon
duri nu au fost folosite potrivit clau
zelor stipulate in contractul de îm
prumut, Chile consideră improprie 
plata integrală către „Braden 
Copper".

Comunicatul, adoptat în cadrul unei 
reuniuni a președintelui Allende cu 
conducătorii partidelor și mișcărilor 
care fac parte din Unitatea Popu
lară, arată că toți chilienii vor spri
jini cu fermitate hotărirea statului 
de a apăra patrimoniul național și 
principiul suveranității.

Programul noului guvern italian

de pelotă — un joc 
Tribune 

....... . __ ... prezi
dentului, ci a jocului foarte în
drăgit de populație. Cind, deo
dată, din virful gradinelor sta
dionului, a țâșnit o torță vie : 
un om în flăcări, strigind „Tră
iască țara bascilor liberă !“ A- 
runeîndu-se în gol, a căzut însă 
peste doi polițiști, care au su
ferit și ei arsuri grave. Toți trei 
au fost însă salvați — după 
care „torța vie", respectiv Jose 
Feliz Elosegui a luat drumul 
temniței.

...Așa s-a aflat că istoria „in
cidentului" are in realitate o 
vechime mai mare. Că Joși 
Feliz fusese căpitan în timpul 
războiului civil ; că în 1937, in 
fruntea unei companii de sol
dați basci, apărase Guernica, 
pină cînd avioanele escadrilei 
fasciste „Condor" au prefăcut o- 
rașul in scrum și flăcări, provo- 
cînd mii . de victime în rlndul 
populației civile — crimă înfie
rată pentru eternitate în celebra 
pînză a lui Picasso. Ajuns la a- 
proape 60 de ani, Elosegui a 
vrut să amintească, după mo
delul bonzilor sud-vietnamezi. 
prin flăcările trupului lui, de 
flăcările Guernicăi.

...Judecat acum la 
procurorul a cerut o 
de 11 ani închisoare, 
diferite amenzi. Motivarea ju
ridică : tulburarea ordinii 
blice, propagandă ilegală, 
rea funcționarilor poliției 
delict de incendiere.

O singură omisiune a 
procurorul tribunalului 
chist. Mai exact, lipsa unei pre
cizări : dacă incendierea pro
priei persoane se pedepsește cu 
11 ani închisoare, ce se cuvine 
incendiatorilor Guernicăi ?

Madrid, 
pedeapsă 

pe lingă
PU' 

răni
și..

avut 
fran-

ROMA 25 — Corespondentul Agef- 
pres, N. Puicea, transmite : Primul 
ministru italian, Giulio Andreotti, a 
expus succesiv în Senat și în Camera 
deputaților programul pe care actua
lul guvern monocolor democrat-creș- 
tin își propune să-1 realizeze.

în legătură cu problemele vjeții 
Internaționale, premierul â prezentat 
poziția cunoscută a guvernelor pre
cedente de fidelitate față de alianța 
atlantică, de dezvoltare a colaborării 
între țările Europei occidentale și 
de interes față de situația din Orien
tul Apropiat și zona Mediteranei, 
subliniind, totodată, intenția de a 
sprijini cursul de destindere în Eu
ropa și în lume. El a declarat că 
Italia va depune, în continuare, efor
turi pentru a-și aduce contribuția ac
tivă la dezvoltarea relațiilor cu țările 
vecine, Ia o evoluție pozitivă a rela-

agențiile de presă
condusă de

al

al R. D. Germane
al R. D. Germane a 
o declarație în care 
poporul și guvernul 
guvernul președinte-

membru
al direcțiunii

An- 
uni- 
fost 
în- 
din

Pajetta, 
Politic și

transmit
Delegația română, con- 

rlusă de prof. Ioan Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru energia 
nucleară, aflată în Polonia, la invita
ția împuternicitului guvernului polo
nez pentru energia nucleară, St. 
drezejewski, a vizitat o serie de 
tați de cercetări științifice. A 
semnat un acord de colaborare 
tre Institutele de fizică atomică 
București și Cracovia privind efec
tuarea unor lucrări de cercetare in 
comun la noul accelerator de tip 
„Tandem" de la I.F.A. din București.

Alexei Kosîghin, p^din- 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.; a primit pe Abdel Salam 
Jalloud, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
conducătorul delegației guvernamen
tale libiene, aflate în vizită în 
U.R.S.S., la invitația guvernului so
vietic. Cu acest prilej — relatează a- 
genția T.A.S.S. — au fost abordate 
probleme legate de dezvoltarea rela
țiilor sovieto-libiene, precum și o 
serie de probleme internaționale ac
tuale, între care situația din Orientul 
Apropiat.

Delegația Partidului Co
munist Italian,
Giancarlo 
Biroului 
partidului, și-a încheiat vizita in 
Irak. în ultima zi a vizitei, delegația 
a fost primită, la Bagdad, de preșe
dintele republicii, Hassan al Bakr, 
care s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
relațiilor 
în domeniul 
remarcat că 
Italia sînt 
președintele 
importanța 
progresiste.
fost emis un comunicat comun asu
pra convorbirilor care s-ău desfășu
rat între delegațiile P.C.I. și P.C. 
Irakian.

italo-irakiene, îndeosebi 
economic. După ce a 
„relațiile dintre Irak și 
normale și prietenești", 
Bakr a pus accentul pe 
cooperării între forțele 

în încheierea vizitei a

Delegația guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, con- 
dusă de Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al Partidului 
Muncii din Coreea, al doilea vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri, și-a încheiat vizita oficială în 
R.P. Polonă, informează agenția 
P.A.P. Vineri, delegația R.P.D. Co
reene a sosit la Budapesta.

R.P. Chineză și Malta au 
stabilit relații diplomatice, 
în conformitate cu principiile respec
tării suveranității și integrității te
ritoriale, neamestecului în afacerile 
interne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, guvernul R.P. Chi
neze și guvernul Republicii Malta au 
căzut de acord asupra recunoașterii 
reciproce și stabilirii de relații di
plomatice — informează agenția 
China Nouă.

Guvernul peruan va re
vizui constituția pentru a ° 
pune de acord cu actualele realități, 
a declarat primul ministru al Perului, 
generalul Ernesto Montagne, la o 
conferință de presă. El a criticat 
aspru manevrele partidului APRA. 
de extremă dreaptă, care încearcă să 
submineze programul guvernamen
tal, arătînd că cererile formulate de 
această organizație privind crearea 
unei adunări constituante care să 
împartă puterea cu actualul guvern 
nu înseamnă decît o tentativă de 
subminare a activității autorităților.

Edward Gierek, pnm-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, au primit 
pe mareșalul Uniunii Sovietice, Ivan 
lakubovski, comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, și general de armată Serghei 
Ștemenko, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite.

Președintele Partidului 
Socialist Unit al Berlinului 
occidental, Gerhard Danelius, a 
salutat, într-o declarație, hotărirea 
R.D.G. de a aplica temporar regle
mentările acordului privind tranzitul 
dintre R.F.G. și Berlinul occidental, 
precum și ale convenției dintre R.D.G. 
și Senatul vest-berlihez privind cir
culația călătorilor, informează agen
ția A.D.N. „Ne bucurăm pentru ce
tățenii orașului nostru că vor avea 
posibilitatea ca, în perioadele stabili
te, să călătorească în R.D.G. și in 
capitala acestui stat", a spus el.

Angela Davis părăsind închisoarea 
districtuală Santa Clara din orașul 
Palo Alto, după ce a fost eliberată 

pe cauțiune

BERLIN 25 (Agerpres). — Ministe
rul de Externe ■ - — -~ 
dat publicității 
se arată că 
R.D.G. sprijină 
lui t Makarios, care consideră că în
cordarea actuală survenită în proble
ma cipriotă reprezintă un rezultat al 
complotului imperialist împotriva in
dependenței țârii și politicii sale de 
neaderare la blocuri. Tn continuare, 
declarația relevă că presiunile a că
ror țintă este Ciprul' contravin drep
tului internațional și cererilor legi
time ale guvernului <și poporului ci
priot de a fi respectate independența 
națională, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială a Ciprului.

SALVADOR

Scandal electoral de proporții
La Budapesta au luat stirșit 

lucrările Subcomisiei ungaro-iugo- 
slave de colaborare industrială. In 
cadrul discuțiilor dintre cele două 
părți au fost examinate probleme 
privind colaborarea dintre R.P. Un
gară și R.S.F. Iugoslavia în diferite 
ramuri ale industriei și posibilitățile 
de extindere a colaborării în viitor.

Republica Bangladesh * 
fost recunoscută oficial de Filipine, 
Indonezia și Malayezia. anunță agen
ția France Presse.

Președintele Republicii 
Cllba m6m'3ru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din 
Dorticos Torrado, l-a primit pe mi
nistrul de externe al R.D. Germane. 
Otto Winzer. informează agenția 
A.D.N. Au fost abordate probleme ale 
situației din Europa, precum și ches
tiuni referitoare la evoluția ce are loc 
pe continentul latino-american. In 
cursul convorbirii au fost relevate 
schimbările pozitive înregistrate in 
ultimii ani pe continentul european. 
Părțile au arătat, menționează agen
ția, că schimbul de păreri reciproc 
este de natură să contribuie la o mai 
bună înțelegere a problemelor și la 
o adîncire în continuare a colaboră
rii dintre Cuba și R.D.G.

Cuba. Osvaldo și Sudan cere 
respecte sancțiu- 

acest organism al

0 rezoluție depusă în 
Consiliul de Securitate de 
Guineea, Somalia 
tuturor statelor să 
nile adoptate de
O.N.U. împotriva Rhodesiei. Rezolu
ția face apel la toate guvernele din 
lume să nu adopte sau să aplice legi 
care autorizează importul de produse 
rhodesiene figurînd pe lista produse
lor supuse embargoului O.N.U., în 
primul rînd crom. Consiliul de Secu
ritate, care a fost deja convocat pen
tru a examina de urgență un raport 
cu privire la importurile americane 
de crom din Rhodesia, va lua in dis
cuție și rezoluția țărilor africane.

Consiliul electoral din Salvador a 
invalidat rezultatele preliminare ale 
alegerilor prezidențiale desfășurate 
duminica trecută, ca urmare a desco
peririi unor fraude de proporții in 
favoarea candidatului oficial.

După cum s-a anunțat, cifrele ofi
ciale publicate inițial indicau pentru 
candidatul partidului guvernamen
tal al „Concilierii naționale", colo
nelul Armando Molina, un plus 
de 22 000 de voturi față de Na
poleon Duarte, candidatul „Uniu
nii naționale opoziționiste", coa
liție alcătuită din Partidul demo- 
crat-creștin și Mișcarea revoluționară 
(sprijinită de P.C. din Salvador, aflat 
in ilegalitate). Ceilalți doi candidați, 
reprezentînd „Frontul unic democra
tic independent" și gruparea „Or
dine", ambele de extremă dreaptă, 
au obținut un număr de voturi re
dus. Cum mici unul din candidați nu 
a întrunit majoritatea absolută, 
după normele în vigoare urma ca de
semnarea viitorului președinte — 
dintre primii doi candidați în ordi
nea numărului de voturi — să se 
facă de către parlament, unde șan
sele candidatului oficial sînt indiscu
tabile, grație majorității deținute de 
partidul său. Lucrurile s-au compli
cat însă datorită protestului „Uniunii 
naționale opoziționale", care a con
testat vehement rezultatele, invocind 
fraude electorale in mai multe dis
tricte.

Situația a luat o turnură ■ de veri-- 
tabil scandal public după ce anun
țarea rezultatelor din capitală arăta
se o mare nepotrivire intre datele 
consiliului electoral local și ale celui 
național, ceea ce arată că, în urma 
mașinațiilor menite să asigure con
tinuitatea „regimului coloneilor", ve
nit la putere in 1962, scrutinul a fost 
departe de „puritatea chimică" pro
misă de autorități.

în ce privește guvernarea militari
lor, observatorii politici relevă că 
dacă pină în 1966 acest regim a reu
șit să asigure în Salvador o creștere 
economică de 7 la sută pe an, favo
rizată de conjunctura prețurilor in
ternaționale la cafea și bumbac — 
principalele articole de export — 
în ultimii doi ani situația s-a 
schimbat, intervenind puternice simp- 
tome de 
tot mai 
economice 
turi 
din ____ _____  _
rural, a marcat puternic climatul po
litic preelectoral, adăugind noi fac
tori de tensiune. Pină în ajunul ale
gerilor circulau 
despre iminența unei lovituri 
tare de extremă dreapta pregătite de 
marii latifundiari.

Reprezentantul coaliției de centru- 
stinga, Uniunea națională opozițio
nistă. a prezentat în campania elec
torală un program orientat spre sti-

recesiune. Descreșterea 
accentuată a activității 
într-o țară cu struc- 

agrare. unde peste 60 la sută 
populație trăiește în mediul

insistent zvonuri
mili-

mularea industriei naționale, ca și 
spre importante reformulări de or
din social ; programul a întrunit 
aderența unor largi sectoare popu
lare, ceea ce i-a făcut pe observa
tori să aprecieze că într-o competi
ție electorală onestă victoria i-ar fi 
fost asigurată. Pentru a-i contracara 
popularitatea, adversarii săi au re
curs,'între altele, la vechea și mereu 
actuala armă a demagogiei, ajungînd 
la performanța de a promite alegă
torilor piscine în locuri unde nu 
există apă... nici de băut.

Se vede însă că nici . „momeala- 
piscinelor, nici aranjamentele de la 
urne n-au putut convinge. Rezulta
tele fiind invalidate, urmează să se 
organizeze un nou. scrutin . preziden
țial.

Pe deasupra mașinațiilor înregis
trate, alegerile din Salvador au de 
fapt o valoare foarte relativă ca ex
presie a „voinței naționale". Chiar 
dacă un candidat ar fi primit toate 
voturile exprimate, tot nu ar fi re
prezentat mai mult decît 55 la sută 
din numărul alegătorilor cu drept de 
vot — absenteismul electoral consti
tuind o boală cronică în Salvador și 
în alte părți ale continentului, unde 
reformele structurale cerute de ma
sele populare sint înlocuite cu expe
diente. menite să asigure perpetua
rea vechilor privilegii.

V. OROS
Rio de Janeiro

<

țiilor cu țările socialiste, cu țările din 
America Latină și — pe plan general 
— cu statele in curs de dezvoltare. 
Andreotti și-a exprimat speranța că, 
„printr-o pregătire corespunzătoare, 
se va ajunge la convocarea conferin
ței asupra securității și cooperării in 
Europa",

în privința problemelor care con
fruntă in prezent Italia in domeniile 
economic și social, Andreotti a afir
mat că „țara se află într-o situație 
critică", relevînd necesitatea unor re
forme în domeniul învățămîntului, al 
asistenței medicale și — în mod spe
cial — urgența unor măsuri menite 
să atenueze efectele negative ale șo
majului și ale creșterii costului 
vieții. Noul guvern își propune să re
zolve o serie de probleme legate de 
asigurarea locurilor de muncă, nece
sitatea sporirii posibilităților de utili
zare a forței de muncă și a Continui
tății producției în uzine.

Referindu-se la sporirea, in ultima 
vreme, a „actelor de violență prove
nite, în general, din partea grupări
lor extraparlamentare", premierul a 
declarat : „Trebuie intensificată acti
vitatea statului contra organizațiilor 
și a tentativelor de a constitui orga
nizații paramilitare de tip și de inspi
rație fascistă, contra organizatorilor, 
a celor ce le finanțează și a grupă
rilor politice care le inspiră".

Huronii dezgroapă 
securea ?

ZAMBIA

Instituirea sistemului
partidului unic

LUSAKA 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zambia, Kenneth 
Kaunda, a anunțat vineri că a hotărit 
să instituie in țară sistemul unui 
partid unic, relatează agenția Reuter. 
Șeful statului zambian a precizat că 
a fost instituită o comisie care va 
elabora detaliile și recomandările de 
rigoare în vederea elaborării și defi
nitivării noii constituții ce urmează 
să fie aprobată de guvern și parla
ment. Kenneth Kaunda și-a expri
mat, cu acest prilej, dorința ca la 
activitatea comisiei să participe re
prezentanți ai partidului Congresul 
Național African, de opoziție, ai sin
dicatelor, cultelor și ai cercurilor eco
nomice.

LONDRA 25 (Agerpres). — Aflat la 
Londra, în cadrul unui turneu prin 
capitalele mai multor țări vest-euro- 
pene, cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky, a avut joi o întreve
dere cu primul ministru britanic, Ed
ward Heath. Principala problemă a- 
bordată în cadrul convorbirilor a fost 
statutul Austriei de .membru asociat 
la C.E.E., problemă care figurează 
încă pe agenda de lucru a oficialită
ților de la Bruxelles ale Pieței co
mune.

în cadrul unei conferințe de presă, 
cancelarul Austriei a exclus cu fer
mitate orice rol politic al țării sale în 
cadrul Pieței comune, declarind : 
„Interesul nostru este doar comercial 
și noi nu vom lua parte la vreo for
mă de integrare politică, din cauza 
neutralității noastre". „In măsura în 
care ne privește, preferăm o zonă de 
comerț liber, de genul A.E.L.S.". a 
încheiat cancelarul Austriei.

Huronii sînt descendența ve
chilor indieni americani de pe 
teritoriul Canadei. Au rămas 
doar 250 000, trăind intr-o puz
derie de rezervații, dispersate 
pe teritorii imense.

Una dintre aceste rezervații 
se află la Loretteville, în 
mijlocita apropiere ~ 
ului. Aici, liderul 
Max Gros Louis, a „dezgropat 
securea războiului" ' . ' '
autorităților provinciale, 
tivul ? Liderul indian 
La Loretteville 
diană are de 
canoe, 
zăpadă, mocasini — dar aceasta 
este o excepție, tn urma unor 
măsuri ale autorităților provin
ciale, 10 000 de indieni care tră
iesc din vînat. și. pescuit și-au 
văzut interzise aceste îndelet
niciri. Iar intr-un articol apă
rut în ziarul „Le Devoir" din 
Montreal, profesoara Evelyne 
Poulain adăuga : „In ansamblu, 
jumătate dintre indieni sint ‘‘șo
meri an de an". Indienii afir
mă : „teritoriul provinciei este 
patria noastră", cer „restituirea 
terenurilor de vinătoare și pes
cuit", protestează împotriva de
numirii lor in acte oficiale ca 
„sălbatici". , Iar Max Gros Louis 
proclamă : „păstrați-vă, domni
lor, dreptul de. vot și dați-ne 
înapoi pământurile".

Deși el însuși recunoaște : 
„pretutindeni in Canada există 
înțelegere intre indieni și au
toritățile provinciale —. cu Ex
cepția Quebecului", intrucitva 
securea huroniior din Lorette
ville pare izolată. Ceea ce nu-i 
știrbește cele două tăișuri : 
larma și avertismentul.

, ne- 
a Quebec- 
huroniior,

împotriva
Mo- 

afirmă : 
populația in- 

lucru, produce 
schiuri-rachetă pentru

fl-

...Și lumina se făcu
(dar și afaceri

grase !)
Greva minerilor din Anglia. 

Combativă, fermă, unitară, ne
înduplecată. Spectrul întuneri
cului și frigului devenea tot mai 
amenințător.

...Spre satisfacția citorva sări
tori inimoși și intreprizi oa
meni de afaceri de vizavi, de 
peste Canalul Mînecii. Astfel, 
numai doi fabricanți francezi 
de lanterne și reșouri de cam
ping au furnizat echivalentul a 
25 milioane de ore de lumină 
sau a 20 milioane de ore de în
călzire cu gaz butan, desfăcînd 
pe piața britanică, in perioada 
grevei, șase sute de mii de a- 
parate de încălzire și 2,5 milioa
ne de tuburi cu rezerve de gaz. 
La rlndul ei, o altă firmă a ex
pediat, într-o singură zi, 
piața londoneză 14 tone de 
minări !. După cum se. 
afaceri grase. $i, 
lut dezinteresate, 
fost încasate cu 
întuneric.

Si, totuși, greva 
■dovedește de neinfrînt. Poate 
spune cineva că spărgătorii de 
grevă au mai mult succes cind 
poartă smoking Și pantofi de 
lac ?

pe
Iu- 

vede, 
desigur, abso- 
Milioanele 
discreție.

au 
Peminerilor se
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