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ÎNCHEIEREA VIZITEI
PREȘEDINTELUI R. F. A GERMANIEI,: 

GUSTAV HEINEMANN !
VIZITA LA BRAȘOV

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu, și 
președintefe Republicii Federale 
a Germaniei, Gustav Heinemann, 
împreună cu soțiile, au vizitat 
joi municipiul Brașov. Cei doi 
șefi de state au fost însoțiți din 
partea română de Emil Bodna
raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, iar 
din partea R. F. a Germaniei, de 
Walter Scheel, vicecancelar, mi
nistrul federal al afacerilor ex
terne, și de celelalte persoane 
oficiale din suita președintelui 
R. F. a Germanie^

La intrarea în-orașul Brașov, 
cei doi șefi de state au fost sa
lutați cordial de Constantin Dra
gan, președintele Consiliului 
popular județean. Constantin 
Cîrțînă, primarul municipiului 
Brașov, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale, numeroși 
cetățeni. Un grup de tinere, îm
brăcate în pitorești costum© din 
Țara Bîrsei, oferă flori.

Președintele Consiliului de 
Stat al României și președintele 
R. F. a Germaniei au vizitat 
apoi cunoscuta uzină de auto- 

fcamioane „Steagul Roșu". La in
trarea în uzină, în întîmpinare 
au venit Alexandru Mărgărites- 
"cu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
țGheorghe Trică, directorul ge- 
’neral al Centralei industriale de 
"autocamioane și tractoare, și 
membri ai colectivului de condu- 
|cere al întreprinderii. în fața 
Șinei machete, oaspeților li se 
^prezintă o serie de date în le
gătură cu profilul unității și cu 
cele mai noi realizări ale con
structorilor de autocamioane, cu 
preocupările colectivului uzinei, 

♦privind diversificarea fabricației 
"Si îmbunătățirea calității produ
selor. în principalele secții de 
{fabricație prin care se trece — 
secția de construcții de motoare, 
de punți și de asamblaj gene
ral — muncitorii, tehnicienii și 

^inginerii fac o călduroasă primi
re celor doi președinți. Două 
aspecte surprind plăcut în aceas
tă mare unitate a industriei 
noastre constructoare de ma
șini : ritmul rapid al moderni
zării și dezvoltării producției și 
buna organizare. Tocmai acești 

.■doi factori concură la realizarea 
4unui indice ridicat al producti- 
' vității muncii, la obținerea unor 
^produse de calitate superioară. 
'Un fapt notabil, între atîtea al- 
țtele: la fiecare șapte minute un 
^autocamion coboară de pe ban

Primire cordială pe străzile Brașovului,

da de montaj. De-a lungul cin
cinalului recent încheiat, a- 
rată gazdele, uzina și-a dublat 
producția și și-a diversificat 
considerabil produsele în func
ție de necesitățile beneficia
rilor interni și externi: auto
camioanele purtînd marca uzi
nelor brașovene ajung în pre
zent în 16 țări ale lumii. Pînă 
la sfîrșitul actualului cincinal, pe 
porțile uzinei vor ieși anual 
circa 40 000 de autocamioane, 
din care, începînd ou 1972, o 
bună parte vor fi camioane în
zestrate cu motoare Diesel. în 
acest scop, statul nostru alocă în 
fiecare an importante investiții. 
Constructorii de autocamioane 
asimilează în prezent, în fabri
cație, după o licență M.A.N., un 
nou tip de autocamion de 12 
tone. Președintele Gustav Heine
mann se interesează de ritmul 
de asimilare a acestui nou auto
camion.

Produsele realizate la „Steagul 
Roșu" au putut fi văzute și cer
cetate îndeaproape de oaspeți în 
însăși incinta uzinei unde erau 
expuse un număr însemnat de ca
mioane de diferite capacități și 
tipuri constructive. A atras aten
ția îndeosebi camionul greu cu 
triplă tracțiune. Președintele R.F. 
a Germaniei, Gustav Heinemann, 
ureînd în cabina unui asemenea 
autovehicul de transport, a făcut 
o probă de pornire și oprire a 
motorului.

La încheierea vizitei, directorul 
general al centralei, Glieor- 
ghe Trică, a înmînat oaspeților 
germani albume înmănunchind i- 
magini din evoluția uzinei, pre
cum și doua machete ale unor ti
puri de autocamioane fabricate 
aici. Totodată, directorul general 
a adresat, în numele celor 15 000 
de salariați, mulțumiri pentru cin
stea ce li s-a făcut prin această vi
zită. Președintele Heinemann, la 
rîndul său, a oferit în dar clubu
lui uzinei o combină muzicală și a 
urat muncitorilor, tehnicienilor si 
inginerilor, tuturor salariaților de 
la „Steagul Roșu" sănătate și noi 
succese în activitatea lor.

De la Fabrica de autocamioa
ne, oaspeții se îndreaptă, într-o 
mașină deschisă, spre centrul mu
nicipiului. Coloana de mașini stră
bate artere principale ale Brașo
vului, de-a lungul cărora au ve
nit să-i salute pe oaspeți mii și 
mii de cetățeni. Se aplaudă 
călduros, se flutură stegulețe. 
Cei doi președinți răspund a- 
clamațiilor mulțimii. Obiectivul

(Continuare în pag. a lll-a)
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La plecare, pe aeroportul internațional „Otopeni".

PLECAREA DIN BUCUREȘTI
superiori, precum și numeroși 
ziariști români și străini.

Erau de fața, de asemenea, |a școlărească la 25 mai. Li s-au 
ambasadorul României în R. F. ■ asigurat astfel, condiții pentru 
a Germaniei, Constantin Oancea, ® pregătirea examenelor, cu alte 
ambasadorul R. F. a Germaniei _ cuvinte pentru studiul indivi- 
la București, Erich S trailing, B duaL Liceele> venind în spriji- 
membri ai Ambasadei R. F. a nul loț» au orȘaf?.zaț 
Germaniei șefi ai misiunilor di-■ gram de consultații Șl lecții de Germaniei, șeh ai misiunilor cli sinteză ]a care elevii pot apela, 
plomatice, atașați militari și alți facultativ.
membri ai corpului diplomatic m Bacalaureatul, așa cum s-a 
acreditați la București. B mai anunțat, se desfășoară în-

Președintele Consiliului de tre 18—28 iunie. Dar probele de 
‘ 1 absolvenții 

liceelor de artă se susțin între 
la 25—31 mai în ideea de a li se
B lașa și acestor candidați timp 

*“ suficient pentru pregătirea exa- 
irezinte în fa- 

, >acalaureat a-
proximativ 65 000 de absolvenți

’ ’ ‘ ”” : "“'I
ai liceelor de specialitate. Comi
siile vor fi conduse de cadre di
dactice universitare, iar exami
natorii vor fi profesorii clasei.

■
 Comisiile sînt îndrumate să o- 
rienteze examinarea spre pro
blemele de sinteză din materia

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei, Gustav Heine
mann, cu soția, Hilda Heine
mann, și-a încheiat joi vizita ofi
cială pe care a făcut-o în țara 
noastră, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu.

în această vizită, președintele 
Gustav Heinemann a fost însoțit 
de o delegație oficială alcătuită 
din : Walter Scheel, vicecancelar 
și ministrul federal al afacerilor 
externe, Dietrich Spangenberg, 
secretar de stat, șeful Oficiului 
Prezidențial Federal, Conrad Ah
lers, secretar de stat, șeful Ofi
ciului Federal de Presă, și alte 
personalități.

Președintele Gustav Heine
mann, împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, sosesc la 
Aeroportul internațional Otopeni 
într-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliști. De-a lungul tra
seului și la aeroport, numeroși 
bucureșteni au salutat cu deo
sebită căldură pe cei doi șefi de 
stat, manifestîndu-și astfel sen
timentele de stimă și prietenie, 
satisfacția pentru relațiile de co
laborare existente între cele 
două state, aport însemnat la 

progresul destinderii și securită
ții pe continentul nostru și în 
întreaga lume.

Aeroportul era împodobit cu 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Federale a Germaniei. Pe fron
tispiciul pavilionului central sg 
aflau portretele președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Re
publicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann. Pe mari 
pancarte se puteau citi în limbile 
română și germană, urările: 
„Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul Repu
blicii Federale a Germaniei" și 
„Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare".

La aeroport, erau prezenți Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Dumitru Popa, primarul ge
neral al ~
Stătescu, 
de Stat, 
nistrul 
preună
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri

Capitalei, Constantin 
secretarul Consiliului 

Comeliu Mănescu, mi- 
afacerilor externe, îm- 
cu soțiile, membri ai
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Stat, Nicolae Ceaușescu, împreu- B specialitate pentru 
nă cu* președintele Gustav liceelor de artă se 
Heinemann trec în revistă garda 
de onoare. Comandantul gărzii 
prezintă raportul. Sînt intonate_ mp’nplnr t^nrAtice
imnurile de stat ale celor două B AștepUm să se pi 
țări. în semn de salut se trag ™ ța comisiilor de b< 
21 salve de artilerie. Președin- proximativ 65 000 ae absolvenți 
tele Republicii Federale a Ger- B aî a ^XII-a și^ peste ^27^000
maniei salută drapelul de stat n’ rr

al Republicii Socialiste România B 
și, în fața militarilor rostește în ™ 
limba română: „Bună ziua 
ostași".

Președintele Gustav Heine
mann, și soția, Hilda Heine
mann, își iau apoi rămas bun de 
la șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București și de la B 
persoanele oficiale române. înal
tul oaspete salută cordial pe m 
numeroșii bucureșteni veniți la ® 
aeroport. Tinere fete, în port 
național, oferă buchete de flori. B 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, n 
și soția sa, conduc apoi la avion B 
pe oaspeți. La scara navei aerie- 
ne își iau un cordial rămas bun. B

La ora 18,30, avionul oficial" 
decolează fiind escortat pînă la — 
frontiera de stat a 
avioane cu reaoție 
noastre Armate.

ortat pina ia _ 
României de B 
ale Forțelor

(Agerpres)
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S-ar părea ca devreme ce 

Grupul de mine Motru a extras 
în primele patru luni ale anului 
3 600 tone cărbune peste plan 
în condițiile realizării corelate a 
tuturor indicatorilor, întrebarea 
pe care intenționăm s-o adre
săm conducerii administrative, 
referitoare la situația forței de 
muncă, se exclude de la sine. 
Am formulat-o totuși, chiar dacă 
aveam să primim răspunsul pre
supus.

— Ciți mineri vă lipsesc ?
— Nici unul — ne răspunde 

tov. Ion Crivăț, ing. șef al grti- 
pului.

— Să admitem însă prin exa
gerare, că mîine vă solicită an
gajarea 1 000 de mineri. Ce le- 
ați răspunde ?

— I-am angaja imediat.
Nu-i nici o contrazicere în 

răspunsurile conducerii. Rapor
tat la sarcinile de plan pentru 
anul acesta numărul minerilor 
existenți în prezent este cores
punzător. Dar în actualul cinci
nal minele grupate în bazinul 
Motru vor cunoaște o dezvoltare 
impeutoasă. Producția lor și a 
celor noi care vor intra în ex
ploatare va fi superioară nivelu
lui atins în 1970. Numărul sa- 
iariaților — în principal al mun
citorilor în producție — va creș
te concomitent cu aproximativ 
5 000 de oameni, adică cu 1000 
anual.

— De unde îi luați ? Cine vor 
fi viitorii mineri ?

— Fiind vorba de persoane 
calificate — ne relatează în con
tinuare inginerul șef — nu ne 
putem baza decît pe propriile 
noastre forțe, adică pe absol-

i PENTRU ULTIMUL ACT

ȘCOLAR DE LA 15 IUNIE

A ÎNCEPUT
NUMĂRĂTOAREA

INVERSĂ
La 15 iunie, ia startul al patrulea trimestru al anului școlar, 

Vacanța mare. O data fixa și o ora fixa — ultima de curs — 
marchează evenimentul. Elevii încep, deci, numărătoarea in
versa traversând, etapă cu etapă, momentele care o preced. 
21 de zile dense, între hotarele căreia peste 4 milioane de 
elevi finalizează munca unui an de învățătură, a unui ciclu sau 
a întregului curs școlar. Am apelat la concursul tovarășului 
ION RADU, director general în Ministerul învățâmîntului —
pentru a putea ierarhiza, în ordinea însemnătății, dar și a ca
lendarului tot ce se petrece în lumea școlii pînă la 15 iunie.

parcursă, spre verificarea capa
cității de generalizare a candi- 
daților, de aplicare teoretică și 
practică a celor învățate.

Pentru toate celelalte clase, 
caracteristic în această etapă 
este terminarea tezelor și reca
pitularea materiei...

— Dar elevii claselor a 
XlI-a nu reprezintă sin
gura categorie de absol
venți pe care o dă școala 
și nici măcar singura 
tegorie de elevi care 
în față un examen...

§ — Am să... inversez numără
toarea inversă și n-am să por- 

■ nesc de la serbările1 de sfîrșit 
de an, ci de la prima categorie 
de elevi care încheie cursurile 

I— candidații la bacalaureat. 
Deci, elevii anului IV al licee
lor de cultură generală și res- 

■ pectiv V al liceelor pedagogice 
și de specialitate își încheie via-

TINEREȚE, 
educație; 

RĂSPUNDERI

LUI DUMITRU PRUNARU?
într-unul din numerele re- 

— cente ale ziarului nostru B (nr. 6809) am publicat, în ca
drul rubricii „Să discutăm B despre tinerețe, educație, răs
punderi articolul intitulat 

■ „Ce culoare au ochii lui Du
mitru Prunaru ?“. Dincolo de 
faptul în. sine — comiterea 

(unui act de tâlhărie de către 
un tânăr de la Uzina de mase 

■ plastice din București deza
probat, desigur, cu toată tă
ria — articolul și-a propus să B lărgească sfera de investigare 
— și unde, în altă parte, de- B cît la locul de muncă al celui 

"ce comisese infracțiunea ? —
— ajungând la concluzia că o B anume răspundere o are și 

colectivul în mijlocul căruia 
■ muncise Dumitru Prunaru, or- 

ga-nizația U.T.C. de aici, fie 
H măcar și pentru faptul.că în-

în abataje- 
oameni cu o

temeinică 
pregătire 

venții grupului nostru școlar și 
pe cei pe care îi vom califica 
la locul de muncă.

Sînt însă suficiente, acoperă 
aceste surse toate nevoile mine
lor ? Nici pe departe. Anul a- 
cesta, de pildă, cursurile școlii 
profesionale vor fi absolvite doar 
de 160 de muncitori pentru sub
teran. cărora li se vor adăuga 
alți 100 — proveniți prin cali
ficarea la locul de muncă. Ră- 
mîne un deficit de peste 700 de 
mineri pe care îi reclamă pro
ducția anului viitor. Cel puțin 
o parte dintre aceștia vor tre
bui căutați în afara perimetrului 
minelor, în județele țării.

ca- 
au

în-— Adevărat. Anul 1971 va 
tra în istoria învățâmîntului ro
mânesc cu mențiunea că a dat 
societății primii absolvenți ai 
școlii generale cu 10 clase. 30.000 
de tineri, posesori ai certificatu
lui de absolvire și mai ales, ai 
unui volum aoreciabil de cuno
ștințe. intră în viață mai bine 
pregătiți, mai formați. Acum,Jn 
aceste zile. îsi desăvîrșesc in
struirea, își definitivară hotă- 
rîrea profesională. îi vom întîlni 
la concursul de admitere în în
vățăm! ntul profesional ori pen
tru ucenicie la locul de muncă.

Termină clasa a VIII-a a șco-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a) 

SI TOTUȘI:
CE CULOARE

AU OCHII

• •• _

tîmplarea se petrecuse din 
vina unui om care muncea 
acolo și nu în altă parte. Mai 
mult, după doi ani de muncă 
tovarășii săi cunoșteau unele 
întâmplări din viața lui Pru- 
naru, știau că acesta traver
sează momente cît de cît deli
cate, menite să conducă nu 
spre cele mai optimiste pers
pective. Din păcate, însă, toți 
înțeleseseră situația lui Pru- 
naru numai ca oameni, nu și 
ca o forță colectivă, a cărei 
opinie polarizează pozitiv ati
tudinile, individualitățile. Pe 
scurt, aceasta și-a propus să 
rețină, în urma investigației, 
articolul publicat.

Lucrurile, însă, au cunoscut 
mai apoi și o „ușoară întorsă
tură" : la patru zile de la apa
riția artr ’ului, pe adresn re
dacției a sosit o scrisoare, un

— Ce v-ați propus în acest 
scop ?

— Mai nimic, pentru că în
cercările anterioare au dat de 
fiecare dată slabe rezultate, 
precizează tov. ing. Crivăț. Ti
nerii nu se înghesuie să vină la 
Motru.

— De ce ?
—• Pentru că nu știu ce-i 

aici...
Ne plimbăm într-o după-a- 

miază însorită, împreună cu tov. 
Ion Marțuică, locțiitor al secre- 
tarulu comitetului U.T.C., pe 
străzile orașului Motru — unul 
din cele mai tinere orașe ale 
țârii și nu mai puțin unul dintre 
cele mai pitorești. înconjurat de 
dealuri împădurite, udat de apeie 
rîului cu același nume, conceput 
cu ingeniozitate, cu blocuri co
chete, străzi largi și aerisite, Mo
tru pare un oraș-stațiune. Cum 
vor fi arătind pe dinăuntru a- 
ceste locuințe moderne ? Batem 
pentru satisfacerea curiozității la 
apartamentul cu nr. 1 a pri
mului bloc din microraionul II. 
Nu ne răspunde nimeni. încer
căm la următorul, același rezul- 

apoi în continuare la restul 
apartamentelor, în alte 2—3 
blocuri vecine și — spre nedu
merirea noastră — o liniște de
plină ne întîmpină peste tot. 
Nici un semn că aici ar locui 
cineva. II întîlnim, inspectând 
activitatea lucrătorilor din sec
torul de întreținere și înfrumu
sețare a orașului, pe tov. primar 
Tănase Lolescu.

— Această stradă este fără 
locuitori ?

— Di\. într-adevăr, pe această 
stradă nu locuiește nimeni î

Nu poate fi mică surprinderea 
cînd constați că aproape trei sute 
de apartamente confort I de 2—3 
și 4 camere stau nelocuite de
mai bine de un an de zile, pen- 
tru simplul fapt că n-are cine 
le ocupa, cînd în alte centre mi
niere problema locuințelor n-a 
fost încă cu totul rezolvată. 
Distribuirea fondurilor de inves
tiții nu s-a făcut în acest caz 
cu tot discernămîntul. Dar fap
tul fiind consumat trebuie să se 
întreprindă toate măsurile pen
tru recrutarea și completarea 
forței de muncă la Motru și pu
nerea grabnică in valoare pe a- 
ceastă cale a fondului respectiv 
de locuințe. Se pierd anual prin 
neînchirierea apartamentelor res
pective circa 500 000 lei. Am re
ținut faptul în sine pentru a evi-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

Oră de chimie la laboratorul
Liceului „Gheorghe Lazăr'

din Sibiu

Foto : PAVEL TINJALA

prim ecou. Semnatar : Ion 
Negrilescu, maistru în atelie
rul în care lucrase Dumitru 
Prunaru. (Menționăm, în pa
ranteză, că din partea comi
tetului U.T.C. nu am primit 
încă un răspuns ; oare să nu 
fie cazul ?). Mărturisim dintru 
început că faptul ne-a bucu
rat pentru promptitudinea cu 
care s-a răspuns unei inter
venții a presei, dovadă certă 
a faptului că articolul nos
tru a suscitat interesul colec
tivului la care se referea. în 
acest sens, deci colectivul de 
muncă de la Uzina de mase 
plastice, din atelierul mala- 
xare-granulare, dovedește că 
nu este pasiv atunci cînd se

IONITA CALMĂȚUI

(Continuare în pag. a lll-a)
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TELE
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășilor TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, și GHEORGHI TRAIKOV, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria 
următoarea telegramă :

în numele poporului român și al nostru personal vă adre
săm dumneavoastră și poporului frate bulgar cele mai cor
diale felicitări cu prilejul proclamării noii Constituții a Re
publicii Populare Bulgaria.

Noua Constituție consfințește marile cuceriri revoluționare 
ale poporului bulgar obținute sub conducerea Partidului său 
Comunist, în anii de după eliberarea țării de sub jugul fas
cist, victoria socialismului în Republica Populară Bulgaria 
vecină și prietenă.

Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dv. și poporului 
bulgar, noi și însemnate succese în opera de edificare a so
cietății socialiste dezvoltate, de înflorire a patriei dv., în 
întărirea prieteniei frățești și colaborării multilaterale ro- 
mâno-bulgare, în interesul popoarelor noastre, al unității 
țărilor socialiste, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Delegația Partidului Comunist 
Finlandez, condusă de tovarășul 
Arvo Aalto, secretar general al 
Partidului Comunist Finlandez, 
a părăsit joi dimineața Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ossi Nurminen, secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Finlandez, Ker- 
ttu Vainio, secretar al Comitetu
lui districtual Helsinki al Parti
dului Comunist Finlandez.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Nioulescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Petre 
Constantin, secretar al Comite- 

- altului municipal București
P.C.R., de activiști de partid.

Vizita ministrului relațiilor externe
al Republicii Chile

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă
nescu, joi după-amiază a sosit în 
Capitală, într-o vizită oficială, 
ministrul relațiilor externe al Re
publicii Chile, Olodomiro Al
meyda.

Oaspetele este însoțit de Hugo 
Cubillos, ambasador, director ge
neral-adjunct în Ministerul Re
lațiilor Externe, Kurt Dreekman, 
ambasador, prim-vicepreședinte 
al Corporației pentruwlezvoltar&a 
economică (Corfo), • Fernando 
Belloni, ambasador, director de 
cabinet al ministrului, Rubens 
Cespedes, ministru consilier, vi
cepreședinte al Oficiului de pla
nificare (Odeplan), Mario Sil- 
bermann, ministru consilier, vice
președinte al Corporației (Coi- 
fo), șeful Direcției pentru finan
țarea proiectelor.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, ministrul chilian a fost sa
lutat de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului, de funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost prezenți Julio Homero 
Luciano Ruiz de Loizaga, am
basadorul Republicii Chile la 
București, și membri ai amba
sadei.

în după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul relațiilor externe al Re
publicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda, a făcut o vizită protoco
lară ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a oferit joi un 
dineu în onoarea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Chi
le, Clodomiro Almeyda.

Au participat Cornel Burtică și 
Mircea Malița, miniștri, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, An
drei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreșe- 
dinte al I.R.R.C.S., Valter Roman, 
directorul Editurii Politice și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, ambasa
dorul Republicii Chile la Bucu
rești, și persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe ministrul chilian în 
vizita pe care o face în țara noa
stră.

în timpul dineului, Corneliu 
Mănescu și Clodomiro Almeyda 
au rostit toasturi.

Primire la președintele
Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, joi după-amiază, pe 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București, Jaromir

Ocheduszko, la cererea acestuia.
La convorbirea care a avut 

loc, cu acest prilej, a participat 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R
Joi dimineața, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., l-a primit pe N. N. 
Rodionov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
care, la invitația Ministerului A- 
facerilor Externe al Republicii

Socialiste România, a făcut o vi
zită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească, 
a participat Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

Noi reglementari privind

cumulul pensiei cu salariul

Recent au apărut noi regle
mentări privind cumulul pensiei 
cu salariul pentru anumite cate
gorii de pensionari.

Potrivit prevederilor unui De
cret al Consiliului de Stat, toți 
pensionarii care exercită în pre
zent o profesie sau meserie pe 
cont propriu, cît și cei care vor 
solicita și vor obține astfel de 
autorizații în viitor, vor primi 
pensia în întregime pe perioada 
respectivă.

în același timp, printr-o hotă
rîre a Consiliului de Miniștri s-a 
stabilit că cei pensionați pentru 
limită de vîrstă, care lucrează ca 
angajați în unități de producție, 
de prestări de servicii de interes 
local sau ale cooperației și în 
ferme de producție ale întreprin
derilor agricole de stat și sta
țiuni ale întreprinderilor pentru 
mecanizarea agriculturii, primesc, 
pe lîngă salariu, și pensia în în
tregime, pe timpul activității lor 
în mediul rural.

Hotărîrea prevede că de ace
leași drepturi pot beneficia și 
pensionarii pentru limită de vîrs- 
tă angajați în unitățile de pro
ducție sau de prestări de servicii 
ale industriei locale și ale coo
perației meșteșugărești din unele 
localități urbane.

De prevederile hotărîrii se pot 
bucura acei pensionari care au 
împlinit vîrsta de la care unită
țile pot cere pensionarea lor.

Noile 
tuie un sprijin efectiv 
pensionarii 12'1 ...‘,2 1 
meserii de a-și continua activi
tatea fie pe cont propriu, fie ca 
angajați în unități, fără ca pen
sia să le fie afectată, contribuind 
în acest fel la dezvoltarea și îm
bunătățirea serviciilor către popu
lație.

acte normative consti- 
sprijin efectiv pentru 
ii calificați în diferite

mediul rural.

PLENARE

U. J. C. A. P
(Urmare din pag. 1)

Ședința Consiliului National
9 9 9

al Radioteleviziunii Române
Joi a avut loc ședința Con

siliului Național al Radiotele- 
viziunii Române. în cadrul șe
dinței au fost examinate : Pla
nul de perspectivă al emisiu
nilor de televiziune pe perioa
da iunie-septembrie 1971, Pro
gramul emisiunilor de televi
ziune între 20 mai —3 iulie 
a.c. și Repertoriul Teatrului de 
televiziune pe anul 1971.

Președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
Mihail Sion Bujor, a făcut o 
dare de seamă asupra realiză
rii programului de emisiuni 
dezbătut de Consiliul Națio
nal în ședința precedentă, pre- 
zentînd totodată noile progra
me. Consiliul a dezbătut ma
teriale la ordinea de zi și a fă
cut numeroase propuneri și re
comandări pentru îmbunătăți
rea programelor și emisiunilor 
de radio și televiziune.

Consiliul Național al Radio- 
televiziunii a adoptat o ho- 
tărîre privind constituirea, din 
componența sa, a următoare
lor comisii permanente : Co
misia pentru probleme politi
ce, ideologice și sociale, Comi
sia economică, Comisia pentru 
tineret-învățămînt, Comisia 
culturală, Comisia de știință 
și tehnică, Comisia pentru pro
blemele naționalităților conlo
cuitoare. A fost, de asemenea, 
aprobat planul de activitate al 
Consiliului Național pînă la 
sfîrșitul anului 1971.

La discuții au participat to
varășii :

Qvidiu Maitec, sculptor, vi
cepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici ; Mariana Ma- 
zilu, învățătoare la Școala ge
nerală nr. 5 din București; 
Galfalvi Zsolt, redactor șef ad
junct al revistei „A Het“ ; 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național pentru 
Știința și Tehnologie ; Ecate- 
rina Oproiu, redactor șef al 
revistei „Cinema“ ; Al. Iva- 
siuc, secretar al Uniunii Scrii
torilor ; Paul Schuster, scrii
tor, vicepreședinte al Consi
liului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Germană; Ni
colae Gavrilescu, vicepreședin
te al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România ; Ion Dumi
trescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor; Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, profesor la 
Universitatea din București, 
vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor ; Domo- 
kos Geza, directorul Editurii 
„Kriterion" ; Mirco Jivcovici, 
conferențiar la Universitatea 
din București.

în încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al 
lui Central al 
Comunist Român, 
tele Consiliului
al
mâne.

Comitetu- 
Partidului 
președin- 
Național

Radioteleviziunii Ro-

(Agerpres)

nașterea pictorului

IOSIF
Iser a debutat în de

senul publicistic, și 
multă vreme notorieta
tea caricaturistului" a 
umbrit vocația — reală 
— a pictorului. Acest 
fapt a stînjenit un timp 
înțelegerea demersului 
său artistic, care fără a 
fi sofisticat sau „ab- 
scons" contrazicea o idee 
sau mai degrabă un gust 
„consacrat" asupra pic
turii. Trăsăturile crea
ției sale trebuie să le 
căutăm totuși în această 
activitate de debut. De
senului politic, practicat 
ani în șir în reviste 
bucureștene, îi datorează 
pictorul atît tematica 
unor lucrări, cît mai ales 
un anumit spirit, o anu
mită atitudine față de 
realitatea socială, pre
zente în întreaga sa 
creație.. Linia frîntă, 
nervoasă, tensionată, 
dramatismul figurilor, 
un accent grotesc din 
care desprindem, ca 
pentru cea mai mare 
parte a creației expre
sioniștilor germani, un 
protest social, o deza
vuare a minciunii lus
truite, fie că e vorba de

ISER
ga „scena" traducea a- <
desea o stare de drama- >
tism împinsă pînă la pa- <
roxism. Forța sa expre- S
sivă, deopotrivă spiri- >
tuală și plastică, convin- <
gerile sale artistice y
făceau din aceste lucrări J
veritabile documente so- <
dale. Ne aflăm în fața >
unei interpretări, așa x
cum spune același To- <
nitza — „plină de >
profund adevăr. Pînă S
la acest artist — scrie 
el în continuare — noi 
n-am putut privi, prin y
cadrul unei pînze, adine <
și lămurit în sufletul <
țăranului român (s.n.), 
așa cum am izbutit să 4*
privim prin cadrele lui x
Iser". Pentru Iser, mo- >
delul nu e un motiv, ci 
un subiect de investiga- 
ție deopotrivă a indivi- 
dului și a mediului. Mai <
toate peisajele sale sînt y
populate de figuri mar- <►
cînd interesul său con- 
stant pentru om, vitali- y
tatea epică a expresiei $
sale. Iser a ridiculizat <
implicit înclinația cam y
dulceagă pentru pitoresc, S
pentru intimism, ma- «
nierismul ornamental y

La Biblioteca centrală univer
sitară „Mihai Eminescu" din lași 
s-a deschis o expoziție prilejuită 
de sărbătorirea centenarului nașterii lui Garabet Ibrăileanu. Ea 
cuprinde un bogat material refe
ritor la viața și activitatea presti
giosului om de litere ieșean. 
Printre exponate se află manus
crise și scrisori, ultima variantă

a romanului ,Adela", exemplarul 
destinat tiparului cuprinzînd „O- 
pera literară a d-lui Vlahuță", 
cursuri de istoria literaturii, co
respondența sa cu Sadoveanu, 
Călinescu, Arghezi, Goga Re- 
breanu și alți reprezentanți ai 
literelor romanești. Expoziția re
flectă și activitatea criticului li
terar la „Viața românească".

ABATAJE

Joi după-amiază, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, N. Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră, în zilele de 17—20 
mai a.c.

în timpul vizitei, oaspetele so
vietic a fost primit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex-

terne, șî a avut convorbiri cu 
Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, asu
pra unor aspecte ale dezvoltării 
în continuare a relațiilor bilate
rale româno-sovietice, precum și 
în legătură cu unele probleme 
internaționale actuale de interes 
comun.

De asemenea, oaspetele sovie
tic a vizitat obiective economice 
și social-oulturale din București 
și Brașov.

în întreaga țară au avut loc 
plenare ale consiliilor uniunilor 
județene ale coperativelor agri
cole de producție, in cadrul că
rora participanții au dezbătut 
recenta hotărîre a Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
privind unele măsuri de îmbu
nătățire a condițiilor de viață 
ale membrilor cooperativelor a- 
gricole și Legea cu privire Ia 
organizarea și dezvoltarea acti
vităților industriale de prelu
crare a produselor agricole, 
construcții și prestări de ser
vicii.

Numeroși participanți au ex
primat, în cuvîntul lor, satis
facția deosebită cu care țără
nimea cooperatistă a primit 
noile măsuri inițiate de partid 
și de stat, și au analizat căile 
și mijloacele de înfăptuire a a- 
cestora pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii cooperatiste. 
Au fost relevate, de asemenea, 
posibilitățile existente și ac
țiunile ce trebuie întreprinse 
pentru depășirea producțiilor 
prevăzute în toate sectoarele, 
valorificarea unor cantități spo
rite de cereale, plante tehnice, 
carne și lapte, pentru realizarea 
unor venituri suplimentare și 
asigurarea fondurilor necesare 
plății integrale a contribuției de 
7 Ia sută la Casa de pensii, fără 
a se diminua retribuția membri
lor cooperatori și celelalte fon
duri statutare.

denția, o dată mai mult, condi
țiile deosebite existente în acest 
oraș, pentru cei ce doresc să-i 
treacă pragul, să îmbrățișeze aici 
profesiunea mineritului.

— In afara condițiilor excep
ționale de locuit, ce altceva oferă 
orașul dv. locuitorilor săi ?

— După cum singuri puteți 
vedea — ne răspunde tov. pri
mar — dincolo de pitorescul său, 
aspectul și eleganța sa, Motru 
dimensionează un cadru citadin 
închegat, dispune de institu
țiile necesare de învățămînt, 
două școli generale, un liceu, un 
grup școlar, grădinițe, cămine 
pentru copiii minerilor, avem un 
spital modern, perfect înzestrat, 
un cinematograf, suficiente ma
gazine cu diverse profile, se află 
în construcție o importantă casă 
de cultură, un complex de baze 
sportive. Orașul este bine apro
vizionat cu toate sortimentele de 
produse agroalimentare și indu
striale.

Optimele condiții de viață sînt 
dublate aici de condițiile aparte 
de muncă în subteran. Minele 
Motrului sînt dintre cele mai 
moderne din țară. In majorita
tea covârșitoare a locurilor de 
muncă, procesul de extracție 
este complet mecanizat. Comple
xele agregate taie, încarcă și 
transportă cărbunele, execută lu
crările de susținere. Eforturile 
fizice sînt diminuate la mini
mum. Ca dovadă, productivitatea 
muncii a înregistrat aici un salt 
elocvent. De Ia 3—4 tone căr
bune pe post în 1965, s-a ajuns 
în prezent Ia 25 tone pe post 
în medie în abataje. Corespun
zător au crescut cîștigurile mi-

a Început numărătoarea INVERSA
(Urmare din pag. 1)

Iii generale 310 000 de adoles
cenți ; chiar dacă a VIII-a nu 
mai reprezintă o clasă termina
lă de ciclu, continuă să furnize
ze candidați pentru licee, licee 
de specialitate, școli profesiona
le. Și regimul de lucru actual al 
aoestor elevi este mai complex, 
în sensul că, paralel cu obliga
țiile ce le au restul colegilor 
lor, ei se pregătesc în vederea 
concursurilor de admitere potri
vit cu exigențele următoarei 
școli pe care vor s-o urmeze. De 
bună seamă, în școlile generale, 
sînt prevăzute și pentru elevii 
claselor a VIII-a consultații, re
capitulări, forme diverse de spri
jinire a celor ce se pregătesc 
pentru concursurile de admite
re. Dar își încheie studiile pro
fesionale aproape 68.000 elevi și 
se prezintă la examenul de ab
solvire. După care, cu certifi
catul de muncitor calificat, se 
încadrează în producție, în me
seria pentru care s-au pregătit. 
Și, în sfîrșit termină școlile de 
specializare postliceală peste 
10.000 de tineri pe care îi vom 
regăsi, peste puțin timp, în u- 
nitățile productive ca munoițori 
de înaltă calificare sau ca teh
nicieni.

Dacă 15 iunie reprezintă data 
terminus a cursurilor, tradițio
nalele serbări de sfîrșit de an 
au loc la 21 iunie și, respectiv, 
16 iunie pentru liceele pedago
gice. Răgazul este necesar pen
tru încheierea situației școlare 
a fiecărui elev. El este rezervat 
și pentru activități educative, 
excursii pentru pregătirea pro
gramelor culturale și sportive 
din ziua serbărilor.

Ceea ce cunosc mai puțin ele
vii, deși se răsfrînge direct asu
pra lor, este munca plină de

răspundere pe care o desfășoa
ră în aceste zile corpul profeso
ral. El își va încheia activitatea 
la 29 iunie, în cadrul consfătui
rilor anuale (pînă acum ele a- 
veau loc toamna). De data aceas
ta vor dezbate probleme privind 
întărirea caracterului aplicativ 
al învățămîntului. A doua zi, la 
30 iunie, vom da cinstirea cuve
nită tuturor dascălilor țării, în 
cadrul „Zilei învățătorului".

se— Anul școlar care 
încheie poartă în genere 
viitorul an școlar. Și, ori- 
cît de fascinantă este per
spectiva vacanței, elevii 
sînt curioși să afle noută
țile cu care îi va întîmipi- 
na. Sîntcți de acord să le 
faceți publice ?

— Mi-ar fi imposibil. în spa
țiul rezervat convorbirii noas
tre, să numesc tot ce aduce nou, 
calitativ si cantitativ, anul șco
lar 1971—1972. EI va înmagazi
na multe din eforturile ce se fac 
în prezent Ja noi în țară pentru 
modernizarea învățămîntului, va 
urma o treaptă superioară, pe 
linia aplicării prețioaselor di
rective date de partid în acest 
sens. Am să încerc să schițez to
tuși cîteva din aceste noutăți.

Se va face mai simțită acțiu
nea de diversificare a învăță- 
mîntului liceal — despre care 
v-eți informat de acum cititorii 
— pentru a putea răspunde com
plex nevoilor contemporane de 
instruire a tinerei generații. E 
de-ajuns să reamintesc că, din 
cele 571 de licee existente, 115 
vor funcționa cu profile și pro
grame diferite. Opțiunea elevi
lor pentru secțiile umane sau 
reale (în 4 licee din țară și 
pentru secția clasică) se va face 
din anul I de liceu.

La un număr de licee pedago
gice (din Arad, Cîmpulung Mus
cel, Bacău, Cluj, Craiova, Galați, 
Odorheiul Secuiesc, Iași, Satu- 
Mare, București) apar clase de 
învățătoare-maestre, care, după 
absolvire vor funcționa la cate
drele de lucrări practice pentru 
clasele I—X. Măsura prezintă 
interes, mai ales pentru fete. 
Durata de școlarizare rămînetot 
de 5 ani, iar candidatele pri
mesc pe lîngă pregătirea de în
vățătoare și pe cea de maistru, 
deci o calificare bivalentă. în
că un amănunt: deși aceste cla
se se vor înființa numai Ia li
ceele din orașele amintite, locu
rile sînt repartizate pe toate ju
dețele țării, iar concursul de ad
mitere se va susține în județul 
de domiciliu. Prin această pre
vedere, se asigură condiții ca 
fiecare județ să-șî poată pregăti 
învățătoarele-maestre de care 
are nevoie.

Poate ar fi interesante și cî- 
teva cifre particulare anului șco
lar viitor : au fost scoase la con
curs, pentru admiterea în anul 
I de liceu, 62 000 locuri și 1 500 
pentru liceele de artă ; vor fi în
scriși în clasa a IX-a a școlii 
generale aproximativ 100 000 de 
elevi, reprezentînd circa o trei
me din numărul promovaților 
clasei a VIII-a, sau 84 la sută 
dintre cei care nu-și continuă 
studiile în învățămîntul liceal 
ori profesional ; circa 320 000 de 
copii de 6 ani se înscriu în cla
sa I a .școlii generale ; anul I al 
liceului seral va putea fi frec
ventat de 25 000 de tineri — reu
șiți la concursul de admitere ce 
se va desfășura între 1—10 sep
tembrie. După cum se poate ve-

dea, școala este pregătită să pri
mească sute de mii de elevi și 
să asigure fiecăruia dintre ei 
cadrul propice unei dezvoltări 
armonioase, intelectuale și fizi
ce, să-1 pregătească centru de
plina sa încadrare socială.

nerilor. Toți cei cu care am stat 
de vorbă, în subteran sau la su
prafață s-au declarat pe deplin 
satisfăcuți de condițiile de viață 
și de muncă, de cîștigurile rea
lizate la minele din bazinul 
Motru.

— De ce duceți totuși lipsă 
de mineri ?

— Pentru că sînt prea puțini 
cei care vin să se angajeze și 
nu vin pentru că nu știu ce-i 
aici, nu știu ce le oferim, nu 
cunosc condițiile și posibilitățile 
pe care le au.

Punctul de vedere al condu
cerii grupului de mine este în- 
tr-adevăr întemeiat. Rămîne însă 
deschisă întrebarea : cine dacă 
nu ei înșiși, conducerea mine
lor, a grupului, a Combinatului 
minier Tg. Jiu are obligația 
să-și rezolve propriile lor nevoi 
de cadre, să popularizeze con
vingător prin mijloacele propa
gandistice adecvate, condițiile 
existente aici, perspectivele pe 
care le deschid minele Motrului 
celor ce doresc să se dăruiască 
profesiunii mineritului ? Pentru 
că trebuie spus, factorii de răs
pundere amintiți au făcut ex
trem de puțin în privința re
crutării și creșterii cadrelor ne
cesare exploatărilor miniere, 
n-au căutat cu insistență și n-au 
găsit formele și cadrul cel mai 
eficient de atragere, calificare, 
integrare și stabilizare a tineri
lor mineri pe locurile de muncă. 
După cum ne informează Direc
ția de resort din M.M.P.G., con
ducerea Combinatului minier 
Tg. Jiu a tărăgănat un timp 
mult prea îndelungat înființarea 
în structura sa a unui compar
timent cu probleme de învă
țămînt —- investit cu compe
tența și răspunderea califi
cării și pregătirii profesionale 
a cadrelor, s-a vehiculat aici 
multă vreme ideea că această 
problemă cade în atribuțiile tu
turor factorilor de conducere șî 
răspundere din combinat și ex
ploatările minere, pentru ca în 
realitate și concret să nu se 
ocupe nimeni de ea. Așa se ex
plică faptul că deși s-a aflat și 
continuă să se afle într-o si
tuație nesatisfăcătoare în ceea 
ce privește asigurarea cu forța 
de muncă calificată a abatajelor, 
nu s-a uzat nici pe departe de 
întreaga capacitate disponibilă 
pentru calificarea minerilor. Nu

poate fi altfel explicată, decît 
ca o preocupare sporadică, ne
sistematică, plasată pe un plan 
secundar, situația existentă la 
ora actuală cînd minele din ba
zinele Motru califică anual doar 
circa 100 de muncitori deși au 
toate condițiile pentru școlari
zarea a peste 400. Cînd vorbim 
de condiții avem în vedere în 
primul rînd ușurința în recru
tarea cursanților. Pentru că a- 
ceștia există de fapt chiar în 
exploatările respective. Mai pre
cis, la Motru lucrează circa 2 000 
de tineri necalificați la care se 
adaugă alți 1500, de asemenea 
fără calificare dar care practică 
o muncă calificată și dintre care 
șefii minelor au posibilitatea să 
recruteze și să cuprindă în 
cursuri pe cei mai recomanda
bili. Iată așadar, în febrili
tatea căutării forței de muncă 
calificate, conducerea minelor, 
în preferința comodă de a primi 
oameni gata pregătiți, nu văd 
în fapt că în însuși perimetrul 
activității lor există rezerve de
loc neglijabile, dar care sînt to
tuși neglijate.

O posibilitate prea puțin ex
ploatată, prea puțin pusă în va- 
laore în vederea pregătirii și îm
prospătării minelor cu cadre de 
cea mai bună calificare este gru
pul școlar profesional al combi
natului. Conceput și dotat în 
vederea școlarizării a circa 1 200 
de elevi în 7 meserii el nu reu
șește să adune în clasele și ate
lierele sale mai mult de 7—800 
de elevi. Cauza are aceeași ex
plicație : se depun eforturi mi
nime pentru popularizarea șco
lilor, a meseriilor, a condițiilor, 
avantajelor și perspectivelor ofe
rite. Grupul școlar din Motru 
așteaptă să-i facă altcineva din 
afară reclama care să-i asigure 
afluența de candidați. Am re
ținut doar aceste cîteva resurse 
aflate la îndemîna bazinului 
Motru pentru acoperirea defici
tului de muncitori calificați, pen
tru asigurarea cantitativă și ca
litativă a forței de muncă la ni
velul sarcinilor de producție im
puse de ritmul dezvoltării sale 
în anii actualului cincinal. Dar 
ele trebuie „forate" mai adine, 
exploatate cu mai mult discer- 
nămînt, cu mai multă ambiție 
și spirit gospodăresc.

artă sau de viață au 
trecut din grafică in 
pictură. Grafismul pictu
rii sale i-a conferit, 
dacă ne referim la un 
plan strict plastic, un 
caracter decorativ speci
fic, i-a susținut înclina
ția către monumental. 
Multă vreme în pînzele 
sale desenul șl- culoarea 
aveau o existență sepa
rată. în timp a dobîndit 
însă acea calitate pictu
rală pe care Cezanne, 
unul dintre artiștii epo
cii care i-au influențat 
substanțial creația, o ve
dea in „indivizibilitatea" 
pastei colorate („Dese
nul și culoarea nu sînt 
de loc distincte; treptat și 
pe măsură ce se pictea
ză. se desenează ; cu cît 
culoarea se armonizează, 
cu atît desenul se pre
cizează"). Iser a pictat 
numeroase tablouri în 
care apare lumea satu
lui, figura țăranului. 
Publicului burghez, un 
asemenea mod de abor
dare a subiectului rural 
nu putea să-i placă — 
așa cum scria Tonitza 
pe la 1920 in „Cuvîntul 
liber". Țăranii săi nu ti
veau nimic idilic, erau 
bolovănoși, aspri, intrea-

ale unei picturi oficiale 
sau oficializate de gustul 
pervertit al cumpărăto
rului burghez. Arta lui 
Iser era vădit incomodă. 
N-a avut „vogă". Pictu
rii de senzație, impresio
nistă numai sub raportul 
tehnicii, el i-a opus o 
pictură cerebrală, o pic
tură de semnificație. El 
n-a fost ceea ce numim 
de obicei un pictor cu 
har, la care prea multul 
talent revărsat adesea 
inconștient, devine o 
frînă și un semn aproa
pe sigur al alunecării în 
artizanal. A fost un pic
tor prin voință, un pic
tor care nu și-a speculat 
îndeminarea, ci, dim
potrivă, și-a complicat 
singur problemele crea
ției, un pictor care a 
căutat să exprime, nu să 
îneînte, un pictor pe 
care-i înțelegem și-l pre
țuim mai ales ca pe 
o conștiință artistică, 
Timpul nu a făcut decit 
să impună, ca în cazul 
tuturor creațiilor auten
tice, actualitatea operei 
sale.

C. R. CONSTANTINESCU

IOSIF ISER — Țărani pe ginduri
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la 
19; 14;
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FACEREA LUMII : rulează 

Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
21.30) , Favorit (orele 10; 12; 
16; 18; 20).

SERATA : rulează la Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Modern (ora 20).

CHEMAREA FRONTULUI î ru
lează la Lumina (orele 18,15;20.30) .

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Festival (orele 9; 12,30; 
16,15; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? : rulează la Capitol (orele 
3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina Capitol (ora 19,30).

O _
NARI : 
tului 
rele ( 
rești 
Feroviar 
19,45), 
15,45; ____ ______ ____
(ora 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,30; 20,30)

FLOARE ȘI DOI GRĂDI- 
: rulează la Sala Palavrele 18,30), Luceafărul o- 
9; 12,30; 16; 19,30), Bucu- (orele 9; 12,30; 16,30; 20),

(orele 9,30; 13; 16,15;
Melodia (orele 8,45; 12,15; 

19,30), Grădina Doina

GOOL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—-17 în continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Flamura (orele 10; 14,30; 19).

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Bucegl (orele 16; 18,15; 
20,30), Grădina Bucegi (ora 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU î 
rulează la Volga (orele 10; 15.30; 
19,15), Arta (ora 15,30), Grădina 
Arta (ora 19,30).

MIHAI VITEAZUL î rulează la Ferentari (orele 15; 19).
BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN

CE KID : rulează la Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18), Victoria (orele 9,15; 12; 15; 18; 
20,30), Grădina Aurora (ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Viitorul (o- 
rele 15,45; 18; 20), Lumina (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzești (ora 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,45—20 în continuare).

PAN WOLODIJOWSKI : rulează 
la Unirea (ora 16), Grădina 
Unirea (ora 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI S 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,15).

PE COMETĂ : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18; 
20,30).

PREȚUL PUTERII: rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Tomis (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15), Grădina Tomis (ora 20,30).

SECRETUL DIN SANTA 
TORIA : rulează la Munca 
15; 17,45; 20,30), Laromet 
15; 17,30; 19,45).

BĂIEȚI 
rulează la 
18; 20,15).

ȘARADA: 
(orele 15,30;

GENOVEVA__ ___________
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18;20,15).

Teatrul „Ion Vasilescu" ; REVIS
TA LA VOLAN — ora 19,30 ; An
samblul „Rapsodia Română" : 
CONCERT DE MUZICA POPU
LARĂ — ora 19,30 ; Circul Glo
bus : ARENA PRIMĂVERII — 
ora 19,30.

BUNI, BĂIEȚI
Cosmos (orele

VIT- (orele 
(orele
RAI :
15,30;

rulează la Flacăra 18; 20,15).
DE BRABANT :

Teatrul de Operetă : LOGOD
NICUL DIN LUNA — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le« (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : FATA ' MOR
GANA — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : PLAY STRIND
BERG — ora 20 ; (Sala Studio) : 
POVESTIRI DIN PĂDUREA VIE- 
NEZĂ — ora 20 ; Teatrul Mic : 
CUM SE JEFUIEȘTE O BANCĂ
— ora 20 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Cal. Victoriei) : SONATUL LUNII
— ora 19,30 ; Teatrul „C. I.
Nottara" (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : NĂZDRĂVANUL OCCI
DENTULUI — ora 20 ; Stu
dioul I.A.T.C. : LĂPUȘNEA-
NUL — ora 20 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : PE
TER PAN — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 17 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : COMOARA DIN
INSULA PIRAȚILOR — ora 16’

VINERI 21 MAI 1971
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Teleșcoală. Literatură română — 
clasa a XlI-a ; Mari reviste lite
rare. Fizică — clasa a XlI-a : E- 
voluția concepțiilor despre struc
tura luminii • 18,00 Căminul. 
Din cuprins : Ancheta emisiunii 
Aveți un copil ascultător ? 1000 
de soluții pentru balcoanele dv. 
Moda tricotajelor. Olarii din 
Pisc. Știți ce este gastrotehnia ? 
Suplețe și sănătate fără pilule • 18,50 Lumea copiilor. ,,O poveste 
cu o ridiche" — prezintă Luluca 
Bălălău • 19,10 Tragerea Loto • 
19.20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici • 19,30 Telejur
nalul de seară • 20,00 Reflec
tor • 20.15 Film artistic : „Nu
mai îngerii au 
pe țară • 22,10 
național • 22,40 
noapte • 22,50
culin: România
repriza a H-a. Inregis urare de la 
Katowice,

aripi". Premieră 
Cadran inter- 

Tele jurnalul de 
Baschet mas- 

TTngaria —
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI SPORT•SPORT

R.F. A GERMANIEI, GUSTAV HEINEMANN
FINALELE UNIVERSITARE
MEDALIILE DE CAMPIONI

(OfmorB din pag,

vizitei în oraș îl constituie remar
cabilul monument de artă me
dievală transilvăneană, Biserica 
Neagră.

Se dau explicații asupra istoriei 
monumentului, se înfățișează o- 
doare ale lăoașului. Oaspeții 
asistă la un scurt concert de 
orgă.

Spre amiază, cei doi șefi de 
state și persoanele oficiale care 
i-au însoțit în vizita prin munici
piul Brașov s-au îndreptat spre 
renumita stațiune turistică Poia
na Brașovului. Cetățeni și turiști 
străini aflați la odihnă salută cu 
prietenie pe oaspeți.

în saloanele restaurantului 
Sporturilor, președintele Consiliu

lui popular județean, Constantin 
Drăgan, și soția sa, au oferit un 
Jdejun în onoarea președintelui 
'Consiliului de Stat al României, 
'Nicolae Ceaușescu, și a soției sa
le, Elena Ceaușescu, a președinte
lui Republicii Federale a Germa
niei, Gustav Heinemann, și soției 
«ale, Hilda Heinemann.

Au luat parte personalitățile 
române și vest-germane care i-au 
însoțit pe cei doi șefi de state, 
reprezentanți ai organelor jude
țene de stat.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului 
popular județean și președintele 
Republicii Federale a Germaniei 
au rostit toasturi.

După dejun, președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
le R.F. a Germaniei, Gustav Hei
nemann, au răspuns la întrebări 
fele unor ziariști vest-germani.

ÎNTREBARE adresată pre
ședintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU : — Domnule
președinte, România a fost, 
alături de Uniunea Sovie
tică, prima țară socialistă 
care a stabilit relații diploma
tice cu Republica Federală a 
Germaniei. Ați putea să ne 
enumerați cîteva aspecte, po
zitive și negați^, care au re
zultat din 
rioară ?

dezvoltarea uite-

La Uzina de autocamioane „Steagul Roșu Brașov.

RĂSPUNS: — România a 
pornit de la faptul că în lu
mea de astăzi trebuie recu
noscute realitățile, că este ne
cesar ca între statele cu orîn- 
duiri sociale diferite să existe 
relații de colaborare în toate 
domeniile de activitate; de 
aceea a considerat că este ne
cesar să stabilească relații di
plomatice cu Republica Fede
rală a Germaniei, întreținînd, 
cu mult înainte, relații cu 
Republica Democrată Germa
nă. Din punct de vedere al 
relațiilor bilaterale rezultatele 
sînt în general pozitive, deși 
n-aș putea spune că nu mai 
este loc pentru o dezvoltare 
în continuare — și sper că se 
va realiza aceasta — în dome
niile cooperării economice, 
tehnico-științifice între Româ
nia și Republica Federală a 
Germaniei.

De asemenea, consider că 
relațiile dintre România și 
țara dumneavoastră au con
tribuit la procesul de destin
dere în Europa și de normali
zare a relațiilor între statele 
continentului. Este adevărat 
că mai sînt încă probleme 
nesoluționate, că mai trebuie 
parcurs un drum încă lung pe 
calea unei normalizări depline 
și a înfăptuirii securității eu
ropene. Apreciez însă că rela
țiile dintre țările noastre și 
colaborarea în continuare vor 
contribui la realizarea acestor 
obiective.

ÎNTREBARE: — Domnule 
președinte, experiența româ
nilor cu nemții în acest secol 
a fost amară de două ori. Ce 
poziție adoptă populația ro
mână față de nemți ?

RĂSPUNS : — Nu aș putea 
vorbi de o experiență amară

COMUNICAT COMUN
privire la vizita In Republica

Socialistă România a președintelui 
Republicii federale a Germaniei, 

Gustav W. Heinemann
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, pre
ședintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav W. Heine
mann, împreună cu soția sa, a 
făcut o vizită oficiala in Româ
nia între 17 și 20 mai 1971.

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei a fost însoțit 
de Walter Scheel, vicecancelar 
și ministrul federal al afaceri
lor externe, precum și de alte 
persoane oficiale.

In timpul șederii sale in Ro
mânia, președintele Heinemann 
și persoanele care l-au însoțit 
au vizitat unități economice și 
așezăminte culturale din Bucu
rești, Suceava și Brașov.

In cursul vizitei, președintelui 
federal i-a fost rezervată pre
tutindeni o primire cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav W. Heine
mann, au avut convorbiri, la 
care au participat :

Din partea Republicii Socia
liste România : Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri. Emil Bodnaraș, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat. Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat. Cor- 
neliu Mănescu, ministrul .afa
cerilor externe. Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Cornel 
Vladu, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea Republicii Federale 
a Germaniei : Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul fede
ral al afacerilor externe, Die
trich Spangenberg, secretar de 
stat șeful Oficiului Prezidențial 
Federal, Conrad Ahlers, secretar 
de stat, șeful Oficiului Federal 
pentru Presa și Informații al gu
vernului federal. Fritz Caspari, 
director ministerial, adjunct al 
șefului Oficiului Prezidențial Fe
deral. Bern von Staden. director 
ministerial, șeful Departamen
tului Politic din Ministerul Fe
deral al Afacerilor Externe. Re- 
nate Finke-Osiander, consilier 
de legație, șeful referenturn 
pentru Europa de Est din Mi
nisterul Federal al Afacerilor 
Externe.

Au participat, de asemenea. 
Constantin Oancea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Bonn, și Erich Stratling. amba
sadorul Republicii Federale a 
Germaniei la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă. Ele au, 
prilejuit un larg schimb de ve
deri asupra stadiului și perspec
tivelor relațiilor bilaterale, pre- 
cum și asupra unor probleme 
internaționale de interes comun.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că, după stabilirea 
în anul 1967 a relațiilor diplo
matice, raporturile dintre Re
publica Socialistă România și

Republica Federală a Germaniei 
s-au dezvoltat favorabil, avînd, 
totodată, o înrîurire pozitivă 
pentru procesul de destindere în 
Europa și de normalizare a re
lațiilor între statele europene.

Părțile au evidențiat creșterea 
în ultimii ani a volumului 
schimburilor comerciale, intensi
ficarea cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele 
două țări și au reliefat dorința 
de a promova în continuare 
cooperarea economică și tehni- 
co-științifică pe baze reciproc 
avantajoase.

Ambele părți au subliniat in
teresul reciproc și dorința de a 
încuraja creșterea în continuare, 
cit mai echilibrată, a importuri
lor și exporturilor. în acest 
sens, părțile au convenit ca la 
întîlnirea din toamna acestui an 
a Comisiei mixte de. cooperare 
să se analizeze posibilitățile 
concrete pentru lărgirea coope
rării economice și tehnico-in- 
dustriale, precum și colaborarea 
pe terțe piețe.

Apreciind progresele realizate 
în ultimii ani în colaborarea 
tehnico-științifică și culturală, 
părțile au exprimat, de aseme
nea, dorința de a dezvolta 
schimburile în aceste domenii, 
în legătură cu aceasta urmează 
să aibă loc în curînd convorbiri 
între reprezentanții lor. în acest 
context, ele au preconizat în
ființarea, pe bază de reciproci
tate, a unor biblioteci în cele 
două țări.

Apreciind importanța contac
telor directe pentru o mai bună 
cunoaștere și înțelegere recipro
că. cele două părți au exprimat 
voința lor de a promova în 
continuare întâlnirile dintre 
membri ai guvernelor și alți re
prezentanți ai celor două state, 
contactele pe linia organizațiilor 
obștești.

Ele au subliniat importanța pe 
care o acordă schimburilor pe 
linie de tineret și au exprimat 
dorința de a dezvolta aceste 
schimburi și în viitor.

De asemenea, părțile vor în
curaja dezvoltarea în continuare 
a turismului și vor sprijini ac
țiuni de cooperare în acest do
meniu.

Cele două părți au făcut un 
schimb larg și util de vederi 
asupra problemelor internațio
nale actuale și îndeosebi asupra 
acelora care privesc pacea și 
securitatea Europei.

Ele au reafirmat convingerea 
că. în relațiile dintre toate sta
tele. respectarea principiilor in
dependentei și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc re
prezintă premisa esențială pen
tru instaurarea unei atmosfere 
de încredere și cooperare în 
lume.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru excluderea folosirii 
forței si a amenințării cu forța 
din viata internațională. pen
tru rezolvarea pe cale pașnică a

tuturor problemelor internațio
nale.

Părțile au subliniat importan
ta pe care o acordă securității 
și cooperării în Europa, la care 
să-și aducă nemijlocit contri
buția toate statele interesate, 
indiferent de mărimea și siste
mul lor social-economic. Ele au 
hotărît să continue contactele 
reciproce, precum și cu cele
lalte state interesate, pentru 
pregătirea unei conferințe de 
securitate și să sprijine acțiunile 
de natură să servească acestui 
tel.

Ambele părți au constatat cu 
satisfacție rezultatele realizate 
pînă acum pentru destindere în 
Europa și și-au exprimat con
vingerea că semnarea tratatelor 
dintre U.R.S.S. și R.F. a Ger
maniei și R.P. Polone și R.F. a 
Germaniei reprezintă o contri
buție însemnată pentru întărirea 
păcii și securității în Europa.

Ele și-au exprimat speranța 
că în tratativele care au loc în 
prezent în Europa vor putea fi 
găsite soluții deopotrivă accep
tabile tuturor părților, în inte
resul păcii și al securității con
tinentului.

Pornind de la ideea că în lu
mea de astăzi pacea este indi
vizibilă. părțile și-au manifes
tat îngrijorarea în legătură cu 
perpetuarea în diferite părți 
ale lumii a unor focare de ten
siune și război, care periclitează 
pacea și securitatea.

Cele două părți și-au expri
mat dorința de a se pune capăt 
cit mai curînd posibil tuturor 
acțiunilor bazate pe forță și ca 
problemele existente în lume să 
fie soluționate numai pe căi 
pașnice, cu respectarea dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî 
singure destinele.

Apreciind importanța pe care 
ar avea-o pentru progresul u- 
manităt.ii și instaurarea, unei 
păci durabile în lume lichida
rea subdezvoltării și înlăturarea 
marilor decalaje dintre țările a- 
vansate și cele rămase în urmă, 
părțile au afirmat simpatia și 
sprijinul lor față de eforturile 
tinerelor state pe calea dezvol
tării lor în multiple domenii.

Cei doi președinți s-au de
clarat satisfăcuți de rezultatele 
vizitei și și-au exprimat con
vingerea că discuțiile amicale și 
sincere care au avut loc cu acest 
prilej au contribuit la adîncirea 
relațiilor dintre cele două țări, 
precum și la înțelegerea și co
laborarea internațională.

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei, Gustav W. 
Heinemann, și soția sa. au invi
tat pe președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu soția sa, 
să facă 
maniei, 
tată cu 
mind a
plomatică.

între români și nemți, ci de o 
experiență amară între Româ
nia și imperialismul german, 
între România și fascismul 
german. De aceea consider că, 
militând în direcția unei co
laborări rodnice, acționînd 
pentru a împiedica reînvierea 
fascismului, mergînd pe calea 
democratizării vieții popoare
lor noastre, asigurăm perspec
tivele unor relații bune. în 
general, consider că împreună 
cu toate popoarele europene 
cele două state germane tre
buie să contribuie activ la în
făptuirea securității și la in
staurarea pe continentul nos
tru a unui climat care să ex
cludă definitiv folosirea forței 
în relațiile dintre state.

ÎNTREBARE : — De secole, 
domnule președinte, trăiește 
în România și populație de 
origine germană. Ce rol are 
ea în România ?

RĂSPUNS : — Este adevă
rat că, de-a lungul secolelor, 
împreună cu românii, cu 
maghiarii, populația germană 
a contribuit la realizarea a tot 
ceea ce s-a înfăptuit în aceas
tă țară; iar în anii construc
ției socialiste trebuie să spun 
că populația germană. Ia fel 
ca și românii, ca și maghiarii, 
și-a adus contribuția deosebit 
de activă la tot ceea ce am în
făptuit. Populația germană, 
la fel ca toți cetățenii patriei, 
se bucură de aceleași drepturi 
și, fără îndoială, are și ace
leași obligații, are aceeași per
spectivă — perspectiva unei 
vieți libere, independente, fe
ricite.

ÎNTREBARE î — Domnule 
președinte, domnul președinte 
federal v-a invitat să vizitați 
Republica Federală a Germa
niei. Ce ați dori să vedeți în 
mod deosebit ?

RĂSPUNS : — Am acceptat 
cu plăcere invitația domnului 
președinte Heinemann. Nu aș 
dori să anticipez, deoarece am 
încredere că președintele 
Heinemann va organiza un 
program interesant, care va fi 
o continuare a programului pe 
care sper că l-am făcut plăcut 
pentru președintele Heine
mann. Ceea ce aș dori este ca 
și vizita mea. la fel ca și vi
zita președintelui Heinemann, 
să

relațiilor dintre statele noas
tre în toate domeniile de ac
tivitate, la cauza securității în 
Europa și a păcii.

PREȘEDINTELE GUSTAV 
HEINEMANN : — Asupra unui 
punct din program, după cite 
îmi amintesc, am căzut de a- 
cord — și anume o călătorie 
pe valea Rinului.

PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU : — De acord.

contribuie la dezvoltarea

ÎNTREBARE adresată pre
ședintelui federal GUSTAV 
HEINEMANN: — Vizitele ofi
ciale nu se epuizează numai 
în forme protocolare ; ele tre
buie să aibă o însemnătate și 
pentru cetățeanul de rînd. Ce 
importanță atribuiți vizitei 
dumneavoastră în România 
pentru populația celor două 
țări ?

RĂSPUNS : — Vizitele ofi
ciale creează pentru așa-zisul 
cetățean de rînd o posibilitate 
mai mare de a auzi și a afla 
ceva despre cealaltă țară. In 
Republica Federală a Germa
niei, ziarele, posturile de radio 
și televiziune sînt pline nu 
numai cu știri, ci și cu rela
tări despre România, despre 
condițiile și interesele sale. In 
același timp, în România se 
aude, cel puțin în aceste zile, 
înainte și după vizita noastră, 
mult mai mult despre R.F. a 
Germaniei decît în mod obiș
nuit, ceea ce în sine este bine. 
Cred, de altfel, că este în ori
ce caz bine atunci cînd la ni
velul politic cel mai înalt sînt 
inițiați pași, că atunci cînd 
vreau să stabilesc un contact 
trebuie să vorbesc. Rezultatul 
acestor întâlniri este că oa
meni de răspundere din am
bele țări se cunosc personal, 
își împărtășesc nemijlocit pă
rerile, își expun modul cum 
privesc interesele lor și ce 
anume concluzii se pot trage 
din toate acestea. Ați auzit, 
tocmai de la domnul pre
ședinte Ceaușescu, că drumul 
spre o Europă bună va fi încă 
un drum lung : apreciem că 
prin această vizită a noastră 
au fost realizați cîțiva pași 
buni în această direcție.

ÎNTREBARE: 
președinte, 
voastră în 
prima vizită

lîstă. Acesta a fost un în
ceput. Cum apreciați atitudi
nea germanilor față de vecinii 
lor din Răsărit, în legătură cu 
greșelile tragice din trecutul 
apropiat ?

RĂSPUNS : — La sfîrșitul 
celui de-al doilea război mon
dial noi ne aflam în fața 
sarcinii de a căuta un drum 
nou, o cale a înțelegerii cu 
toți vecinii noștri. Această 
posibilitate a fost folosită față 
de partea occidentală și a dus 
Ia rezultate bune. Față de ve
cinii răsăriteni sintem rămași 
în urmă. Abia în ultimii ani 
am început să ne orientăm și 
spre vecinii răsăriteni. Nici 
față de aceștia nu putem și 
nici nu vrem să cocoloșim 
cele întâmplate ; trebuie, însă, 
să ne străduim în comun să 
depășim trecutul și, în ciuda 
tuturor celor întâmplate, să 
găsim o cale comună spre vii
tor. Aceasta trebuie să fie sti
mulată și de vizita noastră în 
România.

ÎNTREBARE! — Domnule 
președinte federal, ținînd sea
ma de deosebirea de sisteme 
sociale, considerați că într-o 
bună zi am putea coexista cu 
vecinii noștri din Răsărit la fel 
de armonios și normal ca și 
cu vecinii noștri occidentali, 
în prezent ?

RĂSPUNS : — In Răsărit, 
cit și in Apus, pretutindeni 
trăiesc oameni. Ei au grijile 
lor, nutresc speranțele lor. 
Aceasta poate lega și uni pes
te tot. Bineînțeles că între 
Est și Vest există marea deo
sebire a orînduirii de stat și 
sociale. Este o deosebire foar
te importantă. Ce se poate 
face ? Eu cred că între aceste 
orînduiri atît de deosebite nu 
poate exista altă alternativă 
decît o întrecere pașnică, în
trecere care va arăta care din
tre ele oferă soluții mai bune 
în perspectivă. Așadar, să 
depunem eforturi.

ÎNTREBARE: — Domnule 
președinte, ce v-a impresionat 
cel mai mult în România ?

RĂSPUNS : — Cel mai
mult m-a impresionat, în- 
tr-adevăr, amabilitatea voioa
să, comunicativitatea degajată 
a oamenilor cu noi, germanii, 
care sîntem în acest moment 
oaspeți aici.

Tn cursul după-amiezîi, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, președintele 
Republicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și celelalte o- 
ficialități române și vest-germa
ne care i-au însoțit în vizita în 
municipiul Brașov s-au înapoiat 
cu un elicopter special la Bucu
rești.

„PLUTESC" INTRE SURPRIZE

Șl... REZULTATE SCONTATE
începute cu trei zile în urmă, Finalele campionatelor univeiț 

sitare au intrat în etapele decisive, la unele discipline deținători) 
titlurilor fiind deja cunoscuți. Fără îndoială că cea mai palpitantă 
dispută este aceea a echipelor de handbal, unde 16 team-uri, 
feminine și masculine, și-au aruncat în luptă toate forțele pentru 
a cuceri medaliile de campioni. Excepție a făcut doar reprezen
tativa feminină a I.E.F.S. care, vrînd să-și menajeze titularele 
(candidate cu șanse mari la primul loc în divizia A), sau conside- 
rînd că valoarea echipelor adverse nu este prea ridicată, și-a 
trimis în teren garnitura secundă, pierzînd la scor (9—16) partida 
cu Universitatea Cluj, lideră în divizia B 1 Nu același lucru l-a 
făcut Universitatea Timișoara, campioana țării la feminin, care 
aflată și ea în aceiași situație cu I.E.F.S., s-a prezentat cu o fot- 
mație puternică și emite cele mai mari pretenții la ocuparea 
locului I. în întrecerea băieților I.E.F.S.-ul cu 5 titulari ai... Uni
versității București în formați© (care sînt însă studenți la I.E.F.S.), 
se pare că nu va avea prea multe probleme într-o dispută cu 
cinci reprezentative „politehniste" (Galați, Iași, Brașov, Bucu
rești și Timișoara) dintre care două activează, totuși, în prima 
divizie a țării I

La fotbal decalajul valoric dintre finaliste și-a pus din plin 
amprenta asupra rezultatelor, iar scoruri ca 6—0 („U“ Cluj-Inst. 
Politehnic Iași), și 7—1 (Inst Politehnic București-Inst. Pedagogic 
Tg. Mureș) nu sînt deloc surprinzătoare. Așteptată cu viu interes 
este însă confruntarea dintre echipa lui Anca („U“ Cluj) și cea 
Institutului Politehnic București. O mențiune specială se cuvine* 
și evoluției bune a reprezentativei Univ. din Capitală (antrenata* 
de fostul internațional rapidist — lector Cornel Simionescu), caret, 
candidează și ea la o medalie.

Finalele baschetbaliștilor au debutat sub auspiciile unor victorii 
comode ale selecționatelor bucureștene I.E.F.S. (la băieți) și Insti
tutului Politehnic (la fete). în vreme ce elevii antrenorului Mihai 
Nedef au confirmat, în bună măsură așteptările, studentele de la 
Politehnică au comis aceeași eroare ca și handbalistele de la 
I.E.F.S., iar rezultatul a fost același: eșecul în primul joc! La al 
doilea meci ele au venit însă cu echipa „mare" și se pare că 
vor reuși să refacă handicapul.

Tot pe arenele de la „Drept" se întrec și voleibaliștii unde, 
dacă la fete incertitudinea plutește încă deasupra echipei, cîști- 
gătoare, ce va fi aleasă dintre Univ. Timisoara și Univ. Cluj, la 
băieți, Politehnica Galați — echipa lui Udișteanu, fără... Udiș
teanu ! — este virtuală campioană.

...Mai sînt însă 48 de ore pînă la îmbrăcarea tricourilor de cam
pioni la toate aceste discipline, iar surprizele, care au apărui 
deja, nu-i exclus să se arate din nou, așa că.„

HORIA ALEXANDRESCU

Domnule 
vizita dumnea- 
România a fost 
într-o țară socia-

'★
Tn cursul zilei de joi, soția pre

ședintelui Republicii Federale a 
Germaniei, Hilda Heinemann, îm
preună cu soția președintelui 
Consiliului de Stat, Elena 
Ceaușescu, au vizitat Muzeul isto
ric din Scheii Brașovului, al că
rui fond reprezintă un valoros te
zaur al tradițiilor culturale româ
nești străvechi. Directorul Com
plexului muzeal, prof. dr. Emil 
Micu, a prezentat exponatele mu
zeului : tipărituri, obiecte de ar
tă, documente care atestă strîn- 
sele relații politice, comerciale și 
culturale care au existat între g 
Transilvania, Moldova și Țara B 
Românească de-a lungul veacu- B 
rilor.

Aspect de la întrecerile de 
baschet.

Foto: PAVEL T1NJALA
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OCHII LUI DUMITRU PRUNARU
(Urmare din pag. 1)

o vizită în R.F. a Ger- 
Invitația a fost accep- 
plăcere, data vizitei ur- 
fi stabilită pe cale di-

vede implicat într-o discuție 
publică. Aceste considerații 
vizează principial. Să vedem 
acum aspectele concrete ale 
scrisorii tovarășului Negri
lescu.

în primul rînd, dînsul ține 
să arate, — cu vădită nemul
țumire — cuvînt cu cuvînt, 
cele declarate reporterului — 
și anume : „După fapta 
care a săvîrșit-o 
Prunaru — n.n.), nu 
avea nici 
gravitatea 
ce ne-am 
noi despre 
la serviciu 
muncitor. Absenta uneori ne
motivat de la serviciu, însă 
știam că are unele neînțele
geri cu soția și că lipsea cînd 
se muta de la soție în altă 
parte sau cînd se muta înapoi 
la soție. Locuiește în același 
cartier cu mine și pot spune 
că era liniștit și retras și în 
afara uzinei". Confruntând cu 
cele reținute în articol este 
lesne de înțeles că, pînă aici, 
între cele două puncte de ve
dere nu există nici o contra
dicție. „Contradicția" apare 
atunci cînd, în numele colec
tivului, maistrul Negrilescu , 
face o eschivă de 180 de 
grade. După cum reiese din 
articol, îi cităm în continuare 
cuvintele : „...o parte din
vină o avem noi. colectivul, 
care nu ne interesăm de 
meni, de greutățile lor", 
fect adevărat, numai că, 
nia maistrului este de

pe 
(Dumitru 
mai pot 
deoarece 
tot ceea 
închipui 
Prunaru

o părere, 
ei întrece 
fi putut 
el. Totuși, 
era un om liniștit,

oa- 
Per- 
opi- 
astă

dată pe altă baricadă : ,.Oare 
în acest caz își poate închipui 
cineva că are colectivul vreo 
vină ?" Și tot dînsul con
tinuă : „își face treaba în mod 
conștiincios. îi era sau se 
prefăcea că îi este rușine 
atunci cînd îi făceam obser
vație. Neînțelegerile cu soția 
proveneau din faptul că 
aceasta, avînd doi frați deți
nuți, le trimitea pachete 
penitenciar, lucru cu care 
nu era de acord. Deci nu 
o neînțelegere care să-1 
prime, care să-1 facă pe el 
pabil de o asemenea faptă". Și 
mai deaprte : Atunci ce l-a 
determinat să facă acest 
cru ? Probabil că setea 
cîștig ușor, fără muncă. Sau, 
dacă nu, influența cuiva din 
afară, a unui om care nu fă
cea parte din colectivul nos
tru". Iată, așadar, cum din 
dorința de a evita discuția 
de fond, tovarășul Negri lescu 
își pune întrebări, abordează 
ipoteze, face disocieri, — care, 
de fapt, ajung să... întărească 
obiecțiunile formulate în arti
colul nostru căci : bun cunos
cător al stării de fapt, tovară
șul Negrilescu, ca și colectivul 
în mijlocul căruia lucrează, nu 
aveau oare datoria să-și pună 
aceste întrebări, dar mai ales 
să caute soluții pe măsură, cu 
cîtva timp mai înainte ca Pru
naru să devină infractor ? 
Aceasta era, de ailtfel, conclu
zia articolului nostru.

Din scrisoare înțelegem 
acum, cu atît mai limpede, că 
tovarășii de muncă ai lui Pru
naru. nu și-au făcut mai

la 
el 

era 
de- 
ca-

lu
de

înainte asemenea probleme, 
sau dacă și ie-au făcut, le-au 
„rezolvat" în mod mecanic, 
nepropunîndu-și să cunoască 
elementul esențial — omul — 
ci doar manifestările lui. Cităm 
din nou : „Colectivul nostru a 
luat atitudine împotriva lui în 
ședințele de grupă sindicală, 
unde a fost criticat în 
multe rînduri, pentru că 
senta nemotivat. (...) în 
1970 are penalizări de 4 
cite 10% pentru absențe 
motivate și de 2 ori cîte 
pentru întârzieri". Aici 
mai înțelegem pe tovarășul 
maistru, pentru că aceste mă
suri nu înseamnă. în fond, de
cît achitarea conștiincioasă a 
unor obligații de serviciu : 
cine nu muncește o zi, două, 
nouă — stă scris în lege ! — 
nu are dreptul la remunerație 
pe perioada respectivă. Or, a 
face din acest gest supremul 
act de aplecare asupra soartei 
unui om — cum se pretinde — 
ni se pare o flagrantă exa
gerare. De aceea, continuăm 
să apreciem că, în această pri
vință, colectivul în mijlocul 
căruia a muncit și trăit Du
mitru Prunaru nu a făcut to
tul, că, mai mult, chiar la 
ora actuală (după cum o do
vedește scrisoarea) aici există 
fisuri ce se cer atent și temei
nic sudate. Poate o confrun
tare de opinii, profundă și 
sinceră, a membrilor acestui 
colectiv, pe marginea îndato
ririlor ce le incumbă dincolo 
de textul unor coduri scrise, a 
spiritului de echipă ce trebuie 
să-1 caracterizeze permanent

s-ar cuveni cu precădere, 
siguranță 
conținînd 
mai ales 
cință, pe 
sideră oportun a le anunța își 
va afla spațiu, la locul cuve
nit, în coloanele ziarului 
nostru.

C.U 
că o nouă scrisoare, 
astfel de vești, dar 
măsurile, în conse- 
care colectivul con-

mai 
ab- 

anul 
ori 
ne-

P. S. Să nu fi înțeles, oare, 
tovarășul Negrilescu că între
barea „Ce culoare au ochii lui 
Dumitru Prunaru ?" viza, 
fapt, nu sensul concret 
acestei interogații, 
semnificație : aceea a 
tații de a ne apropia 
meni, de a-i cunoaște 
profund ? Nu credem 
înțeles. La fel cum nu 
crede că, dintr-un articol 
care se scrie negru pe 
„Desigur, nu ne propunem 
aruncăm vina unui individ în 
spinarea colectivului...", tova
rășul Negrilescu a înțeles 
exact... contrariul acestei afir
mații. Sînt cazuri cînd, ne- 
convenindu-ne o anumită dis
cuție, ne grăbim s-o retezăm 
printr-o afirmație contrară 
realității, care îndreaptă con
vorbirea pe o pistă mai „priel
nică". în ce ne privește, nu 
ne lăsăm prinși în acest joc 
și stăruim să întrebăm : „Ce 
culoare au ochii lui Dumitru 
Prunaru, tovarăși din atelie
rul malaxare-granulare 
Uzinei de mase plastice 
București ?“

Poate că încearcă un 
puns și organizația U.T.C.

de 
al 

ci o altă 
necesi- 

de oa- 
cît mai 
că n-a 
putem 
' în 
alb : 

să

al 
din

răs-

I. C.

• PROBA DE NATAȚIE
din cadrul concursului inter
national de pentatlon modern 
de la Budapesta a fost cîști- 
gată de A. Covaci (România) 
cronometrat pe distanța de 
300 m. cu timpul de 3’29” 
5/10. în clasamentul general 
conduce sportivul maghiar 
Kelemen cu 4 238 puncte, ur
mat de compatriotul său 
Bako — 4 008 puncte și Sva- 
tenko (U.R.S.S.) — 3 985
puncte.

Pe echipe, conduce Ujpest 
Dozsa cu 11 688 puncte. Se
lecționata României se află 
pe locul 8 cu 10 583 puncte.
• TENISMANII ROMANI

Ilie Năstase și Ion Tiriac 
s-au calificat în semifinalele 
probei de dublu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de la Bruxelles. In .sferturi", 
cuplul român a eliminat cu 
7—5, 7—5 perechea Ismail el
Shafei (Republica Arabă Unită) — Brian Fairlie (Noua 
Zeelandă). Alte rezultate : 
Dent (Australia), Drysdale (Republica Sud-Africană) — 
Gorman, Smith (S.U.A.) 8—6,
6— 4; Carmichael, Ruffels(Australia) — Drossart, Hom- 
bergen (Belgia) 7—5 3—6, 6—4.

Rezultate din turul II al probei de simplu bărbați : 
Drysdale — Gorman (S.U.A.)
7— 5, 6—1, 7—5; Carmichael — 
Moore (Republica Sud-Africa
nă) 6—8, 3—6, 8—6, 6—1, 6—2; 
Richey (S.U.A.) — Barclay 
(Franța) 6—3 6—3, 6—3; Iova- 
novici (Iugoslavia) — Riessen 
(S.U.A.) 6—1, 6—0, 6—1; Smith 
(S.U.A.) — Ruffels (Australia) 
6—4, 3—6, 9—7, 6—4.

• CEA DE-A PATRA parti
dă dintre marii maeștri so
vietici Viktor Korcinoi și E- 
fim Gheller, care-și dispută 
la Moscova unul din meciu
rile „sferturilor" de finală ale 
campionatului mondial mas
culin de șah, s-a întrerupt la 
mutarea 43-a. în prezent sco
rul este de 2—0 (o partidă 
întreruptă) în favoarea Iui 
Korcinoi.

★
La Vancouver (Canada), 

marii maeștri Bobby Fischer 
(S.U.A.) și Mark Taimanov 
(U.R.S.S.) au întrerupt cea 
de-a doua partidă la mutarea 
a 45-a. Prima partidă fusese 
cîștigată de Fischer.



„ROLUL TINERETU
LUI ÎN PROCESUL 

DEZVOLTĂRII 
SOCIALE"

Reuniunea 
europeană 

de la 
București

Ciclul european de studiu 
privind ,.Rolul tineretului în 
procesul "dezvoltării sociale", 
care se desfășoară la Palatul 
Pionierilor din București, în 
organizarea Diviziei pentru 
problemele sociale a Oficiului 
Națiunilor Unite de la Gene
va în colaborare cu Comite
tul Central al Uniunii Tine
retului Comunist și cu Cen
trul de cercetări pentru pro
blemele tineretului din Româ
nia, și-a continuat ieri lucră
rile cu prezentarea rapoarte
lor grupurilor de lucru asu
pra dezbaterilor privind tema 
„Acțiunea socială".

In continuare a fost ascul
tat raportul principali al reu
niunii privind tema ./Tinere
tul și timpul liber- prezentat 
de Nicole Samuel, expert al 
O.N.U., de la Centrul de stu
dii sociologice al Centrului 
național ai cercetărilor știin
țifice din Franța. Vorbitoarea 
a tratat problemele organiză
rii timpului liber al tinerilor 
și ale funcțiilor pe care a- 
cesta trebuie să le îndepli
nească —- de instruire și e- 
ducare, de relaxare și armuza- 
men; și de „compensare** 
(de manifestare a acelor ca
lități și aptitudini care nu 
pot fi valorificate în proce
sul muncii). Prezentînd rezul
tatele unor cercetări științifi
co asupra acestei teme, ra
portul a subliniat necesitatea 
atît a sporirii fizice a timpu
lui liber — îndeosebi a celui 
.jgrupabil*' — cit și al conți
nutului și diversității acestu
ia, a adaptării formelor la 
dorințele și inițiativele tine
rilor.

Raportul a fost urmat de 
întrebări și discuții, urmînd 
ca dezbaterile asupra acestei 
teme să fie reluate vineri în 
cadrul grupurilor de lucru.

După-amiaza a fost consa
crată unor activități colatera
le. O parte din participanți 
au preferat să aibă discuții 
cu spec-ialiștii români de la 
Centrul de cercetări pentru 
Ftroblemele tineretului. Cei- 
alți au vizitat, împărțiți în 

grupuri, cartiere noi ale Ca
pitalei, Institutul politehnic, 
Grupul școlar al Ministerului 
Industriei Ușoare și Fabrica 
de confecții și tricotaje Bucu
rești.

I-am rusat. pe eițiva oaspeți 
să ne vorbească despre reu
niunea de la București. RU
DOLF MAYER - director ad
junct ai Institutului german 
de tineret (R.F.G.) ne-a spus : 

Această întîlnire este uti
lă în primul rînd ca for pen
tru un larg schimb de opinii, 
e?. întrunind atît reprezen
tanți ai științei teoretice cît 
și ai practicii educative și 
politice în domeniul tineretu
lui din numeroase țări. Reu
niunea nu urmărește rezulta
te concrete. Totuși, sînt con
vins că nici acestea nu vor 
lipsi, căci contactul direct pe 
care ciclul de studiu îl stabi
lește între oameni cu aceleași 
preocupări dintr-un număr a- 
preciabi! de state europene, 
creează posibilitatea de a a- 
junge. de pildă, la o colabo
rare interesantă. Sper de a- 
semenea. să convenim asupra 
unui schimb mai activ și 
continuu de informații. în ce 
privește tema reuniunii, a- 
ceast?. este de interes gene
ral. Necesitatea de a asigura 
participarea concretă și acti
vă a tineretului la dezvolta
re?. socială, iată un punct a- 
supra căruia, în Est și Vest, 
sîntem în deplin acord**.

Transcriem și opinia Iui 
GABOR BOLDIZSAR (Uniu
nea Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară) :

..Considerăm foarte util a- 
cest ciclu de studiu. Pentru 
noi reuniunea comportă o 
semnificație deosebită pentru 
că cercetarea în domeniul 
problemelor tineretului din 
R. P. Ungară nu este încă 
instituționalizată. Este deci 
un nrilej prețios de a avea 
contacte, de a participa la 
dezbateri și ?. cunoaște expe
riența celorlalți. Primele im
presii de Ia discuțiile privind 
educația și acțiunea socială 
sînt de mare interes. Aceste 
probleme există și trebuie să 
știm să Ie soluționăm în moi 
optim La capitolul „educa
ție" țările socialiste au mare
le avantaj că între tineret și 
stat nu există deosebiri de 
scop și se poate colabora ac
tiv la rezolvarea tuturor pro
blemelor. Tn încheiere as dori 
să mulțumesc organizatorilor 
români pentru condițiile bune 
create pentru desfășurarea a- 
cestei reuniuni".

BAZIL ȘTEFAN

SESIUNEA 
SEIMULUI 
POLONEZ

în prezența lui Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a altor conducători 
de stat polonezi, joi au început 
la Varșovia lucrările celei de-a 
14-a sesiuni a Seimului R.P. Po
lone. Pe ordinea de zi a lucră
rilor. menționează agenția 
P.A.P., figurează raportul gu 
vernului cu privire la proiecte
le de lege despre contravenții și 
prevederi suplimentare la lege, 
codul de procedură privind con
travențiile și prevederi supli
mentare la lege.

Seimul a satisfăcut cererea a- 
dresată de Wladyslaw Gomulka 
de a fi eliberat din funcția de 
membru al Consiliului de Stat 
aJ. R.P. Polone.

După cum transmite agenția 
P.A.P., printre invitații care au 
participat la dezbaterile de joi 
ale Seimului s-a numărat și 
Wolfgang Mischnick, președin
tele fracțiunii parlamentare a 
Partidului Liber-Democrat din 
Bundestagul vest-german, aflat 
In vizită la Varșovia.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ;

JAPONIA : La Tokio, pe unul din traseele cailor ferate ai căror 
lucrători s-au aflat în grevă, pietonii circulă pe locurile de 

obicei interzise

Vizita delegației 
române în Cuba

HAVANA 20. — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : Tovarășul Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației guvernamen
tale române la, lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte româno-cubaneze de co
laborare economică și tehnico- 
științifică, împreună cu membri 
ai delegației a vizitat miercuri 
zona minier-industrială Sama 
Luoia din provincia Pinar del 
Rio. în timpul vizitei, oaspetele 
român a fost însoțit de Carlos 
Rafael Rodriguez, președintele 
Comisiei naționale cubaneze de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, ministru de stat, Pe
dro Miret, ministrul industriei 
minelor, combustibilului și me
talurgiei, Augustin Navarete, 
ministru adjunct, șeful Depar
tamentului Minelor, precum și 
de Vasile Mușat, ambasadorul 
României 'la Havana.

Pe aeroportul din Pinar del 
Rio, șeful delegației române a 
fost întîmpinat de comandantul 
Julio Camacho, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-secretar 
al Comitetului provincial de 
partid. Oaspeții s-au îndreptat 
apoi spre Santa Lucia, important 
centru de exploatare și de pre
lucrare a minereurilor neferoa
se. unde au vizitat instalațiile 
moderne ale fabricii „Patrice 
Lumumba". Directorul fabricii, 
Râul Arronte, și specialiști din 
întreprindere au explicat amă
nunțit procesul de producție și 
au vorbit despre perspectivele 
de dezvoltare, în cooperare cu 
România, a acestui centru in
dustrial. în continuare, a fost 
vizitat centrul turistic Viniale.

Comandantul Julio Camacho a 
oferit un dejun în cinstea tova
rășului Gheorghe Rădulesou și 
a persoanelor care l-au însoțit 
în vizita sa. Seara,* oaspeții ro
mâni s-au întors la Havana.

delpestellmtare
Discursul 

președintelui 

R. A. U.
La Cairo a avut loc joi o re

uniune a Adunării Naționale 
egiptene, în cadrul căreia pre
ședintele Anwar Sadat a rostit 
un discurs în legătură cu unele 
aspecte ale politicii interne și 
externe ale Republicii Arabe 
Unite — relatează agenția MEN.

Vorbind despre situația din 
Orientul Apropiat. președintele 
a amintit inițiativa egipteană me
nită să contribuie la realizarea 
păcii în regiune prin redeschi
derea Canalului de Suez, cu con
diția ca trupele israeliene să se 
retragă parțial. în cadrul unui 
program total de - retragere, con
form rezoluției Consiliului de 
Securitate.

Referindu-se la problemele in
terne, Anwar Sadat a afirmat că, 
în cursul săptămînii trecute 
R.A.U. a trăit pericolul devierii 
de la linia trasată de fostul pre
ședinte Gamal Abdel Nasser. El 
a menționat că a cerut procuro
rului genera] să expună în fata 
membrilor Adunării Naționale re
zultatele investigațiilor întreprin
se în legătură cu evenimentele 
recente din țară. Totodată, șeful 
statului egiptean a subliniat că 
Uniunea Socialistă Arabă trebuie 
să fie reconstruită de la bază la 
vîrf și a anunțat că, la 23 iulie, 
se va întruni Congresul poporului 
iar pînă la această dată, Adu
narea Națională își va asuma 
funcțiunile Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe — 
relevă agenția egipteană de presă.

LIMITAREA ÎNARMĂRILOR 
STRATEGICE

CONVOR
BIRILE 

SOVIETO- 
AMERI

CANE
Guvernul Uniunii Sovietice și 

guvernul Statelor Unite ale Ă- 
mericii, . analizînd desfășurarea 
convorbirilor sovieto-america- 
ne cu privire la limitarea înar
mărilor strategice, au convenit 
să-și concentreze eforturile în 
anul în curs în vederea pregă
tirii unui acord privind limita
rea desfășurării sistemului de 
apărare antirachetă — anunță 
agenția TASS. De asemenea, 
s-a convenit ca, la încheierea 
acordului privind sistemul de a- 
părare antirachetă, să fie stabi
lite și unele măsuri în dome
niul limitării înarmărilor strate
gice ofensive. Părțile pornesc 
de la înțelegerea faptului că 
toate acestea vor crea condiții 
mai favorabile convorbirilor ce 
vor urma privind limitarea 
înarmărilor strategice în ansam
blu, convorbiri care vor fi con
tinuate în mod activ.

Pe agenda convorbirilor sovieto*canadiene

REDUCEREA FORȚELOR
ARMATE ÎN EUROPA CENTRALĂ

Intr-o conferință de presă 
organizată la Moscova, unde se 
află în vizită oficială, premie
rul Canadei, Pierre Eliott Tru
deau, a declarat că, în cursul 
convorbirilor sale cu conducă
torii sovietici au fost discu
tate în amănunțime pr,opune
rile făcute de Leonid Brejnev 
cu privire la reducerea forțe
lor armate și a înarmărilor în 
Europa centrală. în ceea ce 
ne privește, a subliniat el, vom 
chibzui ce se poate face pen
tru realizarea acestor propu
neri.

Premierul canadian a anun
țat, de asemenea, că l-a invi
tat pe Aleksei Kosîghin să vi
ziteze Canada, invitația fiind, 
în principiu, acceptată.

• NIKOLAI PODGORNlI, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit joi pe Pierre Elliott Tru
deau, primul ministru al Cana
dei, aflat într-o vizită oficială 
în U.R.S.S.

Cu acest prilej, relatează a- 
genția TASS, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării dintre cele două

țări în întărirea păcii și secu
rității internaționale, precum și 
probleme legate de dezvoltarea 
în continuare a relațiilor eco
nomice și culturale sovieto-ca- 
nadiene. La convorbirea dintre 
Nikolai Podgornîi și Pierre El
liott Trudeau a luat parte Andrei 
Gromîko, ministrul de externe 
al U.R.S.S.

VOTUL DIN SENATUL 
S.U.A. PRIVIND 
„AMENDAMENTUL 

MANSFIELD"
în Senatul S.U.A. s-au desfă

șurat miercuri dezbaterile asu
pra amendamentului Mansfield 
referitor la reducerea cu 50 la 
sută a efectivului trupelor ame
ricane din Europa occidentală și 
asupra unor formule de com
promis prezentate la amenda
ment. Propunerea liderului ma
jorității democrate a fost respin
să cu 61 de voturi, contra 36.

NOTE DE DRUM DIN R. P. D. COREEANĂ

PRIVIND PEISAJUL 
PHENIANULUI...

Ne-am oprit, la un moment 
dat, pe unul din podurile de 
peste Tedongan, fluviul domol 
care străbate Phenianul, ca să 
facem o fotografie. Era plăcut 
ceasul ales de noi pentru trea
ba asta, nici prea devreme, nici 
la prînz : cer senin, soare Iu- 
minînd din belșug podul cu ba
lustrade din beton și, mai ales, 
ceea ce hotărîsem noi să fie fon
dul imaginii — grădinile de 
peste celălalt mal, cu un restau
rant în stil asiatic, cu acoperi
șul ritmat intr-un registru plin 
de curbe și pomi înălțîndu-se 
unii peste alții pe un deal îm
podobit cu foișoare din lemn 
pictat în fel de fel de culori. In
tre două clinuri de verdeață 
plutea, abia distingîndu-se, din 
cauza depărtării, monumentul 
Celima, un postament îngust 
semețit în văzduh, susținînd a- 
colo un armăsar mitologic îna
ripat, purtînd doi călăreți, un 
bărbat cu o carte în mină și o 
femeie strîngînd la piept . un 
snop de spice de orez. Știam 
bine ce reprezintă fiindcă îl vă
zusem și de aproape. Cînd îl 
privești de la doi pași bronzul 
întunecat are o detașare atît de 
fermă pe orizont îneît îți suge
rează organic galopul fugarului, 
în fond o foarte expresivă îm
pletire între simbolul legendar 
al „celor 1 000 de ri" și realita
tea patetică a zilei. Ri-ul e un 
fel de milă coreeană și se spune 
că, odinioară, străbaterea unui 
asemenea spațiu, enorm pentru 
răstimpul dintre răsărit și a- 
murg, figurase printre încercă
rile unui Hercule autohton a 
cărui cavalcadă nu ținea seama 
de dificultățile drumului, exis
tente cu prisosință în cazul folo
sirii unor mijloace de locomoție 
obișnuite.

Fructificînd surse folclorice, 
imaginea de pe soclu traduce 
prin Celima o stare actuală de 
spirit, în care pentru un întreg 
popor rolul de căpătii îl au ma
rile obiective social-politice și 
economice, transformarea depli
nă și fără răgaz a țării, ambiția 
înlăturării oricăror obstacole 
care s-ar opune apropierii sale 
rapide de suprema țintă : bună
stare și fericire pentru toți. 
După o săptămînă petrecută la 
Phenian, Celima a ajuns să fie 
pentru mine toate cite mă în
conjurau — orașul reconstruit 
după bombardamente, autobu
zele, noile cartiere, camioanele, 
canalele de irigații, vagoanele, 
locomotivele, universitatea, lam
pa de sub abajurul căreia se 
revărsa lumina electrică. Ga
lopul simbolic al călărețului 
care străbate o mie de ri de Ia 
răsăritul și pînă la apusul soa
relui înseamnă, astăzi, materia
lizarea în fapte a unei politici 
de industrializare rapidă, de a- 
nulare treptată a unui trecut

de înapoiere, rezultat al ocupa
ției străine.

La Expoziția realizărilor eco
nomice industriale și agrare ale 
R.P.D. Coreene deschisă la Phe
nian detaliile sînt și mai vizibi
le pentru că oferă o viziune a 
lor în bloc. Asigurîndu-și, în 
ultimii 13 ani, un ritm mediu de 
creștere a producției industria
le de peste 19 la sută și dezvol-

rații : peste 40 000 kilometri de 
canale și aproape 10 000 de sta
ții de pompare a apei. Ultimii 
15 ani au văzut crescînd mai 
bine de 300 de întreprinderi, lo
calități altădată anonime — 
Wonsan Kanseu, Hînnam, Sin- 
juju, Hochun, Pukciong, Jau- 
gin, Supung, Kangee, Hamhîn. 
Tchengsu, devenind rînd pe 
rînd renumite în siderurgie, în

Imagine de pe un șantier de construcții navale din 
R. P. D. Coreeana

tîndu-și cu precădere industria 
constructoare de mașini, R.P.D. 
Coreeană a ajuns să producă 
utilaje de înaltă tehnicitate, 
nave de transport și frigorifice 
de pescuit de 5 000 tone, prese 
hidraulice de 3 000 și 6 000 tone, 
camioane cu capacitate de încăr
care de pînă la 25 tone, trac
toare, mașini agricole, escava- 
toare, buldozere, locomotive 
Diesel și electrice, vagoane, in
strumente de precizie, motoare, 
o gamă diversă de bunuri de 
larg consum. Pe harta țării au 
apărut puternice centre in
dustriale, hidrocentrale, combi
nate chimice, textile, cărora ii 
se adaugă eforturile de moder
nizare a agriculturii, materiali
zate în rețelele de hidroamelio

construcții de mașini, în chi
mie, în hidroenergetică, adu- 
cîndu-și o contribuție decisivă 
în renașterea țării. Iar capitala 
își adaugă mereu noi edificii 
publice și fabrici. In zona de 
vest am văzut construindu-se 
cartiere moderne formate din 
blocuri de locuințe cu 10—15 
etaje.

De pe podul pe care ne opri
sem se zăreau rotindu-se în 
transparența orei din apropiere 
de miezul zilei brațe de maca
rale. Le urmăream atent și, în 
clipa aceea, . prietenul care ne 
fotografia a apăsat pe declanșa
tor.

MIRCEA TACCIU

Ceremonia de la Lisabona
$7 realitățile... de peste mări

S
întem acolo pentru 
a rămîne". Acesta 
a fost leit-moiîvul 
discursului pe care 
premierul portu
ghez Caetano l-a 

rostit la ceremonia care a avut 
loc joia trecută în capitala lusi
tană. în cadrul acestei ceremonii, 
căreia autoritățile de la Lisa
bona i-au făcut mare publici
tate, a fost atribuit recent în
ființatul ordin „Pentru meritul 
civil" unui număr de 300 coloni 
portughezi din așa numitele te
ritorii portugheze „de peste 
mări" (Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau).

în spatele optimismului dip 
discursul emfatic al doctorului 
Caetano, in spatele festivității 
pompoase de Ia Lisabona, se 
ascunde, însă, deruta colonilor 
și pesimismul pronunțat al u- 
nora dintre personalitățile mar
cante ale actualului regim por
tughez.

Avem în față textul unei de
clarații care contrastează vio
lent cu pateticul „Sîntem acolo 
pentru a rămîne". O cităm : „Si
tuația noastră pe teritoriile a- 
frieane se apropie de punctul 
în care nu vom mai putea re
zista presiunilor. Din punct de 
vedere militar mijloacele noas
tre sînt de pe acum insuficien
te". Autorul acestei declarații 
făcute unor ziariști vest-ger- 
raani este ministrul de război al 
Portugaliei, Manuel Gomez de 
Aranjo. El știe bine ce spune. 
De doisprezece ani de zile, gu
vernul de la Lisabona trimite 
împotriva forțelor de eliberare 
mii de soldați cu armament din 
cel mai modern (totalul milita
rilor portughezi din teritoriile 
africane se ridică azi la 135 000). 
Rezultatul l-a definit laconic 
chiar Manuel Gomez de Aranjo, 
omul cel mai competent în ma
terie : „Rebelii tind să-și in
staureze controlul asupra între
gului teritoriu". Succinta dez
văluire ministerială poate fi 
completată cu relatările a doi 
reporteri care au vizitat recent 
Guineea-Bissau și, respectiv. 
Angola. „Insurgenții — scrie re
porterul vest-german Ted Hein
rich in FRANKFURTER RUND- 
SCHAU — controlează două 
treimi din teritoriul guincez. 
Portughezii dețin încă principa
lele orașe unde s-au baricadat 
pur și simplu îndărătul sirmei 
ghimpate și unde aprovizionarea 
este adesea precară. Forțele re
bele africane au tăiat de fapt 
in două teritoriul tării și au 
izolat complet portul Bissau, ca
pitala administrativă, de avan
posturile portugheze din inte
rior... Doi ofițeri (portughezi 
n.n.) mi-au spus că spitalele 
militare sini aglomerate, incit, 
în fiecare săptămînă pleacă cel

Combatanți ai Frontului de eliberare din Mozambic :
ghezii sînt, practic, în defensiva"...

„Portu-

puțin un avion pentru a tran
sporta excedentul de răniți în 
metropolă... Colonii portughezi 
trăiesc sub o veritabilă stare de 
asediu in așezări și ferme pă
zite de armată, ei înșiși mereu 
înarmați.... Rapoartele oficiale 
apreciază că numărul membrilor 
detașamentelor regulate ale a- 
fricanilor trece de 80 000. în 
același timp, pe măsură ce si
tuația devine mai dificilă mo
ralul militarilor portughezi se 
deteriorează rapid. Numărul de
zertorilor din cea de-a doua ju
mătate a anului trecut s-a ridi
cat la circa 500".

în L’ESPRESSO, reporterul 
italian Carlo Grigoretti notează 
despre Angola din aceste zite pe 
baza observațiilor sale de călă
torie : ..Portughezii sînt. practic, 
în defensivă permanentă. Cele 
120—130 de posturi administra
tive rămase în spatele partiza

nilor africani care controlează o 
parte considerabilă a teritoriului, 
nu mai au, în foarte multe ca
zuri, decît funcția simbolică de 
a face să fluture steagul portu
ghez. Posibilitățile lor operațio
nale sînt cvasi nule".

Astfel stînd lucrurile, emfaza 
afișată la ceremonia de Ia Li
sabona poate fi evaluată la va
loarea ei reală. în urmă cu 
cîtva timp, in 1954, britanicii 
instituiau distincția „Colonial 
Police Medal" cu care erau de
corați colonii englezi partici
panți la reprimarea luptei de 
eliberare din Kenya. Cîțiva ani 
mai tîrziu. bătrînul Albion pă
răsea pămîntul kenyan.

Este un precedent instructiv 
pentru inițiatorii portughezi ai 
ceremoniei de la Lisabona...

E. R.

De asemenea, au fost respinse 
variantele de compromis.

Dezbaterile, ca și votul, au 
fost precedate de o masivă cam
panie declanșată de administra
ție pentru a determina Senatul
să nu accepte nici unul dintre 
textele propuse. în ciuda res
pingerii propunerilor de reduce
re a trupelor americane din Eu
ropa occidentală, dezbaterile re
levă însă — după cum aprecia
ză agenția Associated Press — 
„existența unui larg consens în 
rîndul senatorilor că o reducere 
a trupelor americane din Euro
pa trebuie să fie operată**.

• LA PRAGA s-a deschis joi 
expoziția de fotografii „50 de 
ani ai Partidului Comunist Ro
mân", organizată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și ambasada 
română în R.S.C.

La vernisaj, au luat cuvîntul 
ambasadorul României la Praga, 
Ion Obradovici și Josef Valența, 
membru al comisiei centrale dc 
revizie și control a P.C. din 
Cehoslovacia, redactorul șef al 
revistei „Viața de partid".

Premierul englez 
la Paris

• JOI au început la Paris con
vorbirile oficiale dintre pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou, și premierul britanic, E- 
dward Heath. în centrul discu
țiilor se află principalele aspec
te ridicate de cererea Angliei de 
a adera la Piața comună.

Deși prima rundă a convorbi
rilor Pompidou—Heath s-a des
fășurat în cel mai strict secret, 
agenția France Presse relevă că 
interlocutorii au examinat, în
tre altele, rolul pe care ar urma 
să-1 joace preconizata Piață co
mună lărgită pe planurile eco
nomic, comercial și al politicii 
externe.

Recepție la Pekin
• LUÎND cuvîntul la recepția 

în cinstea delegației economice 
guvernamentale italiene, condu
să de Mario Zagari, ministrul co
merțului exterior, care se află 
într-o vizită la Pekin, ministrul 
comerțului exterior al R. P. 
Chineze, Pal Sian-kuo, a re
levat că, în ultimii ani 
schimburile comerciale și cul
turale dintre R. P. Chineză 
și Italia s-au dezvoltat. Stabili
rea de relații diplomatice în no
iembrie 1970, între cele două 
țări — a spus el — este semni
ficativă în istoria Chinei și Ita
liei si este în concordanță nu 
numai cu aspirațiile celor două 
popoare și cu interesele celor 
două țări, ci si cu evoluția si
tuației internaționale. Guvernul 
chinez sprijină consecvent, sta
bilirea și dezvoltarea de relații

• GUVERNUL dominican 
a decretat închiderea pe o 
perioadă nelimitată a cole
giilor particulare din capitală 
ca urmare a demonstrațiilor 
de protest ale studenților și 
corpului profesoral împotriva 
activității teroriste, desfășura
te de grupările de dreapta, și 
a repres-iunii polițienești.

După cum s-a mai anunțat, 
în această săptămînă în cen
trele universitare din Repu
blica Dominicană au izbucnit 
grave incidente între studenți 
și poliție în cursul cărora 
s-au înregistrat 11 răniți și 
peste îoo de manifestanți a- 
restați.

cu țările care au sisteme so
ciale diferite, pe baza principii
lor respectului mutual al suve
ranității și integrității teritoria
le, neamestecului în treburile 
interne, egalității și avantajului 
reciproc.

Remaniere la 
Freetown

• PREȘEDINTELE Republi- 
cii Sierra Leone, Siaka Stevens, 
a procedat la o remaniere a 
guvernului. Conducerea Minis
terului de Externe a fost pre
luată de Solomon Pratt, care îl 
înlocuiește pe Cyril Patrie Fory,

PE

numit ministru al sănătății. Mi
nistru al finanțelor a devenit 
Christian Kamara-Taylor, iar 
Sembu Forna a fost desemnat 
ministru al agriculturii și re
surselor naturale.

• JOZEF CYRANKIEWICZ, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, l-a primit pe 
Wolfgang Mischnick, președin
tele fracțiunii parlamentare a 
Partidului Liber-Democrat, din. 
Bundestagul vest-german, aflat 
în vizită la Varșovia.

în cursul convorbirii, rela
tează agenția PAP, au fost abor
date aspecte privind procesul 
normalizării relațiilor dintre 
R.P. Polonă și R.F. a Germaniei, 
în special problema ratificării 
tratatului dintre cele două țări, 
semnat în decembrie 1970, la 
Varșovia. De asemenea, adaugă 
P.A.P., au fost examinate unele 
aspecte privind conferința gene-

București. Piața „Sclnteii", Tei. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se faa la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții.

Lansarea stafiei 
automate „Mars-2"

în conformitate cu programul de studiere a spațiului cos
mic și a planetelor sistemului solar, U.R.S.S. a procedat 
miercuri, la ora 16,23 G.M.T., la lansarea unei stații inter
planetare automate „Mars-2“, anunță agenția TASS.

Scopul principal al lansării îl 
constituie realizarea unei serii 
de experiențe științifice pricind 
planeta Marte și spațiul din a- 
propierea acesteia. în plus, în 
cursul zborului stației între Pă-

ral-europeană în problemele 
securității și colaborării pe con
tinent.
• KICO NGIELA, ministrul 

comerțului al Albaniei, a primit 
pe Boris Șnuderl, adjunct al 
secretarului federal pentru co
merțul exterior al iugoslaviei, 
care se află la Tirana pentru a 
purta tratative în vederea în
cheierii acordului comercial pe 
cinci ani iugoslavo-albanez. In 
timpul convorbirii purtate cu a- 
cest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării economice dintre 
cele două țări, relatează agenția 
Taniug.

întrevederile lui 
G. Jarring

NEW YORK. — Reprezen
tantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring, a a- 
vut miercuri seară la New York 
o întrevedere cu reprezentantul 
Israelului la Organizația Națiu
nilor Unite, Joseph Tekoah, 
consacrată situației din Orientul 
Apropiat, anunță agenția France 
Presse. în zilele precedente, di
plomatul suedez a avut, de a- 
semenea, contacte cu reprezen
tantul R.A.U., Mohammed El 
Zayat, cu ambasadorii celor pa
tru mari puteri, la O.N.U., pre
cum și cu secretarul de stat a- 
merican, William Rogers. Agen
ția menționată apreciază că a- 
ceste întrevederi ale lui Gunnar 
Jarring nu au constituit de fapt 
reluarea misiunii sale de me
diere.

La frontiera Zambiei 
cu Angola

• NOI incidente s-au înregis
trat în Zambia, în apropierea 
frontierei cu Angola, în ace
eași regiune în care au avut 
loc duminică incursiuni ale 
unor grupuri armate prove
nind din colonia portugheză, 
relatează agenția zambiână de 
presă.

mînf șl Marte se cor studia și 
proprietățile plasmei solare, ale 
razelor cosmice și radiației.

Potrivit agenției TASS, stația 
interplanetară „Mars-2“, care 
are o greutate de 4 650 kg., a 4 
fost plasată pe o orbită teres
tră de „parcare" înainte de a 
fi înscrisă pe traiectoria spre 
Marte, „Marș-2" a părăsit a-
ceastă orbită intermediară la 
ora 17,53 G.M.T. Datele telerne- 
trice arată că parametrii traiec
toriei sînt aropiați celor stabi
liți prin calcul. In cursul zboru
lui, care ca dura peste 6 luni, 
sînt prevăzute manevre de co
rectare a traiectoriei. Stația va a- 
junge în apropierea planetei 
Marte în noiembrie a.c„ după 
ce va fi parcurs o distață de 470 
milioane km.

PROTEST
Al M.A.E. Al
R.D. VIETNAM

Un purtător de cuvînț al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în 
care condamnă bombarda
mentele întreprinse de avia
ția americană în ultimul timp 
asupra teritoriului nord-vlet- 
namez. Declarația menționea
ză, că la 17 mai, avioane a- 
mericane, printre care și a- 
vioane de tipul „B-52“, au 
bombardat localitatea Huong 
Lap. Totodată, baterii de ar
tilerie americane, amplasate 
în partea de sud a zonei de
militarizate, au bombardat 
localitatea Vinh Son. Bom
bardamentele, reluate la 18 
mai și asupra altor localități 
din provincia Ha Tinh, au 
provocat pierderi de vieți o- 
menești și bunuri materiale.

Ministerul Afacerilor Ex
terne, se subliniază în decla
rație, cere ca S.U.A. să pună 
capăt definitiv tuturor acte
lor de încălcare a suverani
tății și securității R. D. Viet
nam.
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