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________ general-maior Ion COMAN _______
adjunct al ministrului Forțelor Armate

Muzeul Doffana a cunoscut 
duminică o mare afluenfă de vi
zitatori. Mai mult de 10 000 de 
oameni ai muncii din București, 
Argeș, Dobrogea, Oltenia, Cluj, 
Bacău și alte regiuni ale țării au 
vizitat duminică Muzeul, unde 
au (ost redeschise noi secții. 
Sînt expuse aici documente ce 
oglindesc momente importante 
din istoria partidului, documen
te privind răscoala ciocănarilor 
de la Salina din Telega și alte 
acfiuni revoluționare de la în
ceputul secolului XIX. Legale de 
momente importante ale activi
tății revoluționare, pentru liber
tăți democratice și apărarea in
dependentei și integrității pa
triei, împotriva pericolului fas
cist și a expansiunii Germaniei 
hitleriste sînt prezentate mărtu
rii emofionante despre lupta de-

In timpul lansării Foto : M. Cioc

UN NOU TIP DE NAVĂ
momentele 
din viafa 
nostru (și

REALIZAT IN ȚARĂ
OLTENIȚA (coresp. „Scîn- 

teii). — Constructorii de 
nave de la Șantierul naval- 
Oltenița au trăit ieri un e- 
veniment de seamă : lan
sarea la apă a primului 
spărgător de gheată și 
salvator de nave naufra
giate realizat la noi în fă
ră. La festivitatea lansării 
au participat constructori 
și invitați împreună cu 
familiile lor. în aplauzele 
celor de față, pioniera 
Silvia Dumitrescu, fiica 
maistrului Aurel Dumi

trescu, a dat tradiționalul 
semnal de lansare cioc
nind o sticlă de șampanie 
de prova navei. A urmat 
semnalul prelung al sire
nelor și nava a primit bo
tezul apei înspumegate.

Inginerul Ion Crisfea, 
directorul șantierului, ne-a 
prezentat unele caracte
ristici tehnice ale noului 
vas. Nava „Voinicul”, re
morcher fluvial, maritim, 
oceanic, fără limite de 
clase, cu o lungime de 58 
m și 11 m lă(ime, este

prin excelentă o navă teh
nică, dintre cele mai com
plexe realizate la noi în 
(ară. Ea poate interveni o- 
perafiv la salvarea nave
lor în pericol de scufun
dare și va asigura efec
tuarea în condifii optime 
pe timpul iernii a trans
porturilor navale pe Du
năre. „Voinicul" este do
tat cu instalafii de stinge
re a incendiilor și de e- 
vacuare a apei. Are o pu
tere de 2 200 C P ; co

manda este centralizată, 
de la cabină.

După brigăzile de con
structori, montori și meca
nici de instalafii, care au 
participat la construcfia 
navei, în urma lansării au 
intrat în acțiune brigăzi
le de electricieni, mon- 
tatori mecanici și de a- 
menajări inferioare.

Constructorii au închi
nat această importantă 
realizare aniversării Parti
dului Comunist Român.

REGIUNEA MARAMUREȘ
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CE FRINEAZA 
INVESTIȚIILOR

Cea mai mare parte din lucrările 
de investiții destinate unităților 
miniere din regiunea Maramureș 
sînt realizate de Trustul de con
strucții și montaje miniere din 
Baia Mare. Au trecut mai mult de 
trei luni și jumătate din acest an. 
Care este stadiul lucrărilor pe' șan
tierele trustului ?

Să ne oprim mai pe larg la șan
tierul de la exploatarea minieră 
Șuior. în lunile ianuarie și februa
rie, pe acest șantier s-a realizat 
numai 40 la sută din planul tri-

TELEGRAMĂ
TOVARĂȘULUI ANTONIN NOVOTNY

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace 

TOVARĂȘULUI JOSEF LENART 
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

P r a g a

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dv. 
și întregului popor cehoslovac un cald salut tovărășesc și cele mai cor
diale felicitări, cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată inima de suc
cesele remarcabile pe care harnicul și talentatul popor cehoslovac le-a 
obținut, sub conducerea Partidului Comunist, în opera de construite și 
dezvoltare multilaterală a societății socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, între Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă se vor dezvolta continuu pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele po
poarelor român și cehoslovac, al unității țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste internaționale, al forțelor progresului și păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, dv. și poporului frate cehoslovac, noi suc
cese in activitatea consacrată înfloririi continue a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, triumfului ideilor socialismului și păcii în lume.

REALIZAREA 
MINIERE ?

mestrial. Se impunea ca în luna 
martie, conducerea trustului să ia 
măsuri pentru urgentarea lucrări
lor. Contrar așteptărilor, planul o- 
perativ pentru luna martie, în loc 
să fie mărit, a fost diminuat cu 
285 000 lei. în cele din urmă nici a- 
ceastă previziune nu a fost reali
zată.

Care sînt cauzele rămînerii în 
urmă ? Constructorul reproșează 
beneficiarului predarea cu întâr
ziere a documentației la cele două 
mari obiective (silozurile G 3 și 
G 4), neeliberarea la timp a am
plasamentelor respective, precum 
și tărăgănarea încheierii unor 
contracte. Lucrările la silozul G 4 
nu au putut fi începute, întrucît 
nici pînă la sfîrșitul lunii martie nu 
s-a deschis finanțarea. Documen
tația silozului G 3 s-a predat cu o 
întârziere de 31 de zile. Ritmul lu
crărilor la acest obiectiv este în
cetinit și din cauză că nu a fost 
eliberat terenul pe care se află o 
haldă de minereu, unde urmează 
să se înalțe construcțiile și ame
najările respective.

Nu poate fi scăpat din vedere 
nici faptul că silozul G 3 se află 
la cea de-a... cincea variantă a so
luției de proiectare. Este bine că 
IPROMIN-ul se ocupă de adopta
rea unor soluții moderne, mai efi
ciente. Dar firesc ar fi fost să pre
cizeze cea mai bună variantă încă 
înainte de începerea lucrărilor. Din 
această cauză lucrările — începute 
în august 1965 — au fost oprite în 
cîteva rînduri.

Deși fondurile pentru organizarea 
șantierului au fost solicitate de 
unitatea constructoare încă din au
gust anul trecut, Trustul de con- 
strucții-montaje miniere București, 
ca for tutelar, nu le-a virat decît 
în 1966. Cu întârziere au fost tri-

(Continuare în pag. a II-a)

n toate 
deosebite 
poporului 
au fost atîfea în lunga 
și zbuciumata lui isto- 
foafe epocile lui de 

afirmare, ceea ce i-a
rie I), în 
avînt și 
hrănit ființa și i-a înflăcărat ela
nurile a fost unirea în jurul unei 
idei supreme, devenită ideal de 
via)ă, ideal de luptă.

Au fost acele momente și a- 
cele epoci în care poporul și-a 
ridicat conducători, și-a creat 
forțe capabile să facă, după ex
presia unui cărturar patriot, „gîn- 
direa să zboare în inima poporu
lui".

IDEAL
Ion BRAD

pas sărbătoresc al istoriei noas
tre — patruzeci și cinci de ani 
de la înfiinjarea Partidului Co
munist Român — timp în care 
într-adevăr gîndirea cea mai 
înaltă, filozofia cea mai adîncă 
înflăcărează inima poporului ro
mân, este bine și drept să avem 
conștiinfa trează a tuturor efor
turilor făcute de înaintașii noștri 
pentru ca să existe această forță 
unică, acest flux măref ca apele 
Dunării ce adună în matca lor 
toate arterele în care pulsează 
pămînful tării. A existat o adevă
rată sete a acestui timp istoric, 
un efort dus adeseori pînă la 
sacrificiu pentru a-l realiza, o 
muncă titanică a predecesorilor 
noștri. Comuniștii români se pot 
considera pe bună dreptate ur
mașii demni, continuatorii într-o 
epocă fără precedent, ai tuturor 
patriofilor care nu numai că au 
năzuit, dar ău și. militat pentru 
unirea tuturor energiilor creatoa
re într-un ideal luminos, într-o 
forță unică, indestructibilă, a pro
gresului și fericirii acestui popor.

Partidul Comunist Român este 
un răspuns, peste veacuri și de
cenii, la marele efort pe care 
muncitorimea, mișcarea socialis
tă din țara noastră l-au preluat 
de la generațiile anterioare și în 
mod deosebit de la revoluțio
narii din 1848. Lor, acestor minți 
luminate și inimi încinse de 
focul sacru al patriotismului, li 
se adresa spiritul efervescent și 
lucid al Bălcescului prin acesle 
cuvinte : „Timpul grăbește să ne 
ridicăm caracterile, să smulgem 
egoismul din inima noastră, să 
ne pătrundem de misiunea 
Românilor. E timpul de lucru 
și de o gîndire serioasă. E 
timpul să ne dăm mîna, să for
măm o unire frățească și să 
jurăm pe atîția secoli de sclavie 
că nu vom pregeta pînă nu vom 
lumina poporul. Datoria noastră 
e mare ; trebuie să știm a ne 
ridica pînă la dînsa”.

(Continuare în pag. a II-a)

T E L E G R A M Ă
NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA

secretar general Președintele Consiliului de Stat
al Comitetului Central al Republicii Socialiste România 

al Partidului Comunist Român
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a transmis președintelui Republicii Irak, generalul Abdul 
Rahman Mohammed Aref, o telegramă de felicitare cu ocazia alegerii 
sale în această funcție.

Mulțumind pentru felicitări, generalul Abdul Rahman Mohammed 
Aref a adresat cele mai bune urări președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în cartea de aur a istoriei po
porului român, ziua de 9 Mai este 
înscrisă la loc de cinste. La această 
dată, în urmă cu 89 de ani, a fost 
proclamată independența de stat, 
eveniment memorabil pe dru
mul făuririi și consolidării Româ
niei moderne. Și, tot la 9 Mai, se 
împlinesc 21 de ani de la măreața 
victorie a popoarelor asupra fas
cismului german, la care România 
a adus o contribuție de seamă. 
Cele două evenimente constituie 
jaloane epocale ale luptei de 
veacuri ale poporului român pen
tru libertate și independență na
țională, pentru bunăstare și pro
gres social.

Răsfoind cronica vremii, parcă 
simți și astăzi freamătul și entu
ziasmul mulțimilor care înconjurau 
în acel 9 Mai 1877 clădirea parla
mentului, ecoul solemnelor cu
vinte rostite de înflăcăratul patriot 
Mihail Kogălniceanu : „...sîntem in
dependenți, sîntem națiune de sine 
stătătoare...". Ele dădeau expresie 
unei năzuințe scumpe a maselor, 
pentru a cărei împlinire și-au văr
sat din belșug sîngele de-a lungul 
vremii.

Abia proclamată, independența 
a trebuit să fie apărată și conso
lidată pe cîmpurile de luptă ale 
războiului din 1877-1878 — război 
drept, de eliberare de sub jugul 
otoman. Pătrunși de o nețărmurită 
dragoste de țară, manifestînd înalte 
virtuți vitejești, ostașii români, 
luptînd cot la cot cu armatele ruse 
și cu voluntarii bulgari, au înscris 
nepieritoare pagini de eroism în 
bătăliile purtate la Plevna, Raho
va, Grivița și Smîrdan.

Continuînd șirul marilor acte ale 
istoriei naționale din secolul tre
cut — revoluția din 1848 și Unirea 
Principatelor de la 1859 — cuceri
rea independenței de stat a în
semnat obținerea egalității juridice 
a țării cu toate statele suverane, a 
creat condiții propice pentru evolu
ția ascendentă a României, precum 
și pentru lupta maselor pentru 
transformări sociale. Dar în timpul 
dominației burghezo-moșierești, 
țăranii, muncitorii, alte pături 
populare care au purtat tot greul 
războiului au fost frustrate de roa
dele luptei lor.

Ste. gul apărării independenței și 
al progresului social a fost preluat 
și dus cu cinste mai departe de 
către forța cea mai înaintată a 
societății — proletariatul, de miș
carea muncitorească și socialistă 
din țara noastră. O etapă hotă- 
rîtoare în această luptă a în
ceput o dată cu nașterea Partidului 
Comunist Român, a cărui glorioasă 
existență de 45 de ani a fost săr
bătorită cu entuziasm de întregul 
nostru popor. Acționînd ca avan
gardă a mișcării antifasciste, unind 
în jurul său toate forțele patrioti
ce, partidul a îmbinat în perma
nență lupta împotriva exploatării 
și asupririi cu lupta pentru o rea
lă independență și suveranitate a 
țării.

în anii grei ai celui de-al doilea 
război mondial, declanșat de impe
rialismul hitlerist, față de primej
dia gravă ce plana asupra Europei 
și lumii, forțe uriașe din numeroa
se țări s-au ridicat împotriva duș
manului cotropitor, formînd coali
ția antihitleristă din care făceau 
parte U.R.S.S., Anglia, S.U.A. și 
căreia i s-au alăturat apoi alte 
țări. Greul acestui război, cel mai 
crîncen din întreaga istorie uni
versală, a apăsat pe umerii po
porului sovietic, care, sub condu
cerea partidului lui Lenin, s-a ri
dicat ca un singur om pentru apă
rarea patriei sale, pentru salvarea 
omenirii de fascism. Desfășurînd 
operații ofensive de o amploare 
fără precedent, glorioasa armată 
sovietică a zdrobit pas cu pas ma
șina de război hitleristă — ultima 
și cea mai disperată rezistență a 
trupelor fasciste fiind înfrîntă în 
gigantica bătălie de la Berlin, care 
a pecetluit soarta Germaniei na

ziste, silind-o să capituleze fără 
condiții. La măreața cauză a Vic
toriei a adus un însemnat aport 
mișcarea de rezistență a popoare
lor subjugate de hitleriști. La nu
mai cîteva luni a fost scos din lup
tă imperialismul japonez, la zdro
birea căruia o contribuție impor
tantă a adus-o poporul chinez.

în România, lupta de eliberare 
s-a dezvoltat încă de la începutul 
războiului ; comuniștii, sfidînd te
roarea, temnițele și plutoanele de 
execuție, au luptat neobosit pen
tru mobilizarea într-un front co
mun a tuturor forțelor patriotice, 
călăuzindu-le în numeroase ac
țiuni de sabotare a mașinii de 
război fasciste. în memorabila zi 
de 23 August 1944, dictatura mi- 
litaro-fascistă a fost răsturnată, ar
mata și formațiile patriotice tre- 
cînd la dezarmarea unităților mili
tare germane. Prin lupte grele, s-a 
eliberat Capitala și cea mai mare 
parte a teritoriului țării. O dată cu 
insurecția victorioasă, organizată și 
condusă de Partidul Comunist Ro
mân, în istoria țării noastre s-a 
deschis larg drumul eliberării po
porului român, al progresului so
cial. România a trecut de partea 
coaliției antihitleriste, întreaga ar
mată română a întors armele îm
potriva Germaniei fasciste. Dînd 
dovadă de un fierbinte patriotism, 
de abnegație și eroism de masă, 
armata română, cot la cot cu ar
mata sovietică, a luptat pentru 
zdrobirea și alungarea trupelor hit- 
leristo-horthyste de pe întreg teri
toriul țării și a continuat acțiunile 
militare dincolo de hotarele țării 
participînd activ la eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, pînă la vic
toria finală asupra fascismului. E- 
fectivele militare angajate de Ro
mânia în războiul antihitlerist, în- 
cepînd cu operațiunile din timpul 
insurecției și pînă la 9 mai 1945, 
s-au ridicat la aproape 540 000 de 
oameni; unitățile și marile unități 
ale armatei române au străbătut 
peste 1 000 km în dispozitivul ina
mic, acoperindu-și steagurile de o 
glorie nepieritoare. Pest a 300 000 de 
soldați, subofițeri și ofițeri români 
au fost distinși pentru faptele lor 
de bravură și vitejie cu decorații 
românești, sovietice și cehoslovace. 
Pe drumul aspru al războiului eli
berator, jertfele de sînge ale arma
tei noastre s-au ridicat la aproxi
mativ 170 000 de militari români. 
La chemarea partidului „Totul 
pentru front, totul pentru victo
rie !“, a răspuns întregul nostru po
por care înfruntînd greutăți și pri
vațiuni, a susținut frontul anti
hitlerist ; contribuția economică a 
României la războiul antihitlerist 
s-a ridicat la circa 770 milioane do
lari.

Poporul nostru poartă veșnică 
recunoștință și va cinsti deapururi 
amintirea ostașilor și ofițeri
lor români, luptătorilor antifas-

(Continuare în pag. a IlI-a)

finufilor politici comuniști din 
Doftana împotriva terorii, pen
tru îmbunătățirea regimului din 
închisoare, legătura lor cu cei 
din alte închisori din (ară, cu 
masele din afară, sprijinul dat 
detinufilor de către muncitorii 
din Valea Prahovei. Sînt expu
se documente care redau larga 
mișcare organizată de partidul 
comunist pentru amnistie, mișca
re la care au participat munci
tori, (ărani, intelectuali de frun
te, reprezentanți ai diferitelor 
organizații politice democratice, 
în secțiile Muzeului sînt expuse, 
de asemenea, documente care 
reflectă larga activitate politică, 
ideologică și culturală desfășu
rată în închisoare de către co
muniști și alți definuti antifas
ciști.

(Agerpres)

Moment de... concentrare. (La eta
pa finală a concursului de mate
matici pe țară au participat 315 

elevi)
Foto : Gh. Vlnțilă

In Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU

Partidul Comunist Român-continuator al luptei 
revoluționare și democratice a poporului român, 
al tradițiilor mișcării muncitorești și socialiste 

din România
Lucrarea a fost tipărită într-un tiraj de masă.

S-au deschis ștrandurile
Vremea călduroasă din 

ultimele zile — mercurul 
termometrelor a urcat pînă 
aproape de 30 grade — 
a determinat deschiderea 
ștrandurilor cu circa 2 — 
3 săptămîni mai devreme, 
ca în alți ani. Sîmbătă 7 
mai și-au deschis porțile 
Floreasca 1 și 2, Băneasa 
5 și 7 și Libertății, iar du
minică 8 mai, Snagovul. 
Cum s-au pregătit cei ce 
le gospodăresc pentru a- 
cest eveniment ? Ce nou
tăți oferă ele vizitatorilor ? 
Folosind timpul prielnic 
zeci de instalatori, vopsi
tori, zidari, lăcătuși, horti
cultori au lucrat de zor 
pentru a asigura vizitato
rilor condiții corespunză
toare de recreare și dis
tracție.

La Floreasca 1 și 2, 
care împreună au o ca
pacitate de 23 500 locuri, 
vizitatorii găsesc noi a- 
menajări. In sezonul ac
tual, suprafața lor a fost 
extinsă cu încă 5 000 m.p. 
Nisipul fin pentru plajă a 
fost adus din cariera si

tuată în noul cartier bucu- 
reștean Balta Albă. Pe 
marginea lacului, în incin
ta ștrandului Floreasca 1, 
au fost construite încă 3 
bazine de înot, din care 
unul pentru copii, și s-au 
montat noi dușuri. Sub ni
velul apei s-au întărit ma
lurile cu pereuri din plăci 
prefabricate pe circa 40

compartimentat, avînd o 
suprafață de 3 500 m p.

Tot pe malul lacului 
Băneasa se află un mic 
complex balnear, cu o ca
pacitate de cîteva sute 
de locuri — ștrandul 
C.F.R. Salariați și pensio
nari ceferiști vin aici cu 
recomandații medicale, 
pentru tratament. Cura du-

In capitală
mp. O dată cu deschide
rea, echipe de înotători 
calificați supraveghează 
din bărci dotate cu colaci 
de salvare și saule pe 
cei ce fac baie. Cetățeni
lor care vin la ștrandul 
Floreasca 2 cu tramvaiul 
nr. 5 li se asigură tra
versarea lacului cu două 
vaporașe, un bac și o șa
lupă.

La Băneasa 7, cu 2 000 
de locuri (se ajunge cu 
troleibuzele 81 și 82) se 
mai construiește un solar

rează 18 zile, cu nămol 
adus de la Techirghiol. 
Pregătirile pentru inaugu
rarea noului sezon sînt în 
toi : se repară instalațiile 
sanitare, se amenajează 
cabinetele medicale. Aici 
vor mai funcționa un club 
și o bibliotecă.

Și în celelalte ștranduri 
pregătirile pentru deschi
dere se desfășoară din 
plin. Izvorul (fost Braga- 
diru), situat în centrul 
orașului, pe strada Dr.

Stalcovici (mașina 33, i
tramvaie 13 și 14), datori
tă transformărilor ce i se 
aduc va putea primi zil
nic 4 500 de oameni, cu
1 000 mai mult decît anul 
trecut. Aici a fost con
struit încă un bazin, iar 
plaja a fost mărită cu 
1 500 mp. La ștrandul 
Tei, cu o capacitate de 
aproape 20 000 de locuri, 
pregătirile sînt aproa
pe gata. Peste cîte
va zile bucureștenii îl 
vor putea vizita. Nisipul a 
fost adus, construcția ba
zinelor pentru adulți și cei 
mici, montarea dușurilor 
și plantarea florilor se a- 
propie de sfîrșit. La 
ștrandul Libertății, inau
gurat de sîmbătă — unde 
se ajunge cu tramvaiele 
12, 13, 14 și mașina 32 
— se amenajează un nou 
vestiar pentru cei mici, iar 
la Snagov, unde vizitato
rii sînt deserviți de vapo
rașe, bacuri șl șalupe, 
plaja a fost mărită cu 
încă 2 000 metri pătrați.

D. MINCULESCU
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Coordonatele
deservirii moderne

Noțiunea de „bună deser
vire" are astăzi semnificații 
tot mai largi. Ea nu se li
mitează — după cum o re
comandă unele învechite 
concepții, cu răspîndire 
încă în rîndul lucrătorilor 
comerciali — numai la ati
tudinea personalului comer
cial față de cumpărător și 
nici chiar la posibilitățile 
de satisfacere a trebuințe
lor consumatorilor cu măr
furile solicitate. Acestea au 
intrat, de mult în îndatoriri
le elementare ale comerțu
lui. chiar dacă, izolat, ele 
mai sînt încălcate. în sta
diul actual de dezvoltare a 
comerțului socialist, îmbu
nătățirea deservirii vizează 
domenii și obiective mult 
mai largi

Un criteriu Important de 
aoreciere a nivelului deser
virii îl constituie contribuția 
comerțului la orientarea ra
țională a consumului, la in
fluențarea ' procesului de 
formare a cererii de mărfuri 
a populației. Comerțul este 
chemat să exercite un tot 
mai important rol educativ 
față de consumator, stimu- 
lîndu-i qustul pentru frumos, 
prezentîndu-i modul cel mai 
rațional de folosire a pro
duselor etc. Această latură 
a „bunei deserviri" dobîn- 
dește o actualitate cres- 
cîndă pe măsura creșterii 
puterii de cumpărare a ma
selor largi, a schimbărilor 
în structura populației, iar 
pe de altă parte, a lărgirii 
cercului de produse noi pe 
care industria le livrează 
pieței. Firește, nu se pot 
contesta realizările obținute 
de comerț în această direc
ție. Totuși, o pîrghie din 
cele mai eficiente rămîne 
insuficient folosită : recla
ma comercială. Comerțul 
este încă foarte „econom" 
cu fondurile bănești desti
nate acestui sector : chel
tuielile cu reclama repre
zintă doar 0,05 la sută fată 
de volumul desfacerilor (lă- 
sînd la o parte faptul că 
nici aceste modeste fonduri 
nu se folosesc, întotdeauna, 
cu maximum de eficiență 
economică). Dar experiența 
arată că „economiile" ob
ținute la cheltuielile cu re
clama sînt costisitoare : o 
serie de produse cu reale 
calități rămîn necunoscute 
publicului, desfacerea unor 
articole supuse fluctuațiilor 
modei întîrzie, ducînd la 
transformarea lor în stocuri 
greu vandabile etc.

Buna deservire a consu
matorilor trebuie privită ca 
o noțiune dinamică. In
tr-adevăr, nivelul deservirii 
poate fi apreciat numai în 
funcție 
testate 
aceste 
tlnuă 
dinamica puterii de cumpă
rare a populației. Acest fapt 
impune o permanentă exa
minare critică a activității 
comerciale, a formelor de 
comerț practicate. Așa, de 
exemplu, unele forme de 
vînzare, reprezentînd la un 
anumit moment expresia ce
lui mai înalt nivel de de-

de exigentele mani- 
de consumatori ; or, 
exigente sînt în con- 
creștere, însoțind

Conf. univ. dr. 
C. FLORESCU 
Conf. univ dr.
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servire, pot fi ulterior depă
șite de înseși exigențele 
consumatorilor.

Din sintetizarea evoluției 
procesului de deservire, pe 
baza experienței țării noas
tre, cît și a altor țări avan
sate economic, se pot des
prinde 4 etape, mai mult 
sau mai puțin succesive, de 
perfecționare a acestui 
proces.

Prima etapă se caracteri
zează prin simplificarea și 
îmbunătățirea procedeelor 
clasice de deservire prin 
intermediul vînzătorilor și 
anume : organizarea vînză- 
rii mărfurilor preambalate 
și a semipreparatelor culi
nare, vînzarea mărfurilor cu 
plata direct la vînzător și 
desființarea caselor, vînza
rea confecțiilor la ultima 
probă, acordarea unor în
lesniri de plată la cumpă
rarea unor obiecte de va
loare mai ridicată (vînzarea 
cu plata în rate) etc.

O a doua etapă are drept 
caracteristică principală re
nunțarea treptată la con
cepțiile clasice de deser
vire : prin desființarea ba
rierei tradiționale „vînză- 
tor-tejghea-cumparător’ și 
admiterea accesului liberia 
mărfuri, prin organizarea 
vînzării cu expunerea des
chisă, introducerea pre- 
selecționării mărfurilor și 
introducerea autoservirii.

A treia etapă se bazează 
pe extinderea razei de acti
vitate a unităților comer
cial și apropierea mărfuri
lor de domiciliul consuma
torilor, prin : organizarea 
vînzării pe bază de co
menzi și livrarea mărfurilor 
comandate la domiciliu, 
vînzarea pe bază de abo
namente, vînzarea prin co
respondență. în acest fel, 
de la faza „magazine fără 
vînzători" (autoservire) se 
trece la o fază nouă, su
perioară, de „vînzare fără 
magazine", asigurîndu-se 
obținerea comodă a mărfu
rilor de către consumatori 
în orice colț al țării.

în sfîrșit, a patra etapă 
se bazează pe automatiza
rea procesului de vînzare 
prin organizarea unei rețele 
de distribuitoare automate 
sau chiar de unități com
plet automatizate pentru 
desfacerea produselor a 
căror cerere are un carac
ter de masă.

Din examinarea expe
rienței de pînă acum re
zultă însă că parcurgerea 
acestor etape nu este obli
gatorie și nici posibilă pen
tru toate mărfurile. Pe de 
altă parte, diverse proce
dee moderne de vînzare 
pot fi combinate între ele, 
dînd naștere unei game va
riate de forme de organiza
re. De cele mai multe ori 
ele se completează în unl-

tățile de desfacere cu o se
rie de mijloace suplimen
tare (transportul și monta
rea mărfurilor la domiciliu, 
organizarea unor puncte 
de croitorie, de 
rații în magazine etc.) ; 
rezultă deci că procesul 
vînzării se completează cu 
diferite prestări de servicii, 
acestea din urmă înrădăci- 
nîndu-se tot mai adînc în 
activitatea comercială și 
devenind parte integrantă 
a acesteia.

Ridicarea nivelului de 
deservire reprezintă un 
proces pe cît de important, 
pe atît de complex. El pre
supune, înainte de toate, 
ridicarea gradului de pre
gătire a tuturor lucrătorilor 
din comerț, obiectiv impor
tant asupra căruia atrag 
atenția documentele Con
gresului al 
Experiența 
cea a altor 
cută 
masa 
merț. 
vinse

repa-

IX-lea al P.C.R. 
proprie, ca 
țâri, trebuie 
cunoscută

și 
fă- 
în 

co- 
în-

larg
lucrătorilor din 

Totodată, trebuie 
inertia unor organe

IDEI,
(Urmare din pag. I)

Intr-adevăr, efortul 
de a se ridica la a- 
ceastă menire istori
că, îmbogățită și ea 
cu sensuri și misiuni 
noi, a devenit emble
ma luptei atîtor re
voluționari și patrloți, 
în primul rînd a cla- 

a 
de

un

sei muncitoare, 
partidului său 
avangardă.

A fost acesta
proces îndelungat, 
deloc simplu, în care 
poticnelile sau chiar 
înfrîngerile trecătoa
re au fost compen
sate de victorii largi, 
temeinice și, astăzi, 
definitive. Pentru pri
ma oară în istoria a- 
cestei țări, partidul 
comuniștilor a reali
zat o sinteză a tot ce 
are mai valoros po
porul nostru, o chin
tesență a energiilor 
lui spirituale, unite 
de un țel măreț, or
ganizate tocmai pen
tru realizarea acestor 
idei clare, luminate 
de știinta marxist-le- 
ninistă, idei care au 
devenit un ideal de 
viață al muncitorilor, 
țăranilor, intelectuali
lor, al întregului nos
tru popor, făuritor și 
stăpîn al propriului 
său destin. însăși 
structura partidului 
nostru, care cuprinde 
peste un milion și lu

comerciale locale, ca șt 
conservatorismul, reținerea 
manifestată de către unii 
lucrători comerciali față de 
noile metode de vînzare.

Practicarea formelor mo
derne de comerț presu
pune, 
tența 
co-materialo 
legătură cu aceasta, pro- 

noilor construcții 
sau de moder- 
celor existente 
țină seama nu 

experiența pre- 
șl de etapa ur- 
procesul perfec-

Mozalcul din orașul Suceava

baze tehnl- 
adecvate. In

în continuare, exis 
unei

iectele 
comerciale 
nizare a 
trebuie să 
numai de 
zentă, dar 
mătoare în . 
ționării deservirii; aceeași 
cerință se ridică și în ceea 
ce privește înzestrarea re
țelei.

In general, sînt necesare 
măsuri menite să transforme 
preocuparea pentru buna 
deservire a consumatorilor 
într-o largă acțiune de 
masă, cu caracter perma
nent, care să antreneze co
lectivele de lucrători din 
toate verigile aparatului 
comercial.

IDEAL

țărani, oa- 
mîinile de 
dau oțelul 
vieții, pînă

mătate d< oameni, 
mai bine de o zecime 
din populația c '-iultă 
a țării, arată că de 
la cei mai buni mun
citori și 
menii cu 
aur care 
și pîinea
la savanți si poeți, 
toți aceia pentru care 
înălțarea Romăniei 
socialiste a devenit 
cauza cea mai intimă 
a existenței lor, toți 
patrioții devotați unui 
mîndru trecut pe ca- 
re-1 schimbăm încă 
de astăzi în viitor de 
proporții simbolice, 
toți sînt uniți în rîn- 
durile Partidului Co
munist Român, cata- 
lizînd în jurul politi
cii lui entuziasmul în
tregului popor. Am 
putea spune, astăzi 
mai mult ca oricînd, 
parafrazînd cuvintele 
poetului, că partidul 
comuniștilor e „suflet 
din sufletul neamu
lui" pe care-1 călău
zește cu înțelepciu
ne, căruia i-a redat 
și îi apără demnita
tea, independența și 
suveranitatea națio
nală, l-a așezat în 
rîndul 
care se
Interesul și stima unei 
lumi întregi.

E o nespusă ferici
re să știi, să vezi că 
viața cea mare a ță
rii, legile implacabi
le ale realității so-

popoarelor 
bucură de

ciole confirmă cu 
strălucire cuvintele 
rostite de secretarul 
general al C.C. al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al IX-lea 
Congres : „Caracte
ristica fundamentală 
a partidului nostru 
este strînsa coeziune 
a rindurilor sale, uni
tatea de nezdrunci
nat în jurul Comitetu
lui său Central — 
chezășia dobîndirii de 
noi victorii în lupta 
pentru construirea so
cialismului și comu
nismului".

Dacă fiecare din
tre noi are o mîndrie 
supremă, sînt con
vins că e aceea de a 
se ști ostaș în aceas
tă indestructibilă u- 
niune a luptătorilor 
pentru ideile și idea
lurile partidului, care 
țîșnesc cu limpezi
mea pură a izvoare
lor de munte din în
săși inima poporului 
nostru.

Vremea, de atîtea 
ori nu numai aspră, 
dar și vitregă cu noi, 
a fost obligată să-și 
schimbe cursul. A- 
cum, la cea de-a pa
truzeci și cincea ani
versare a zilei de 
naștere a Partidului 
Comunist Român, tre
buie să ne bucurăm 
că pentru poporul 
nostru istoria are fața 
însorită J și lumina 
ochilor strălucitoare.

Foto : Agerpre»

Ce frînează realizarea 
investițiilor miniere?
(Urmare din pag. I)

mise și o parte din utilajele grele 
de construcții. După cum ne-a re
latat ing. ALEXANDRU SIMA, di
rectorul trustului din Baia Mare, 
în prezent, în loc să se lucreze din 
plin la unele obiective, șantierul 
se află încă în faza de organizare.

— Trustul — ne-a spus tov. 
NICOLAE MATICA, director ad
junct al filialei orășenești a Băn
cii de investiții — și-a extins lu
crările pe multe șantiere, depășind 
astfel posibilitățile sale de pro
ducție și organizare. în ultimul 
timp, concentrîndu-și forțele la 
unele lucrări stringente, cu terme
ne de predare apropiate — noile 
linii tehnologice de la Uzina cen
trală de preparare a minereurilor 
din Baia Mare — conducerea trus
tului a scăpat din vedere alte șan
tiere. După părerea mea, o aseme
nea practică e dăunătoare.

— Din studiul efectuat recent de 
noi asupra investițiilor de la ex
ploatarea minieră Șuior — ne-a 
spus ing. IOSIF GHIRITI, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Baia Mare — reiese că, dacă s-ar 
menține ritmul de execuție de pînă 
acum, volumul lucrărilor incluse în 
planul pe 1366 s-ar realiza... în 27 
de luni. Personal, consider defec
tuos modul de repartizare a lucră
rilor de investiții în bazinul minier 
maramureșean. Dispersarea șantie
relor, paralelismul cauzat de efec
tuarea unor lucrări miniere de că
tre 5—6 întreprinderi diferite, ca și 
tendința manifestată de trustul mi
nier de a repartiza unităților lu
crări pe „sprinceană" provoacă 
o serie de greutăți, care trag înapoi 
realizările. Iată de ce cred că ar 
fi util să se examineze crearea, 
pe lîngă Trustul minier Baia 
Mare, a unei unități de construcții 
specializată în ramura minieră.

V. ION

Examenul 
de admitere 
la doctorat

Pentru a afla amă
nunte despre organi
zarea examenului de 
admitere la doctorat șl 
conferirea titlului știin
țific de doctor, ne-am 
adresat tov. conf. dr. 
ION DIDILESCU, direc
tor general adjunct In 
Ministerul Invăjămînfu- 
lul, care ne-a relatat :

— Sistemul acor
dării titlurilor științi
fice în țara noastră 
constituie un puter
nic impuls dat dez
voltării multilaterale 
a vieții științifice ro
mânești, formării u- 
nor generații noi de 
cercetători. Cele peste 
350 de specialități, la 
care se poate obține 
titlu] de doctor, re
flectă tabloul amplu 
al cercetării științi
fice contemporane, 
direcțiile de orien
tare ale investigațiilor 
științifice din țara 
noastră, trasate de 
Congresul a! IX-lea al 
partidului.

— Vd rugăm să 
ne vorbiți despre 
condițiile de ad
mitere și desfășu
rarea examenului.

— Doctoratul este 
o formă superioară 
de învățămînt care 
se organizează în in
stitute de învățămînt 
superior și în insti
tute de cercetare ale 
Academiei. Anual, în 
luna octombrie, are 
loc un examen de ad
mitere la doctorat. 
Cel prevăzut între 5 
și 20 iunie a.c. contea
ză pentru anul de în- 
vățămînt 1965— 1966, 
urmînd ca în luna oc
tombrie să se desfă
șoare examenul de 
admitere Dentru anul 
1966—1967.

La apropiatul exa
men de admitere se 
fac înscrieri între 16 
și 21 mai, la rectora
tele universităților si 
institutelor sau la 
secretariatele institu
telor de cercetare, 
desemnate. Pentru a- 
ceasta e nevoie de 
prezentarea unei ce
reri cu fișa de în
scriere și a unei copii 
legalizate de pe di
ploma de examen de 
stat la specialitatea 
respectivă. La exa
menul de admitere 
pentru doctoratul în 
specialitățile econo
mie politică, mate
rialism dialectic șl 
materialism istoric, 
se pot prezenta, cu 
aprobarea Ministeru
lui învățămîntului, 
absolvenți cu exa
men de stat al ori
cărei instituții de în- 
vățămînt superior, 
dacă fac dovada că 
au activat cel puțin

trei ani în speciali
tatea pentru care can
didează și au lucrări 
științifice în dome
niul respectiv.

Examenul constă 
dintr-o probă scrisă 
și una orală din dis
ciplina fundamentală, 
urmînd să fie admiși 
ca doctoranzi, în li
mita locurilor stabi
lite, candidați! care 
au obținut cel puțin 
media 7.

— în ce constă 
activitatea unui 
doctorand In tim
pul stagiului de 
pregătire 7

— Stagiul de pre
gătire a doctoranzi
lor, cu o durată de 
cel mult 3 ani pentru 
cei cu scoatere de la 
locul de muncă șl de 
4 ani pentru cei care 
vor să obțină titlul 
contlnuînd să lucre
ze în profesiunea lor, 
are ca finalitate ela
borarea și susținerea 
tezei de doctorat, pe 
baza căreia se acor
dă titlul științific. 
Pentru aceasta, fie
care doctorand, are 
obligația ca în ter
men de 2 luni de la 
admitere să-și alcă
tuiască planul tezei 
și un plan Individual 
cuprinzînd: organi
zarea studiului în dis
ciplina de specialitate 
și în disciplinele înru
dite, desfășurarea lu
crărilor de cercetare 
științifică, prezentarea 
de referate și publica
rea de studii privind 
tema tezei de docto
rat, eșalonarea exa
menelor în funcție de 
subiectul lucrării.

Doctoranzii își des
fășoară activitatea sub 
atenta îndrumare a 
conducătorilor științi
fici de specialitate 
numiți dintre cei mai 
valoroși membri ai 
corpului didactic din 
învățămîntul superior 
și dintre oamenii de 
știință de prestigiu, au 
acces la utilajul, labo
ratoarele, bibliotecile 
instituțiilor științifice 
și de învățămînt su
perior. Doctoranzii cu 
scoatere de la locul 
de muncă primesc In
demnizații lunare, sînt 
considerați în conce
diu fără plată de la 
posturile pe care le-au 
ocupat, iar stagiul de 
pregătire constituie 
vechime în funcțiile 
de unde provin. Doc
toranzilor fără scoate
re de la locul de mun
că 11 se asigură, în 
vederea susținerii te
zei, un concediu plătit 
de două luni, în afara 
concediului de odihnă.

Mihai IORDANESCU

• Teatrul de Comedie: CAPUL 
DB RAȚOI — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
(•ala Magheru) : LUNA DEZ
MOȘTENIȚILOR — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(in «ala din bd. Schitu Măgu- 
reanu a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra") : BIETUL 
MEU MARAT — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavran- 
cea" : ARICIUL DE LA DOPUL 
PERFECT — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA 
VICHY — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caraglale" (în sala Stu
dio a Teatrului National „1. L. 
Caragiale”) : VARĂ ȘI FUM 
— 20.
• Teatrul aatlrlc-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Victoria) : NE
GRU PE ALB — 20.
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IERI LA FOTBAL EUROPENELE DE LUPTE LIBERE

REZULTATE TEHNICE

• Surpriza campionatului: Siderurgistul a învins 
Rapidul la București ® Petrolul și-a asigurat vic
toria printr-un 11 m. • Dinamo București-Steaua, 
un derbi doar cu numele

Meciul liderilor...

RAPID BUCUREȘTI-SIDE- 
RURGISTUL GALAȚI 1—2 
(0—2). Au marcat: Stătescu 
(min. 33) și Neagu (min. 40) 
pentru gălăteni, lonescu — 
din 11 m (min. 57) pentru 
bucureșteni.

DINAMO BUCUREȘTI- 
STEAUA 1—1 (1—0). Au
marcat : Varga (min. 33) 
pentru Dinamo și Voinea 
(min. 89) pentru Steaua.

PETROLUL PLOIEȘTI- 
C.S.M.S. 2—1 (0—0). Au 
marcat : Mocanu (min. 48) 
și Dridea I — din 11 m 
(min. 83) pentru Petrolul i 
Cupermari (mln. 79) pentru 
C.S.M.S.

UNIVERSITATEA CLUJ-

(1—0). Au mar-
(min. 40) șt 

61).
ORADEA-POLI- 

Au 
(min. 

(mln. 55),

U.T.A. 2—0 
cat t Adam 
Szabo (min.

CRIȘUL 
TEHNICA 3—1 (2—1).
marcat : Szakacs III 
8), Mureșan II 
Mureșan III (mln. 66) pen
tru învingătorii Pojonl — 
în proprie poartă (min. 29) 
pentru învinși.

FARUL CONSTANȚA- 
STEAGUL ROȘU 2—0 (0—0). 
Au marcat : Tîlvescu — din 
11 m (min. 74) șl Iancu 
(min. 88),

ȘTIINTA 
NAMO PITEȘTI 1—0 
A înscris 
90).

CRAIOVA-DI- 
(0—0). 
(min.Bîtlan

CLASAMENTUL

Petrolul 20 13 5 2 42—15 31
Rapid 20 13 2 5 36—17 28
C.S.M.S. 20 0 4 7 25—26 22
Dinamo Pitești 20 8 4 8 36—32 20
Dinamo București 20 7 6 7 29—26 20
Știința Craiova 20 7 6 7 18—24 20
Universitatea 20 6 8 6 19—25 20
Steaua 19 5 9 5 26—17 19
Steagul roșu 20 i 2 10 30—27 18
Farul 20 7 3 10 22—30 17
Crișul 20 5 7 8 22—30 17
U.T.A. 20 5 7 8 23—32 17
Politehnica 20 7 3 10 18—30 17
Siderurgistul 19 4 4 11 27—42 12

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Cind aci a început meciul Petrolul— 
C.S.M.S., petroliștii și simpatizanții lor 
cunoșteau marea surpriză : rapidiștii, 
principalii lor adversari în lupta pen
tru titlu, pierduseră la București în 
fața echipei gălățene. Pentru echipa 
ploieșteană acesta ar fi fost un mo
tiv să joace mai relaxat, cu mal 
mult calm și, eventual, să obțină o 
victorie clară. Ieri ploieștenii au re
purtat însă victoria doar la limită, 
după ce aproape fot timpul ie
șenii le-au fost egali. Oaspeții au in
trat pe teren fără emoții, prestînd un 
joc frumos, îndrăzneț, apărîndu-se în 
același timp destul de bine. O im
presie deosebită a făcut portarul Con- 
stantinescu, căruia pe drept, i se poa
te atribui calificativul „cel mai bun 
de pe teren*. In această situație Pe
trolul, cu toate atacurile susținute, nu 
a reușit să deschidă scorul decît în 
repriza a doua prin Mocanu care, 
venit în atac, a înscris imparabil cu 
capul. în minutul 79, ploieștenii nu 
scapă de ceea ce s-au temut ; dintr-o 
acțiune întreprinsă de Stoicescu, în
scrie Cuperman, egalînd. Petrolul a- 
facă dezlănțuit, dorind totuși să cîști- 
ge. La o acțiune periculoasă, Badea 
este faultat în careu. Arbitrul Riter 
acordă o lovitură de la 11 m, pe 
care o transformă Dridea I.

...și al secondanților
cum, firește,Din învinși „siguri", 

unanim erau considerați înaintea me
ciului lor de ieri de la București cu 
Rapid, fotbaliștii gălăjeni au devenit 
învingători. Mai mult decîl atît, el 
au șl meritul de a fl fost principalii

realizatori al unul meci antrenant, 
spectaculos, fiind aplaudafl deseori. 
Celor circa 40 000 de spectatori din 
tribunele stadionului „23 August’ 
parcă nici nu le venea să creadă 
ochilor. Nimic exagerat, totuși I Echi
pa gălăjeană a abordat jocul deschis, 
curajos, fără tactici preconcepute. Nu 
a fost deloc ușor, întrucîf rapidiștii 
au trecut la ofensivă încă din pri
mele secunde. Emoțiile la poarta Iul 
Florea n-au contenit, dar se termi
nau cu bine și pentru că adversarii 
înghesuiau jocul pe centru. La în
ceput au fost momente extrem de 
periculoase. în minutul 15, spre 
exemplu, mingea șutată puternic de 
Ion lonescu se îndrepta sigur în gol, 
însă Pal a intervenit la timp și a 
deviat-o în corner. Ofensivei insis
tente, dar pujin organizate, a rapi- 
dișfilor, oaspeții i-au răspuns prin 
confraatacuri-surpriză lansate bine de 
mijlocași și concretizate, cu destulă 
ușurință, de înaintași. După vreo ju
mătate de oră, timp în care și la o 
poartă și la alfa s-au ratat situații 
clare, gălățenii deschid scorul prin 
Sfătescu, la capătul unei impetuoase 
curse, de circa 40 mefri. Poate că 
plonjînd, Andrei ar fi evitat golul, 
însă el a preferat să folosească picio
rul și a fost driblat... Golul al doilea 
al oaspeților a rezultat într-un mod 
asemănător ; de dafa 
pe contraatac a plecat 
duși cu 2—0, rapidișfii 
tot busola. Dominarea
multe momente ale partidei, rămîne 
fără efect. La un presupus fault în 
careu, comis asupra lui lonescu, 
bitrul acordă 11 m și Rapidul 
scorul la 1—2. Acesta avea 
și scorul final, întrucît ambele 
și-au făcut datoria.

Aseară, la Karlsruhe, 
au fost desemnați cam
pionii europeni de lupte 
libere. Din cele 8 titluri, 
6 au revenit luptătorilor 
sovietici, iar celelalte 
sportivilor turci Esenceli 
(„muscă") si Gungor 
(„mijlocie"). Din rîndul 
luptătorilor sovietici s-au 
remarcat îndeosebi Lo-

Intrecerile de atletism
Pe stadionul „23 Au

gust" din Iași, duminică 
s-au încheiat campiona
tele republicane univer
sitare de atletism. Pe 
primul loc în clasamentul 
general s-au situat stu
denții centrului București 
cu 346,5 puncte, urmați de 
cei din Cluj — 72,5 puncte 

ÎN CÎTEVA

mitze („semigrea") și 
Medved („grea").

Reprezentanții noștri 
au ocupat următoarele 
locuri: Cristea (cat. 57
kg) locul 4, Coman (63 kg) 
și Poalelungi (70 kg) 
locul 5, iar Popescu (78 
kg) — locul 5—6, la ega
litate cu suedezul Elm- 
gren.

ale studenților
și Iași — 71,5 puncte. Re
zultate mai importante 
din ultima zi a întreceri
lor : masculin: 200 m
plat — Stamatescu 22” 
4/10; înălțime — Spiri
don 1,97 m ; 800 m plat — 
Gh. Creangă l’55”2/10; 
feminin : 200 m plat —
Ana Beșuan 25”5/10.

RÎNDURI

aceasta însă, 
Neagu. Con- 
își pierd de 
lor, netă în

ar- 
reduce 
să fie 

apărări

L D.

• în sala sporturilor Flo- 
reasca a luat sfîrșit aseară 
întîlnirea Internațională fe
minină de gimnastică dintre 
reprezentativele României 
și U.R.S.S. Victoria a reve
nit oaspetelor cu scorul de 
377,388—368,718 puncte. La 
individual compus, primul 
loc a fost ocupat de Olga 
Harlova (U.R.S.S.) cu 76,132 
puncte.

• Duminică s-a disputat 
la Liubliaria o probă atle
tică de fond pe distanta de 
15 km. Victoria a reve
nit maghiarului Sueto cu 
timpul de 47’13”. Chudomel 
(Cehoslovacia) s-a clasai pe 
locul doi cu 48'05”, urmat 
de Toth (Ungaria) 48 08” și 
Ion Rusnac (România) — 
49’07”. Alți doi atleți ro
mâni, Buiac și Voicu Toma, 
s-au clasat pe locurile 7 și 
respectiv 11

• în finala campionatu
lui european de iudo de la 
Luxemburg, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 4—1 selecțio
nata Franței cucerind pen
tru a doua oară trofeul pus 
în joc. La individual, titlul

la categoria „grea' a reve
nit olandezului Ruska în
vingător în fața sovieticu
lui Sikviladze. La „ușoară* 
pe primul loc s-a clasat 
Suslin (U.R.S.S.).

• Ieri la Zagreb, într-un 
meci amical de fotbal, echi
pa Iugoslaviei a învins cu 
2—0 (1—0) echipa Ungariei. 
La Bekes-Csaba, meciul simi
lar al reprezentativelor se
cunde a fost cîștigat de 
sportivii maghiari cu 2—1.

PRONOSPORT
Concursul din 8 mai 

Dinamo București-Steaua 
Farul-Steagul roșu 
Știința Craiova-Dinamo 
Petrolul-C.S.M.S. 
Universitatea U.T.A. 
Crișul-Politehnica 
Progresul Brăila-Ceahlăul 

Tg.

PIL

x
1
1
1
1
1
1

C.S.M. Sibiu-A.S.A.
Mureș

Atalanta-Milan 
Brescia-Bologna 
Cagliarl-Napoli 
Foggia-Roma 
Internazlonale-Juventus

(3-1)

(0-0) 
(0-1) 
(0-2)
(1—0)

1
X
2
2
I

1

Corespondență 

din Moscova

Mai are Spasski 
șanse ?

Ea 2 mat Tigran Petrosian tînjea 
după tribunele stadionului de la 
Lujniki unde echipa lui favorită, 
„Spartak", se întîlnea cu o veche 
rivală, „Dinamo". în schimb, Spasski 
avea cu totul alte gînduri. După cî- 
teva mutări și-a scos haina (semn 
că este pus pe fapte mari), iar Pe
trosian a înțeles că... își poate lua 
adio de la fotbal.

Dar intențiile șalangerului nu 
s-au realizat. Din cauza excesului 
de zel, Spasski a dat adversarului 
posibilitatea să atace decisiv și... 
să-și mărească avantajul la 6—4. 
în următoarea partidă, deși preten
dentul la tttlu a asaltat puternic 
„reduta" lui Petrosian, n-a realizat 
decît o nouă remiză. Campionul 
mondial s-a apărat cu măiestrie. Cu 
multă ambiție s-a luptat în partida 
a 12-a: atacuri, contraatacuri, o 
lovitură, încă o lovitură, repetate 
„șuturi în bară" șt... din nou egali
tate. Cu toate că era a zecea remi
ză. publicul a aplaudat îndelung 
cînd arbitrul a anunțat încheierea 
primei părți a meciului. Scorul se 
știe, este de 7—5 pentru Petrosian.

Fără îndoială. în această „repriză" 
campionul mondial a avut o com
portare mal bună, își merită poziția 
de lider. Suporterii săi sînt satisfă- 
cuți. au convinqerea că favoritul lor 
are un fotoliu asigurat la premierele 
șahistice din următori, trei ani. Și 
lucrul e foarte probabil...

Dar Spasski ? Situația lui nu este 
deloc de invidiat. însă nici nu pot 
afirma că speranțele sale s-au nă
ruit. în ultimele trei partide (deși a 
pierdut una| el a lăsat să se înțe
leagă limpede că va arunca în joc 
toate forțele. Meciul pentru titlul 
mondial este un joc teribil al ner
vilor, și se pare că Spasski are ner
vii mai tari. Dacă însă el va mai 
suferi încă o înfrîngere. nu-i rămîne 
decît să ridice „flamura albă".

S. FLOHR 
maestru de șah
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• HAIDUCII — cinemascop I 
Patria, București, Flamura, 
Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vldu nr. 5) — (la toate com
pletarea 1 Mai), Melodia (com
pletare Orizont științific nr. 2).
• GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop : Stadio
nul Dinamo, Expoziția (Piața 
Scinteil).
e SETEA — cinemascop : Re
publica.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎN
TORC LA TINE : Luceafărul, 
Capitol, Feroviar, Excelsior, 
Grădina „Doina", Grădina 
„Capitol" (la toate completa
rea Orizont științific nr. 2), 
Modern, Arenele Libertății.
• OPERAȚIUNEA „I" t Festi
val — rulează șl la grădină.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA ! 
Victoria (completare Sultă f- 
nățeană), Lira (comple i 
Cartiere noi in București j ru
lează și la grădină).
• ADEVĂRATA FAȚĂ A 
FASCISMULUI: Central.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA : Union (completare 
Cu acul și ața), Cotroceni 
(completare Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrăto
rilor din construcții).
• PROGRAM PENTRU COPn: 
Dofna — orele 10.
O DARCLEE t Doina (comple
tare Orașul care iubește).
• VERIFICAȚI-VĂ CEASUL I 
— KATIUȘA — DOUĂ SĂP- 
TĂMÎNI ÎN YEMEN — CÎND 
IARNA TRIUMFĂ — VREAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 41 : Tim
puri Noi.
• DUPĂ MINE. CANALII I — 
cinemascop : Giulești, Miorița.
• NU PLÎNGE, PETER 1 — 
cinemascop : înfrățirea între 
popoare (completare Orizont 
științific nr. 2).
• A FOST CÎNDVA HOȚ -> 
cinemascop : Dacia (compleța- 
re Rășinari).
• HAI, FRANȚA I î Buzești 
(completare Pictorul din Fra
ga — rulează șl la grădină), 
Flacăra (completare Stațiunea 
de prelucrare a balenelor).
• VANINA VANINI: Crîn- 
gașl.
• AVENTURA t Grivița, To
mis (rulează și la grădină).
• CORĂBIILE LUNGI - cine
mascop i Bucegi (completare 
1 Mal î rulează șt la grădină).
• PARCAREA INTERZISĂ : 
Gloria (completare Secretul 
trecutului).
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
— cinemascop : Unirea (com
pletare Un bloc neobișnuit ; 
rulează șl la grădină), Popu
lar (completare Vtrste), Fe
rentari (completare Ivan Fu- 
nev).
• DESENE SECRETE : Vitan 
(completare Lipsa de apă).
• DEPĂȘIREA : Munca (com
pletare Și acum... puțină gim
nastică).
• PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii : Auro
ra (rulează și la grădină).
• ATENTATUL - cinema
scop : Arta (completare Ori
zont științific nr. 1).
• RĂSCOALA — cinemascop: 
Moșilor (completare Tîrguri și 
Iarmaroace ; rulează și la gră
dină).
• BEATA î Cosmos (comple
tare Pirvu Mutu-Zugravul). r
• MUNCILE LUI HERCULE : 
Viitorul.
• BARCAGIUL — cinema
scop : Colentina (completare 
Energia).
• TOM JONES : Volga.
• INSPECTORUL : Floreasca 
(completare Cartiere noi în 
București).
• ANI CLOCOTITORI : Raho
va (completare Politețe , ru
lează și la grădină).
• DRAGOSTE LA ZERO GRA
DE : Progresul (completare 
Cotidiene).
» DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : Drumul 
Sării.
• CHEILE CERULUI : Pacea 
(completare în costum de sca
fandru deasupra planetei),
• ULTIMA CAVALCADĂ 
SPRE SANTA CRUZ : Grădina 
„Colentina".
• 800 DE LEGHt PE AMA
ZOANE : Grădina „Progresul- 
Parc".
• WINNETOU - cinema
scop (ambele serii): Grădina 
„Vitan*.
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4 21-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei

COMITETULUI CENTRAL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă 

trimite dumneavoastră și tuturor comuniștilor români un fierbinte salut 
frățesc și felicitări cordiale cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Român.

Partidul comuniștilor români a parcurs un drum glorios de luptă 
•pentru socialism. In condițiile grele ale ilegalității, P.C.R., înarmat cu 
teoria marxist-leninistă, s-a afirmat în mod consecvent ca avangardă 
a clasei muncitoare șl țărănimii muncitoare, a condus mișcarea maselor 
populare împotriva dictaturii militaro-fasciste, pentru lichidarea regi
mului burghezo-moșieresc. Sub conducerea P.C.R., poporul român a 
obținut mari succese în industrializarea țării sale, în transformarea 
socialistă a satului, în înfăptuirea revoluției culturale, în ridicarea ni
velului de trai al celor ce muncesc. Traducînd în viață hotărîrile 
Congresului al IX-lea, P.C.R. conduce cu succes țara pe calea desăvîrși- 
rii construcției socialismului. Partidul Comunist Român, împreună cu 
celelalte partide frățești, se pronunță pentru unitatea și coeziunea țărilor 
socialiste, a întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. 
Republica Socialistă România luptă activ pentru pace și prietenie între 
popoare, pentru înfăptuirea principiilor coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, pentru independență națională, democrație 
și socialism, împotriva uneltirilor agresive ale imperialismului.

Prietenia dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre Uniunea Republicilor 
Socialiste Sovietice și Republica Socialistă România, întemeiată pe 
principiile de neclintit ale marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, contribuie la întărirea relațiilor de colaborare multilaterală, 
întrajutorare tovărășească și egalitate în drepturi, corespunde pe 
deplin intereselor ambelor popoare, servește țelurilor nobile ale con
struirii socialismului și comunismului.

Dorim Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor români, 
oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi și mari succese 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. în 
desăvîrșirea construcției socialismului, în lupta pentru pace și prietenie 
între popoare.

BUCUREȘTI
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TELEGRAME
Tovarășul Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
trimis, cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist, o telegra
mă de felicitare tovarășului Bohu- 
slav Lastovicka, președintele Adu
nării Naționale a Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Cuvintarea ambasadorului

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist 

Român — conducătorul și însuflețitorul tuturor victoriilor poporului ro
mân pe calea socialismului, Comitetul Central al Partidului Comunist 
Bulgar vă transmite, în numele tuturor comuniștilor și oamenilor muncii 
din țara noastră, dumneavoastră, comuniștilor români și întregului popor 
român, cele mai cordiale felicitări și urări de noi și mari succese.

Decenii de-a rîndul, partidul dv., credincios învățăturii marxist-leni- 
niste și internaționalismului proletar, a dus o luptă neîmpăcată împotriva 
capitalismului șl reacțiunii în țară, iar în prezent conduce statul român 
pe calea construirii socialismului.

Poporul bulgar se bucură sincer de succesele Republicii Socialiste 
România obținute în toate domeniile vieții economice și culturale.

Comuniștii din tara noastră sînt ferm convinși că prietenia care în 
trecutul istoric a legat popoarele român și bulgar în lupta lor comună îm
potriva cotropitorilor străini și care astăzi, sub soarele dătător de viață 
al socialismului, înflorește cu o nouă forță, se va dezvolta și întări și 
mai mult spre fericirea și binele celor două popoare frățești vecine, în 
interesul păcii în Balcani și în lumea întreagă.

Vă urăm, dragi tovarăși, cu prilejul glorioasei aniversări a Partidului 
Comunist Român, dv., tuturor comuniștilor români și întregului popor 
român, noi succese în construirea socialismului, în lupta pentru pace și 
înțelegere între popoare.

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre P. C. Bulgar și P. C. Ro
mân, dintre poporul bulgar și român I

Să trăiască, să se întărească unitatea puternicului și invincibilului 
front comunist internațional I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Comitetul Central 

trimite dumneavoastră, wuuw^iu 
membrilor partidului dumneavoastră și întregului popor român un 
tovărășesc și frățesc salut cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român.

înarmat cu ideile marxism-leninismului, Partidul Comunist Român, 
chiar de la crearea sa, a luptat și luptă cu dîrzenie pentru ridicarea 
poporului român, pentru crearea unei vieți fericite, minunate a poporu
lui român, și pentru întărirea coeziunii clasei muncitoare internaționale 
și a țărilor socialiste.

Partidul și poporul nostru cunosc și dau o înaltă apreciere succese
lor remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului 
său, în construirea socialismului.

Vă urăm, dragi tovarăși, și pe mai departe succese de seamă 
înfăptuirea practică a Jdeilor socialismului.

Trăiască "* ' "
Trăiască

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar vă 
Comitetului dumneavoastră Central, tuturor

în

Partidul Comunist Român I
prietenia frățească dintre popoarele ungar și român I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

SOCIALIST UNGAR
f

AL

COMITETULUI CENTRAL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist 

Român, Comitetul Central al Partidului Muncii din Albania în numele 
comuniștilor albanezi și al întregului popor albanez transmite Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, membrilor de partid, pre
cum și întregului popor român frate un salut revoluționar și cele mai 
bune urări. . x .

Crearea Partidului Comunist Român reprezintă un eveniment im
portant în istoria poporului român. în decursul celor 45 de ani al vieții 
sale, Partidul Comunist Român a condus poporul român în lupta pen
tru independența națională, pentru triumful revoluției socialiste și pen
tru construirea socialismului. Invingînd cu succes numeroase obstacole 
și greutăți, poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, și-a dezvoltat necontenit economia sa națională și cultura și a 
obținut mari victorii în construcția socialistă. Comuniștii albanezi și 
poporul albanez se bucură din toată inima de victoriile obținute de 
oamenii muncii din Republica Socialistă România și le urează succese 
și mai mari pentru a transforma România într-un stat socialist înflo
ritor.

Ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie existente între 
ambele noastre partide șl țări se vor dezvolta și pe viitor pe baza mar
xism-leninismului și a internaționalismului, proletar, în interesul am
belor noastre popoare, al socialismului și păcii.

In numele Comitetului Central 
ENVER HODJA

Prim secretar al C.C.
al Partidului Muncii din Albania

Cu ocazia celei de-a XXI-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, a adresat o telegramă 
de felicitare
externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Vaclav David.

ministrului afacerilor

R.S. Cehoslovace
Cu prilejul celei de-a XXI-a a- 

niversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, Cestmir Ci- 
sar, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la București, 
a vorbit duminică seara la postu
rile noastre de radio șl televiziune.

(Agerpres)

Dragi tovarăși,
Vă trimitem un sincer salut 

aniversări a Partidului Comunist 
partidul comunist a condus lupta poporului __ ______
împotriva dominației moșierilor și capitaliștilor, pentru răsturnarea 
monarhiei, pentru înfrîngerea fascismului. El și-a sporit eforturile sale 
revoluționare după eliberarea țării, cînd au fost înfăptuite transformări 
revoluționare fundamentale care au permis trecerea la construirea so
cialismului. Ne bucurăm de succesele pe care le-ați obținut și le obțineți 
în dezvoltarea Republicii Socialiste România. Sîntem încredințați că 
colaborarea celor două partide și țări ale noastre se va dezvolta și în 
viitor pe baza principiilor internaționalismului proletar și că ea va 
contribui la întărirea unității comunității socialiste și a întregii mișcări 
comuniste internaționale

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului popor român, multe 
succese în

tovărășesc cu ocazia celei de-a 45-a 
Român. Din momentul creării sale, 

i muncitor din România

opera de construire a socialismului.
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tute de cercetări științifice in acest domeniu. A sporit 
considerabil producția do îngrășăminte minerale, de 
fibre sintetice, poliamlde, poliester, de cauciuc sinte
tic etc. Zilele trecute la uzinele chimice din Ostrava 
a intrat în funcțiune cea mai modernă fabrică de acid 
sulfuric din R. S. Cehoslovacă, cu o producție anuală 
de 100 000 tone. In fotografie : Aspect de la Combi

natul chimic din Săli

Industria chimică — una din ramurile de bază ale eco
nomiei R. S. Cehoslovace — a căpătat o mare dezvol
tare în anii puterii populare. In 1965 producția el a 
crescut cu 11,2 la sută față de 7,9 la sută, cît a repre
zentat creșterea producției industriale globale. In pre
zent, în cuprinsul țării funcționează peste 80 
prinderi chimice, precum și un mare număr

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tovarăși,
BUCUREȘTI

Scumpi
Comitetul Central al Partidului Socialist Unit 

mite Comitetului Central și tuturor membrilor 
Român cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 45-a aniversări 
a creării partidului dv.

Crearea Partidului Comunist Român a constituit un punct de 
cotitură în istoria clasei muncitoare din România și a întregului popor 
român.

Sub conducerea sa, s-a desfășurat lupta revoluționară a muncitori
lor și țăranilor români împotriva exploatării și asupririi, pentru elibe
rarea națională șl socială a poporului român. In august 1944, Partidul 
Comunist Român a condus poporul român la insurecția armată care, în 
strînsă colaborare cu victorioasa Armată Sovietică, a dus la zdrobirea 
definitivă a dictaturii fasciste în România.

în anii de la instaurarea puterii populare, oamenii muncii din Ro
mânia au obținut, sub conducerea avangardei lor încercate și bazîndu-se 
pe solidaritatea și colaborarea cu țările comunității socialiste, succese 
însemnate în construirea socialismului.

Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român a pus, prin 
hotărîrile sale, în fața oamenilor muncii țării dv., mari sarcini în con
struirea desfășurată a socialismului în Republica Socialistă România.

Urăm membrilor Partidului Comunist Român și tuturor oamenilor 
muncii din România succes deplin în îndeplinirea acestor hotărîri.

Prietenia strînsă și colaborarea frățească dintre partidele noastre 
au rădăcini adînci în tradițiile comune ale luptei revoluționare a parti
delor noastre și creează condiții favorabile pentru realizarea țelurilor 
noastre socialiste comune. Aceasta reprezintă, în același timp, o contri
buție la întărirea comunității statelor socialiste și a unității mișcării 
comuniste mondiale, pe baza marxism-leninismului.

din Germania trans- 
Partidului Comunist

de intro- 
de lnstl-

Noua tinerețe
a unor regiuni

Cu salutări socialiste
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI SOCIALIST
UNIT DIN GERMANIA 

W. ULBRICIIT 
Prim-secretar

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Co-ocazia celei de-a 45-a aniversări a creării gloriosului Partid 

Român, Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea, în 
tuturor membrilor partidului și al poporului coreean, trimite

Cu 
munist 
numele 
Comitetului Central al Partidului dv., tuturor membrilor săi, poporului 
român, cele mai călduroase felicitări și salutări frățești.

încă din prima zi a creării sale, Partidul Comunist Român, ținînd 
sus steagul marxism-leninismului, a obținut victorii strălucite în lupta 
dîrză în numele libertății și eliberării poporului român, împotriva orîn- 
duirii burghezo-moșierești și a fascismului, pentrli doborîrea regimului 
dictatorial fascist. După eliberare, poporul român, luînd în mod ferm 
puterea în mîinile sale, sub conducerea justă a partidului său comu
nist, a desăvîrșit transformările socialiste la orașe și sate, a transformat 
țara intr-un stat socialist industrial-agrar dezvoltat, cu o puternică 
industrie și o agricultură înfloritoare. Aceste mari succese ale po
porului român obținute în revoluția socialistă și în construcția socia
listă constituie un rezultat al faptului că Partidul Comunist Român, 
aplicînd în mod creator marxism-leninlsmul la condițiile concrete ale 
României, a elaborat o linie justă a construcției economice îndreptate 
spre industrializarea țării și dezvoltarea multilaterală a economiei na
ționale, a organizat cu pricepere și a mobilizat poporul la traducerea 
ei în viață. în prezent, poporul român, unit ca un monolit în jurul 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, duce o luptă și o 
muncă plină de energie pentru îndeplinirea grandiosului plan cincinal 
adoptat de cel de-al IX-lea Congres al său. Partidul Muncii din Coreea 
se bucură sincer de succesele obținute de poporul frate român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, și-1 felicită călduros pentru 
aceste succese. Partidul Comunist Român apără normele relațiilor din
tre partidele și țările frățești întemeiate pe principiile egalității în 
drepturi, independenței, neamestecului în treburile interne, întrajuto
rării tovărășești și duce o luptă activă pentru apărarea unității lagă
rului socialist și a coeziunii mișcării comuniste internaționale.

Partidul Comunist Român, călit într-o grea luptă revoluționară 
care a continuat timp de 45 de ani, a crescut și s-a întărit ca avangardă 
care și-a cîștigat încrederea profundă și stima poporului român și a 
devenit un membru puternic al mișcării comuniste internaționale.

Partidul Muncii din Coreea și Partidul Comunist Român, popoarele 
ambelor țări, s-au sprijinit întotdeauna unul pe celălalt și au colaborat 
strîns împreună în lupta comună împotriva imperialismului, în numele 
cauzei socialismului.

Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea este încredințat 
că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre cele două partide 
și popoare ale noastre se vor dezvolta neîntrerupt și în viitor.

Vă dorim din toată inima, dumneavoastră și oamenilor muneii din 
România, succese și mai mari în lupta continuă pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCII 

DIN COREEA

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Partidului Comunist Român, 

Comitetul Central al Partidului Comunist Francez adresează Comitetu
lui Central al partidului dv., tuturor comuniștilor români, salutările 
sale frățești și călduroase.

Partidul dv. conduce România socialistă spre noi și mari succese 
în toate domeniile vieții economice, sociale și culturale. Partidul nostru 
se bucură că între cele două partide ale noastre se dezvoltă relații 
frățești, bazate pe principiile internaționalismului proletar, în interesul 
prieteniei dintre popoarele noastre și al întăririi unității mișcării comu
niste internaționale. Primiți, dragi tovarăși, o dată cu cele mai bune 
urări ale noastre de noi succese, salutările noastre frățești.

SECRETARIATUL 
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

început de mai. Lumina 
caldă a soarelui se revarsă 
din plin asupra capitalei 
cehoslovace, poleind cupo
lele vechilor edificii, oglin- 
dindu-se în ferestrele noi
lor blocuri de locuinfe, 
lăsîndu-se răsfrîntă de apele 
Vltavei și mîngîind vegeta
ția bogată a parcurilor și 
grădinilor. Praga poartă în 
aceste zile nu numai vest- 
mîntul proaspăt al primăve
rii, dar și hainele festive pe 
care i le-au pregătit oame
nii muncii în vederea zilei 
de 9 mai cînd se împlinesc 
21 de ani de la evenimen
tul memorabil al eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

Pretutindeni unde odi
nioară s-au dat lupte pen
tru apărarea Pragăi de dis
trugerile hitleriștilor, au 
apărut acum edificii noi ; 
au renăscut întreprinderi 
industriale, s-au ridicat lo
cuințe, s-au croit străzi 
largi, încadrate de o parte 
și de alta de pomi și ron
duri de flori. în apropierea 
locului numit „Pe cîmpul 
de luptă”, în raionul Ziz- 
kov, s-a construit un cartier 
nou cuprinzînd aproape 
3 000 de apartamente. Anul 
acesta 
mează 
7 000 
pentru 
varea 
de clădiri s-au investit 600 
milioane coroane ceho
slovace. A fost elaborat și 
a început să fie pus în 
aplicare un plan în vederea 
restaurării celor 1 718 mo
numente istorice existente 
în Praga. Pentru cei mici se 
vor construi și da în folo
sință noi grădinife, creșe,

școli, parcuri, 
oraș întinerește zi de zi.

Semnele vremurilor noi, 
ale anilor construcției so
cialiste sînt prezente în 
orice loc de pe cuprinsul 
Cehoslovaciei. La Sokolov, 
important centru industrial, 
s-au schimbat multe. 
Vechiul Butterscheibe, supra
numit și „cartieru1 săracilor”, 
o zonă a căsuțe1-'- mici din 
paiantă, nu mai există. Hard, 
alt cartier vechi, se înnoiește

Străvechiul
și energie 
încălzirea

Cu 
în-
ur- 
în-

furie, amoniac, extrase feno- 
litice precum 
termică pentru 
locuinfelor și serelor, 
toate că această mare 
treprindere industrială 
mează să producă cu
treaga capacitate abia în 
1970, încă în acest an ea 
va realiza 130 000 
cărbune brichetat și 
milioane kilowafi-ore 
energie electrică.

Să poposim în alt

tone
110 
de

mare

CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

în capitala fării ur- 
a fi construite alte 
de apartamente, iar 

repararea și reno- 
a aproximativ 1 000

continuu. Comuna Tisova, 
din marginea orașului, parcă 
nici n-ar fi existat pe acele 
meleaguri, iar Brezova nu 
seamănă de loc cu cea de 
odinioară.

Pe bună dreptate Sokolo- 
vul este numit „raionul tine
reții". Vîrsta medie a locui
torilor săi este de 27 de ani. 
Mîndria raionului o consti
tuie astăzi combinatul de 
prelucrare a cărbunelui de 
la Vresova, care se întinde 
pe o suprafafă de peste 
100 hectare și înglobează 
57 de obiective industriale, 
între care o stafie de pre
parare a cărbunelui, una de 
uscare, o centrală termo
electrică etc. După Combi
natul siderurgic 
Kosice (Slovacia de est), 
Combinatul de la Vresova 
este al doilea mare obiec
tiv industrial din Ceho
slovacia. Stafia de brichetare 
a cărbunelui, care urmează 
să intre în funefiune în a- 
cest an, va 
prese, fiecare cu o capaci
tate de 11 tone pe oră. 
Combinatul va livra, de ase
menea, gudroane, acid sul-

de la

nefi__  ... _
folosi patru
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electrice o depășește pe 
cea folosită astăzi în între
gul oraș.

înfr-o altă regiune a 
Cehoslovaciei, în Slovacia 
centrală, în pitoreasca vale 
a Vahului, au apărut mari 
obiective energetice. înain
te de 1938, în această parte 
a fării 
hidroci

Pre- 
nol 
noi 
fost

centru industrial al Ceho
slovaciei — Ostrava. însuși 
aeroportul pe care descinzi 
cînd sosești acolo cu avio
nul este nou. In anii puterii 
populare, în regiunea 
Ostrava au apărut modernul 
combinat de la Kuncice, 
uzina de mașini de la 
rov, au fost construite 
furnale, s-au deschis 
mine, iar cele vechi' au
modernizate. Ca urmare, a- 
ceastă regiune realizează 
peste 85 la sută din pro
ducția de cărbune și cocs 
a Cehoslovaciei și mai bine 
de 75 la sută din producfia 
de o|el și laminate a țării.

„Metropola' Cehiei de 
sud — cum i se mai spune 
orașului Ceske Budejovice
— cunoscută odinioară da
torită produselor fabricii 
,,Koh-i-noor’, și-a creat un 
nou renume : acela de cen
tru metalurgic. Nu de mult, 
aici a intrat în funcțiune 
una dintre cele mai mari 
ofelării din întreagă zonă
— o întreprindere care se 
întinde pe o suprafafă de 
72 hectare. Producția de 
energie a centralei sale

exista o singură 
hidrocentrală ; acum, ea are 
nouă surori, iar producfia 
de energie electrică obfi- 
nută e de aproape 15 ori 
mai mare ca cea din trecut, 
în întreaga regiune au fost 
construite peste 85 de uzi- 

- ne și fabrici noi, altele au 
fost extinse și modernizate. 
Drept urmare, în Slovacia 
centrală producfia industria
lă a crescut de 7 ori în 
comparafie cu anul 1949. 

Și celelalte regiuni ale 
Slovaciei au cunoscut reali
zări de seamă. Ritmul de 
dezvoltare a producției a 
fost mai rapid decît în alte 
părfi ale tării. Slovacia asi
gură acum 20,6 la sută din 
întreaga produefie indus
trială a Cehoslovaciei, fafă 
de 7,3 la sută cît realiza în 
1937. Cunoscută odinioară 
măi mult datorită frumuseți
lor sale naturale, Slovacia 
se dezvoltă pe plan econo
mic și cultural în pas cu 
progresul întregii fări.

Pretutindeni în Ceho
slovacia, oamenii muncii — 
făuritori ai tuturor bunurilor 
materiale și valorilor spiri
tuale — sînt însuflețiți de 
dorinfa ca sub conducerea 
partidului 
pășească 
repurtînd 
toate domeniile de activi
tate, pentru înflorirea con
tinuă a patriei lor pe calea 
socialismului.

lor comunist să 
mereu înainte, 
noi succese în

A. LIT A
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(Urmare din pag. I)

ciști din țara noastră, militarilor 
armatei sovietice, militarilor apar- 
ținînd forțelor armate ale ce
lorlalte state ale coaliției antihitle
riste, tuturor acelora care și-au 
vărsat sîngele în lupta pentru în
frîngerea fascismului. în luptele 
purtate umăr la umăr de către ar
mata română și armata sovietică 
împotriva cotropitorilor hitleriști 
s-a cimentat frăția de arme româ- 
no-sovietică, prietenia de nezdrun
cinat dintre popoarele noastre.

Măreața Victorie istorică asupra 
fascismului a influențat considera
bil dezvoltarea contemporană. în 
perioada ce s-a scurs de a- 
tunci în lume au avut loc mari 
schimbări sociale- Ceea ce caracte
rizează epoca noastră este întări
rea continuă a forțelor socialismu
lui, intensificarea luptei împotriva 
imperialismului, puternica afirma
re a dreptului popoarelor la o via
ță liberă și de sine stătătoare,, am
ploarea crescîndă a acțiunilor cla
sei muncitoare, a mișcării de eli
berare națională, a mișcării po
poarelor pentru pace și progres

social. Succesele țărilor socialiste 
în făurirea noii orînduiri sporesc 
continuu forța sistemului socialist 
mondial, înrîurirea pe care o exer
cită asupra dezvoltării omenirii.

Refuzînd să țină seama de învă
țămintele celui de-al doilea război 
mondial, cercurile agresive im
perialiste se opun din răsputeri 
mersului înainte al omenirii, aten
tează la independența și suverani
tatea popoarelor, organizează com
ploturi și intervenții militare, toa
te acestea periclitînd grav pacea 
mondială. Alături de întreaga ome
nire progresistă, poporul român 
condamnă agresiunea S.U.A. în 
Vietnam și își manifestă deplina 
solidaritate cu eroicul popor viet
namez.

Năzuințele și visurile, luptele și 
sacrificiile poporului nostru în 
războiul pentru independență din 
1877, în lupta antifascistă din ceh 
de-al doilea război mondial și-au 
găsit împlinire și rodesc bogat 
pe pămîntul României socialiste. 
Trăim într-o țară independentă și 
suverană, în plină înflorire econo
mică și culturală, înfăptuind, sub 
conducerea încercatului nostru

partid, programul elaborat de cel 
de-al IX-lea Congres în vederea 
desăvîrșirii construcției socialiste. 
Militînd consecvent pentru întări
rea prieteniei și alianței cu toate 
țările socialiste frățești, țara noas
tră își lărgește continuu colabora
rea cu celelalte țări, indiferent de 
orinduirea lor socială, în interesul 
menținerii și consolidării păcii.

Poporul român care și-a cucerit 
prin grele sacrificii independența 
națională, își manifestă deplina so
lidaritate cu toate popoarele care 
luptă pentru dobîndirea și apăra
rea libertății lor, cere cu fer
mitate să fie respectat dreptul 
sacru al fiecărei națiuni de â-și 
alege nestingherită calea dezvoltă
rii politice și economice, militează 
neobosit pentru promovarea în re
lațiile internaționale a principiilor 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc.

Cuceririle revoluționare ale po
porului, munca sa pașnică, inde
pendența și suveranitatea patriei 
au un scut de nădejde în forțele 
noastre armate, cărora partidul și 
guvernul le acordă o grijă deosebi
tă pentru a-și îndeplini misiunea 
de onoare ce le-a fost încredințată.

Aniversînd Ziua Independenței 
și Ziua Victoriei, poporul român 
își exprimă hotărîrea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a-și 
aduce și în viitor contribuția, ală
turi de toate popoarele iubitoare 
de libertate și pace, la lupta pen
tru preîntîmpinarea unui nou răz
boi mondial, pentru triumful cau
zei păcii, independenței naționale, 
democrației și socialismului.

r



S.U.A. grăbesc
negocierile
cu Franța ?

Vizita delegației de partid

și guvernamentale române in R. D. Vietnam

Aniversarea a 45 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân este oglindită pe larg de presa 
din țările socialiste și a partidelor 
comuniste și muncitorești.

rești despre adunarea festivă și 
alte manifestări consacrate sărbă
toririi celei de-a 45-a aniversări a 
P.C.R

MOSCOVA. (Agerpreă). — Sub 
titlul „Aniversare slăvită", ziarul 
„Pravda" din 8 mai a publicat un 
amplu articol semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist Ro
mân. Ziarul „Izvestia" a publicat, 
sub semnătura tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, un articol inti
tulat „45 de ani de slujire credin
cioasă a poporului român".

în paginile ziarelor „Moskov- 
skaia Pravda" și „Selskaia Jizni" 
sînt publicate reportaje trimise de 
corespondenții din București, în 
care sînt redate aspecte din activi
tatea desfășurată de P.C.R. în anii 
ilegalității. Ziarele „Trud" și „Ve- 
cernaia Moskva" au publicat cores
pondențe din București despre fes
tivitățile care au avut loc cu prile
jul celei de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român. Ziare
le sovietice publică informații și 
reportaje în care se arată că oa
menii muncii din România sărbă
toresc aniversarea partidului cu 
noi victorii in muncă, în con
struirea socialismului.

PRAGA (Agerpres). — Ziarul 
„Rude Pravo", organ central al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
publică un articol intitulat „45 de 
ani de luptă pentru 
lor ce muncesc", 
înființarea P.C.R. 
cotitură importantă 
porului român, ziarul se ocupă în 
continuare de succesele obținute 
de oamenii muncii din România 
socialistă în dezvoltarea economi
că, culturală și socială a țării. 
După ce scoate în evidență rolul 
conducător al P.C.R. în opera de 
construire a socialismului, ziarul 
„Rude Pravo" arată în încheiere 
că „Partidul Comunist Român se 
caracterizează prin unitatea pu
ternică a rîndurilor sale, care re
prezintă garanția unor noi victorii 
în lupta pentru construirea socia
lismului și comunismului".

Ziarele „Rude Pravo", „Lidava 
demokracia", „Mlada fronta" și 
„Zemedelske noviny" publică re
portaje și corespondențe din Bucu-

SOFIA (Agerpres). — în artico
lul redacțional intitulat „Conducă
torul încercat al poporului frate 
român", ziarul „Rabotnicesko De
lo" subliniază că „Partidul Comu
nist Român este continuatorul tra
dițiilor revoluționare ale oameni
lor muncii din România în lupta 
pentru libertate și dreptate socia
lă, pentru doborîrea puterii bur- 
ghezo-moșierești și instaurarea pu
terii poporului, pentru construirea 
socialismului". Ziarul arată că po
porul român înfăptuiește cu succes 
programul adoptat la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., care asigură dez
voltarea multilaterală a țării. Cre
dincios internaționalismului prole
tar, scrie ziarul, Partidul Comu
nist Român își aduce contribuția 
la întărirea unității țărilor socia
liste și a mișcării comuniste in
ternaționale, la întărirea forței 
sistemului mondial socialist. în re
portajul „Un șir de lupte pentru 
cauza poporului", ziarul „Otecest- 
ven Front" relatează despre adu
narea festivă care a avut loc la 
București. Toate ziarele care apar 
la Sofia au publicat relatări des
pre adunarea festivă și despre 
deschiderea „Muzeului de istorie a 
Partidului Comunist , a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România".

prezentare a începuturilor mișcării 
muncitorești din țara noastră, a 
luptei duse în ilegalitate de P.C.R. 
și prezintă principalele etape ale 
transformărilor revoluționare pe
trecute în România, sub conduce
rea partidului, după insurecția ar
mată victorioasă de la 23 August 
1944. România, scrie ziarul, a de
venit un stat socialist a cărui eco
nomie s-a dezvoltat multilateral 
prin industrializarea socialistă și 
cooperativizarea agriculturii.

BELGRAD (Agerpres). — Ziarul 
„Politika" publică un reportaj des
pre ședința festivă de la București 
consacrată celei de-a 45-a aniver
sări a Partidului Comunist Român, 
în care se fac referiri 
dezvoltării României, 
noastre revoluționare, 
du-se rolul Partidului 
Român în dezvoltarea 
rană a României.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
„Statele Unite nu doresc să con
tinue la infinit dezbaterea juridică 
în care s-au angajat cu Franța în 
problemele N.A.T.O. și ale insta
lațiilor militare americane din 
Franța și experții administrației 
Johnson pregătesc activ „dosarul" 
care să le permită să înceapă cît 
de urgent posibil negocieri cu 
Parisul", transmite din Washington 
Jean Lagrange, corespondent al 
agenției France Presse. „Dorința 
ce se manifestă în cadrul adminis
trației americane de a nu întîrzia 
în mod deliberat discuțiile în a- 
ceastă problemă (a N.A.T.O.) este o 
urmare a recunoașterii faptului că 
decizia franceză este irevocabilă", 
conchide corespondentul.

MITINGUL DE LA HANOI

drepturile ce- 
Subliniind că 

a constituit o 
în istoria po-

VARȘOVIA (Agerpres). — Ziarul 
„Trybuna Ludu" publică un articol 
redacțional intitulat „A 45-a ani
versare a Partidului Comunist Ro
mân" în care prezintă principalele 
momente din activitatea partidului 
de la înființarea sa. Ziarul subli
niază că, sub conducerea partidu
lui, poporul român a obținut mari 
succese în construirea socialismu
lui, industrializarea țării și dezvol
tarea agriculturii, precum și în do
meniul învățămîntului și culturii, 
Republica Socialistă România situ- 
îndu-se astăzi în rîndul țărilor cu 
cel mai înalt indice al dezvoltării 
economice.

BERLIN (Agerpres). — în arti
colul „Partidul Comunist Român — 
conducătorul luptei poporului său, 
la cea de-a 45-a aniversare", zia- 
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TELE R
Ministrului Apărării U.R.S.S. 
Mareșal al Uniunii Sovietice

RODION IAKOVLEVICI MALI NOV SKI
Moscova

Stimate tovarășe ministru,

de-a 21-a aniversări a victoriei asupra GermanieiCu prilejul celei
fasciste, în numele militarilor Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă transmit Dumneavoastră și tuturor mi
litarilor sovietici un frățesc salut și calde felicitări.

în conștiința omenirii este vie amintirea luptelor eroice duse în anii 
grei ai celui de-al doilea război mondial pentru zdrobirea Germaniei 
naziste de către popoarele coaliției antihitleriste, a cărei forță hotărî- 
toare a fost Uniunea Sovietică. Prin eforturi pline de sacrificii, popoarele 
U.R.S.S. și glorioasa lor armată au dat lovituri zdrobitoare mașinii de 
război hitleriste salvînd civilizația umană de barbaria fascistă.

Militarii armatei noastre sînt mîndri că poporul român, înfăptuind, 
sub conducerea Partidului său Comunist, insurecția armată din august 
1944 și participînd la luptele împotriva Germaniei hitleriste, și-a adus 
contribuția la obținerea acestei istorice victorii.

Sîngele vărsat în luptele purtate în comun de către ostașii români 
și sovietici pe frontul antihitlerist a cimentat prietenia și alianța româ- 
no-sovietică, care cunosc o continuă dezvoltare în interesul și spre binele 
popoarelor noastre frățești.

De Ziua marii Victorii, vă urez Dumneavoastră și tuturor militari
lor sovietici noi succese în ridicarea capacității de luptă a armatei sovie
tice, pentru apărarea muncii pașnice a poporului sovietic și, împreună 
cu armatele celorlalte țări socialiste, a cauzei socialismului și păcii.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General de armată 
LEONTIN SALA JAN

la istoria 
a mișcării 
subliniin- 
Comunist 

contempo-

JAPONIA

TIRANA. (Agerpres). — Ziarul 
„Zeri i Popullit" din 8 mai publică 
un articol consacrat celei de-a 
45-a aniversări a Partidului Comu
nist Român. Ziarul descrie calea 
parcursă de Partidul Comunist 
Român de la înființarea sa și pînă 
în prezent, subliniind succesele ob
ținute de poporul român, după eli
berarea țării, în construirea socia
lismului.

ROMA. (Agerpres). — într-o 
corespondență din București, inti
tulată „România sărbătorește cea 
de-a 45-a aniversare a Partidului 
Comunist Român", ziarul „l’Unita", 
referindu-se la adunarea festivă, 
scrie că „de la 8 mai 1921 și pînă 
astăzi, clasa muncitoare română, 
îndrumată de partidul comunist, a 
reușit să întemeieze și să con
struiască un stat socialist în plină 
dezvoltare economică și cu o acti
vitate rodnică pe arena interna
țională".

BILANȚ AL OFENSIVEI
DE PRIMĂVARĂ

TOKIO 8 (Agerpres). — Preșe
dintele Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia (Sohyo), Ota 
Kaoru, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă ținute în ora
șul Okayama, că în cursul ofensi
vei de primăvară oamenii muncii 
japonezi au obținut o serie de îm
bunătățiri în domeniul condițiilor 
de trai. El a subliniat că în acest an 
muncitorii japonezi au reușit să 
înfrîngă voința patronilor și în ur
ma unor acțiuni de masă au obți
nut o majorare a salariilor și anu
mite drepturi. Tradiționalele acți
uni ale ofensivei de primăvară au 
cuprins în acest an circa șapte mi
lioane de persoane. Au fost orga
nizate greve ale muncitorilor mi
neri, chimiști, din transporturi, din 
metalurgie și din alte sectoare de 
activitate.

„Reîntoarcere
la punctul de plecare"

O fotografie apărută 
în presa britanică îl în
fățișează pe lan Smith 
împreună cu cei trei 
trimiși ai săi, care vor 
purta „convorbiri pre
liminare" cu guvernul 
britanic. Premierul ra
sist are o figură satis
făcută și pe bună drep
tate, fiindcă regimul 
său s-a trezit peste 
noapte beneficiar al 
unei nesperate întor
sături. Delegafia sud- 
rhodesiană a sosit du
minică la Londra, în 
timp ce la Salisbury 
este semnalată o „at
mosferă de optimism 
în legătură cu rezulta
tul convorbirilor". (Dai
ly Telegraph).

„Partea" sud-rhode- 
siană a cerut ca înfîl- 
nirea să aibă loc pe un 
„teren neutru”. Potrivit 
părerilor de aici, un 
astfel de teren ar pu
tea însemna un hotel, 
o casă particulară sau 
chiar... ambasada por
tugheză din Londra. în 
orice caz, totul se va 
petrece în cel mai 
mare secret, cu ușile 
bine ferecate. Deși în 
cercurile oficiale brita
nice se afirmă că este 
vorba de un simplu 
„contact exploratoriu", 
lan Smith a lăsat să se 
înfeleagă clar că se va 
discuta „de la egal la 
egal”. Noua situație 
creată generează, mai 
ales în rîndul fărilor a-

Ancheta
în cazul

te-
că

fricane, numeroase 
meri și suspiciuni 
atîf obiectul negocieri
lor, cît și însăși re
luarea dialogului cu 
un regim calificat ca 
„ilegal", nu ar putea 
fi interpretate decîf ca 
o concesie din partea 
britanică.

De altfel, în cadrul 
ședinfei de vineri a co-

semnificativ 
cercurile 
este sa- 

reluare 
în fa- 

au ple-

LONDRA

miletului Common- 
wealthului pentru sanc
țiuni 
desiei 
stituit 
fa de 
prezentanfii africani nu 
s-au arătat 
renunfe la 
în pozițiile 
fi avut loc 
poi, iar în 
rhodesiene 
vans. „în realitate — 
a declarat un delegat 
african — ne-am în
tors la punctul de unde 
am plecat". Mulfi rea
mintesc cu acest prilej 
vechea promisiune la
buristă că nu vor fi 
duse nici un fel de 
tratative cu regimul 
ilegal de la Salisbury, 
precum și declarafia 
premierului Wilson fă
cută la conferința de 
la Lagos în care se a-

Ben Barka

împotriva Rho- 
— organ con- 

la conferin- 
la Lagos — re-

convinși să 
părerea că 
britanice ar 
o dare îna- 
cele sud-
— un a-

rata că sancțiunile e- 
conomice și financiare 
„vor putea pune capăt 
rebeliunii într-un ter
men socotit mai de
grabă în săptămîni de- 
cît în luni”.

Pare
faptul că în 
conservatoare 
lutată această 
a dialogului 
voarea căruia 
dat în timpul campaniei 
electorale din martie, 
dar împotriva căruia se 
pronunțaseră laburiștii. 
în)imp ce acum conser
vatorii consideră că, de 
fapt, solu)ia preconi
zată de ei a fost pre
luată de laburiști, în 
Jările africane este 
semnalată apariția unor 
profunde nemulțumiri. 
Ministrul de externe 
al Zambiei, Simon 
Kapwepwe — în tre
cere prin Londra de la 
congresul Internaționa
lei socialiste de la 
Stockholm, unde dele
gația partidului laburist 
s-a opus ca reprezen
tanții africani să ia cu
vîntul — a declarat că 
negocierile cu Rhode
sia constituie „o ac
țiune rușinoasă" și că 
dacă rezultatul va fi re
cunoașterea guvernului 
Smith, „atunci trebuie 
să ne așteptăm la un 
vulcan politic în Rho- 
des'a”.

Liviu RODESCU

MOZAMBIC

PARIS 8 (Agerpres). — Minis
trul de interne al Franței, Roger 
Frey, a prezentat în Adunarea Na
țională Franceză o informare asu
pra modului în care se desfășoară 
ancheta în cazul Ben Barka, pre
cum și asupra împrejurărilor în 
care a fost răpit la 29 octombrie 
1965 liderul opoziției marocane. 
Răspunzînd interpelărilor deputa- 
ților comuniști și socialiști, Roger 
Frey a precizat că serviciile poli
ției franceze au fost informate de 
răpirea lui Ben Barka cu o întîr- 
ziere de 24 de ore. Ministrul de 
interne al Franței a relevat toto
dată că nici guvernul și nici po
liția franceză nu au fost prevenite 
de o eventuală amenințare la adre
sa lui Ben Barka.

HANOI 8 (Agerpres). — Trimisul 
special Al. Cîmpeanu transmite : 
Duminică a avut loc în palatul A- 
dunării Naționale un miting al re
prezentanților populației orașului 
Hanoi închinat prieteniei româno- 
vietnameze, la care au participat 
muncitori, militari, intelectuali, re
prezentanți ai tuturor categoriilor 
populației din Hanoi, activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă. La miting au fost de față 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la Hanoi. In prezidiu au luat 
loc tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Ion Ioniță, Vasile 
Vlad, Vasile Gliga, Ion Moangă, 
Fam Van Dong, Nguyen Duy Trinh, 
Le Duc Tho, Le Thanh Nghi, 
Hoang Van Hoan, Phan Ke Toai, 
Nguyen Van Tran, Nghiem Xuan 
Yem și alți conducători de partid 
și de stat din R. D. Vietnam.

Sala era împodobită cu drapele 
de stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Democrate 
Vietnam, cu lozinci în cinstea prie
teniei trainice dintre poporul ro
mân și poporul vietnamez. Un grup 
de pionieri au oferit oaspeților bu
chete de flori. S-au intonat imnu
rile de stat ale României și Repu
blicii Democrate Vietnam.

Tovarășul Tran Duy Tung, pre
ședintele Comitetului administra
tiv al orașului Hanoi, a rostit o cu- 
vîntare. în numele populației ora
șului Hanoi, Tran Duy Tung a ru
gat delegația să primească pentru 
populația orașului București un 
cadou reprezentînd un steag de 
mătase cu Inscripția: „Trăiască 
prietenia trainică dintre popoarele 
vietnamez și român".

într-o atmosferă însuflețită a

luat apoi cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș.

Cuvîntarea a fost subliniată în re
petate rînduri de puternice și înde
lungate aplauze. La sfîrșitul cuvîn- 
tării, în semn de stimă și prețuire 
față de munca și lupta poporului 
vietnamez, tovarășul Emil Bodna
raș a dăruit reprezentanților orașu
lui Hanoi un drapel al României. 
Solemnitatea predării drapelului a 
fost deosebit de emoționantă, asis
tența manifestînd minute în șir 
pentru prietenia trainică dintre cele 
două țări și popoare.

în încheierea mitingului, în sală 
a răsunat marșul Armatei de eli
berare din Vietnamul de sud. Mi
tingul a constituit o manifestare 
vie a prieteniei și solidarității ce
lor două țări și popoare.

Recepție Presa vietnameză

de delegația română despre vizita
de partid și guverna- 
Republicii Socialiste

Delegația 
mentală a 
România condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș a 
o recepție..

Au luat 
Ho Și Min, 
lui Politic 
celor ce 
Truong Chinh, președintele Comi
tetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, Fam 
Van Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri, Nguyen Duy Trinh, 
vicepreședinte al Consiliului de

oferit duminică seara

parte președintele 
membri ai Birou- 

al C.C. al Partidului 
muncesc din Vietnam,

Miniștri, ministru al afacerilor ex
terne, Le Duc Tho, Le Thanh Nghi, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri. Au participat membri ai 
C.C. al partidului, membri ai gu
vernului, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă. Au fost de față 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Hanoi, ziariști vietna
mezi și străini. Tovarășul Emil 
Bodnaraș și Nguyen Duy Trinh au 
rostit cuvîntări. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de călduroasă.

La expoziția
„Totul pentru a învinge 
pe agresorii americani11

Duminică dimineața, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș a vi
zitat expoziția „Totul pentru a în
vinge pe agresorii americani". 
Delegația a fost însoțită de Nguyen 
Van Tran, secretar al C.C. 
Partidului celor ce muncesc 
Vietnam, și alte 
ciale. Expoziția înfățișează 
amplu tablou al luptei eroice 
poporului 
rarea libertății, independenței și 
integrității patriei sale. Sînt expu
se imagini fotografice despre in
tervenția brutală a Statelor Unite 
în Vietnamul de sud, despre lupta 
forțelor patriotice, a păturilor largi 
ale populației împotriva armatelor 
agresoare.

al 
din 
ofi- 
un

i a
vietnamez pentru apă-

persoane

Exponate sugestive ilustrează 
succesele poporului din Vietnamul 
de nord în industrie și agricultură, 
în lupta pentru apărarea țării.

Mulțumind pentru invitația de 
a vizita expoziția, tovarășul Emil 
Bodnaraș a arătat că ea sugerea
ză cele două fronturi pe care 
luptă poporul vietnamez — cel al 
construcției socialiste și al apă
rării țării. El a arătat că poporul 
vietnamez, însuflețit de conștiința 
dreptății cauzei pentru care luptă, 
obține succese însemnate în dez
voltarea potențialului economic al 
țării, dă lovituri militare dușma
nului și și-a exprimat convingerea 
că victoria va fi de partea po
porului vietnamez.

Presa vietnameză rezervă spații 
largi materialelor consacrate vizi
tei delegației române. Ziarele din 
Hanoi au publicat ample reportaje 
însoțite de fotografii despre pri
mirea și vizitele delegației la Ha- ‘ 
noi. Ziarul „Nhan Dan" a publi
cat un amplu articol intitulat „In
dustrializarea 
niei". Ziarul 
dezvoltîndu-și economia, își asigu- 
ră_ independența și că poporul ro
mân este hotărît să rămînă pro
priul său stăpîn.

Același ziar consacră un edito
rial în care înfățișează pe larg 
lupta partidului nostru împotriva 
fascismului și a războiului, pentru 
prefaceri democratice și construi
rea socialismului, marile realizări 
obținute de România în industria
lizarea socialistă, în cooperativi
zarea agriculturii, în dezvoltarea 
producției și ridicarea nivelului de 
trai al populației. Acestea, scrie zia
rul, oglindesc munca eroică și spi
ritul creator al clasei muncitoare și 
poporului român, avînd în frunte 
partidul comunist.

Arătînd că „Vietnamul și Româ
nia sînt două țări socialiste surori", 
ziarul scrie : „Dintotdeauna între 
cele două partide, guverne și po
poare au existat relații de solidari
tate. de prietenie, sprijin și ajutor 
reciproc".

După ce expune documente de 
stat ale României în care se ex
primă sprijinul hotărît al țării 
noastre față de cauza dreaptă a 
poporului vietnamez, ziarul con
chide : Sîntem convinși că vizita 
tovarășilor români va contribui la 
strîngerea solidarității și întraju
torării reciproce 
clasa muncitoare 
lor două țări ale

socialistă a Româ- 
scrie că România,

între comuniștii, 
și popoarele ce- 
noastre.

HD STOCKHOLM. în orașul sue- 
™ dez Goteborg s-a deschis cel 

49-lea tîrg internațional, la 
iau parte 33 de țări. Repu- 
Socialistă România participă 
expoziție de bunuri de con- 
Cu prilejul inaugurării tîrgu-

de-al 
care 
blica 
cu o 
sum. 
lui, pavilionul Republicii Socialiste 
România a fost vizitat de ministrul 
fără portofoliu Rune Hermansson, 
precum și de Per Nystrom, guver
nator al landului Gdteborg. Oas
peții au făcut aprecieri pozitive a- 
supra mărfurilor expuse.

dul nou creat, sub conducerea lui 
Odinga, Uniunea populară din Ke
nya.

n SOFIA. Agenția B.T.A. anunță 
că a fost semnat un acord co

mercial între Singapore și R. P. 
Bulgaria.

SPANIA

Continuă

NAIROBI. Alți zece membri 
ai partidului de guvernămînt 

din Kenya, Uniunea națională afri
cană (K.A.N.U.), s-au alăturat
grupului disident al lui Oginga
Odinga, fost vicepreședinte al țării, 
într-o declarație publică, ei și-au 
exprimat „loialitatea" față de parti-

H| PNOM PENH. Agenția cam- 
bodgiană de presă a transmis 

sîmbătă un comunicat în care a- 
nunță că în dimineața zilei de 5 
mai artileria tailandeză a deschis 
focul în direcția frontierei cambod
giene, la punctul marcat de tem
plul Preah Vihear. în aceeași zi, 
200 de soldați tailandezi, înarmați 
cu armament greu, au atacat pozi
țiile cambodgiene în aceeași regiu
ne. Au fost însă respinși de uni
tățile de grăniceri 
Doi soldați tailandezi

cambodgieni. 
au fost uciși.

Masive concentrări de trupe 
în portul Beira

BEIRA 8 (Agerpres). — în por
tul Bgira din Mozambic se semna
lează în ultimele săptămîni o in
tensă activitate militară. Au 
fost dislocate importante uni
tăți portugheze, astfel încît în 
prezent, în acest oraș se află cea 
mai mare concentrare de trupe 
cunoscută vreodată. Efectivul nu 
este cunoscut cu exactitate, dar se 
apreciază că la Beira ar fi sosit 
pînă în prezent circa 30 000 de 
soldați portughezi. Ziarul „Star", 
ce apare la Johannesburg, a- 
nunță că alți 6 000 de soldați por
tughezi sînt așteptați să sosească 
la începutul săptămînii, pe bordul 
pachebotului „Vera Cruz". Din An-

cum relatează agențiile 
versiunea oficială care 

legătură cu această ma- 
concentrare de trupe și ar

se referă la o așa-zisă 
a spațiului aerian 

de

gola șl de la Lisabona continuă să 
sosească la Beira avioane și vase 
militare.

După 
de presă, 
circulă. în 
sivă
mament 
„încălcare a spațiului aerian al 
Mozambicului de către avioane 
britanice, cu prilejul supravegherii 
embargoului de petrol pentru Rho
desia". Se apreciază însă că aceste 
trupe ar fi destinate să facă față 
mișcării de eliberare națională din 
Mozambic.

XIENG KUANG. Postul de ra- 
™ dio „Vocea Patet-Lao" a anun
țat că forțele Neo Lao Haksat au 
doborît deasupra provinciei Sam 
Neua încă două avioane ameri
cane de tip „F-105". Potrivit știrii 
transmise, forțele Neo Lao Haksat 
au doborît pînă în prezent 352 de 
avioane aparținînd torțelor aerie
ne ale S.U.A.

M PRAGA. Ministrul comerțului 
al Pakistanului, G. Faruk, care 

a făcut o vizită în R. S. Ceho
slovacă, a plecat spre patrie. El a 
discutat cu oficialitățile cehoslo
vace probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor comerciale 
dintre R. S. Cehoslovacă și Pakis
tan.

SS SANAA. După cum anunță 
—* postul de radio Sanaa, în nor
dul Yemenului a fost interceptată 
o nouă încărcătură de arme și 
muniții, provenind din Arabia Sau- 
dită și destinată unităților rega
liste. Se menționează că munițiile 
au fost capturate de membrii unor 
triburi din nordul țării, care s-au 
alăturat regimului republican.

manifestațiile
9

studentesti
9 9

MADRID 8 (Agerpres). — în ciu
da măsurilor represive luate de au
toritățile spaniole, manifestațiile 
de protest ale studenților continuă 
în numeroase centre universitare 
din Spania. La Bilbao, Madrid, 
Barcelona și San Sebastian au a- 
vut loc noi adunări ale stu
denților. în cursul cărora partici- 
panții au cerut eliberarea imediată 
a colegilor lor arestați.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Sub titlul „Manila tinde să re
ducă din drepturile americani
lor", ziarul „New York Times" 
publică un articol în care se 
referă la recenta declarație a 
ministrului afacerilor externe din 
Filipine, Narciso Ramos, în care 
a cerut începerea de tratative cu 
S.U.A. în vederea anulării înainte 
de 1974 (cînd expiră acordul) a 
acordului privind drepturile eco
nomice ale cetățenilor americani 
aflați în Filipine.

Narciso Ramos, scrie ziarul, 
s-a pronunțat pentru reducerea 
termenului de arendă a bazelor 
americane din Filipine (stabilit 
pe 99 de ani) și cedarea către 
Filipine a bazei maritime militare 
de la Sengli-Point. Acest acord 
constituie o pată în constituția 
țării noastre, a subliniat minis
trul de externe filipinez.
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