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NOMII PESTE ANGAJAMENTUL INITIAL ® CARATELE 

ÎNALTE ALE RĂSPUNDERII FIECĂRUI COMUNISTAcest pămînt de la lilarginea Iașilor, acoperit de vegetația de „metal a coloanelor și turnurilor, compartimentat în mulțimea volumelor de sticlă și beton a clădirilor, traversat de fulgerări, trepidînd sub multiple ritmuri, are ceva de peisaj luxuriant. Industria a căpătat aici proporții și semnificații profunde, pe fiecare metru pătrat simți puterile ei apă- sînd asupra acestui pămînt și făcîn- du-i să-și schimbe condiția de rodnicie agricolă în una, superioară, de fertilitate industrială. Astfel, adunarea generală a comuniștilor din uzina de fibre sintetice, consacrată dezbaterii documentelor pentru Congresul al X-lea al partidului, colocviul celui mai tînăr colectiv industrial dintr-o zonă industrială ea însăși tînără, avea loc, în condițiile manifestării plenare a acestei rodnicii care marchează efigia modernă a vechiului oraș moldav.— Citind Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive — și-a început cuvîntul economistul Eugen Frunză — în memoria mea s-a iscat imaginea țării. A fost o reacție instantanee. și cred că multora dintre

cei de față li s-a întîmplat la fel, cînd din cifrele prefigurînd viitorul României au răzbătut imagini ale prezentului și, poate, involuntar, au atras comparații, au contrapus realități. In zona industrială a Iașilor, uzina noastră este prezența cea mai nouă și, prin valoarea producției, deține primul loc. Parcurgînd documentele pe care le dezbatem astăzi, am revăzut, pe planul memoriei, aceg primăvară din anul 1967 cînd, mate- rializînd sarcini decurgînd din obiectivele Congresului al IX-lea al P.C.R. am început construcția ; am retrăit bucuria izbînzii noastre — intrarea în funcțiune a uzinei cu 6 luni înainte de termen, realizîndu-ne astfel un alt obiectiv — angajamentul luat în cinstea Congresului al X-lea al partidului. S-ar putea spune — și eu așa gîndesc — că această uzină și multe alte înfăptuiri la scara întregii țări constituie repere într-o istorie căreia îi e caracteristică ascendenta continuă. Gîndul pe care
Platon PARDAU
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și exigențelor

Ing. Simion DANIEL

1 al IX-lea al partidu- " subliniat•istematice a nivelu-; .' ■ ■: -țci în toate— obiectiv spre care : ' ; ferm eforturile oa-___„avi Perioada care a trecut de la acest eveniment important în viața partidului, a întregului popor, a demonstrat cu prisosință că sporirea eficienței economice, așa cum a fost concepută de partidul și statul nostru și așa cum este definită în proiectul , de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R., constituie un factor hotărîtor al dinamismului economiei noastre, socialisteConsecvent, după Congresul al IX- lea al P.C.R., politica economică a partidului și statului nostru a vizat și vizează creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, adîncirea altor laturi calitative ale activității economice — ’surse sigure de sporire a venitului național. O asemenea orientare corespunde pe deplin stadiului de dezvoltare și maturizare la care a ajuns economia națională. Relevînd din nou însemnătatea acestei orientări, la Conferința Națională a P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia: „Cu cît este mai mare productivitatea muncii, cu cît bogățiile naționale sînt valorificate ia un nivel mai înalt, cu atît se creează posibilități mai mari pentru îmbunătățirea condițiiloi ’de 
viață ale întregii populații, concomi-

necesita-sectoarele tent cu înfăptuirea în ritm rapid a reproducției lărgite". Iată, deci, ce înalte considerente impun înscrierea, printre obiectivele principale ale dezvoltării noastre economice, a creșterii în ritm susținut a productivității muncii în toate ramurile producției materiale.Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra că sporirea productivității muncii este privită de partidul și statul nostru prin prisma efectelor pozitive ce le declanșează la scara întregii societăți : se a- sigură mărirea volumului acumulărilor socialiste, un ritm intens mersului înainte al economiei naționale și ridicarea bunăstării poporului. După Congresul al IX-lea, aceste efecte pozitive s-au resimțit puternic in economia noastră socialistă, au avut și au un cadru larg de afirmare. Creșterea productivității muncii sociale a fost și este înlesnită de înseși schimbările cantitative și calitative petrecute în structura economiei naționale, de extinderea atotcuprinzătoare a relațiilor socialiste de producție, de cointeresarea muncii în ductive a rea nivelului de calificare, troducerea accelerată a progresului tehnic în toate ramurile producției materiale care au creat în anii actualului cincinal posibilități noi, practic nelimitate, pentru creșterea conti-

oamenilor creșterea forței pro- muncii lor, în ridica- de in

(Continuare in pag. a II-a)

La cea de-a XX-a aniversare, activitatea desfășurată de Organizația pionierilor în rîndul tinerelor generații a fost încununată cu unul din cele mai înalte ordine ale țării „Steaua Republicii Socialiste Ro-j mânia" clasa I.în marea sală de marmură a Palatului Consiliului de Stat, unde a avut loc joi dimineața solemnitatea, se aflau reprezentanții pionierilor din Capitală. Potrivit tradiției pionierești, ei poartă drapelul tricolor al patriei și steagul organizației lor, pe a cărei flamură purpurie stă scrisă deviza „Pentru gloria poporului și înflorirea României socialiste, pentru cauza partidului — înainte !“.Pionierii, toți cei prezenți, fac o primire entuziastă, caldă, tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Leonte Răutu, Mihai Gere, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, care au luat parte la solemnitate.Au participat, de asemenea, tovarășii Constantin Stătescu, secre- ■ tarul Consiliului de Stat, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu- lui, alți membri ai conducerii Ministerului învățămîntului, reprezentanți ai Consiliului Național al Organizației de pionieri, Uniunii Tineretului Comunist și ai altor instituții centrale și organizații obștești, cadre didactice.După ce s-a dat citire Decretului Consiliului de Stat, tovarășul | Nicolae Ceaușescu înmînează tova- ] rășului Virgiliu Radulian, președintele Consiliului Național al organizației pionierilor, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România"

clasa I, conferit organizației pionierești.în numele Consiliului Național, al celor peste 1 500 000 de purtători ai cravatelor roșii, al zecilor de mii de comandanți și activiști, tovarășul Virgiliu Radulian a exprimat conducătorilor partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, adînca recunoștință a pionierilor și educatorilor lor pentru înalta prețuire acordată organizației. Vă promitem solemn — a spus vorbitorul — că vom munci în așa fel încît fiecare pionier să fie un școlar destoinic care să-și îndeplinească exemplar îndatoririle, să fie cinstit, demn, harnic, luptător entuziast pentru cauza Partidului Comunist Român, pentru fericirea poporului român.Legămîntul nostru rostit astăzi, cu acest prilej, în fața partidului și întregului popor este „Pionierii vor continua cu cinste, cu demnitate și dîrzenie lupta generoasă și nobilă a partidului, a acelor care astăzi făuresc viitorul fericit al României socialiste".
în cadra! solemnității a 

luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care a spus :

Stimați tovarăși,
Dragi pionieri. •
Doresc ca în numele Comitetu

lui Central al partidului, al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri să felicit pe toți pionierii 
patriei noastre cu prilejul înmînă- 
rii’ acestei înalte distincții a Repu
blicii Socialiste România.

Acordarea acestui înalt ordin, 
este un semn al prețuirii pe care 
Comitetul Central al partidului, 
conducerea statului o\ acordă orga-

nizației revoluționare a copiilor 
din patria noastră, organizație care 
în cei 20 de ani de activitate a 
desfășurat o muncă rodnică pen
tru educarea copiilor, a tineretu
lui în spiritul patriotismului socia
list, al 
față de 
porului 
spiritul 
copiii, cu tineretul din țările caro 
construiesc socialismul, cu tinerele 
generații din toată lumea.

Noi prețuim mult activitatea sus
ținută dusă de organizația revolu
ționară a copiilor din România, 
alături de organizația revoluționară 
a tineretului, sub conducerea parti
dului, faptul că din rîndurile pio
nierilor au crescut zeci de mii de 
cadre de nădejde ale patriei noas
tre în toate domeniile de activitate, 
că mulți din cei care acum 15—20 
de ani au primit cravata roșie de 
pionier sînt astăzi activiști de răs
pundere în numeroase domenii ale 
vieții sociale, se achită cu cinste 
de încrederea pe care Ie-o acordă 
partidul și poporul. Aș dori să 
exprim convingerea partidului nos
tru că și în viitor organizația pio
nierilor va desfășura o muncă tot 
atît de rodnică ca și pînă acum, 
făcînd totul pentru, ca viitorul pa
triei noastre — tineretul — să fie 
educat în spiritul idealurilor co
munismului.

Vă urez dumneavoastră, celor 
care conduceți organizația, tuturor 
cadrelor care muncesc în acest 
sector de activitate, deosebit de 
important, succese tot mai mari.

Urez tuturor pionierilor, tuturor 
copiilor patriei noastre multe 
succese la învățătură, viață fericită 
în România de miine — comunistă.

a mișcării comuniste și muncitorești, 
întregului front antiimperialist

(Continuare în pag. a V-a)

ACTIVITATEA DELEGAȚIEI PARTIDULUI NOSTRU LA CONSFĂTUIREA DE LA MOSCOVA SE BUCURĂ 
DE APROBAREA DEPLINĂ A COMUNIȘTILOR ROMÂNI, A ÎNTREGULUI POPOR

Coeziunea partidelor comuniste, 
cel mai important factor al unirii 
tuturor forțelor antiimperialiste

Sub semnul prieteniei 
indisolubile cu țările socialiste 

frățești

Mihai TELESCU
prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.

Am urmărit cu multă atenție și in- ' teres desfășurarea Consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești ; acum, la încheierea lucrărilor ei, după ce am putut lua cunoștință pe larg de intervențiile tuturor delegațiilor, precum și după publicarea documentelor adoptate, țin să-mi exprim deplina satisfacție și adeziune față de întreaga activitate a delegației Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu și, totodată, să relev cî- teva dintre aspectele cele mai caracteristice ale lucrărilor consfătuirii, ca și ale principalului document adoptat triva tuală delor turorNu care inimii acordul deplin cu ideea solemn proclamată în documentul prin-

„Sarcinile luptei împo- imperialismului în etapa ac- și unitatea de acțiune a parti- comuniste și muncitorești, a tu- forțelor antiimperialiste". există comunist în România să nu-și exprime din adîncul

cipal al consfătuirii : „Coeziunea partidelor comuniste este cel mai important factor al unirii tuturor forțelor; antiimperialiste". Este concretizată în. aceste cuvinte îndatorirea supremă a tuturor partidelor comuniste față de propriul lor popor, față de cauza socialismului și păcii în lume. Pentru fiecare membru al partidului nostru, întărirea ' prieteniei cu toate partidele comuniste și muncitorești, acțiunea perseverentă pentru întărirea unității mișcării comuniste, pe baza principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului, constituie și va constitui o îndatorire de onoare, pentru îndeplinirea căreia np ne vom cruța forțele, încredințați că astfel ne vom aduce din plin contribuția la consolidarea celui mal important factor al coeziunii frontului mondial antiim- perialist.
(Continuare în pag. a IlI-a)

loan BOȚEA
forjor, Uzinele de tractoare — Brașov

Timp de aproape două săptămîni, în fiecare dimineață, „Scînteia" era așteptată în uzina noastră cu o neobișnuită nerăbdare întrucît cu toții urmăream zi de zi relatările ei ample despre Consfătuirea de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, ale cărei lucrări — pe noi, ca muncitori, comuniști și ne- comuniști — ne-au preocupat îndeaproape. Firește, cel mai mare interes ne-au trezit cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care găseam reflectarea propriilor noastre gînduri și simțăminte. Am citit totodată luările de cuvînt ale parti- cipanților la consfătuire — care ne-au dat posibilitatea de a cunoaște largul schimb de opinii care a avut loc în cadrul consfătuirii, precum și documentele care au fost adoptate. Cu mult interes am luat cunoștință de documentul final, care, după părerea mea, conține idei

juste, principii de certă valoare pentru dezvoltarea luptei împotriva imperialismului și întărirea unității de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.în document este reliefat rolul ce revine în prezent sistemului mondial socialist, ca forță hotărîtoare a luptei antiimperialiste. Pe drept cuvînt se arată în el că dezvoltarea sistemului socialist mondial care cuprinde 14 state, influența însufleți- toare a socialismului asupra întregii lumi au creat premise pentru accelerarea progresului istoric, au deschis noi perspective pentru înaintarea și triumful socialismului în lumea întreagă.Noi, muncitorii, înțelegem bine că sistemul mondial socialist își aduce contribuția la cauza comună a forțelor antiimperialiste în primul rînd
(Continuare in pag. a III-a)

Formațiile premiate finalaFestivalului cultural-artistic al pionierilor și școlarilor din țara noastră au prezentat joi seara, în sala Operei Române, un spectacol de gală închinat aniversării a 25 de ani de. la eliberarea patriei și a 20 de ani de la crearea Organizației pionierilor din Republica Socialistă România.La spectacol au asistat tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion' Gheorghe Maurer, cu soția, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Nicu- lescu-Mizjl,. Virgil Trofin, Ilie Verdeț, cu soția, Florian Dănălache, cu soția, Constanțin Drăgan, cu soția, Leonte Răutu, cu soția, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, cu soția, Iosif Banc, cu soția, Petre Blajovici, cu soția, Dumitru Coliu, Mihai Gere, cu soția, Dumitru Popa, Vasile Patili- neț, cu soția.In sală se aflau, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale șl ai organizațiilor obștești, oameni de știință, artă și cultură, un numeros public.Au participat delegațiile organizațiilor de pionieri din' Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică, aflate în țara noastră cu prilejul Zilei pionierilor români, precum și Tibor Lakatos, secretar general al Comitetului internațional al mișcărilor de copii și adolescenți de pe lîngă Federația Mondială a Tineretului Democrat.Au fost prezenți participanțil la lucrările Mesei rotunde „Tineretul și securitatea europeană", care se desfășoară în țara noastră.In foaierul Operei, conducătorii de partid și de stat au fost așteptați de un mare număr de pionieri care le-au făcut o călduroasă și entuziastă primire. La apariția în loja oficială, tovarășii Ion Gheorghe conducători de partid și de stat au fost salutați cu vii și îndelungi a- plauze de întreaga asistență.Desfășurat, ca și întregul Festival cultural-artistic al pionierilor și școlarilor, sub semnul marilor evenimente din viața poporului nostru — cel • de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și ani-

Nicolae Ceaușescu, Maurer și . ceilalți

(Continuare în pag. a V-a)
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La întreprinderea
pentru mecanizarea

agriculturii din Topraisar

INVĂȚĂMÎNT

pentru ingineri, al sporirii numă- de doctoranzi în

ADUNARI ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTIDîn dezbatere La Institutul de cercetări

XLEA'W
CONGRES 
AL PCR TEZELE

DE DIRECTIVE
Civilizația socialistă iși pune

puternic amprenta pe
dezvoltarea localitătil&r tării

J 3Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive sînt astăzi în centrul atenției întregului partid, a întregului nostru popor. Izvorîte din realitățile, cerințele și experiența istorică a înaintării victorioase a poporului nostru pe calea socialismului, aceste documente de fundamentală importanță teoretică și practică definesc amplu și multilateral direcțiile principals ale dezvoltării societății noastre socialiste. Ca cetățean și arhitect 'găsesc în fiecare prevedere a sa o perspectivă însu- flețitoare la care îmi dau deplina adeziune. Și cum ar putea fi altfel cînd acest program, mobilizator, îmbrățișează în întreaga ei complexitate existența materială și spirituală a poporului român, prefi- gurînd în viitor imaginea patriei în plin progres.Dinamismul programului de dezvoltare elaborat de partid determină ample și rapide schimbări de ordin cantitativ și calitativ >în înfățișarea orașelor și satelor noastre. . Dimensiunile și complexitatea mutațiilor deduse din perspectiva dezvoltării sînt și mai ‘ pregnante în momentul raportării lor Ia cele petrecute în ultimul sfert de veac și îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres al partidului. în ultimele două decenii, după cum s«* știe, așezările care au cunoscut suflul viguros, înnoitor a) industrializării și-au sporit mult populația ; orașul metalurgic Hunedoara, de exemplu, și-a înzecit numărul de locuitori. O dezvoltare prestigioasă au înregistrat vechi așezări urbane, precum Baia Mare, Suceava, Piatra Neamț. Tîr- guri modeste și lipsite pînă de cu- rînd de o bază economici, ca Slatina, Slobozia, Focșani, au fost ridicate la nivel ele centre coordonatoare economice și administrative în teritoriul înconjurător, în unele situații au fost înființate orașe noi, în zone lipsite de © bază urbană (orășel® Gheorghe Gheorghiu-Dej, Victoria, Motru), iar în alte cazuri, cu caracter de excepție, necesitatea unor importante acțiuni de remodelare teritorială a implicat dezafectarea unor localități, mutarea și regruparea populației respective și crearea unor orașe și sate noi, cum a fost cazul orașului Orșova. în același timp, numeroase localități rurale,' în funcție de particularitățile de amplasare în teritoriu, precum și de profilul social-economic în plină dezvbltare, au fost declarate orașe, primind înzestrări corespunzătoare mediului urban — localitățile Cugir, Uricani, Bicaz, Călan, Negrești și altele. Tn mod asemănător se desfășoară acțiunea de reconstrucție în majoritatea celor peste 13 000 așezări sătești, grupate astăzi în comune care dispun de un potențial economic uman sporit.în acest context, constituind în celași timp premisă favorabilă

prof, arhitect G. GUȘTI

ale unor orașe apropiate cu funcțiuni preorășenești interferențe, ca de exemplu Galati-Brăila. Arad-Ti- mișoara, Hunedoara-Deva. stabilin- du-se din timp măsurile necesare pentru preîntîmpinarea si rezolvarea tuturor contradicțiilor ce se pot ivi Asemenea studii, dezvoltate si sintetizate treptat la nivelul teritoriilor județene, vor putea contribui la definitivarea profilelor social-econo- mice ale tuturor unităților adminis- trativ-teritoriale componente. ceea ce va permite intensificarea sistematizării întregii rețele de comune și sate, asigurînd fundamentarea amplasării, justificarea profilării și eta- pizarea intrării în funcțiune a obiectivelor planificate.Cerința pentru o abordare științifică a modului'de organizare a teritoriului. necesitatea de a asigura o deplină cunoaștere a potențialului natural, economic si uman al fiecărei unităti administrativ-teritoria- le au impus trecerea rapidă de la treapta sistematizării zonelor sau grupării^- de așezări la aceea a sis- , tematizării unor teritorii mai ample. pînă la eșalon județean și chiar inter.iudetean. Răspuns la această cerință de planificare complexă în profil teritorial îl constituie faptul că. pînă în prezent. în peste 50 la sută din județele tării s-an programat studii de sistematizare teritoriale cu predarea1970.Preliminarea riale ale unorsocial-economice ale perspectivei mai apropiate sau mai îndepărtate în tara noastră, privind dezvoltarea prioritară a unor ramuri economice, creșterea ponderii forței de muncă cuprinse în ramurile de producție neagricolă si amplificarea procentuală 
a populației ocupate din sfera ne-

încă în aniiconsecintelor importante

Ș>

a- ....................... „ „---------   si cadru modelator, s-a dezvoltat activitatea tot mai susținută, practică și teoretică, a sistematizării teritoriului. Ea este socotită astăzi ca o acțiune intercondiționată și totodată ca parte integrantă în procesul planificării economice, ca activitate de cercetare pe plan științific și dp sinteză 
a numeroase preocupări sociale.Acest fapt a determinat desfășurarea unei intense activități de sistematizare teritorială, urbană și rurală, în vederea stăpînirii depline a folosirii și amenajării teritoriului. Astăzi, toate orașele noastre dispun de schițe de sistematizare. O acțiune susținută se manifestă pentru sistematizarea așezărilor din mediul rural, acțiune căreia ■ va trebui să i se acorde o atenție tot mai susținută. De asemenea, s-a trecut la elaborarea unor studii privind grupări de așezări învecinate și in- tercondiționate. profilîndu-se structura unor noi formațiuni teritoriale, denumite sisteme de așezări.Marile complexe și platforme industriale prevăzute a lua ființă, uriașele lucrări hidro-energetice și de a- meliorări funciare în. curs de desfășurare, rețelele de comunicație în «ontinuă modernizare, și, în general, vastul de Investiții ce fi înfăptuite în tru plan cincinal vor avea plicații decisive în structura așezărilor urbane si rurale. în consecință, este absolut necesar de a se prelimina. prin studii pornind de la condițiile concrete ale tării, ne baza experienței acumulate, efectele produse în teritoriu de viitoarele noduri industriale. cum sînt cele de la Galați. Constanta. Pitești, complexele hidroenergetice. precum cele de la Porțile de Fier, din lunca Argeșului și cea * Oltului, dezvoltările puternice

precum program se cer a viitorul nos- im-

1969 șiterito- nrocese

productivă, corelate cu cuprinderea treptată în procesul de activitate a întregului potențial de muncă, cu ridicarea generală a standardului de viață, creșterea nivelului de cultură si sporirea timpului liber — vor constitui date programatice noi la a căror rezolvare este solicitat aportul sistematizării teritoriale. în felul aceăta se justifică o abordare o- bligatorie a- studiilor de sistematizare de mare sinteză si complexitate la nivelul teritoriului întregii țări, coordonîndu-se interesele și obligațiile tuturor titularilor ele investiții — organe centrale, departamentale și locale. Se va putea asigura. în consecință, o valorificare integrală a teritoriului, în cadrul unui program național de ansamblu unic.în acest sens, am aprecia necesar ca obligativitatea studiilor de sistematizare teritorială si coordonarea unitară a acestora oe plan interdepartamental si interiudetean să fie incluse în Directivele Congresului al X-lea al P.C.R.. ca o fundamentare obiectiv necesară pentru, iustificarea amplasării, profilării si etaDizării investițiilor în construcția complexă a teritoriului. în modul acesta vom fi în măsură să valorificăm. în domeniul sistematizării teritoriale indicațiile cuprinse în Tezele Comitetului Central al partidului orivind aplicarea unor soluții proprii si adecvate particularităților tării noastre, gene- ralizîndu-le oe baza confruntării lor cu cerințele obiective ale vieții. Concomitent. vom fi în măsură a da curs Directivelor oe linia promovării activității de cercetare științifică si creșterii rolului ce trebuie să-1 dețină cercetarea științifică în analiza condițiilor concrete ale țării noastre.Chipul orașelor și satelor de mîine, condițiile de muncă și de viața pe care ele le vor oferi trebuie să exprime esența relațiilor și structurii vieții economice, sociale, politice, a direcțiilor de dezvoltare a României socialiste. Aceasta este preocuparea noastră esențială, pe care documentele pentru Congres o dinamizează prin limpezimea și forța de convingere cu care exprimă înalta responsabilitate pentru viitorul țării.
(Urmare din pag. I)înalt a productivitățiinuă și în ritm mhneii.Este meritul nostru că — Congresului al centul pe sporirea randamentului muncii în industrie și, în primul rînd, în ramurile moderne, hotărîtoare pentru progresul tehnic și economic al întregii țări : industria construcțiilor de mașini, energetica, metalurgia, chimia. Este deosebit de semnificativ și extrem de important de subliniat că, ’în primii trei ani ai actualului cincinal, productivitatea muncii în industrie a crescut cu 26,6 la sută, într-un ritm mediu anual de 8,2 la sută, fiind și mai accentuat în industria republicană (9,5 la sută) și, totodată, superior prevederilor planului cincinal. în ramurile hotărîtoâre ale industriei mijloacelor de producție, acest ritm mediu a fost mai înalt. Ca urmare, aproape două treimi din spo-. rul întregii producții globale industriale — în primii trei ani ai cincinalului actual — s-a obținut pe seama ridicării nivelului productivității muncii.în anii de după Congresul al IX-lea al P.C.R., nu numai că a sporit productivitatea muncii și, implicit, eficiența economică a întregii activități industriale, dar s-a consemnat și o importantă economie relativă și absolută de forță dejimun- că. Făcînd un calcul simplu, rezultă că, în perioada 1950—1968, dacă productivitatea muncii s-ar fi menținut" la nivelul din 1950, pentru realizarea producției industriale din anul care a trecut ar fi fost necesar un număr suplimentar de aproximativ 5 milioane salariați. Este evident, deci, că pe toate planurile vieții economice și sociale, orientarea de către partidul nostru a eforturilor spre accentuarea creșterii productivității muncii a generat efecte deosebit de pozitive, care vor fi duse mai departe și consolidate în viitorul cincinal 1971—1975 De fapt, în proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. se subliniază cu putere că un obiectiv principal al dezvoltării economice in noul deceniu 1971—1980 este ridicarea in ritm susținut a productivității muncii în toate ramurile economiei naționale, pe baza perfecționării și modernizării proceselor de producție, a organizării științifice a producției și a muncii, creșterii ca-
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partidului și statului potrivit Directivelor IX-lea — au pus ac-
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© IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR — CREȘTEREA EFICIEN
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Cercetătorii și proiectanții din organizația de partid a Institutului de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini (I.C.T.C.M.), de al cărui nume sînt nemijlocit legate o serie de remarcabile înfăptuiri ale constructorilor de mașini din țara noastră, au dezbătut zilele trecute — într-un spirit de înaltă responsabilitate partinică — Tșzele și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului. Discuțiile purtate au reliefat pregnant atît adeziunea deplină a comuniștilor la politica internă și externă a partidului, cît și hotărî- rea lor fermă de a spori contribuția institutului la dezvoltarea industriei construcțiilor de mașini. Pronunțatul caracter de lucru al discuțiilor a fost imprimat de însuși referatul care a stat la baza lor, ca și de proiectul de ho- tărîre — devenit apoi hotărîre a adunării generale — care prevede intensificarea activității de cergetare-proiectare în cinstea ~ și a celei aniversări .patriei.- Atît său, cît și prin fiecare din prevederile' sale în parte — a spus Mihai Iosupescu, inginer șef al institutului — proiectul de Directive continuă și dezvoltă, corespunzător cerințelor stadiului actual al construcției socialiste, direcțiile dezvoltării diferitelor ramuri ale economiei naționale stabilite de Congresul al IX- lea al partidului, sco- țînd astfel cu putere în evidență concepția u- r^tară, realistă, științifică și de largă perspectivă a partidului și a statului în construcția socialistă. Exprimîn- du-mi acordul deplin cu acest amplu program de înflorire multilaterală a țării, pentru a cărui înfăptuire îmi voi mobiliza toate torțele, țin să relev că 'dezvoltarea armonioasă a diferitelor subra- muri ale construcției de mașini, preconizată de proiectul de Direct!-, ve, cere din partea colectivului nostru amplificarea preocupărilor. Consider de cea mai mare importanță, în a- ceastă ordine de idei, ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să acționeze mai e-

Congresului de-a XXV-a a eliberăriiîn ansamblul

ratară, realistă, fică și de Iar

\

ficient pentru accelerarea procesului de asi‘ ■nilare în^fabricația de serie a elementelor și utilajelor pe care le proiectăm ; altfel, roadele gîndirii noastre vor „îmbătrîni" înainte de a se materializa în procesul de producțieSubliniind Însemnătatea prevederii din proiectul de Directive, potrivit căreia în construcția de mașini activitatea de cercetare urmează a se realiza în strînsă legătură cu direcțiile de dezvoltare ale acestei ramuri de bază a economiei, inginerul consilier Traian Seceleanu și-a exprimat deosebita satisfacție în legătură cu accentul pus în documentele a- flate în dezbatere pe contribuția cercetării științifice originale la dezvoltarea, în ritm accelerat, a întregii economii. „în lumina sarcinilor ce decurg pentru noi din prevederile proiectului de Directive, va trebui să ne aducem o contribuție mai substanțială la modernizarea tehnologiilor u- tilizate pe scară- largă, în întreprinderi, să generalizăm, în activitatea noastră, cele mai moderne metode de cercetare, să întărim colaborarea cu alte institute și cu catedrele din învățămîntul tehnic superior, să ridicăm nivelul științific al lucrărilor noastre, atrăgînd în acest scop în colectivele de elaborare fizicieni, matematicieni, e- lectroniști, ca și alte categorii de specialiști mai puțin solicitați pînă acum".— Tin să-mi exprim acordul deplin cu mă-, șurile preconizate în proiectul de Directive priviftd completarea și înnoirea continuă a cunoștințelor specialiștilor — arată ingirerul șef Vasile Tudor, tn condițiile revoluției teh- nico-științifice contemporane este imperios necesar ca bagajul de cunoștințe acumulat în anii învă'țămîntului superior să fie continuu și sistematic îmbogățit, adus „la zi". Este și a- ceasta o condiție importantă a înfăptuirii cerințelor calitativ superioare pe care le ridică dezvoltarea actuală a economiei noastre naționale. Consilier că a sosit timpul reconsiderării și lărgirii cursurilor post-universita-

re ca și rului științe tehnice : ar fi u- til să- fie inițiate, în a- cest sens, anumite reglementări în privința atribuțiilor institutelor departamentale de cercetări și proiectări in îndrumarea activității doctoranzilor.în legătură cu creșterea de 1,8—2 ori a producției de mașini- unelte preconizată în proiectul de Directive, ca și cu sarcina folosirii mai eficiente a parcului de mașini-unelte existent, ing. Lazăr Bahrim, șef de atelier, a subliniat că înfăptuirea acestor obiective presupune o dezvoltare corespunzătoare a producției de scule de cea mai bună calitate, fă- cînd, totodată, un șir de propuneri judicioase în acest sens.. Iar ing. 
Gheorghe Prodan, șef de atelier, s-a reler't la necesitatea imperioasă de a dezvolta de pe a- cum producția unor e- Jemente esențiale din componența mașinilor- unelte și a altor utilaje importante, și mai ales la cerința de a mări performanțele tehnico- funcționale și gradul de competitivitate al acestora, ca o condiție esențială a creșterii participării construcției de mașini la comerțul internațional.în discuții s-a subliniat stăruitor necesitatea continuării și adîn- cirii preocupărilor institutului privind organizarea științifică a producției și a muncii în întreprinderi, s-a ridicat problema organizării producerii centralizate, în întreprinderi profilate și specializate, a unor elemente de mașini și a unor utilaje.întreaga desfășurare a dezbaterilor, schimbul deschis de opinii privind modalitățile optime de înfăptuire a sarcinilor care stau în fața institutului ne-au întărit convingerea că cercetătorii si proiectanții de la I.C.T.C.M. vor concretiza adeziunea deplină exprimată față de documentele pentru Congresul al X-lea al partidului într-o activitate tot mai eficientă, în noi realizări consacrate a- firmării tot mai puternice a creației tehnice românești.

Ing. Adrian PRODAN

lificării și specializării cadrelor, utilizării complete a timpului de lucruj raționalizării consumului de muncă în fiecare unitate și Ia scara întregii societăți. Ce, însemnătate primordială are realizarea noilor prevederi elaborate de partidul și statul nostru în domeniul ridicării în continuare a productivității muncii este lesne de aflat Dacă s-ar fi menținut, desigur, prin absurd, nivelul productivității muncii din anul 1950, întreaga populație aptă de muncă a țării nu ar fi suficientă pentru îndeplinirea planu-

accentua în viitorul cincinal. Comparativ cu 1950, volumul fondurilor fixe productive a fost anul trecut de 3.6 ori mai mare, crescînd în mod deosebit volumul fondurilor fixe pe un muncitor în toate ramurile industriei. Deci, a crescut extrem de mult gradul de înzestrare tehnică a muncii. în asemenea condiții, pe bună dreptate, partidul și statul nostru subliniază necesitatea imperioasă a realizării în toate întreprinderile — mai vechi sau noi — a unei productivități a muncii corespunzătoare dotă-

parametrilor tehnicO-eco-nică a nomici proiectați.în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului. în întreaga e- conomie națională s-a declanșat acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Prin valorificarea celor 16 000 studii întocmite în a- ceastă acțiune s-au obtinut rezultate nebănuite în creșterea productivității muncii, s-au adîncit laturile calitative ale activității unităților economice. Totuși. în unele întreprinderi acțiunea de organizare științifică a

Productivitatea muncii
lui la producția globală industrială care urmează să se realizeze în 1980. In 1965, un procent de creștere a productivității muncii a reprezentat un spor de .1,5 miliarde lei producție industrială, pentru ca la sfîrșitul acestui cincinal proporția să se ridice la circa 2,7 miliarde lei, iar în anul 1975 la circa 4 miliarde lei.Avînd aceste cîteva date și comparații sintetice, putem aprecia mai bine realismul, caracterul științific, obiectiv, al prevederilor din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului, care stabilesc pentru viitorul cincinal o sporire de 37—40 la sută a productivității muncii în industrie, ceea ce reprezintă un ritm mediu anual de creștere de 6,5—7,0 la sută. Pe această cale, se va obține 72—77 la sută,din sporul producției globale industriale prevăzut pentru perioada 1971 — 1975. Realizarea acestei sarcini va însemna un mare pas înainte.Pentru oamenii muncii din tara noastră este cît se poate de clar că avem posibilitatea să realizăm un nivel tot mai înalt al productivității muncii. Ridicarea sistematică a productivității muncii are la bază rezultatele acumulate pînă acum în domeniu] dotării tehnice a economiei naționale, faptul că a crescut ponderea utilajelor si instalațiilor cu care forța de muncă vine în contact nemijlocit — proces care se va

rii tehnice, comparabile cu cele mai bune rezultate Pe pian mondial.Referitor la această ultimă problemă, prin reglementările în vigoare se prevede în, mod expres sarcina ca, la analiza indicatorilor tehnico-econo- mici, să se folosească datele privind rezultatele unor întreprinderi din străinătate. Totuși, s-au semnalat puține cazuri în care se au în vedere a- ceste comparații. Promovarea consecventă a progresului tehnic în toate ramurile industriei, puternic susținută în viitorul cincinal de un volum important de investiții (239— 252 miliarde lei), trebuie să garanteze obținerea unor rezultate economice superioare și, în primul rînd. la indicatorii tehnico-economici esențiali, între care un loc important îl deține tocmai productivitatea^ muncii. Consider că această tivă se ridică atît in noastre constructoare ramură care produce din mașinile, utilajele si instalațiile cu care este dotată economia, cît si în fata organelor de comerț exterior. a unor ministere, care decid importul de utilaje si instalații ductive. Tot atît de adevărat însă, că' beneficiarilor acestor loace de producție trebuie să impună darea în funcțiune în cel mai scurt timp a noilor obiective industriale. precum și atingerea grab-

cerință obiec- fata industriei de mașini, ca o mare parte
pro- este. mijii se

Aproape 100 mecanizatori, membri ai organizației de bază de la întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii din Topraisar, județul Constanța, au dezbătut, într-o pronunțată atmosferă de lucru, Tezele Comitetului Central al P.C.R. și proiectul de Directive ale Congresului a) X-lea al partidului.— Aceste documente, de o excepțională însemnătate, spunea la deschiderea adunării Valeriu Ciobanu, secretarul comitetului de partid, reprezintă pentru noi toți un program științific fundamentat pentru noua etapă de dezvoltare a construcției socialiste în țața noastră și, în același timp, o nouăTși strălucită ilustrare a politicii marxist-leniniste a partidului nostru. Agriculturii, cooperativelor agricole de producție le revin sarcini importante în noul cincinal. Proiectul de Directive subliniază în mod deosebit necesitatea ca întreprinderile pentru mecanizarea agriculturiisă aducă un aport sporit la creșterea producției agricole, la dezvoltarea cooperativelor. Prin discuțiile purtate în cadrul adunării generale să găsim împreună cele mai bune modalități de a ne îndeplini sarcinile ce ne revin în această privință.— Am recitit de mai multe ori documentele pentru Congresul al X-lea și de fiecare dată am deslușit noi înțelesuri adînci ale politicii înțelepte a partidului; a spus Gh. Bratu, șeful secției de mecanizare a agriculturii de la C.A.P din Cumpăna, îmi exprim deplina adeziune față de prevederile Tezelor și proiectului de Directive. în noul cincinal vom fi dotați cu un set mult mai complex de mașini. Se vor face pași înainte în chimizarea complexă a agriculturii. Toate cele 9 cooperative agricole de producție din raza de activitate a întreprinderii noastre vor iriga întreaga suprafață de teren pe care o dețin. Așadar, în afara lucrărilor tradiționale — arat, semănat, prășit, recoltat păioase — vom avea de executat o gamă mult mai mare de lucrări atît la cultura de cereale și plante tehnice, cît și în legumicul- tură, viticultură, zootehnie. Această perspectivă apropiată ne cere să ne dezvoltăm pregătirea profesională și, tn același timp, să acordăm cea mai mare grijă pregătirii viitorilor mecanizatori. Am în vedere o pregătire complexă, multilaterală.Reluînd această idee, Ion Anastase, șef de brigadă la C.A.P. Biruința, a adăugat :— Unitățile pe care le deservește întreprinderea noastră s-au dezvoltat puternic în ultimii ani. Partidul ne cere acum să .facem și mai mult, arătîndu-ne și cum. Cu toții știm că în agricultură lucrările sînt strict condiționate de sezon. Astăzi sîntem în stare să executăm în numai 6—8 zile semănatul și recoltatul păioaselor, dar după aceste, perioade o parte a bazei noastre tehnice, a forței de muncă, rămîn nefolosite. De aceea, socotesc de mare însemnătate prevederea din proiectul de Directive că întreprinderile pentru mecanizarea ................................. - - >e tarea și socialiste din raza lor de activitate, precum și a populației sătești.— Ca un fir roșu străbate Tezele și proiectul de Directive ale Congresului — a spus în cuvîntul său ing. Petre Mirea, directorul întreprinderii — ideea creșterii eficienței economice, aceasta condiționînd dezvoltarea dinamică a întregii noastre economii naționale. întreprinderea noastră realizează de cîțiva ani venituri care depășesc cheltuielile de producție, dar nu ne putem mulțumi cu re-

zultatele dobîndite. Avem încă o productivitate a muncii redusă, deoarece în folosirea bazei tehnico-materiale, a timpului de lucru, sînt încă mari rezerve nefructificate. Obținerea unor rezultate economice superioare, așa cum ne cere partidul, est Aștrîns legată de perfecționarea relațiilor- . dintre întreprinderile pentru, meca nizarea agriculturii și cooperativele agricole de - producție. Se întîmplâ ca unele conduceri de cooperative să renunțe fără motiv la propriile prevederi privind activitatea mecanizatorilor. Consider că dacă contractele ar avea putere de lege, părțile contractante ar purta și răspunderea materială pentru propriile prevederi, iar întreprinderea ar avea posibilitatea să doteze și să organizeze rațional procesul de producție corespunzător volumului de lucrări contractate.Desfășurarea întrecerii socialiste în cinstea Congresului a prilejuit ample discuții în cadrul organizației de partid. Mecanicul de secție Omîr- bec Gafar și șeful de secție Nicolae Tanef s-au angajat, în numele mecanizatorilor din aceste secții, ca pînă în ajunul Congresului partidului să termine recoltatul pă- ioaselor și arăturile de vară pe întreaga suprafață, chemînd totodată celelalte secții să le urmeze exemplul. Dînd curs acestei chemări, adunarea generală a' hotărît să adreseze' tuturor mecanizatorilor din întreprindere chemarea de a termina recoltatul păioaselor în condiții optime în 7—8 zile de lucru, iar pînă la 2 august să termine arăturile de vară. Totodată, adunarea a propus să fie majorat angajamentul anual la venituri peste plan.
Radu APOSTOL

La Uzina de- fibre
sintetice din iași
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(Urmare din pag. I)

agriculturii trebuie să participi tr-o măsură sporită la deservir a altor organizații lor de activitate, î

producției si a muncii se desfășoară încă cu „încetinitorul", se mai practică o normare defectuoasă a muncii. care ignorează necesitatea economisirii muncii vii. Partidul nostru a atras în repetate rînduri atenția u- nitătilor productive, ministerelor si altor organe economice centrale a- supra necesității perfecționării continue a bazelor de normare si a ,a- plicării unor norme fundamentate științific. Prin trecerea la noul șis- tem de salarizare si majorarea salariilor. aceste cerințe devin necesități acute si. nu întîmplător. în multe unităti s.-au obtinut realizări în această privință. xExistă, apoi, însemnate rezerve de creștere a productivității muncii, care pot fi puse în valoareprin îmbunătățirea coeficientuluide schimburi, prin folosirea completă, cît mai productivă a timpului de lucru în interiorul fiecărui schimb. Pentru întreprinderile din industria ușoară, industria construcțiilor de mașini si alte ramuri prelucrătoare, consider .că ar fi deosebit de sugestivă analiza graficului curbei de sarcină a consumului de energie electrică. care oglindește, mai bine decît orice evidentă, utilizarea timpului de lucru a mijloacelor tehnice și. în consecință, a forței de muncă.Creșterea complexității producției, ca și modificările structurale care in-

tervin în organizarea și profilul întreprinderilor noastre fac necesară perfecționarea metodologiei de măsurare a productivității muncii, corespunzător Directivelor Conferinței Naționale a P.C.R. din decembrie 1967, .astfel ca acest indicator să reflecte cît mai exact corelația dintre consumul de muncă și efectele materiale, în prezent, în practica economică este folosită exprimarea .valorică a indicatorilor productivității muncii — și numai în unele cazuri se folosesc indicatori în unități naturale, cum ar fi în ramura energiei_ electrice, cărbune, oțel,însă, faptul că o serie de factori pot „umfla" rezultatele valorice, că numărul mediu scriptic de salariați luați în calculul productivității muncii nu exprimă numărul e- fectiv de lucrători care participă la realizarea producției. Ca urmare, socotesc necesar ca, fără a renunța la indicatorul valoric, să' se găsească pentru fiecare ramură, întreprindere, secție, indicatori complimentări ai productivității muncii, care să reflecte cit mai real consumul de manoperă. O dată cu organizarea centralelor industriale, ar fi util ca în calculul numărului de salariați să intre și personalul acestora și chiar al ministerelor, pentru a oglindi, cît mai exact forța de muncă care grevează producția respectivă. Ar exista astfel și un control din partea întreprinderilor asupra suprastructurii, cu posibilități reale — precizate în proiectul de Directive — de a se norma munca ș.i a se raționaliza activitatea personalului tehnico-administrativ.Esențial, însă, pentru creșterea rodniciei muncii sociale este omul — omul cu capacitatea și energia lui creatoare. în mîna și în mintea lui, în intensitatea cu care muncește rezidă „cheia" spre ridicarea în ritm rapid a nivelului productivității muncii. De aceea, calificarea cadrelor, perfecționarea continuă a cunoștințelor în pas cu cerințele tehnicii moderne, policalificarea și recalificarea în unele cazuri, vor sta și în viitor la baza sporiri! necontenite a productivității muncii. Iată de ce îmi exprim părerea că pamenii muncii își vor dinamiza eforturile pentru a atinge un nivel superior al productivității muncii sociale — sursă principală de creștere a venitului 'național. bază a progresului continuu al României pe drumul civilizației și progresului, al ridicării nivelului de viață a poporului.

energic. _________ , ...ciment. Este cunoscut,

vreau să vi-1 mărturisesc de la a- ceastă tribună este adeziunea mea totală la politica partidului, la incandescentele documentelor pentru Congresul al X-lea, care întruchipează însuși viitorul nostru, viata noastră mereu mai frumoasă și mai bogată în împliniri",— Ziua de azi are pentru noi o însemnătate deosebită — a spus chimistul Ion Staicu, directorul uzinei. Sîntem chemați să ne rostim cuvîn- tul într-o dezbatere care se adresează viitorului tării, Cuvîntul meu este de totală aprobare fată de modul în care partidul nostru concepe acest viitor, față de viziunea de largă perspectivă asupra dezvoltării industriei și concepția unitară pornind de la' condițiile concrete ale tării, de la experiența acumulată pe plan national și international, de ia necesitatea valorificării mai eficiente a resurselor noastre. Acest mod de a aborda perspectiva este caracterizat de profundă responsabilitate, are un fundament științific de neclintit. Viitorul cincinal conferă producției de fire sintetice un loc prioritar în cadrul dezvoltării rapide a industriei noastre chimice. Și noi va'trebui să producem mai mult și mai bine. Dar ca bă ajungem la nivelul exigențelor viitorului cincinal trebuie mai întîi să trecem „proba de foc" a celui prezent. La ce vreau să mă refer ? Faptul că am pus în funcțiune instalația înainte de termen este, fără îndoială, un succes. Acum însă este nevoie să. o punem în funcțiune la întreaga capacitate, să atingem rapid toți parametrii proiectați ai primei etape.In adunare se încrucișează idei, propuneri, se precizează soluții. Do- i cumentele pentru Congres au electrizat fantezia și energiile acestor oameni, întfunindu-le în modalități de a acționa cu largi repercusiuni. Adjunctul de la policondensare, Cor
nel Copcea, face cunoscut angajamentul „băieților" săi de a grăbi cu 3 luni față de termen punerea în funcțiune a liniilor tehnologice prin care această secție. se va extinde. Chimista Magdalena Manoilă expune un adevărat plan de măsuri vizînd înlocuirea coloranților procurați din import cu produși indigeni, valorificarea mai bună a deșeurilor, obținerea pielei artificiale pe bază de poliesteri etc. Operatoarea Liviit Gheorghe scoate în evidență necesitatea îmbunătățirii calității fibrelor. Economistul Gheorghe Lucachi propune îmbunătățirea sistemului informațional prin înzestrarea uzinei în viitorii ani cu o instalație periferic ce va fi conectată la calculatorul electronic al platformei industriale ieșene. Și gîndurile oamenilor se angajează într-o autodepășire foarte concretă, cu teluri precise. Unul dintre ele : depășirea planului producției globale a acestui an cu 144 milioane lei, iar cel al producției marfă vînd,ută și încasată cu 55 milioane lei, livrarea peste plan la export a 500 tone filme poliesterice.— Chezășia înfăptuirii răspunderilor ce ne incumbă din Teze și proiectul de Directive, a spus chimista 
Dora Elena Berari, constă în creșterea aportului fiecărui comunist în viața colectivului, în întărirea necontenită a rolului conducător al organizațiilor de partid din uzină. Pe drept cuvînt se subliniază în documentele pentru Congresul al X-lea însemnătatea exemplului personal al comunistului, datoria fiecărui membru de partid de a fi un militant activ pentru înfăptuirea politicii partidului, un exemplu de devotament și conștiinciozitate în îndeplinirea îndatoririlor profesionale și obștești. Comitetului de partid din uzină, organizațiilor de bază le revin în a- ceastă ordine de idei îndatoriri importante în direcția perfecționării stilului și metodelor dc muncă.Adeziunea la viitorul conturat de partid se împletește cu dorința arzătoare de a participa la materializarea acestui viitor. Dorință, voință care își vor găsi, fără îndoială, concretizare în întreaga activitate a organizației de partid.
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reiTRU (MUTEI DE ACȚIONE A MIȘCĂRII COMUNISTE
Șl MUNCITOREȘTI, A ÎNTREGULUI FRONT ANTIIMPERIALIST

Fidelitatea față de ideile 
marxism-leninismului

nu înseamnă uniformitate

Acad. Al. ROSETTI

1, ca om de știință, ■ im satisfacția pentru a fi urmărit zi de zi ■rile Consfătuirii de îr l ările și declara- jcumentele adop- . scmmb de vederi întrecele 75 de partide participante, foarte utile pentru cunoașterea pozițiilor acestora. Din aceste documente și în primul rînd din documentul final, rețin ca una din ideile majore, reafirmarea însemnătății fundamentale a teoriei marxist-ieniniste, a marilor sale potente fertilizatoare. atunci cînd este abordată și aplicată în mod creator. Tot ceea ce reprezintă socialismul mondial, mișcarea muncitorească, întreaga desfășurare a evenimentelor din ultimă jumătate de secol dovedesc în mod strălucit uriașa forță a marxism-leninismului, expresie a intereselor primordiale ale contemporaneității, deplina sa justețe. Ele dovedesc că această ideologie este singura care oferă un instrument fără greș pentru transformarea progresistă a societății.Fidelitatea neabătută față marxism-leninism care decurge mod necesar de aci pentru toți muniștii nu înseamnă uniformit; de în comuniștii nu înseamnă uniformitate/; spiritul său creator este refractar imitării unor modele care au fost valabile într-un anumit moment și în anumite condiții social-politice. în mod just se arată în document că „Fiecare partid, conducîndu-se după principiile marxism-leninismului. ținînd seama de condițiile naționale concrete, își .elaborează în

mod cu totul independent politica". Numai în felul acesta, numai ținînd seama de totalitatea particularităților din fiecare țară, de nesfîrșita diversitate a fenomenelor politice, so- .ciale, economice, culturale, mar- xism-leninismul își poate exercita marea sa capacitate transformatoare.Prin modul creator ,în care fiecare partid își rezolvă problemele și sarcinile (pale, prin schimbul de experiență în această privință între diferitele partide, teoria marxist-leni- nistă se îmbogățește, se întăresc pozițiile socialismului, crește influența sa în lume.Pentru întreaga intelectualitate a țării noastre pe care partidul a învățat-o să vadă în marxism-leninism, în materialismul dialectic, cheia înțelegerii fenomenelor vieții, a realităților sociale, acest mod creator de a o concepe, propriu activității partidului nostru, reprezintă un stimulent, un îndemn pentru .ridicarea la un nivel tot mai înalt a creației științifice și artistice.Nu pot să închei aceste rînduri fără a-mi împărtăși sentimentul de mîn- drie justificată generat de contribuția activă, de viziunea largă a delegației partidului nostru condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu care, dînd glas intereselor vitale ale poporului nostru, a exprimat totodată cu profundă principialitate atașamentul ferm al comuniștilor români față de mărețele idei ale marxism-leninis- mului, față de cauza unității partidelor comuniste.

tențial economic și militar, întreprind acțiuni agresive, atentează la independenta și suveranitatea popoarelor, mergînd pînă la agresiuni directe, cum este aceea îndreptată împotriva eroicului popor vietnamez. Suscită atenția maselor muncitoare și activitatea reacțiunii din unele țări europene occidentale, îndeosebi a cercurilor militariste revanșard» din R.F.G.Astfel, este justificată aprecierea din document că „Mersul evoluției sociale arată că imperialismul vine în conflict cu interesele vitale ale unul număr tot mai mare de oameni ai muncii fizice și intelectuale, ale diferitelor pături sociale, națiuni, țări". De aceea nu există misiune mai înaltă a clasei muncitoare, a tuturor forțelor antiimperialiste care luptă pentru pace, democrație, independență națională și socialism, de- cît de a înfrîna pe agresori, de a • izbăvi omenirea de imperialism.Pentru înfăptuirea acestui deziderat trebuie pornit de lai concluzii politice științific fundamentate, care să ajute forțele antiimperialiste în lupta lor, concluzii întemeiate pe o analiză temeinică, realistă a vieții internaționale. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu „Caracteristica fundamentală a lumii contemporane este aceea că forțele revoluționare, progresiste se află în ascensiune, că influența lor în viața politică mondială sporește continuu,

că acestea — și nu imperialismul — determină într-o măsură tot mai mare cursul evenimentelor". După cum se subliniază în document, „apare tot mai evidentă contradicția dintre posibilitățile reale ale imperialismului și politica „de pe poziții de forță" pe care o promovează. Imperialismul nu mai poate redobîndi inițiativa istorică pe care a pierdut-o, nu poate să întoarcă cursul evoluției lumii contemporane. Direcția principală a dezvoltării omenirii este determinată de sistemul mondial socialist, de clasa muncitoare internațională, de toate forțele revoluționare".Este justă aprecierea din documentul final și cea din Apelul pentru apărarea , păcii, . care arată că în lume există astăzi puternice forțe sociale și politice care acționează împotriva războiului, pentru destindere și o largă colaborare Internațională — în primul rînd țările socialiste și oamenii muncii, !n frunte cu partidele comuniste, noile state independente și mișcarea de e- Iiberare națională, țărănimea, tineretul, femeile, cercurile largi ale opiniei democratice mondiale. Prin u- nirea acestor forțe, „prin intensificarea ofensivei lor împotriva imperialismului se poate obține o superioritate hotăritoare asupra acestuia, poate fi înfrîntă politica imperialistă de agresiune și război. Aceasta cere însă în mod insistent măsuri practice și acțiuni concrete pe toate

continentele, care să dea o perspectivă clară forțelor democratice și progresiste, tuturor celor interesați într-o rezolvare corespunzătoare intereselor păcii și securității popoarelor, a marilor probleme care frămîn- tă în prezent omenirea". Obiectivele luptei împotriva imperialismului expuse într-un mod judicios, analitic în cuvîntul multor participant la consfătuire și în document sînt menite să ofere o largă platformă de "raliere și acțiune forțelor antiimperialiste, pentru zădărnicirea planurilor imperialismului, pentru înfăptuirea idealurilor de progres și pace ale omenirii contemporane.Sînt întru totul de acord și sprijin cu toată conștiința mea de comunist poziția delegației noastre la Consfătuirea de la Moscova, exprimată atît în luminoasa cuvîntare cît și în declarațiile secretarului general al partidului. Angajamentul delegației noastre, rostit prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, că Partidul Comunist Român „va acționa cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru a-și aduce contribuția la cauza unității mișcării noastre, la victoria luptei împotriva imperialismului, la victoria socialismului în întreaga lume", este și angajamentul tuturor comuniștilor români. Un angajament contrasemnat din toată inima de toți cei douăzeci de milioane de cetățeni ai patriei.

Coeziunea partidelor comuniste
(Urmare din pag. I)

Schimbul larg de opinii, în spiritul
principialității comuniste 

cale certă spre adevăr

Al. ANDRIȚOIU

Deși nii-am petrecut în aceste zile multe ore la masa de lucru, am fost, pot spunefc unul din participanții la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești. Am participat nu numai cu interesul viu pe care ți-1 impune o reuniune de asemenea .importanță și amploare, nu numai cu, dragostea fierbinte cu care am urmărit activitatea delegației partidului nostru, ci și printr-o informare deschisă asupra tuturor discuțiilor purtate, a tuturor punctelor de vedere expuse care mi-au devenit cunoscute prin intermediul „Scîn- teii".In acest fel, noi, comuniștii români, am putut cunoaște și cîntări pozițiile, confruntările de opinii ce au avut loc la consfătuire. Experiența istorică a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a fiecărui partid comunist a demonstrat cu prisosință că numai discuțiile deschise, confruntarea liberă, democratică a punctelor de vedere pot crea baza pentru unirea tuturor forțelor în slujba cauzei comune. Subscriu în întregime la cele spuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa și anume că : „în cadrul acestor discuții pot apărea pe lîngă idei juste și păreri greșite. Dar știți, tovarăși, că în orice domeniu al științei, și mai cu seamă în domeniul științelor sociale, nu au a- părut numai idei corecte și nu se poate înainta fără o confruntare a diferitelor păreri. Esențial este ca discutarea părerilor diferite să se facă într-un spirit civilizat, știihțific. Nimeni nu poate pretinde că este deținătorul cheii fermecate cu care poate deschide lădița cu răspunsuri la toate problemele".Remarc cu satisfacție că la consfătuire, unde participanții și-au exprimat deschis punctele de vedere, s-a făcut un pas important pe calea repunerii în drepturile ei firești a metodei discutării deschise, democratice a problemelor.Dacă avem regretul că în timpul lucrărilor nu s' a ’ t curs de către crinței principiale■ iu etichetat nici absent la cons-pozitiv faptul că iu este criticat m partid fră-■ 1 totul convin-■ iului nostru că factor de im- e lasă deschi- idalitățile de

normalizare a relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești și de întărire a unității lor.Citind documentul final ai consfătuirii am remarcat de asemenea cu satisfacție consemnarea ideii potrivit căreia realizarea unei unități trainice între partidele comuniste trebuie să pornească de la diversitatea firească de condiții și probleme proprii, și să asigure respectul deplin al dreptului fiecărui partid de a-și hotărî singur politica internă și internațională.Prin respectarea acestor norme, cu valoare de lege, se asigură relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești garanția stimei și încrederii reciproce, un caracter constructiv ; acțiunile lor de luptă comună împotriva imperialismului se vor înmulți, vor deveni mai eficiente, capacitatea lor de a atrage în această luptă cele mai largi mase, cele mai diferite forțe democratice și progresiste, va crește cu atît mai mult.In aceste zile, inimile noastre au bătut alături de delegația partidului nostru cu certitudinea că principialitatea marxist-leninistă, spiritul solidarității internaționaliste s-au manifestat la nivelul înalt al Răspunderii de care conducerea Partidului Comunist Român dă dovadă în toate împrejurările, luptînd neabătut și perseverent pentru unitatea țărilor socialiste, a mișcării mondiale comuniste și muncitorești. Toate acestea au fost verificate pe deplin în activitatea desfășurată de delegația P.C.R., condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a militat neobosit pentru preponderenta a tot ceea ce unește partidele comuniste, pentru deschiderea largă a căilor care conduc la depășirea dificultăților existente în prezent, pentru afirmarea normelor de relații care să asigure un fundament trainic unei unități reale.Adeziunea noastră la poziția principială, marxist-leninistă a Partidului Comunist Român se tălmăcește ';în mîndria firească de a face parte din rîndurile lui, dar și în făgăduința fermă de a promova activ această poziție, în întreaga noastră activitate de creație. Alături de toți oamenii muncii din România socialistă, semnatarul acestor rînduri vine cu mărturia inimii sale încă tinere, în care pulsează mereu vie, mereu fierbinte, dragostea și încrederea în Partidul Comunist Român.
Forțele antiimperialiste determină 
cursul evenimentelor in lumea

contemporană

I

Contribuția activă a partidului
nostru la triumful cauzei

socialismului și comunismului

Prof. FODOR Sândor
directorul Școlii generale nr. 4 din Tg. Mureș

Lucrările Consfătuirii internaționale de la Moscova cît și documentul final pe care l-am citit ieri cu interesul firesc pe care orice comunist îl manifestă față de destinele mișcării comuniste și muncitorești, confirmă, după părerea mea, că atunci cînd există hotărîrea și posibilitatea liberei exprimări a opiniilor, forța creatoare a marxism-leninismului se manifestă din plin, oferind modalități noi de abordare a problemelor fundamentale ale lumii contemporane, în spiritul solidarității de luptă pentru cauza progresului, păcii și socialismului. De aceea, dincolo de diferentele în formularea unor aprecieri, de unele puncte de vedere deosebite generate de condițiile luptei, de accentuarea unui aspect sau altul al strategiei revoluționare, a- părute în cursul dezbaterilor, documentul fina; pune în evidentă voința comună pentru sprijinirea pro,- cesului profund de întărire a mișcării antiimperialiste. Una din calitățile întîlnirii reprezentanților comuniștilor este faptul că a dovedit că greutățile pot fi și vor fi depășite. „Această convingere — subliniază documentul publicat ieri — se bazează pe faptul că țelurile și interesele de perspectivă ale clasei muncitoare internaționale sînt comune, pe năzuința fiecărui partid de a găsi la problemele ce se ridică o rezolvare care să corespundă atît intereselor naționale cît și celor internaționale, misiunii revoluționare a comuniști- .

*'lor. Ea se bazează pe voința comuniștilor de a-și uni strîns rîndurile pe scară internațională". In lumina acestei concluzii, la care a contribuit desigur schimbul sincer de păreri, țin să-nii rostesc cu mîndrie .aprecierea deschisă pentru activita- rea depusă la consfătuire de delegația noastră, personal de conducătorul ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Contribuția delegației partidului nostru la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi a fost prestigioasă, ' pătrunsă de un înalt spirit de răspundere față de destinele socialismului, a mișcării comuniste, față de cauza păcii în lume. Consider o mare cinste de a fi membru al unui partid care în asemenea momente importante ridică sus steagul luptei revoluționare, internaționaliste, pentru înțelegerea dintre partide, pentru unitatea mișcării comuniste.Pe bună dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea la consfătuire : „Fiind comuniști români, noi sîntem apărători ai intereselor naționale ale poporului nostru, nu precupețim nimic pentru asigurarea edificării socialismului în România — și, în același timp, ne aducem întreaga contribuție la întărirea forțelor mondiale ale socialismului, la întărirea pozițiilor comunismului . în lume". Prin întreaga sa activitate delegația noastră a făcut dovada că Partidul Comunist Român este credincios ideilor internaționalismu

lui proletar, demonstrînd o dată mai mult că — îndeosebi azi — internaționalismul nu este, o noțiune abstractă, ci o platformă de acțiune care se îmbogățește mereu datorită noilor sarcini naționale . și internaționale ale partidelor comuniste, ale statelor socialiste. Am citit Yiulte cuvîntări rostite la consfătuire și mi-a produs o mare satisfacție faptul că acest punct de vedere — pe deplin concordant cu învățătura marxist-leninistă ■— este tot mai larg împărtășit.In condițiile actuale, cînd socialismul a învins în numeroase țări, lărgirea influenței socialismului, a mișcării comuniste și muncitorești în lume este condiționată în mod obiectiv de puterea fiecărei țări socialiste în parte, putere care concură la tăria de ansamblu a sistemului socialist. Și, în consecință, în nici un caz grija pentru prosperitatea și progresul unei țări care nu e în detrimentul intereselor altor popoare, nu poate fi prezentată ca o manifestare a naționalismului.Internaționalismul consecvent al partidului nostru se reliefează cît se poate de concludent prin modul în care militează pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești. Avem deplina “convingere că prin aplicarea fermă, consecvent principială a liniei tradiționale, internaționaliste se vor putea realiza noi pași în lichidarea neînțelegerilor și divergențelor care, din păcate, mai există în mișcarea muncitorească, între unele țări socialiste.Rodnicia politicii partidului nostru se concretizează în fapte, în marile succese dobîndite de întregul popor în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Pe baza acestor succese care includ rezolvarea justă, în spirit marxist-leninist, a problemei naționale, dezvoltarea democrației - socialiste, s-a făurit unitatea întregului popor, indiferent de naționalitate, în jurul partidului. Aprobînd fără rezerve întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, țin să-mi exprim și eu cu prilejul rîndurilor de față hotă- rîrea de a milita neabătut pentru înfăptuirea ei.
Strîns uniți, vom asigura

pacea intre popoare

Ion SPĂTÂRELU 
președintele cooperativei agricole de producție din corn. Gheorghe Doja, 
jud. Ialomița, membru al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Corneliu CAZAN
director general al întreprinderii 

de construcții și montaje siderurgice Galafi

Ca toți cetățenii țării, am urmărit și eu cu deosebit. interes lucrările Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova. Citind documentul final al consfătuirii, mi-am dat seama că el cuprinde o serie de principii de largă rezonanță ale luptei revoluționare contemporane.Pe baza analizei raportului de forțe din lumea de azi. documentul relevă în mod just că „în prezent

există condiții reale pentru rezolvarea celor mai importante probleme ale contemporaneității în interesul păcii, democrației și socialismului, pentru a se da noi..-k>vrrfin imperialismului". Fără îndoială, că așa cum demonstrează o multitudine de fapte din realitatea contemporană, imperialismul își păstrează natura sa agresivă. Cercurile imperialiste — în primul rînd cele din S.U.A. — dis- punînd încă de un mare po

Deși noi, lucrătorii ogoarelor, ne-am găsit în aceste zile în plină campanie agricolă, am urmărit cu multă atenție și> interes, ca și toți oamenii muncii din țara noastră, lucrările Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. Socotesc că a fost foarte bine că ziarele ne-au relatat pe larg desfășurarea dezbaterilor, ceea ce ne-a dat posibilitatea să cunoaștem mai bine pozițiile diferitelor partide frățești, să aflăm preocupările lor, modul cum luptă ele pentru interesele vitale ale muncitorilor, țăranilor, ale tuturor celor ce muncesc, pentru pace.Din documentele adoptate la consfătuire se poate vedea că în centrul atenției comuniștilor stau problemele luptei împotriva imperialismului, pentru apărarea cauzei păcii și progresului în lume. Acestea sînt desigur probleme de cea mai mare însemnătate. De aceasta depinde pînă la urmă asigurarea condițiilor pentru a ne putea desfășura în liniște munca noastră. Aceasta este năzuința1 fierbinte a generațiilor care au cunoscut urgia războaielor, ca și a tinerilor care acum pășesc în viață, a tuturor oamenilor cinstiți de pe pămînt.Noi știm bine că, așa cum se arată în documentele consfătuirii, războaiele, - actele de agresiune își au izvorul în politica imperialismului, și că, atîta timp cît acesta se mai menține pe pămînt, rămîne și pericolul unor războaie mondiale pustiitoare. Dar, tot atît de bine știm că în zilele noastre imperialismul nu mai poate hotărî după cum poftește de soarta lumii. Subscriu întru totul concluzia că prin eforturile unite ale țărilor socialiste, ale clasei muncitoare internaționale, ale mișcării de eliberare națională, ale tuturor statelor iubitoare de pace, ale organizațiilor obștești și mișcărilor de masă, războiul mondial poate fi preîntîmpinat. Dar pentru a se ajunge aci este ne-

voie de o luptă permanentă, tatea de acțiune a tuturor iubitoare de pace.în documentul consfătuirii rătate pe larg obiectivele
de uni- forțelor

ed : „Unitatea tuturor forțelor progresiste, iubitoare de pace constituie un imperativ al zilelor noastre. Strîns uniți vom asigura victoria cauzei sacre a păcii pe pămînt". Este știut că pivotul în jurul căruia se pot uni forțele cele mai largi iubitoare de pace îl constituie țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești. Tocmai de aceea unitatea lor este vitală pentru apărarea păcii în lumea întreagă.Eu sînt mîndru că țara noastră socialistă, prin politica pe care o duc partidul și guvernul, prin munca noastră însuflețită în fabrici, pe o- goare, în școli, în institute de cercetări, contribuie la victoria marii cauze a păcii. Aprob din inimă întreaga activitate desfășurată de delege ’ Partidului Comunist Român la Cisînt a- . „ acesteilupte. Amintesc dintre ele : curmarea definitivă a agresiunii imperialiste In Vietnam, lupta pentru coexistența pașnică între țări cu sisteme sociale diferite ; eforturile pentru destinderea încordării în relațiile internaționale ; pentru interzicerea - armelor nucleare și înfăptuirea dezarmării | pentru lichidarea blocurilor militare, care sînt un obstacol în calea colaborării între state ; lupta pentru înfăptuirea unei securități trainice în Europa, bazată pe relații de egalitate în drepturi și respect reciproc între toate statele continentului ; reglementarea politică în Orientul Apropiat, pe baza aplicării rezoluției Consiliului de Securitate ; lichidarea definitivă a colonialismului și progresul țărilor în curs de dezvoltare; ripostă hotărîtă ideologiei și practicilor fascismului și rasismului. Toate acestea sînt obiective importante, profund mobilizatoare. In jurul acestei platforme pot fi unite cele mai largi forțe din lume. Tocmai în acest scop participanții la. consfătuire au adresat muncitorilor, țăranilor, funcționarilor, tinerilor, studenților, intelectualilor, femeilor, diverselor grupuri și pături sociale, indiferent de convingerile și concepțiile lor politice, filozofice și religioase, personalităților proeminente cu opinii realiste din țările capitaliste, partidelor democratice, organizațiilor progresiste, obștești, naționale și internaționale chemarea de a-și uni eforturile cu cele ale partidelor comuniste pentru înfăptuirea unor acțiuni comune țn lupta antiimperia- listă, pentru destindere și apărarea păcii.Sîht convins că vor avea un profund ecou în lumea întreagă cuvintele Apelului pentru apărarea pă-

ze a păcii. Aprob din inimă întreaga activitate desfășurată de delegația Partidului Comunist Român la Consfătuirea de la Moscova care și-a îndeplinit cu cinste mandatul încredințat de întregul nostru popor.

Un element pozitiv al lucrărilor consfătuirii l-a constituit faptul că ea a prilejuit un larg schimb de păreri asupra problemelor actuale ale luptei partidelor comuniste și muncitorești. Intervențiile reprezentanților partidelor participante la consfătuire au dat o imagine sugestivă a marii diversități de condiții sociale, politice, economice în care acestea își desfășoară activitatea, ca și a varietății obiectivelor concrete pentru care militează în funcție de particularitățile, de stadiul diferit al evolu-i ției țării respective. Aceste condiții obiective scot în evidență că în lumea contemporană unitatea mișcării comuniste nu poate avea nimic comun cu uniformitatea, cu o strategie și tactică universală ; azi nu mai este' posibilă decît o unitate de acțiune, clădită pe temelia principiilor marxism-leninismului și internaționalismului, a dreptului și obligației fiecărui partid de a-și aduce contribuția proprie de gîndire, inițiativă și acțiune la soluționarea problemelor complexe cu care este confruntată mișcarea comunistă.Tocmai de aceea are o însemnătate deosebită faptul că în documentul principal al consfătuirii se stipulează că „bâza relațiilor reciproce între partidele frățești o constituie principiile internaționalismului proletar, solidarității și sprijinului reciproc, respectării independenței și egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor partide. Respectarea riguroasă a acestor principii este condiția necesară a dezvoltării colaborării tovărășești între partidele frățești, a întăririi unității mișcării comuniste".Intr-adevăr, experiența Istorică dovedește că numai stricta respectare și aplicare a acestor principii, pentru care militează cu consecvență partidul nostru, creează premise pentru depășirea dificultăților existente în mișcarea comunistă, pentru normalizarea relațiilor dintre toate partidele frățești. Este evident că nu poate constitui obiect de dispută, motiv de neînțelegere felul în care fiecare partid își îndeplinește dreptul inalienabil și imprescriptibil de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica, metodele de activitate. Cît despre părerile deosebite, ce pot apărea în legătură cu problemele internaționale sau alte aspecte de interes comun, întărirea unității cere strădanii comune pentru a ajunge la soluții reciproc acceptabile. Pe drept cuvînt se subliniază în documentul principal că formele firești de colaborare între partidele frățești pe baza principiilor acceptate în mișcarea comunistă „creează toate posibilitățile pentru unirea eforturilor partidelor comuniste în lupta pentru țelurile lor comune, în condițiile diversității cres- cînde a procesului revoluționar mondial. Toate partidele sînt egale în drepturi. în prezent, cînd în mișcarea comunistă și muncitorească internațională nu există un centru conducător, capătă o importanță sporită coordonarea liber consimțită a acțiunilor lor, în interesul rezolvării cu succes, a sarcinilor ce le stau în față".Aceasta este cu atît mai important, cu cît, așa cum dovedește viața, din dezvoltarea gîndirii originale, din interpretarea independentă a fenomenelor vieții internaționale, prerogativă a fiecărui partid frățesc, decurge în mod inevitabil manifestarea unor poziții distincte, interpretarea diferențiată a fenomenelor sociale contemporane. Această diversitate de obiective specifice și opinii, reflec- tînd etapa actuală de dezvoltare a mișcării comuniste, constituie însă un fenomen firesc, pozitiv, care amplifică forța mișcării în măsura în care duce la o concepție mai înaltă asupra unității de acțiune în sarcinile fundamentale, paralel cu existența unor deosebiri de păreri sau aprecieri într-o problemă sau alta. Deosebit de important este faptul că în raporturile dintre partide capătă o tot mai largă recunoaștere faptul, de repetate ori subliniat de Partidul Comunist Român, că interesele și țelurile fundamentale comune precumpănesc cu mult asupra deosebirilor de păreri, constituind factorul hotărîtor al coeziunii mișcării comuniste.In acest sens trebuie relevat faptul că în principalul document al consfătuirii, se subliniază că „fiecare partid, conducîndu-se după principiile marxism-leninismului, ținînd seama de condițiile naționale concrete, își elaborează în mod cu totul independent politica, stabilește direcțiile, formele și metodele de

luptă, alege, în funcție de împrejurări, calea pașnică sau nepașnică a trecerii la socialism, precum și formele și metodele de construire a socialismului în țara sa. In același timp, diversitatea condițiilor în care își desfășoară activitatea partidele comuniste, deosebirile în modul de abordare a sarcinilor practice și chiar divergențele într-o problemă sau alta nu trebuie să împiedice acțiunile coordonate ale partidelor frățești, pe arena internațională, îndeosebi în problemele fundamentale ale luptei antiimperialiste". îmi exprim speranța că a- ceastă concluzie va determina intensificarea eforturilor partidelor frățești pentru a găsi- cele mai bune modalități de a acționa laolaltă pentru atingerea obiectivelor comune.Mi se pare de maximă importanță faptul că în document nu este criticat și condamnat nici un partid frățesc, că se lasă deschisă calea pentru a găsi modalități de normalizare a relațiilor dintre partidele frățești și de întărire a unității lor — o- biccțiv pentru care delegația P.C.R., ca și delegațiile altor partide, a mi-biectiv pentru care c ca și delegațiile altor partide, a militat stăruitor în pregătirea și în cadrul lucrărilor consfătuirii.îmi exprim, totodată, satisfacția pentru faptul că la consfătuire s-a conturat o poziție comună privind necesitatea soluționării problemelor divergente din mișcarea comunistă internațională pe calea discuțiilor și conlucrării tovărășești ceea ce, după cum se știe, corespunde pe deplin poziției Partidului Comunist Român, repetatelor sale propuneri, demersuri și inițiative vizind depășirea deosebirilor de păreri și neînțelegerilor prin discuții desfășurate într-o atmosferă de încredere, stimă și respect reciproc, prin receptivitate față de opiniile celeilalte părți, prin e- l'ort neobosit pentru a stabili punctele de vedere comune, lăsînd ca a- supra acelora în care nu s-a putut ajunge la un acord să decidă timpul..Consider drept un mare cîștig pentru cauza unității mișcării comuniste necesitatea subliniată în documentul principal al consfătuirii ca problemele controversate să fie just rezolvate pe calea întăririi sub toate formele a colaborării partidelor comuniste, prin lărgirea legăturilor dintre ele, prin studierea reciprocă a experienței, discuții și consultări tovărășești, prin unitatea de acțiune pe arena internațională. In același timp, documentul scoate în evidență datoria internaționalistă a fiecărui partid comunist de a-și aduce contribuția, prin toate mijloacele, la îmbunătățirea relațiilor și dezvoltarea încrederii reciproce între toate partidele, de a depune noi eforturi care să contribuie la întărirea unității mișcării comuniste mondiale. Este de cea mai mare însemnătate ca această concluzie unanimă a consfătuirii să fie urmată de măsuri practice pentru atingerea țelului propus.Trebuie, de asemenea, salutat ca un factor de deosebită valoare principială ecoul pe care l-a găsit poziția Partidului Comunist Român șl a altor partide frățești privitoare la faptul că rieparticiparea unor partide la actuala consfătuire, ca și acceptarea sau nu a documentului, în întregime sau parțial, constituie dreptul suveran ai fiecărui partid, care nu trebuie să Impieteze în nici un fel asupra colaborării internaționaliste dintre ele. în documentul principal al consfătuirii se precizează în acest sens că partidele reprezentate Ia consfătuire consideră că neparti- ciparea la ea a unor partide comuniste nu trebuie să împiedice legăturile frățești și colaborarea dintre toate partidele comuniste, fără excepție. Totodată, participanții la consfătuire au declarat că în lupta împotriva imperialismului, pentru țelurile comune ale mișcării muncitorești internaționale, sînt hotărîțl să acționeze împreună și cu acele partide comuniste și muncitorești care nu au fost reprezentate la consfătuire.în acest spirit, în declarația prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în legătură cu dezbaterea proiectului de dochment final al consfătuirii, s-a subliniat că Partidul Comunist Român declară cu toată răspunderea, în fața partidelor participante, a tuturor partidelor comuniste, a mișcării comuniste internaționale, că va acționa cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru a-și aduce contribuția la cauza unității mișcării noastre, la victoria luptei împotriva imperialismului, la mulul în întreaga victoria socialis- lume.

')

Sub semnul prieteniei
indisolubile cu țările socialiste

acord cu ldeea delegației fi cîștigat
(Urmare din pag. I)prin forța lui economică. Dar forța sistemului mondial socialist este rezultanta dezvoltării fiecăreia din țările care' îl formează. Așa cum se arată în document „dezvoltarea și întărirea fiecărei țări socialiste în parte constituie o condiție importantă a mersului înainte al întregului sistem mondial socialist. Dezvoltarea cu succes a economiei naționale și perfecționarea relațiilor sociale, progresul multilateral al fiecărei țări socialiste corespund atît intereselor poporului din țara respectivă, cît și intereselor cauzei generale a socialismului". Pornind de la aceste considerente, partidul nostru i-a educat și îi educă pe membrii săi, pe toți oamenii muncii să vadă în realizările pe care le obțin nu numai calea prin care crește bunăstarea poporului, înflorește patria socialistă, dar și calea prin care noi contribuim la întărirea sistemului mondial socialist. Tocmai în acest fel interesele naționale se împletesc strîns, indisolubil cu interesele internaționale, tocmai în aceasta se exprimă, după părerea noastră, în cel mai înalt grad internaționalismul popoarelor care făuresc orînduirea nouă în țările socialiste. Această convingere ne însuflețește lupta pentru a obține succe

se tot mai mari în desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.Un factor important al progresului continuu al țărilor socialiste este intensificarea colaborării și cooperării multilaterale între ele, cooperare — așa cum se spune în document — liber consimțită, care exclude orice știrbire a intereselor naționale, asigură avîntul fiecărei țări în parte și întărirea puterii sistemului mondial socialist.Este incontestabil că succesele socialismului, influența sa asupra mersului evenimentelor, eficacitatea luptei sale împotriva imperialismului depind într-o măsură hotărîtoa- re de unitatea și coeziunea țărilor socialiste. Nu poate fi ignorat că în prezent între divergențe ;însă că aceste divergențe pot și trebuie să fie soluționate cu succes pe calea discuțiilor tovărășești, pe baza internaționalismului. în pici un caz aceste divergențe nu trebuie să se răsfrîngă (țasupra relațiilor dintre statele socialiste și cu atît mai puțin să ducă la ruperea frontului unit al statelor socialiste împotriva imperialismului. Consider deosebit de pozitiv că aceste principii, pentru care partidul nostru militează neobosit, și-au găsit reflectarea în documentul final al consfătuirii.

țările socialiste există documentul subliniază

Sînt întru totul de exprimată în declarația P.C.R. că documentul ar __ în claritate dacă problema divergențelor existente între țările socialiste ar fi fost tratată cu mai multă profunzime.întărirea continuă, pe toate căile, a prieteniei și colaborării multilaterale cu țările socialiste este năzuința fierbinte a poporului român, căreia partidul nostru, prin întreaga sa politică, îi dă glas și o materializează cu consecvență. Partidul nostru îi e- ducă în permanență pe oamenii muncii din patria noastră în spiritul întăririi prie’teniei cu țările socialiste. Știm cu cîtă fermitate au militat comuniștii români încă în adîncă ilegalitate pentru prietenie și alianță cu primul stat socialist, U- 'niunea Sovietică. Astăzi, în condițiile cînd în lume există 14 state socialiste, cînd însăși țara noastră pășește tot mai sus pe treptele o- rîndulrli noi, preocuparea partidului nostru pentru dezvoltarea legăturilor multilaterale' cu Uniunea Sovietică, cu celelalte țări socialiste. europene, cu R. P. Chineză și celelalte țări socialiste din Asia, cu Cuba — primul stat socialist din emisfera vestică — formează factorul central al politicii externe a țării noastre, politica întregului nostru popor.Noi, oamenii muncii, ne exprimăm convingerea că, așezate pe temelia principiilor menționate în documentul consfătuirii, relațiile de prietenie frățească dintre țara noastră șî țările socialiste se vor întări tot mai mult, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului șl păcii.
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REALIZAREA
BLOCULUI NATIONAL DEMOCRAT untdelemnulca

suprafață teatre

Jubileul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul scist readuce în memoria tuturor 
c ’enilor muncii din țara noastră . ev. mentele care au precedat și însoțit 'est moment crucial, cu adînci înrîur.ri asupra dezvoltării ulterioare 
a patriei.Organizînd și pregătind desfășurarea insurecției naționale antifasciste din august 1944, Partidul Comunist Român a urmărit cu perseverență coalizarea tuturor forțelor sociale interesate dintr-un motiv sau altul la răsturnarea dictaturii militare fasciste, scoaterea țării din războiul antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste.Un rezultat al acestei politici de largi alianțe general-democratice, antiimperiaiiste, l-a constituit formarea la 20 iunie 1944 a Blocului Național Democrat, cuprinzînd partidul comunist, partidul social-democrat, partidul național țărănesc și partidul național-liberal.Crearea B.N.D. a reprezentat unirea în lupta antifascistă a celor mai diverse clase și pături sociale, partide și grupări politic^, coalizînd in jurul clasei muncitoare — forța de bază a mișcării de rezistență — toate forțele patriotice, masele largi ale oamenilor muncii de la orașe- și sate și, totodată, chiar și unii aliați vremelnici, din rîndul claselor dominante. Sprijinindu-se pe dragostea fierbinte de patrie și eroismul poporului muncitor, pe clasa muncitoare care acționa în front unic, P.C.R. a organizat și condus cu succes, împreună cu alte forțe antihitleriste, lupta pentru eliberarea țării de suo jugul fascist.

Gheorghe ZAHARIA,
director adjunct al Institutului 

de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

★Tn condițiile regimului dictaturii militare fasciste și ale războiului hitlerist, valorificînd și dezvoltînd experiența dobîndită în anii anteriori cu prilejul constituirii diferitelor acorduri de front patriotio antifascist, Partidul Comunist Român a văzut perspectiva eliberării țării de sub jugul fascist în unirea tuturor forțelor naționale care se pronunțați în acest sens, pe baza unei platforme comune. încă de la începutul războiului dezlănțuit împotriva U.R.S.S. de Germania hitle- ristă, în care poporul român a fost tî- rît împotriva voinței lui, partidul comunist a adresat un apel la unirea în lupta împotriva dictaturi} fasciste și a războiului hitlerist, apel ce și-a găsit expresia în circulara C.C. al P.C.R. din 8 ( iulie, în platforma program a P.C.R. din 6 septembrie 1941 și în alte documente. Preconi- zînd o serie de directive îndreptate spre înlăturarea regimului fascist, eliberarea țării, alăturarea ei la coaliția antihitleristă, aceste docu- mente subliniau, în spiritul poziției consecvente și internaționaliste a P.C.R. că partidul comunist este gata „să colaboreze cu toate partidele, grupările, personalitățile politice, cu toți patrioții români pentru realizarea oricărei revendicări din platformă, punînd ca singur criteriu al colaborării atitudinea față de .ocupanții hitleriști, de dictatura ' militară fascistă și de războiul» criminal contra Uniunii Sovietice".In concepția generală a partidului comunist privind organizarea insurecției un rol hotărîtor revenea clasei muncitoare. Partidul nostru își baza acțiunea pe ridicarea la lupta antifascistă a maselor largi ale oamenilor muncii de la orașe și sate. De o importanță ho- tărîtoare pentru succesul insurecției a fost faptul că partidul și-a intensificat activitatea în rîndul clasei muncitoare și al altor categorii de oameni ai muncii, al armatei, intelectualilor, că a pregătit din timp terenul pentru crearea formațiunilor patriotice de luptă.Călăuzit de ideea atragerii celor mai largi forțe posibile care își puteau aduce o anumită contribuție în șuvoiul general al luptei pentru eliberarea României de sub jugul fascist. Partidul Comunist Ro- 1 mân — paralel cu activitatea pro- • prie, revoluționară de masă, de pregătire tehnică și organizatorică a . insurecției — a acordat, în același timp, atenție intensificării legăturilor tale cu unele partide și formațiuni politice scopul fructificării

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Erich 
Bergel. Solistă : Cornelia Bron- 
zetti. • Opera Română : Scară 
vieneză — 19,30 © Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : O scrisoare pierdută — 20
• Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de- vară „N. Bălcescu") : Nicnic 
— 20 © Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Nepotul lui Rameau 
—. 20 ; (sala din str. Alex. Sahia): 
Photo Finish - 20 e Teatrul Mic; 
Baltagul —-*20 a Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
Nu te lăsa, Stroe ! — 19,30 : (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Fe
mei, femei, femei — 20 © Ansam
blul folcloric „Perinița“ (în sala 
Teatrului „C. I. Nottara") : Peri- 
nița mea — 19.

comandă suplimentare, care ajuns la impresionanta cifră de 500. De neînțeles este că forul de resort din Ministerul Industriei Alimentare, acoperind neajunsurile proiectării, susține că notele de comandă au apărut în contul renunțării lacunele lucrări, care ar fi fost mult mai scumpe. Pînă acum, însă, aceste note au dus, în marea lor majoritate, numai la refaceri, care au scumpit cu circa 11 milioane lei devizul inițial.Și uite așa, primul termen a fost încălcat, după care —. ca, de obicei în astfel de cazuri — data intrării în funcțiune a fabricii a fost repla- nificată. Tn aceste condiții, în cadrul unei ședințe de colegiu, adjunctul ministrului industriei construcțiilor, ing. Apostol Chiriță, a cerut să se analizeze amănunțit termenele de execuție ale unor lucrări. Cînd a intrat în posesia analizei, a dispus, fără nici o -justificare, devansarea acestor termene cu o lună. Și consecințele ? Discutînd cu ■ ing. Ion 
Badea, secretar cu probleme economice al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., am aflat :— Scăpînd de sub „presiunea" termenului de punere în funcțiune a fabricii, constructorul și beneficiarul au demobilizat. Dacă pînă atunci se lucra susținut la unele obiecte, după replanificare a apărut o perioadă de relaxare.Perspectiva amînării celui de-al doilea termen, a început astfel planeze asupra fabricii, ș-au Înmulțit vizitele și

cele de auO știre sosită la redacție la 5 iunie a.c. aducea la cunoștință faptul că noua Fabrică de ulei din Slobozia a fost dată în exploatare, că procesele tehnologice sînt mecanizate și automatizate. O veritabilă surpriză 1 Cu mai puțin de o săptă- mînă în urmă, la 31 mai a.c., vizitasem șantierul fabricii amintite și acesta se găsea într-un stadiu ce țiu prevestea, în nici un caz, punerea în funcțiune atît de rapidă a întreprinderii. Atunci, încercînd să discutăm cu directorul fabricii, acesta ne-a spus deschis :— Veniți altădată...— E vorba numai de cîteva întrebări, am insistat noi.— Nu pot să declar nimic. Nu vedeți ce e aici ? Veniți după ce vom reuși să punem în funcțiune fabrica.Ne-am conformat și, aflîpd de știrea de mai sus, ne-am deplasat din nou la Slobozia. Eram pregătiți să consemnăm cum au reușit constructorul și beneficiarul să înlăture, într-un timp scurt, toate neajunsurile pe care tier. La lucrări biectele fășoare , — în preajma începerii probelor tehnologice. Să se fi realizat într-un răstimp atît de scurt o performanță de o asemenea valoare ? O hotărîre a Consiliului de Miniștri stabilește clar că un obiectiv industrial nu poate fi considerat pus în funcțiune decît după terminarea probelor tehnologice. Deci, cînd au avut loc aceste probe tehnologice 7Luni, 9 iunie a.c., în singura secție care putea să producă — secția de prese — activitatea șchiopăta, în timp ce celelalte secții se aflau tot în preajma începerii probelor tehnologice.In biroul directorului fabricii, un adevărat consiliu de... familie. Ne-am adresat' unor tovarăși din conducerea fabricii și reprezentanților Ministerului Industriei Alimentare, prezenți aici, întrebîndu-i ce părere au despre știrea privind punerea în funcțiune a întreprinderii. „Nu știu a furnizat această informație. Va trece mult timp pînă cînd brica, cu toate secțiile ei, fi pusă în funcțiune" — Mircea pel, directorul fabricii. „N-am cut probele tehnologice" — Ion Roșea, inginerul-șef. „Desigur, fabrica este departe de a fi dată\ în exploatare, dar nu pot impune părerea mea conducerii ministerului" — ing. Carol Rukenstein, din Ministerul Industriei Alimentare.Este clar, ne aflăm în fața unui caz de dezinformare. Cum a- rată această fabrică „pusă în funcțiune" după versiunea Ministerului Industriei Alimentare, o sugerează cel mai bine însăși părerea reprezentantului ministerului, prezent pe șantier :— Am văzu* 1® „Reflectorul" Televiziunii imagini de la Fabrica de zahăr din Oradea. Să fiu sincer, le

său de a participa la activitatea inițiată de Partidul Comunist Român, pe baza planului propus de acesta, pentru răsturnarea prin Torța armelor a regimului fascist.In declarația care a fost adoptată se arăta că „formațiunile politice care alcătuiesc Blocul Național Democrat își păstrează întreaga independență ideologică și politică".Formarea Blocului Național Democrat a constituit un însemnat succes al activității desfășurate de Partidul Comunist Român în vederea coalizării tuturor forțelor sociale și politice, a angajării tuturor păturilor populației în lup.ta pentru interesele naționale ale poporului. Desigur, relațiile dintre elementele politice reprezentate în B.N.D. n-au fost deloc simple, fără divergențe și asperități. De la bun început, liderii P.N.Ț. și P.N.L. au făcut ca B.N.D. să nu reprezinte o concentrare mai largă a tuturor forțelor democratice antihitleriste. Ei au refuzat categoric să accepte colaborarea în cadrul B.N.D. cu organizațiile politice care constituiseră Frontul patriotic antihitlerist și cu grupările care semnaseră acordul cu Gh. Tătărescu. Dar și în acest caz, partidul comunist și-a continuat colaborarea cu partidele și organizațiile patriotice rămase în afara Blocului Național Democrat. Fiind' prezent în toate înțelegerile realizate din inițiativa șl la insistențele sale. Partidul Comunist Român a jucat rolul conducător, dinamizator al tuturor forțelor politice capabile să-și aducă într-o măsură mai mare sau mai mică, indiferent de motive și scopuri proprii, contribuția la opera de eliberare națională a țării de sub jugul fascist.Crearea acestui bloc a grăbit izolarea guvernului fascist, atragerea la acțiunea antihitleristă a acelor categorii ale populației și armatei române care mai erau sub influența partidelor național-țărănesc și național-liberal.Semnificația creării blocului și rolul partidului comunist în cadrul alianțelor realizate nu au scăpat observației organelor informative naziste, care relatau la 5 august că „Evoluția politicii interne din ultimele săptămîni arată clar o trecere a tuturor opozițiilor spre stînga cu preluarea conducerii acestei opoziții de către partidul comunist", întreaga evoluție a evenimentelor a dovedit că pentru doborîrea dictaturii militare-fasțlste și asigurarea dezvoltării democratice a tării a fost necesară și justă acțiunea perseverentă a partidului comunist de coalizare a tuturor forțelor patriotice, ca și a tuturor partidelor burgheze si a grupărilor desprinse din ele. In lumina rezultatelor istorice obținute ca urmare a promovării de către partidul comunist, a acestei linii politice realiste apare cu evidență necesitatea obiectivă a creării acestei largi coaliții de forțe, de la comuniști și pînă la cercurile palatului. Reunite pe baza obiectivului comun al scoaterii tării din.-războiul hitlerist — deși’ opuse ca interese și concepții asupra dezvoltării ulterioare a vieții social-politice a tării — forțele politice interne coalizate . au constituit factorul hotărîtor în organizarea și înfăptuirea doborîrii dictaturii militare-fasciste, alăturării României la coaliția antihitleristă.

trebuia30 sep- nu erau
invidiez tn comparație cu aici.Fabrica din Slobozia să intre în funcțiune la tembrie 1968. La acea datăgata însă decît cîteva obiecte. Ministerul de resort nu a asigurat documentația la timpul cuvenit. Con- tractînd cu întîrziere utilaje din țară și străinătate, ministerul a agravat rămînerea în urmă a unor lucrări de construcții-montaj.Pentru a se încheia un contract de utilaje tehnologice avantajos — am reținut dintr-o discuție cu ing. Ion 
Plîngu, secretar general în Ministerul Industriei Alimentare — trebuia să se analizeze ofertele și să se

Deși la începutul lunii septembrie 1943 conducerea P.S.D. acceptase crearea Comitetului național al Frontului patriotic antihitlerist, la sfîrși- tul aceleiași luni C. Titel Petrescu, aflat în relații apropiate cu I Maniu și C. I. C. Brătianu, anunță că revine asupra hotărîrii anterioare. Regretînd gestul conducerii P.S.D., comuniștii au insistat în continuare pe lîngă social-democrați. explicîn- du-le importanta unității de acțiune a celor două partide muncitorești încît clasa muncitoare să-și poată juca rolul de forță conducătoare și polarizatoare, pentru realizarea pe scară națională a unui front antihitlerist, cuprinzînd toate partidele, grupările și personalitățile politice care doreau să contribuie la salvarea țării de sub jugul fascist. Eforturile P.C.R. aveau să se materializeze în aprilie 1944, cînd în noile ' condiții interne și externe s-a realizat Frontul Unic MuncitorescCreșterea mîniel și revoltei maselor celor mai largi împotriva dictaturii antonesciene și a războiului hitlerist, victoriile strălucite repurtate de armata sovietică asupra armatelor fasciste și perspectiva tot mai clară a zdrobirii inevitabile a Germaniei naziste, apariția și dezvoltarea unei profunde crize a regimului fascist au determinat diferitele grupări ale claselor dominante să caute cu înfrigurare calea de a scăpa de răspunderea care apăsa pe umerii lor pentru dezastrul în care fusese împinsă țara. In scopul izolării depline a dictaturii militare-fas- ciste și doborîrii acesteia, comuniștii au folosit divergențele și opoziția crescîndă a grupărilor burgheze fată de mareșalul Antonescu și de Germania nazistă. Deși atitudinea acestora era determinată de cauze și scopuri diferite, ea corespundea imperativului general al etapei date — eliberarea țării de sub jugul fascist.Contacte anterioare ale comuniștilor cu reprezentanții acestor grupări duseseră — în luna mai, același an — la încheierea unei înțelegeri cu cercurile liberale de sub influența lui Gheorghe Tătărescu.In aceste condiții, liderii P.N.Ț. și P.N.L., care tot timpul războiului s-au limitat la proteste sterile adresate lui Antonescu și la apeluri transmise guvernelor de la Londra și ■/Washington., respingînd repetatele propuneri ale P.C.R., au început sa devină mai atenți față de demersurile acestuia vizînd crearea unui cadru politic cît mai larg, capabil să mobilizeze toate forțele națiunii la lupta antihitleristă. Discuțiile cu privire Ia crearea unei coaliții politice se prelungeau însă la lîesfîrșit. Te- mîndu-se de lupta maselor și dorind să evite orice decizie care făcea ape! la mase, reprezentanții P.N.Ț. si P.N.L.-Brătianu ezitau să se pronunțe chiar și asupra chestiunilor celor mai simple, ridicînd mereu obiecții. In schimb, ei își legaseră speranțele de înfăptuirea măcar parțială a așa-numitel „variante balcanice" a lui Churchili — respinsă la Teheran în toamna anului 1943 — cu privire la deschiderea celui de-al doilea front european nu în Franța ci în Balcani.Criticînd această poziție, ca periculoasă și dăunătoare în- cel maiînalt grad intereselorțării, P.C.R. dădea în martie 1944un nou avertismentcelor două partide politice burgheze. „Ieșirea din război — scria la 22 martie 1944 ziarul ilegal „România liberă" — se poate face numai împotriva lui Antonescu, prin răsturnarea cu forța. Acesta e pasul decisiv. premisă pentru ruperea cîrdă- șiei cu naziștii și pentru țării. Aceasta nu se poate încercarea de pertractare ci prin acțiune grabnicăDe altfel, chiar în rîndul partidelor burgheze, al partidelor „istorice" se producea un proces de diferențiere. Sub imperiul presiunii maselor, al voinței crescînde a poporului de a scutura jugul antonescian-hitlerist, o serie de lideri și fruntași ai acestor partide au fost- nevoiți să adopte o poziție mai constructivă față de politica P.C.R., față de ideea colaborării cu partidul comunist. în același timp liderii partidelor burgheze erau nevoiți să țină seama atît de spiritul general antifascist, ce se forma cu tot mai multă vigoare în țară, cît și de defecțiunile din propriile lor rînduri. Totodată, mente de calcul considerentul că, rarea cu partidul vor putea spăla de greaua răspundere ce le revenea pentru aducerea țării în situația în care ajunsese.»Spre sfîrșitul lunii aprilie, începutul lunii mai 1944, conducătorii P.N.Ț. și P.N.L.-Brătianu acceptă formarea unui comitet alcătuit din reprezentanții partidelor comunist, social-democrat, național-țărănesc și național-liberal, în cadrul căruia s-a discutat denumirea coaliției, platforma ei de acțiune, modul de organizare. Regele a acceptat și el dialogul, si, la 15 iunie 1944, comunica acordul
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le-am constatat pe acest șan- începutul acestei luni, multe erau încă în „fașă", iar o- în care urmează să se des- producția erau — subliniem
RATĂ „PE HlRTIE"

FABRICA DE ULEI

DIN SLOBOZIA

cine mai fava
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aleagă cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. In intenții, poate, așa a fost, dar în realitate, contractarea utilajelor s-a dovedit sub orice critică. S-a meri pînă acolo, încît la o serie de o- biecte nu s-au asigurat proiecte de execuție pentru multe dintre instalațiile tehnologice. S-a lucrat (?!) după schițe și dispoziții verbale ale furnizorului străin. Cei cîțiva reprezentanți ai acestui furnizor pe șantier dictează asupra ritmului de execuție, lucrează cînd vor și țin în expectativă o parte însemnată din forța de muncă a instalatorului. Refacerile sînt dese. Uneori, pentru a se realiza anumite trasee și legături, se fac atîtea găuri în planșee, de parcă ar fi vorba de un „sondaj geologic", nu de o lucrare cu un grad ridicat de precizie.Cît privește proiectantul — Institutul de proiectări pentru industria alimentară — acesta nu s-a străduit să coreleze concepția de realizare a unor lucrări cu specificul utilajelor tehnologice. Prăjitoarele, utilaje fabricate în țară, n-au fost specificate în proiect. Constructorul a realizat secția de cojire, care urma să le adăpostească, fără să știe precis . despre ce este vorba. Cînd au fost aduse, s-a constatat că aveau o înălțime care nu permitea introducerea lor în secție, decît cu prețul demolării fațadelor. Rezultatul — cheltuieli suplimentare ți 4 luni întîrziere. . 'La toate acestea ge adaugă „bombardamentul" șantierului cu note de

• Noaptea generalilor : PATRIA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete — 
2959) ; 20,15 (seria de bilete — 
2901), BUCUREȘTI — 8,30 ; 11,30 J
14.30 ; 17,45 ; 20,45.
G Străin în casă : FESTIVAL —
8.45 ; 11,15.; 15,30 ; 18,30 ; 21,
la grădină — 20,15, FAVORIT —
9.45 ; 11,45 ; 13,45 ; ÎS ; 18,15 ; 20,30. 
© Aruncați banca în aer : REPU
BLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21.15.
© La dolce vita t LUCEAFĂRUL
— 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, GRĂDINA 
DOINA — 20,30.
© Neîmblînzita Angelica : FERO
VIAR — 8,45—15,30 în continuare;
17.45 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30;
18.45 ; 21, FLAMURA — 8,30 ; 10,30;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30,
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15. 
^STADIONUL DINAMO — 20,30.
© In umbra coltului : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA VITAN — 20,15.
© AnuȚ trecut la Marlenbad : 
CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19; 21.
© Recompensa : LUMINA — 9—
16.15 în continuare.
© încotro, omule ? (ambele aerli): 
LUMINA — 18,45.
© A trăi pentru a trăi i DOINA — 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
o Program pentru copil t DOINA
— 9 ; 10 ; 11.
© Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ;
20.30.
© Depășirea î CINEMATECA — 10; 
12,30 ; 14,30 ; 16,30.
© Aventurile Iul Tom Sawyer j 
Moartea lui Joe Indianul — 9,15 ;
12.30 ; 15,45 ; 19.
© Prințul negru : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.30,
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20, la grădină 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ;
18.15, la grădină — 20,30.
© Asasinatul s-a comis luni : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20. y

Lovitură puternică : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18, la grădină — '20.15. 
© Vițelul de aur (ambele serii) : 
DACIA — 8—20,15 în continuare.
© Tarzan, omul junglei : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la
grădină — 20,30 ; VOLGA — 8,30— 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30,
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30,
MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 20,45.
© Riscurile meseriei : UNIREA —
15.30, la grădină — 20,15. (
© Falstaff : UNIREA — 18.
© Pentru încă puțlhî dolari : LIRA
— 15.30 ; 18, la grădină — 20,15, 
FLACĂRA — 15,30 ; 20,30.
© Călugărița și comisarul s FLA
CĂRA — 18.
© Pipele : DRUMUL SĂRII — 15 ; R
17.30 ; 20.
© Vera Cruz : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
© La Est de Eden ; COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Vremuri minunate la Spessart ; 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Am două mame și doi tați t 
ARTA — 9,15—17,30 în continuare; 
19,45.
© Pe plajele lumh : GRADINA 
ARTA — 20.15.
© Pe urmele șoimului î VIITORUL
— 15,30 ; 20,30.
© Numai o singură viață : VIITO
RUL — 18.
© Alexandru cel fericit : GLORIA
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15. 
© Comedianții : MOȘILOR — 15,30; 
19, la grădină — 20,30.
© Rio Bravo ; POPULAR — 16 ; 19. 
© Tată de familie î MUNCA - 
16 ; 18.
© Fidelitate : MUNCA — 20.
© Becket ; COSMOS — 15,30 ; 18,30.
© Nu vor fi divorțuri i VITAN — 
15,30 ; 18.
© Marele Șarpe i RAHOVA — 
15,30 ; la grădină — 20,30.
© Pipele : RAHOVA — 18.

să Automat, ședințele. Procesele verbale întocmite și planurile de măsuri elaborate sînt o dovadă în acest sens, Dar efectele lor au fost minime. Explicația ne-a fost o- ferită tot de secretarul general Ion Plîngu, din Ministerul Industriei A- Umentare.— Nu au fost, de fapt, niște planuri de măsuri, ci dorințe în dezacord vădit cu realitatea. Nu se bazau pe o analiză temeinică a posibilităților de torul.— Ați danță în planuri 7— Desigur. Ca inginer, am fost conștient de imposibilitatea înfăptuirii lor. Ca titular de investiție, însă, nu am putut să mă opun. Aș fi făcut notă discordantă.Ne abținem de la comentarii. In schimb, să răsfoim un asemenea pro- ces-verbal care se referă la planul de măsuri întocmit Ia 30 aprilie a.c. Măsurile preconizate nu s-au aplicat integral. In subsolul paginii, desprindem o notă : „Termenele fixate sînt maximale. Neîndeplinirea lor a- trage de la sine sancțiuni severe, mergînd pînă la destituirea celor vi- novați". Am întrebat din nou pe ing. Ion Plîngu : ,— Ce reprezintă această precizare T Care a fost scopul ei 7— Practic, nimic și nici unul...In acest climat de concesii, uni) au început să găsească „alibiuri" în loc să înlăture neajunsurile.Cu toții știam că, mai devreme mai tîrziu. vom fi întrebați cum lucrat — ne-a spus ing. Ciocîrlie, dispecerul direc- investiții din Ministerul Industriei Alimentare.Și iată că acest moment a venit. A venit pentru că cineva din Ministerul Industriei Alimentare a fardat realitatea și a anunțat punerea în funcțiune a fabricii, fără să se gîn- clească la consecințele practicii de a induce în eroare.In procesul-verbal amintit, ș-a ordonat — după terminarea fabricii — deschiderea unei anchete care, după cum se precizează, trebuie să depisteze greșelile făcute, pentru a fi evitate în viitor pe alte șantiere Ancheta vine cum nu se poate mai bine. Dar cei care o fac trebuie să stabilească riguros răspunderile tuturor celor în cauză — indiferent de funcția pe care o dețin.
★La 18 iunie a.c. am luat din legătura cu ing. Ion Badea, care comuni"at :— De mîine (19 iunie a.c. — va intra în funcțiune secția extracție a fabricii. Rămase în urmă sînt crările la secțiile de îmbuteliere rafinare a uleiului.De unde se vede, încă odată, știrea sosită la redacție la 5 a.c. nu a dezinformat.
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K® salut din Piteștii

Buna dimineața!

X-lea al Comunist XXV-a a- eliberării mobilizînd

burgheze, în contradicțiilor existente între interesele cercurilor pe care acestea le reprezentau și politica Germaniei hitleriste, a regimului antonescian. Rodul acestei preocupări l-a constituit tocmai formarea Blocului Național Democrat.Pe măsura desfășurării războiului, pături tot mai largi, grupări și personalități diferite în ceea ce privește poziția socială, interesele economice, social-politice își manifestau din ce în ce mai fățiș adversitatea ți ura față de războiul hitlerist, față de regimul dictaturii antonescie- ne și față de trupele hitleriste. Alături de P.C.R. au acționat în lupta pentru eliberarea patriei, în Frontul patriotic antihitlerist constituit în. toamna anului 1943, partid’ și organizații patriotice ca Frontul plugarilor, de sub conducerea înflăcăratului patriot dr. Petru Gro?.a, Uniunea patrioților. organizație de masă antifascistă. care avea aderenți din rîndurile intelectualilor și ale păturilor mijlocii. Uniunea oamenilor muncii maghiari din România (Madosz), partidul socialist țărănesc de sub conducerea profesorului universitar Mihail Ralea și a socialistului Lothar Rădăceanu.

★Aniversînd anul acesta un sfert de secol de la eliberarea tării de sub jugul fascist, poporul român trece în revistă marile sale realizări obținute în acești ani glorioși.Unind pe aceeași platformă toate forțele revoluționare, patriotice și democratice naționale, dînd curs puternicului curent antifascist din rîndul poporului, Partidul Comunist Român, în colaborare cu celelalte forțe politice, a organizat și condus cu succes insurecția din August 1944.tn cele două decenii și jumătate care au trecut de la acest eveniment istoric, partidul nostru a condus cu pricepere poporul român pe drumul construcției socialiste ; el se înfățișează la cel de-al X-lea Congres al său, în fața întregii națiuni, cu un bilanț de realizări impresionant, care bucură și însuflețește poporul nostru la noi realizări în edificarea socialismului.

Prima șarja
drojdie furaj

drojdie cadrul pentru lem-
a in-

Fabrica de furajeră din Complexului industrializarea nului din Pitești dat prima șarjă dustrială de produs finit.Această fabrică, bazată pe o tehnologie originală, valorifică materiile organice din apele reziduale de la fabricarea plăcilor fi- brolemnoase, care pînă tn prezent Impurificau apele rîului Argeș.Probele tehnologice

ale ansamblului insta-> lației decurg în condiții bune, du-se deja industriale de drojdie furajeră ce vor fi livrate unităților agrozootehnice.într-o telegramă pe care obiectivul de muncă al noii fabrici, pro- icctanții și constructorii o adresează Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se scrie :

Ne angajăm cinstea marilor evenimente, în pragul cărora ne găsim — Congresul al Partidului Român și * niversare a patriei — t.date forțele și priceperea noastră, să sporim zi de zi producția de drojdie furajeră, atingînd în cel mai scurt timp capacitatea proiectată.(Agerpres)

Hășpunzînd cererilor adresate, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă prelungește termenul de predare a machetelor și proiectelor realizate de cei ce participă la Concursul de artă monumentală organizat în vederea decorării noii
clădiri a Teatrului Național din București, pînă la 1» septembrie a.c., între orele 10-Cu excepția datei, condițiile de participare rămîn cele indicate în regulamentul concursului.

•14.

Am sosit de aseară și 
am pornit într-o plimbare 
de agrement prin Tîrgul 
Moșilor. Oale, ciubere, 
albii, fuse, fluiere și mai 
ales miros de mititei. Stau 
la rînd și comand patru 
mici. La numărătoare, micii 
sînt patru. La gramaj, doar 
trei. Ioana Voicu, gratara- 

a

nu aveți autocamioane ? 
Am numărat eu vreo 
cincisprezece prin tîrg.

— Autocamioane avem, 
dar n-avem legume. Le 
aducem din Prahova. Anul 
ăsta avem contract cu Bu- 
zăul să ne dea 80 tone de 
castraveți. Castraveții vor

tarul comitetului de partid 
la construcții-montaj, m-a 
amenințat că la începutul 
acestui an mă va servi cu 
o bere fabricată la Pitești. 
Aici se ridică o fabrică ce 
va da anual pe piață 
80 000 000 de sticle cu bere. 
Am fost în martie la el.

cetățeancă îmi iese cu gol. 
Nu sînt superstițios. Totuși, 
îmi zic; „Să știi că nu-l 
găsesc pe primar".

Urc scările municipiului. 
Secretara se gîndește 
oleacă și, fără să mă în
trebe : „In ce problemă...", 
deschide o ușă, dispare, dar

giu, , îmi zîmbește 
pocăință :

— Vi-i dau gratis, 
spune. Dar, vă rog, 
faceți gălăgie. E în 
cinstea mea.

A aprins grătarul doar 
cu o oră înainte. Intr-o 
singură oră a făcut „ciu
buc" de aproape o sută de 
lei și-fni vorbește 
cinste...

Printre străchini și 
păi văd și un tractor 
tier.

— Al cui e tractorul 7
— Al întreprinderii 

mecanizare a agriculturii 
Mărăcineni.

— Cît ceri pe el ?
— Nu-l vînd !
— Atunci de ce l-ai a- 

dus în tîrg 7
Tractoristul Marin Vel- 

cea a venit cu tractorul 
rutier la tîrg să se dis
treze. Mai număr vreo 
cincisprezece autocami
oane trase pe dreapta. Șo
ferii — prin tîrg. Unul din
tre ei, Gheorghe Mincă, e 
rugat să sufle în bășică. 
Albastră o face, nu verde. 
E trimis să se culce și să 
viseze frumos.

Dau o raită și prin piață. 
Aici se descarcă legume 
din . autocamioane cu nu
măr de Prahova. Il întreb 
pe un „specialist" în 
gume :

— Ați adus legume 
județ cu autocamioane 
Prahova 7 Dumneavoastră

din 
din

costa vreo 60 000, iar trans
portul lor de la Buzău la 
Pitești, peste o sută de 
mii.

— Sînteți grozav de buni 
negustori! Pămîntul dum
neavoastră e din lemn 7

— Nu înțeleg. Cum 
fie pămîntul din lemn ?

— De ce nu cultivați 
gume 7

— Sîntem profilați 
nutrețuri.

Cu multe luni în urmă, 
un bun amic al meu, Ionel 
Cucută, care este și secre-

să

pe

Nu l-am găsit. N-am găsit nici bere de Pitești. L-am 
căutat și la 1 Mai. Așișde
rea. Ieri l-am întîlnit.

— Vreau să gust bere. 
Berea voastră.

Am băut 
dar nu de 
caldă. M-a 
august... Ași un rămășag. Pe o ladă de 
bere și niște pește sărat. Ce fericit aș fi să pierd 
rămășagul!...

Mă plimb prin oraș. O

revine curîftd; Mă invită 
înăuntru. II salut pe pri
mar. Primarul nu-i singur. 
Am impresia că nu prea 
dorea să-l viziteze un re
porter. Iau loc pe fotoliul 
indicat, îmi aprind o țigară 
și ascult. Un ajutor de pri
mar raportează că 
număr de 1 044 de 
au efectuat 3 211 
muncă patriotică.

Discuția e întreruptă de 
un telefon. Șeful spațiului 
locativ raportează ți el că

\
\
\
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de argeșeni. Mă uit într-o l 
oglindă a retrovizorului. ] 
îmi aranjez cravata. Sala- )

în sala de ședințe a con
siliului s-au strîns noii lo
catari ai blocului E 1 (90 
de apartamente). Alerg în- 
tr-acolo. 
repartiția 
Gheorghe 
mecanic, 
scara B.
cheamă Emilia, iar pe co
pil, care ieri a împlinit 
două săptămîni, Gerard.

Fac o plimbare cu pri
marul prin municipiu. De
odată, mă invită în ma
șină. Pornește. Mă scoate 
din oraș. Curios, îl întreb 
dacă nu cumva s-a plicti
sit de mine și vrea să mă 
dea în primire altui județ, 
îmi spune :

— Am o surpriză. Dacă 
vii peste o bucată de 
vreme în Pitești, n-o să-ți mai iasă nimeni cu gol. 
Deocamdată, orașul are 
restricție la apă. Sînt în 
construcție trei rezervoare. 
Astăzi se umple unul din
tre ele. Intră în probe 
tehnologice. Curînd va 
pompa spre oraș- și zona 
industrială nord 5 000 l de 
apă pe secundă.

Am ajuns. Ne iese 'în 
întimpinare șeful șantieru
lui, Traian Noian. Vizităm 
noile agregate. Stația de 
pompare. Filtrele. Decan- 
toarele. Unul dintre decan- 
toare a început să se um
ple. '

Aștept să se umple, 
ce ? Barem la ieșirea 
oraș să-mi iasă cu plin.Ii salut pe plteșteni și accelerez spre Dealul 
Negru. Spre Rîmnicu 
Vîlcea. Sînt într-o „Dacie". 
Intr-o limuzină fabricată

© Rolls Royce-ul galben t CRlN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

© Adio, Grlngo : PROGRESUL — 
15,30 ; 18, GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,15.
© Apele primăverii : PROGRESUL
— 20,30.

t V

10,00 — Limba rusă. Lecția 61 
(reluare). 10,30 — Pentru £levi : 
Consultații la matematică,.. Discu
ții asupra subiectelor date la con
cursul de admitere în liceu. Pre
zintă : prof. I. Olivotto. 11,00 — 
Limba spaniolă. Lecția 63. 11,30 — 
Monografii contemporane (relua
re). „Orele soarelui*' — Reșița. 
Film de N. Holban. Imaginea : 
George Brătianu. 11,50 — „For
mule ritmice" — Emisiune mu- 
zical-coregrafică cu : Ion Stoian, 
Constanța Cîmpeanu, Mariana 
Bădoiu, Luigi Ionescu, Cristina 
Dan și Păstorel Ionescu. 12,15 — 
închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,30 — Buletin de știri. 
17,35 — Lanterna magică. Film 
pentru copii : „Clovnul Klri“ — 
producție a studiourilor franceze. 
17,40 — Limba spaniolă. Lecția 63 
(reluare). 18,05 — Pentru școlari : 
Un ierbar:., nemaivăzut ! 18,35 — 
„Chopiniana". Montaj coregrafic — 
pe muzica lui Frederic Chopin. 
Dansează ansamblul de balet din 
Leningrad. 19,00 — Tele-universi- 
tatea. 19,30 — Telejurnalul de sea
ră. 19,50 — Debutul școlii gene
rale de 10 ani — Dezbatere pe 
marginea hotărîrii privind școala 
generală de 10 ani. 20,30 — Binom 
cinematografic : „Rochia neagră" ; 
„Examenul" — producții ale stu
diourilor din R. P. Polonă. 21.40 — 
Reflector. 22,00 — Mult e dulce 
șl frumoasă... Emisiune de limbă 
română de Sorin Stati. 22,25 — 
Publicitate. 22,30 — Păpuși pentru 
oameni mari. Film muzical-dis- 
tractiv. 23,05 — Telejurnalul de 
noapte. 23,15 —- închiderea emi
siunii.
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Organizația pionierilor decorată 
cw Ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România" cl. I
(Urmare din pag. I)Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost ascultată cu a- tenție și îndelung aplaudată de * toți cei prezenți.In semn de dragoste și recunoștință, un grup de pionieri înmî- nează conducătorilor partidului și statului insigna jubiliară a Organizației pionierilor.Un grup de pionieri înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu un album cu imagini din expediția pionierească „Pe urmele insurecției naționale antifasciste din România — august 1944“. Pioniera Magda- Dragomirescu, elevă în clasa iâl 'țll-a a Școlii generale nuțnărf $6 din Capitală, adresîn- du-se ■' jvarășului Ceaușescu, a spus : „invățînd din eroismul, devotamentul și abnegația înaintașilor noștri, din sacrificiile comuniștilor români, ne pregătim pentru a deveni fii de nădejde ai scumpei^ noastre patrii, România socialistă. Recunoscători partidului drag, pentru tot ceea ce ne-a dăruit, încercăm să ne stăpînim emoțiile în fața dumneavoastră, dorind fierbinte să vedeți în noi viitorul națiunii române. Acum, cînd întregul popor .se pregătește pentru

întîmpinarea celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru sărbătorirea unui sfert de veac de la eliberare, noi, pionierii, fiii de nădejde ai patriei, aducem salutul nostru fierbinte în semn de recunoștință și dăruire, deosebite mulțumiri Comitetului Central al Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, pentru îndrumare permanentă și grija ce ne-o purtați.Vă promitem că vom răspunde viitorului cu curaj și devotament așa cum ne-ați învățat, că alături de părinți vom contribui după puterile noastre la înflorirea scumpei noastre patrii".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pionierilor pentru frumosul dar ce i-a fost oferit.După încheierea solemnității, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de par.tid și de stat prezenți s-au întreținut cu membrii conducerii Ministerului Invățămîn- tului și Consiliului Național al Organizației pionierilor, cu pionierii prezenți și s-au fotografiat în mijlocul purțătorilor cravatelor roșii.(Agerpres)
Spectacol de gală

(Urmare din pag. I)versarea unui sfert de veao de la eliberarea patriei — spectacolul a constituit o amplă ilustrare a copilăriei fericite a pionierilor și școlarilor din patria noastră.La sfîrșitul spectacolului, care s-a bucurat de un frumos succes, pe scenă este adus un imens coș cu

garoafe roșii dăruit micilor artiști din partea conducerii partidului și statului. Sute și sute de mîini se ridică deasupra capetelor, aplaudînd îndelung pentru Partidul Comunist Român și conducerea sa.Spectacolul a fost transmis de posturile noastre de televiziune.(Agerpres)
LA IZVOARELE

MĂIESTRIEI
Ceea ce s-a petrecut în seara 

trecută în incinta festivă-a Operei Romăne tiu poate fi măsurat de
cît în parte prin termenii cei mai 
apropiați: spectacol și sărbătoare. 
Devenită o singură noțiune intra
ductibilă, clipele de măiestrie, far
mec și elanuri, închinate celei de-a 
XX-a aniversări a organizației pio
nierilor, au reprezentat, încă dina
inte de ridicarea cortinei și pînă 
tirziu, după ce luminile rampei au 
fost stinse, un singur șuvoi de cîn- 
tece și flori, de prospeținig, Voioșie 
Si cutezanță dedicate din inimă pa
triei, partidului comunist și conducerii sale încercate.

A evoluat astfel înaintea ochi
lor luminați de o vie emoție un 
mănunchi bogat și valoros al ce
lor mai tinere talente artistice in
terpretative, remarcate pretutin
deni pe cuprinsul' patriei cu pri
lejul serbărilor școlare și al con
cursurilor artistice pionierești. Fie 
că au evocat în scene sugestive, 
transfigurate artistic, momente ale 
vieții pionierești, fie că au dat 
glas bogăției melosului popular, fie 
că au însuflețit scena cu nestăvi
lite dansuri reprezentative pentru 
diferite zone folclorice sau prin 
tezaurul artistic al naționalităților 
conlocuitoare, cele o sută de mi
nute ale sărbătorescului spectacol 
au pulsat neîntrerupt de tenaci
tate si optimism, de mugurii si
guri ai unei bogății spirituale, ca
racteristice poporului nostru, bogăție ce se manifestă începînd de 
la cea mai proaspătă vîrstă. Intre 
legămîntul pionieresc, rostit în fața 
drapelului patriei, și iureșul multi
color al dansurilor populare, cei

prezenți in sală s-au simțit a fi 
ei înșiși participant la o vie emo
ție colectivă, celebrînd împreună 
cu micii artiști frumosul jubileu 
al cravatelor roșii.

Corurile, gimnastica acrobatică, 
baletul clasic, soliștii de muzică 
populară, tulnicăresele, dansurile, 
iată numai cîteva 'repere dintr-o 
paletă bogată, care au adus în 
spectacol binemeritate aplauze 
pentru copiii artiști din Baia Mare, 
Iași, Dobrotești-Teleorman, Lu- 
cieni-Dîmbovița, Bulzeștii de Sus- 
Hunedoara, Caraș-Severin, Timi
șoara, județele Covasna, Harghita 
sau Olt, precum și din orașul gaz- 
dă-București. Muiți dintre acești 
copii sînt laureați ai festivalurilor 
artistice pionierești, autentice spe
ranțe de viitor ale artei interpre
tative românești. Printre ei se află 
deja nume care au reținut atenția 
specialiștilor. Numindu-i pe unii 
îi poți nedreptăți însă pe .alții. Ii 
așteaptă pe toți un viitor frumos, 
condiția izbînzii depline aflîndu-se 
în perseverență, în cultivarea prin 
studiu a însușirilor lor artistice. 
Mai presus însă de aceste îhsușiri 
ale fiecăruia, ei, interpreta, ne-au 
fascinat și ne-au cucerit în această 
seară prin aceea că sînt copii, copii 
minunați, copii care cu cîntecul, jo
cul și voioșia lor umplu de mîn- 
drie și de căldură inimile părinți
lor, sufletul patriei noastre socia
liste.

A fost un spectacol sărbătoresc 
și deopotrivă o cascadă de tinerețe, 
farmec și măiestrie, iar cortina fi
nală nu a făcut decît să invite la 
noi întîlniri cu generoase izvoare 
ale măiestriei.

Mihai NEGULESCU

PRIMIRE LA COMITETUL
CENTRAL AL P. C. R.

MASA ROTUNDĂ' « Cronica zilei
„Tineretul și securitateaJoi după-amiază, tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Partidului Comunist Italian formată din tovarășii : Gastone Gen- sini, membru al Președinției Comisiei- Centrale de Control a P.C.I., șeful secției educație ideologică a C.C. _ al P.C.I., conducătorul delegației, Antonio Cuffaro, membru al C.C. al P.C.I., prim-secretar al Federației P.C.I. din Triest, Franco Ambrogio, membru al C.C. al P.C.I., prim-secretar

al Federației P.C.I. din Consenza, Dino Diotallevi, membru al Comisiei Centrale de Control a P.C.I., prim-secretar al Federației P.C.I. din Ancona, Agostino Zavattini, prim- secretar al Federației P.C.I. din Mantova, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de schimb de experiență în țara noastră.Au participat tovarășii Aldea Militant, membru al C.C. al P.C.R., și Florea Dumitrescu, vicepreședinte aJ Consiliului Economic.Convorbirea a avut loc într-o atmosferă cordială, tovărășească.

europeană"

PLECAREA DELEGAȚIEI FRONTULUI
: NEO LAO HAKSATJoi a părăsit Capitala delegația Frontului Neo Lao Haksat din Laos, condusă de Tian Souk Vang Sak, membru al C.C. al N.L.H.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C O. ■al P.C.R., Mihail Levente, membru al.

\ C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, ad’unct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Iosif Valter, secretar al C.C. al U.T.C.(Agerpres).
Primire la Consiliul de Miniștri

Cea de-a patra zl a dezbaterilor mesei rotunde „Tineretul și securitatea europeană", de la Snagov, s-a înscris în sfera eforturilor făcute de reprezentanții celor 65 de organizații de tineret, din 26 de state, și ai celor 5 organizații internaționale de tineret reprezentate la reuniune de a depista noi căi care să ducă la unitatea de acțiune a tinerei generații în lupta pentru asanarea climatului european actual și pentru realizarea înțelegerii și destinderii. Vorbitorii au relevat — în majoritatea intervențiilor — necesitatea colaborării între organizațiile de cele mai dife- rile concepții, oprindu-se mai ales asupra necesității întețirii contactelor bi și multilaterale dintre acestea ; ei au propus organizarea a noi reuniuni de genul prezentei mese rotunde — pe care o serie de participant! la discuții au apreciat-o drept una din cele mai serioase inițiative din mișcarea europeană de tineret, — crearea unui institut pentru pace al tineretului — care să caute cele mai nimerite forme și metode de a- propiere a punctelor de vedere ale organizațiilor și să promoveze colaborarea acestora pe baza dezideratelor celor mai arzătoare ale generației actuale de tineri. De altfel, trebuie consemnat ca o trăsătură caracteristică —' deși nu numai a ședinței de joi — dorința sinceră exprimată de cea mai mare parte a vorbitorilor de a se promova dialogul între tineri. E- vidențiind avantajele cunoașterii între tineri și între popoare, cuvîntările au subliniat dorința tineretului de a

î

se lărgi relațiile turistice între state, legăturile comerciale, schimburile culturale și de delegații de tineret — toate acestea constituind căi eficiente pentru apropierea între popoare, pentru stabilirea unui climat de destindere. Au fost reafirmate, de asemenea, cerințe relevate și de vorbitorii ședințelor anterioare : desființarea blocurilor militare, dezarmarea, retragerea forțelor armate înlă- untrul granițelor naționale, respectarea suveranității și independenței tuturor statelor.In cursul zilei de ieri au luat cu- vîr.tul : Poisăla Martti, Uniunea Centrală a Tineretului Social-Democrat. Finlanda ; Reprezentantul Organizației Naționale a Tineretului (T.M.G.T.), Turcia ; Vladislav Panov, Uniunea Tineretului Comunist-Di- mitrovist, Bulgaria ; Fernand Dewlt, Tineretul Socialist (Flamands), Belgia ; Hendvik Bosma, Tineretul Liberal. Olanda ; Peter Bubenberger, Uniunea Socialistă a Tineretului Muncitor (S.D.A.J.), R.F. a Germaniei ; Manuel Simon, Federația Națională a Tineretului Socialist (E.N.J.S.E.). Spania ; Piet Dijkstra, Adunarea Mondială a Tineretului (W.A.Y.) ; Milan Milutinovici, Uniunea Tineretului, Iugoslavia ; Franz Mikolasch, Tineretul Liber, Austria.După ce au luat parte la spectacolul de gală al pionierilor, de la Opera Română, participant!! la masa rotundă de la Snagov și-au reluat dezbaterile într-o ședință de noaple.(Agerpres)Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit joi după- amiază pe ministrul economiei și comerțului exterior al Republicii Arabe Unite, Hassan Abbas Zaki.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a luat parte Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior.
A fost prezent Moustapha Moukh- tar, ambasadorul R.A.U. la București.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind extinderea în continuare a relațiilor economice și de cooperare dintre Republica Socialistă România' și Republica Arabă Unită.(Agerpres)

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale pentru
cooperarea economică și tehnică dintre Republica 

Socialistă România și Republica Arabă Unită
între 2—19 Iunie au avut loc la București lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale pentru cooperare economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Ara-' bă Unită.Au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a cooperării economice și tehnice bazate pe avantaj reciproc și lărgirea schimburilor comerciale dintre cele două țări.Cu acest prilej, au fost încheiate Protocolul - sesiunii și-Protocolul privind schimburile comerciale pe anii 1969—1970, în cadrul Acordului' pe termen lung existent între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită. Protocolul prevede creșterea cu 10 Ia sută a schimburilor de mărfuri dintre cele două, țări, față de perioada 1968—1969, dezvoltarea in continuare a cooperării economice, îndeosebi in domeniile petrolier, chimic și minier.Din partea română, documentele

au fost semnate de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din partea egipteană de Hassan Abbas Zaki, ministrul economiei și comerțului exterior. La semnare erau de față membrii celor două delegații, precum și Moustapha Moukhtar, ambasadorul R.A.U. la București.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, scoțînd în evidență dorința părților de a dezvolta în folosul popoarelor lor relațiile de colaborare și cooperare dintre cele două țări,
ACu prilejul prezenței în țara noastră a ministrului economiei și comerțului exterior al Republicii Arabe Unite, Hassan Abbas Zakl, ambasadorul acestei țări la București, a oferit joi seara o recepție la care au participat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Petru Burlacu. adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Partidului 
de Stingă — Comuniștii din SuediaLa invitația Comitetului Centra] al Partidului Comunist Român, joi seara a sosit în Capitală o delegație a Partidului de Stînga-Comuniștii din Suedia. Din delegație fac parte tovarășii Folke Liljeson, membru al Comitetului Central, Bertil Măbrink și Henri Hacobson, membri ai condu

cerii. organizațiilor partidului din districtele Găyle și Norbotten.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

S P O R T
PRIMELE DOUĂ ETAPE ALE „TURULUI ROMÂNIEI" -

LA CEA MAI ÎNALTĂ TEMPERATURĂ
În cîteva rînduri

z
I

Sosirea unei delegații 
de activiști ai Asociației 

de prietenie sovieto-române
9

XCel de-al IV-lea Simpozion româ- no-sovietie, organizat de Institutul da neurologie al Academiei Republicii Socialiste România și Institutul de neurologie al Academiei dă Științe din Uniunea Sovietică, și-a început lucrările joi dimineața, in București. Reuniunea este consacrată problemelor legate de accidentele vasculare cerebrale, temă în cadrul căreia vor fi prezentate 4 rapoarte și a- proape 50 de comunicări. La dezbateri participă cercetători din cele două institute organizatoare, precum și alți specialiști din centrele universitare ale țării noastre. In numele Prezidiului Academiei, participanții la simpozion au fost salutați de acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- cademiei. Subliniind că actuala reuniune urmează o tradiție a colaborării dintre cele două institute, începută la Moscova în urmă cu zece ani, acad Arthur Kreindler, directorul Institutului de neurologie din București, a subliniat eficiența deosebită a acestei colaborări. Acad. E. V. Schmidt, directorul Institutului de neurologie din Moscova, relevînd utilitatea contactelor directe între specialiști pentru progresul general al științei, și-a exprimat convingerea că simpozionul de la București se va desfășura într-un spirit de lucru constructiv, care a caracterizat și edițiile precedente ale acestei manifestări.Lucrările continuă.
★Joi dimineața a plecat spre R. D. Germană o delegație a mișcării pentru pace din România, pentru a lua parte Ia adunarea mondială pentru pace și la sesiunea extraordinară a Consiliului Mondial al Păcii. Manifestările vor aveâ loc Ia Berlin, între 21—26 iunie, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la constituirea mișcării mondiale pentru pace. Delegația română este alcătuită din tovarășii Tudor Ionescu, președintele Comitetului național pentru apărarea păcii, Nestor Ignat și Jean Livescu, membri ai biroului, Sanda Rangheț, Ion Cîrje și Ion Grigorescu, secretari ai C.N.A.P., Stanciu Brătescu, membru al Comitetului, Nicolae Mancaș, reprezentant al U.T.C. la F.M.T.D., și Emil Furnică, jurist la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.

La invitația Consiliului General ARLUS, joi la amiază a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Asociației de prieteniei sovieto-române, condusă de G. M. Borian, președintele filialei armene a asociației, adjunct al ministrului cujturii din R.S.S. Armeană.La sosire, pe aeroportul Băneasa, . delegația a fost întimpinată de Mihail Roșianu, președintele Consiliului General ARLUS, prof. dr. docent Al. Bălăci, vicepreședinte al Comitetului

de Stat pentru Cultură și Artă, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea,, membru al Biroului Consiliului General ARLUS, și alte persoane oficiale.Erau prezenți membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★în aceeași zi, delegația a făcut o vizită la Consiliul General ARLUS.(Agerpres)
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★Intre 8—19 iunie ne-a la invitația Institutului tru relațiile culturale cu domnul Mohamed Larbi cretar general al Uniunii Scriitorilor din Maroc, redactor șef al cotidianu-
vizitat țara, român pen- străinătatea, Messari, se-

4Joi dimineața a părăsit Capitala delegația Adunării Naționale a Republicii Tunisiene condusă de dr. Sa- dok Mokaddem, președintele Adunării Naționale, care, la invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în țara noastră.Din delegație au făcut parte deputății Ferjani Ben Hadj Ammar, vicepreședintele Adunării Naționale, Mohamed Abdelmoula, raportor al Comisiei afacerilor economice financiare și raportor al bugetului și planului, Bechir Ben N’Jima, președintele Comisiei afacerilor .economice financiare, Taieb Tekaya, membru al Comisiei afacerilor politice, Habib Ben Mohamed Lahbib, membru al Comisiei afacerilor politice, Bachir Akremi Abdelaziz Bouraoui, membru al Comisiei pentru afaceri sociale și culturale, precum și Ajmi Slim, secretarul delegației.La plecare pe aeroportul Băneasa, pavoazat cu drapelele de stat ale celor două țări, delegația a fost salutată de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Necula și Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Gheorghe Roșu, Gheorghe Vasilichi, Aurel Vijoli și Traian Ionașcu, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor luliu Fejeș, secretar alStanciu Stoian, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, de deputați, funcționari superiori ai M.A.N.A fost prezent Mahmoud Maamouri, ambasadorul Tunisiei la București.

externe,M.A.N.,

BACĂU, 19 (prin telefon de la trimisul nostru). Un început cam „tare" pentru o curșă-ciclistă de lung kilometraj : două etape într-o zi!Una de dimineață, a fost într-adevăr foarte scurtă (6,3 km). dar prin caracterul ei (con- tracronometru Individual) coroborat cu căldura excesivă, n-a fost deloc o joacă pentru cicliști. A existat, desigur, la fiecare alergător dorința de a-și' qsigura un anume avans, de a porni la drum — cum se spune — cu o zestre oarecare. însă forțele lor sînt — cel puțin pentru moment — atît de egale îneît, cu toată strădania, departajarea mult visată n-a apărut, în fond. Doar o secundă l-a separat pe primul clasat în această etapă (francezul Hez- zard) de imediat urmăritorii : olandezii Benjamins și Donk. S-a clasat apoi un grup de 4 : românii Rusu, So- fronie și Nemțeanu precum și norvegianul Yli, la numai 4 secunde. De altfel. între Hezzard (cîștigătoru! contracro- nometrului) și Constantin Grigore (clasat al 25-lea 1) nu s-au interpus decît 15 secunde.

Startul în etapa a doua, Galați — Bacău, s-a dat la ora cînd soarele își trimite perpendicular spre pămînt sulițele de foc. O căldură sufocantă, prevestită încă de cu vreme, avea să ne însoțească apoi pe a- proape tot traseul acestei etape, adică 170 kilometri. Am urmărit multe curse cicliste, dar căldură ca ieri foarte rar am mai întilnit., Din filmul acestei e- tâpe două momente sînt de remarcat cu prioritate : evadareaunui sextet româno- norvegian (de fapt 5- români — Moiceanu, Ziegler, Sofronie, Cernea, A. Sueiu și un sin- w gur norvegian — Rdal- sen) produsă la kilometrul 40, cam la o oră după ce plecaseră. A- ceastă „evadare" s-a produs cînd din pluton lipsea „tricoul galben" (Hezzard), rămas să-și readucă în pluton un coleg de echipă ce suferise o defecțiune mecanică.. Trecerea kilometrilor presupune și creșterea avansului fugarilor, căci o fi fost colaborare la trenă în plutonul mare, dar nici cei 6 nu sînt dispuși să piardă ceea ce cîștiga- • seră cu eforturi, pînă

acum. La Tecuci, avansul primilor este de a- proape un minut și jumătate.Dar... iată și al doilea moment. Fugarii constată cu surprindere că în apropiere de Adjud, cam la 60 de Kilometri de capătul e- tapei, li se mai alătură încă trei rutieri, românul C. Ciocan și vest-germanii Wanzlig și Patzig. Etapa este pe ifîrșite ; nu cumva noii veniți vor să profite în final ? Apropierea Bacăului avea să ne edifice deocamdată asupra unui singur fapt : cîș- tigătorul de etapă și noul purtător al tricoului galben nu poate fi altul decît unul dintre fugari. Plutonul este prea departe pentru a mai avea timp să participe la sprintul decisiv. Intrarea spre stadion se face cu prudență, dar nu cu.:, sfială. Cei 9 se înșiră in șir indian, pe serpentinele ca de labirint ale intrării. Cap de coloană -- norvegianul Realsen. Virajul spre pista de zgură, în unghi cam ascuțit, nu este a- tacat bine de norvegian ; nu poate frîna la timp și pierde posibilitatea de a fi pri

mul. Din urma lui a- tacă Wanzlig, talonat de Sofronie, Ziegler, Moiceanu Ciocan — a- flat. alături de Realsen derapase înainte de a pătrunde spre pista de zgură. Ultimii 30.0 metri ai etapei nu modi-r fică cu nimic ordirea in care se angajaseră, la sprintul final, cei 9 evadați.Etapa o cîștigă, deci, Wanzlig, urmat la o secunda de Sofronie și ceilalți.
Ion DUMITRIU

CLASAMENTUL E- 
TAPEI : 1. Wanzlig aparcurs 170 km în 4 h 05’ 56” ; 2. Sofronie 4 h 05’ 57” și în același timp Ziegler, Moiceanu, Patzig, Cernea, Ciocan.

CLASAMENTUL GE
NERAL INDIVIDUAL : 1. Wanzlig (R.D.G.) 4 h 13’ 50” ; 2. Sofronie(Rdmânia) la 3” ; 3.Ciocan (România) la 20” ; 4. Ziegler (România) la 26” ; 5. Moiceanu (România) la 30”; 6. Realsen (Norvegia) la 39” etc.Astăzi se dispută etapa a 3-a, Bacău—Suceava (153 km).

ÎN TURNEUL INTERNATIONAL 
FEMININ DE ȘAII DE LA SINAIA, după două runde, conduc Reicher (România), Kușnir (U-R-S.S.), Ere- tova (Cehoșlovacia) cu cite 1,5 puncte fiecare. Partidele Nicolau-Veroczi, Keller Hermann — Pogorevici, Jocici — Heemskerk, Reicher — Szota, Eretova — Kușnir s-au încheiat remiză, iar Gheorghieva a învins-o pe Dobson.

IN PENULTIMA RUNDĂ A TUR
NEULUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
DE LA LIUBLIANA, Gheorghiu (România) a, remizat cu iugoslavul Gligorici. In fruntea clasamentului se află iugoslavul Pianinei cu 9 (1) puncte, urmat de Gligorici — 9 puncte, Tringov — 8,5 puncte, Puc, Gheorghiu și Byrne cu cîte 8 puncte.

LA LONDRA a avut loc tragerea la sorți pentru alcătuirea jocurilor din PRIMUL TUR AL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL „OPEN" DE 
TENIS DE LA WIMBLEDON, care începe luni 23 iunie. Campionul Ro
mâniei, Ilie Năstase, va juca în com
pania lui Tom Gorman (S.U.A.), iar 
Ion Țiriac va primi replica cunos
cutului tenisman australian Phillips 
Moore.

IN CADRUL UNUI CONCURS 
INTERNAȚIONAL DE ATLETISM desfășurat la Stockholm, atletul sovietic Lusis a cîștigat proba de aruncarea suliței cu 82.60 m, Lundmark (Suedia) s-a clasat pe primul loc la săritura în înălțime cu 2,17 m, Skor- tov (U.R.S.S.) a ocupat locul doi cu aceeași performanță. Atletul Beer (R. D. Germană) a sărit la lungime 8,04 m.

LA HELSINKI, cunoscutul atlet finlandez Pauli ' Nevala, fost campion olimpic, a aruncat sulița la 87 m (record personal, vechiul record 86,32 m).

V I I I I î I ( I I I
I I
I

J
I I I j

L

vremea
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă și călduroasă. Ceiul a fost mai mult senin în cursul dimineții. După amiază. în zona muntoasă și izolat în Moldova, Dobrogea și Cîmpia Dunării au căzut ploi cu caracter de averse, însoțite de descărcări electrice. Temperatura a înregistrat o u- șoară creștere în Oltenia, Muntenia și Moldova. La orele 14 oscila între 22 grade la Toplita și Huedin și 32 de grade Ia Vi- ziru. în București : vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a fost în genera) slab. Temperatura maximă a fost de grade.
Timpul probabil pentru 

de 21, 22 și 23 iunie. In vreme în răcire ușoară, va fi variabil, mal mult în jumătatea de nord a unde vor cădea ploi locale. în rest ploile vor avea un caracter izolat. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele între 19 și 29 de gra
de. In București : vreme în răcire ușoară. Cerul va fi variabil, favorabil ploilor sub formă de averse în cursul după amiezelor. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

30 de
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(ară : Cerul noros tării,
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înainte de plecare, dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale Tunisiene, a făcut o declarație redactorului Agerpres, S. Lucian : Vizita delegației parlamentare tunisiene, a spus oaspetele, ne-a prilejuit întrevederi importante cu personalități de seamă ale vieții de .stat dirf România. Am avut un larg schimb de opinii privind Evoluția relațiilor dintre Tunisia și România, relații ce se desfășoară în mod favorabil în interesul ambelor părți.Folosesc acest prilej pentru a exprima prețuirea poporului Tunisiei și a conducătorilor ei, a președintelui Bourguiba față de poportll român prieten, față de conducătorii lui, față de Excelența Sa, președintele Ceaușescu.Referindu-se la importanța contactelor bilaterale, conducătorul delegației parlamentare tunisiene a arătat că ele contribuie la întărirea legăturilor dintre popoare, la consolidarea păcii în lume. Subliniez în acest context importanța pe care o acordă'poporul român și conducătorii săi colaborării cu alte popoare — a declarat oaspetele — colaborare care facilitează întărirea relațiilor între state pe baza înțelegerii, a respectului reciproc. La rîndul nostru, încurajăm orice fel de vizite și de contacte care pot avea loc între personalități de răspundere din diverse țări și care permit acestora să facă schimburi de păreri în probleme de importanță vitală pentru soarta popoarelor.In încheierea declarației, președintele Adunării Naționale Tunisiene a spus : Vizitînd țara dv., am avut posibilitatea să vedem eforturile pe care le depune poporul român pentru dezvoltarea economică și socială, pentru ridicarea nivelului său de trai. Acest efort colectiv, impresionant și valoros aduce după sine, fără îndoială, aprecierea unanimă a tuturor celor care vizitează România. Entuziasmul și elanul cu care muncește poporul român se reflectă în progresul multilateral și prosperitatea României.

lui Al-Alam. In cursul vizitei oaspetele a avut întrevederi la I.R.R.CS., Uniunea Scriitorilor, Uniunea Ziariștilor, precum și la redacțiile unor publicații Oaspetele a vizitat, de a- semenea, unele obiective social-cultu- rale din Capitală și provincie.
*Reuniunea Institutului Internațional de Teatru a continuat joi. Au fost supuse aprecierii participanților, alte fragmente din spectacole sau spectacole întregi, în interpretarea unor colective ale Teatrului de Comedie din București, Studioului Teatrului Național „Vaslle Alecsan- dri" din Iași, Teatrului din Arad și Teatrului Tineretului din Piatra Neamț.Conducerea Institutului Internațional de Teatru a făcut o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a avut o întrevedere cu Pompiliu Macovei,. președintele C.S.C.A., cu membri ai conducerii comitetului și ai conducerii Centrului național român pentru I.T.J.
ALa invitația Consiliului Național al Femeilor, joi seara au sosit în Capitală reprezentantele organizațiilor de femei din Japonia. Columbia, Venezuela, Spania, Maroc și Namibia, care au participat la Congresul Mondial al Femeilor și vor face o vizită de prietenie în tara noastră.Joi seara s-a înapoiat în Capitală delegația Consiliului Național al Femeilor, formată din ing. prof. Suzana Gâdea, președinta C.N.F, Maria Groza și Suzana Gallpal, vicepreședinte, Stana Buzatu, secretară a C.N.F., și Maria Costache, membră a Comitetului 'Executiv al C.N.F., re- dactor-șef al revistei „Femeia", care au participat la Congresul Mondial al Femeilor de la Helsinki. (Agerpres)

ACCIDENT LA PORȚILE
DE FIERPorțile de Fier s-au„Filiași" șiLa 17 iunie la scufundat remorcherul șlepul care transporta materiale spre platforma plutitoare, ce servește la construcția podului fix destinat lucrărilor de închidere a Dunării. Primele cercetări au stabilit că șlepul s-a lovit de ultima travee a podului fix, iar remorcherul, datorită curen- ților mari din această zonă, s-a răsturnat. Ambarcațiunile aveau la bord 11 persoane, din care cinci au fost salvate.Organele de resort ale Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și Ministerului Energiei Electrice au luat măsuri pentru redeschiderea imediată a șenalulul navigabil, circulația navelor desfășu- rîndu-se pentru moment cu restricții parțiale. (Agerpres)

Funeraliile tovarășului
Dumitru 'Usturoiîn ziua de 19 iunie au avut loc Ia București funeraliile tovarășului Dumitru Usturoi, vicepreședinte al Cc- mitetului de Stat al Planificării, de- ' cedat în R.P. Polonă. în urma unui tragic accident.Sicriul cu corpul neînsuflețit al defunctului, adus în țară, a fost depus în sala Casei de Cultură a Sectorului 1. La catafalc au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Comerțului Exterior, Centro- coop și altor instituții centrale. Au fost, de asemenea, depuse coroane de flori din partea Ambasadei Republicii Populare Polone la București și a agențiilor economice ale unor țări.La funeralii a luat parte o delegație din R.P. Polonă, condusă de prof. J. Pajestka, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării. A fost prezent însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Poloniei, .Jan Brudzynski.Adunarea de doliu a avut Ioc la Cimitirul Belu.

Aducînd un ultim omagiu celui dispărut, tovarășii Ion Vetrineanu, secretar al Comitetului Executiv al Centrocoop, Dumitru Bejan, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior, și Gheorghe Cioară, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării, au relevat activitatea rodnică desfășurată de tovarășul Dumitru Usturoi în funcțiile pe care le-a îndeplinit în diferite sectoare ale e- conomiei naționale, contribuția sa la promovarea legăturilor economice ale țării noastre cu alte state.In numele guvernului R.P. Polone și al conducerii Comisiei de Stat a Planificării, prof. J. Pajestka a exprimat cele mai sincere regrete guvernului Republicii Socialiste România, Comitetului de Stat al Planificării și familiei celui dispărut.In timpul ceremoniei înhumării, o companie militară a prezentat onorul.

(Agerpres)
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CONFERINȚA CVADRIPARTITA
A

PROBLEMA VIETNAMEZĂ
PARIS 19 — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Cea de-a 22-a ședință a Conferinței cvadripartite de la Paris în problema vietnameză, care a avut loc joi, nu a adus elemente noi. A fost o ședință obișnuită, în care fiecare din cei patru șefi de delegații și-a prezentat poziția binecunoscută.Nguyen Thi Binh, șefa delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, și-a exprimat mai întîi satisfacția că, într-un termen scurt, 20 de guverne din Europa, Asia, Africa și America Latină au recunoscut oficial guvernul revoluționar provizoriu, stabilind relații diplomatice cu el. A- cest guvern, a spus vorbitoarea, este reprezentantul autentic și legal al populației Vietnamului de sud. Reamintind scopurile fundamentale ale guvernului revoluționar provizoriu, ea a subliniat că o reglementare justă _ a problemei sud-vietnameze trebuie să aibă loc pe baza soluției globale 8n 10 puncte propuse de F.N.E.Ambasadorul Ha Van Lau, care conduce delegația R. D Vietnam în absența ministrului Xuan Thuy, șeful delegației, actualmente la Hanoi, a criticat comunicatul de la Midway. Noi am declarat în mai multe rînduri — a spus el — că aici este ■ vorba de o manevră insiduoasă și perfidă, menită să confunde forțele străine, venite ca agresoare în Vietnamul de sud, cu forțele armate vietnameze care luptă împotriva agresorului pe pămintul natal. „Consider necesar să reafirm încă o dată — a spus Ha Van Lau — că trupele americane și ale altor țări sînt trupe agresoare, venite să atace Vietnamul de sud. Pentru acest mo-

tiv, și în scopul de a pune capăt războiului, trebuie să fie retrase toate trupele străine, fără nici o condiție.Lawrence Walsh, în locul șefului delegației americane Henry Cabot- Lodge, a reluat teza retragerii simultane a trupelor, afirmînd printre altele că, potrivit punctului de vedere al delegației americane, propunerile președintelui Nixon și ale Administrației de la Saigon, ca și cele zece puncte ale propunerii F.N.E., formează o bază care permit adevărate negocieri.Conducătorul delegației saigoneze, Phang Dang Lam, a repetat cunoscutele teze ale administrației saigoneze. *PARJS 19 (Agerpres). nistrul de externe al Franței, Michel Debrâ, l-a primit joi după- amiază1 pe Tran Buu Kiem, ministru în Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. După cum se știe, Tran Buu Kiem a condus pînă acum delegația Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud la Conferința cvadripartită în problema vietnameză. El urmează să părăsească Parisul pentru a se reîntoarce în Vietnamul de Sud. După întrevedere, Tran Buu Kiem a declarat că ministrul francez l-a asigurat „asupra constanței atitudinii franceze față de lucrările conferinței de la Paris și asupra înțelegerii Franței și al ajutorului pe care ea îl va da pentru reconstruirea Vietnamului după restabilirea păcii".

SAIGON 19 (Agerpres). — A- gențiile de presă anunță că forțele patriotice sud-vietnameze au lansat joi atacuri și au bombardat peste 34 de poziții americano-sai- goneze din mai multe regiuni ale Vietnamului de sud. Printre obiec- •’* supuse tirului unităților int menționate două aero- mai multe baze strategice comandamentul forțelor î la Ben Het, din regiu-

nea Platourilor înalte. După cum precizează agenția France Presse, în mijlocul instalațiilor și construcțiilor militare ale acestui comandament au explodat 110 obuze de diferite calibre, înregistrîn- du-se pierderi importante. De asemenea, au fost atacate pozițiile celei de-a 9-a divizii de infanterie americană, Tam.

Recent, în orașul japonez Ito a avut loc o puternică demonstrafie a 
localnicilor împotriva tratatului de securitate japono-american, pentru 

retragerea bazelor americane de pe teritoriul nipon

Reuniune, extraordinară

Președintele
b

Consiliului Superior 
d Agriculturii 

primit de primul 
ministru ul Olundei

PARIS — Corespondentul’ Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : La invitația Confederației Generale a Muncii din Franța (C.G.T.), joi a sosit la Paris o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Pe aeroportul Bourget, delegația a fost întîmpinată în'salonul de onoare de Benoit Frachon, președintele C.G.T., de secretari confederali și de alți membri ai Biroului Confederal și ai Comisiei Administrative a C.G.T.Au fost, de asemenea, de față Constantin Flitan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, ambasadorul Valentin Lipatti, delegatul României la U.N.E.S.C.O., și membri ai ambasadei române.Salutînd delegația sindicală română, Benoit Frachon a spus : „Sîntem bucuroși să vă primim. Avem relații bune de multă vreme cu dv. și vom avea acum prilejul să Ie. întărim și mai mult". El a urat membrilor delegației o ședere plăcută în Franța.Răspunzînd, tovarășul Gheorghe Apostol a mulțumit pentru primirea frățească făcută. „Sint sigur — a spus el — că această vizită va contribui la întărirea relațiilor dintre

i.R.
sindicatele din Franța".Oaspeților le-In cursul vizitei delegația U.G.S. ții și întreprinderi vincie, printre care mobile de la Bou instalațiile de gaz va întîlni cu con locali și comitete din regiunea pariz vincie.Joi după-amiază sediul C.G.T. din I între delegația U.G.—... cuuuusă de tovarășul Gheorghe Apostol și delegația C.G.T. condusă de Benoit Fraction. Conducerea C.G.T. a informat, cu acest prilej, delegația sindicală română despre activitatea C.G.T. și despre obiectivele sale actuale tn lupta pentru apărarea intereselor e- conomice și sociale ale oamenilor muncii din Franța.

★La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația U.G.S.R. a fost condusă de tovarășul Constantin Drăgan, prim- vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., de secretari ai Consiliului Central, membri ai Comitetului Executiv, activiști ai U.G.S.R.
A fost de față Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Miercuri a avut loc o reuniune extraordinară a Consiliului securității naționale al S.U.A., prezidată de președintele Richard Nixon. La sfîrșitul reuniunii, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a precizat că s-au discutat „unele aspecte" ale eventualelor negocieri sovieto-ameri- cane privind reducerea și limita-

rea armelor nucleare strategice. El a precizat că nu s-a adoptat o hotărîre definitivă, urmînd ca această problemă să constituie obiectul unor dezbateri în cadrul mai multor reuniuni ale consiliului. Ziegler a afirmat că hotărîrea finală va fi adoptată după încheierea seriilor de Statelor Unite cuN.A.T.O. consultări ale aliații lor din

HAGA 19 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei pe care o întreprinde în Olanda, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, a fost primit miercuri de către primul ministru olandez, Piet de Jong. In cursul întrevederii au fost abordate probleme de interes comun legate de dezvoltarea relațiilor în domeniul agriculturii întf-e Olanda și România.La discuții au fost prezenți ministrul olandez al agriculturii și pescuitului, P. Lardinois, și ambasadorul României la Haga, George Elian.
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agențiile de -presă transmitGeorges Pompidou 

proclamat oficial
președinte

I

al Franței
PARIS 19 (Agerpres). — Georges Pompidou a fost proclamat joi în mod oficial președinte a] Republicii Franceze. Cu acest prilej. Consiliul Constituțional a dat publicității rezultatele oficiale ale celui de-al doilea tur de scrutin a] alegerilor prezidențiale. Potrivit acestor rezultate, noul președinte a întrunit 11 064 371 voturi, adică 58,21 la sută din numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot. iar Alain Poher — , 7 943 118 voturi, adică 41,79 la sută. Nu s-au prezentat la vot sau au introdus în urnă buletine albe 10 492 845 alegători, ceea ce reprezintă 35,57 la sută din totalul alegătorilor înscriși în listele electorale.Ceremonia instalării noului’ președinte va avea loc vineri dimineață Ia Palatul Elysee. După ceremonie, Maurice Couve de Murville va prezenta demisia guvernului său. Noul premier va fi desemnat curînd cțupă aceea.Consultările în vederea formării noului .guvern, eare au început de cîteva zile, par să fi intrat joi în impas. Motivul esențial îl constituie, potrivit observatorilor, rezerva pe care o manifestă fostul premier Antoine Pinay, de a accepta portofoliul finanțelor în noul guvern. Pinay s-a întîlnit joi cu Jacques Chaban Delmas, despre care se știe aproape sigur că va fi desemnat prim ministru, și cu Georges Pompidou. După aceste întrevederi, Pinay a declarat : „Dl. Georges Pompidou mi-a cerut să-1 ajut și nu am fost în măsură să accept imediat. îl voi reîn- tîlni mîine sau poimîine".Dificultatea desemnării unui nou ministru al economiei și finanțelor blochează considerabil consultările. De fapt, problemele economice și financiare compun dosarul cel mai urgent și cel mai important al_ noului președinte. Două școli de gîhdire se înfruntă în sînul actualei majorități : pe de o parte, cei care susțin continuarea expansiunii economice și deci menținerea unui nivel ridicat al investițiilor șl consumului.

și, pe de altă parte, cei care afirmă necesitatea unei politici deflaționiste, implicînd o relativă austeritate, e- conomii bugetare și o relaxare a consumului, mă că noul nul primei de-a doua.Mai există însă și un alt și anume condițiile politice pe potrivit acelorași cercuri, le Pinay participării sale la gu- în esență ar fi vorba de do- sa de a fi numit în fruntea

Cercuri informate afir- președinte ar fi teze, iar Pinay partiza- al celeilmpedi-ment, care, pune vern.rința _ ___________ „_____Ministerului de Externe o personalitate cu vederi „europene". Or. în rîndul mișcării gaulliste există un curent puternic în favoarea menținerii Iui Michel Debre la Quai ‘ d’Orsay.

Adunarea Uniunii Euro
pei Occidentale (organism reunind parlamentari din cele șase țări membre ale Pieței comune și din Marea Britanie) a cerut miercuri R. F. a Germaniei și Angliei să permită un control internațional al laboratoarelor lor destinate cercetărilor în domeniul armelor bacteriologice. Pînă în prezent, cele două state au refuzat să accepte vizitarea centrelor lor de cercetări bacteriologice, afirmînd că aceste laboratoare se ocupă exclusiv de probleme privind „apărarea față de armele bacteriologice, și nu de fabricarea a- cestora".

Președintele Republicii 
Libail, Charles Helou, a primit joi în audiență pe ambasadorul român dr. Iacob Ionașcu, cu prilejul plecării sale definitive din țară. în aceeași zi, ambasadorul român a fost primit în audiență de către Rachid Karame, primul ministru al Libanului. întrevederile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

★PARIS 19 (Agerpres). — Generalul de Gaulle s-a reîntors joi în Franța, după ce a petrecut 40 de zile în Irlanda. Avionul special ce i-a fost pus la dispoziție a aterizat la baza Saint Dizier de unde un elicopter l-a transportat pe fostul președinte la reședința sa particulară de la Colombey—Ies—deux—Eglises.

La Belgrad s-a aflat în 
vizită adiunctal ministrului 
afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Vasile Șandru, ca oaspete al subsecretarului de stat pentru afacerile externe, Milorad Peșici. Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de păreri asupra problemelor bilaterale, precum și asupra ■ unor probleme internaționale actuale de interes reciproc. V. Sandru a fost primit de secretarul de stat pentru afacerile externe, Mirko Te- pavaț.

Japonia va semna Trala- 
tul de nediseminare a ar
melor nucleare în luna sep

tembrie, cu prilejixl vizitei la Washington a ministrului afacerilor externe Kiichi Aichi, informează ziarul „Yomiuri", citînd surse guvernamentalei Anterior, se anunțase că tratatul va fi semnat în luna noiembrie, o dată cu vizita la Washington a premierului Eisaku Sato.

înir-un comunicat militar 
biafrOZ publicat la Owem, se arată că unitățile militare biafreze au recucerit orașul Ekoli-Edda, din sectorul Afikpo, după lupte înverșunate. Comunicatul precizează că în .cursul a- cestor lupte au fost uciși 200 de soldați aparținînd trupelor federale, au fost distruse 3 vehicule militare și capturată o mare cantitate de arme și muniții.

Un purtător de cuvînt al 
societății britanice „Haw
ker Siddeley" a anunțat că toate avioanele „Cornet", folosite pe liniile aeriene internaționale, vor fi oprite la sol, ca urmare a descoperirii, de către societatea constructoare, a unor defec-. țiuni la reactoarele acestui tip de a-1 vion. în momentul de față, 44 de avioane de tipul „Cornet" se află în serviciul unor companii aeriene internaționale.
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Președintele Boume- 
diene a inaugurat joi 
combinatul siderurgic 
de la „El-Hadjar", lo
calitate situată la 12 
km de portul Annaba. 
Este primul mare o- 
biectiv industrial de a- 
cest fel din Alge
ria. Producția anua
lă de- oțel a com
plexului va ajunge 
treptat la 1 400 mii 
tone. Aici vor lucra 
peste 5 000 de munci
tori, tehnicieni și in
gineri.

Noul obiectiv indus
trial prezintă caracte
risticile unei între
prinderi integrate, adi
că efectuează totalita
tea operațiunilor me
talurgice de natură să 
transforme minereul 
de fier în produse 
dintre cele mai diver
se. Nu departe de com
binat' răsare un adevă
rat orășel, cu școli, 
dispensar, club etc.

Peste . citeva luni.

pe porțile complexului 
vor ieși primele 100 000 
tone de tuburi nece
sare proiectatei 
duete de petrol 
dar-Skikda, care 
stituie punctul 
joncțiune dintre

con- 
Mes- 
con- 

de 
cele

CORESPONDENȚA 
DE IA C. BENGA

două sectoare-chele ale 
industriei algeriene — 
siderurgic și petrolier. 
Noul și importantul o- 
biectiv industrial se 
află sub tutela tinerei 
„Societăți naționale de 
siderurgie" (S.N.S.). 
Intrarea în producție 
a complexului siderur
gic de la El-Hadjar 
face din anul 1969, 
anul I al industriei si
derurgice algeriene. E- 
venimentul este apre
ciat în Algeria ca o

mare realizare, menită 
să marcheze începutul 
erei industrializării, un nou pas important spre 
consolidarea indepen
denței economice.

De altfel, în cursul 
acestei luni am asistat 
la o serie de măsuri 
luate de guvernul ni
gerian în acest sens. 
Prin naționalizarea 
treptată a comerțului 
exterior, statul contro
lează acum toate im
porturile de mașini, 
mașini-unelte și produ
se metalurgice, în
treaga rețea de distribuție a filmelor ci
nematografice, impor
turile de produse de 
papetărie. A fost insti
tuit, de asemenea, mo
nopolul de stat asupra 
tuturor importurilor de 
materiale de construc
ții. Sectorul de stat 
controlează tn prezent 
peste 85 la sută din ac
tivitatea economică a 
țării.
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CRIZA GUVERNAMENTALA DIN ARGENTINA

Ambasadorul României Ia 
VarȘOVia, Tiberiu Petrescu, a depus joi o coroană de flori la catafalcul lui W. Jagusztyn, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, pierit în catastrofa de automobil împreună cu D. Usturoi, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării din Republica Socialistă România.

A FOST DEPĂȘITĂBUENOS AIRES 19 (Agerpres). - Criza guvernamentală din Argentina a luat sfîrșit. După consultări la care au participat liderii militari ai celor trei armate — terestră, aeriană, și navală — precum și unii lideri ai partidelor politice, președintele Ongania a numit un nou guvern, format din generalul Francisco Imaz, ministru
Situația din Rhodesia 

în dezbaterile Consiliului
de Securitate

de interne, Juan Martin — ministrul afacerilor externe și al cultelor, Jose Maria Dagnino Pastore — ministrul economiei și muncii, Jose Rafael Caceres Monie — ministru al apărării, și Jose Carlos Alberto Consigli — ministru pentru problemele socialeAgenția U.P.I., comentînd noua componență a guvernului argenti- nean, menționează că prin desemnarea lui Jose Rafael Caceres în postul de ministru al apărării, președintele Ongania a urmărit să atenueze „divergențelex de păreri cu liderii militari".Pe de altă parte, generalul Jorge Carcagno, guvernatorul militar al Cordoba declara- „a con- a afir- dispuse

Ministrul afacerilor ex
terne al Zambiei a comunicat presei că unitățile de grăniceri au arestat doi soldați portughezi care au încălcat frontiera de stat a acestei țări. El a menționat, de asemenea, că în repetate rînduri avioane aparți- nînd regimurilor din Rhodesia și Republica Sud-Africană au violat spațiul aerian al Zambiei, au bombardat și mitraliat localitățile zambiene de frontieră.

Tratativele dintre repre
zentanții ciprioților greci și 
turci au f°st suspendate pe timp de o lună, s-a anunțat oficial la Nicosia.

Swccese ale patrioților laoțieniXIENG KUANG 19 (Agerpres). — Recentul sezon secetos (noiembrie 1968—mai 1969) s-a soldat cu importante succese pentru forțele patriotice laoțiene, transmite agenția de presă Khaosan Pathet Lao. Numai în provinciile Sam Neua și Vientiane, relevă agenția citată, au fost scoși din luptă aproape 2 000

de militari inamici, au fost distruse 24 de avioane și 30 de vehicule militare și au fost capturate importante cantități de arme și muniții. Agenția laoțiană precizează că, de la începutul intervenției lor în Laos, Statele Unite au pierdut în total 1133 de avioane de diverse tipuri.

NEW YORK 19 (Agprpres). — Agenția Reuter relatează că țările afro-asiatice membre ale Consiliului de Securitate au elaborat un proiect de rezoluție care cere Marii Britanii să ia „toate măsurile necesare, inclusiv folosirea forței, pentru îndepărtarea regimului rasist al lui Ian Smith din Rhodesia".

Această acțiune a fost prilejuită de dezbaterile Consiliului de Securitate asupra situației create în Rhodesia, ca urmare a hotărîrii guvernului de la Salisbury de a supune unui referendum noul proiect de constituție al țării, care consfințește, printre altele, segregația rasială ca politică de stat.

provinciei argentinene a recunoscut că greva tă de sindicatele locale stituit un succes" și mat că „autoritățile sînt să susțină un dialog cu muncitorii și studenții". Guvernatorul s-a referit la greva de 48 de ore, declanșată la chemarea a două centrale sindicale, care a început marți în semn de protest împotriva politicii economice și sociale a guvernului, împotriva condamnărilor pronunțate de tribunalele militare și în semn de doliu pentru victimele incidentelor din zilele de 29 și 30 mal.

Un avion tip Boeing al 
companiei etiopiene de a- 
viație civilă a fost atacat cu grenade și avariat de trei persoane pe aeroportul din Caraci. Nici unul din membrii echipajului sau pasagerii aflați la bordul avionului nu a fost rănit. Poliția a arestat pe autorii atentatului, care, potrivit agenției Reuter, au declarat că aparțin așa-numitei mișcări pentru eliberarea Eritreei (fostă colonie italiană, alipită la Etiopia din anul 1952).

Agendă

economică

milioane de dolari oferite guvernele țârilor respecti- la realizarea unui numâr 52 de proiecte. Consiliul

„ÂPOLLO-11" ÎN fÂTÂ
„sHUMiau vigorCAPE KENNEDY 79 (Ager

pres). — După un studiu amă
nunțit asupra fiecărei faze a vii- 
"torului zbor al navei spațiale 
„Apollo-ll", generalul Samuel 
Phillips, directorul programului 
„ Apollo", a confirmat miercuri 
„semnalul verde" pentru lansarea 
ce va avea loc la 16 iulie. O sin
gură problemă, a precizat Phillips, 
nu a fost încă definitiv soluționa
tă — aceea pusă de ghidajul 

’ modulului lunar în timpul ultime
lor minute care vor preceda „așe
zarea" pe suprafața Lunii și cînd 
acesta se va afla sub influența 
„masconilor" (concentrări de no
duri magnetice formate din ma
terii grele conținînd aliaje de 
fier, nichel, aluminiu și magneziu, 
dispersate sub scoarța lunară și 
posedînd o mare forță de atrac
ție). Existenței acestor ,,masconi" 
îi sînt atribuite distorsiunile de 
traiectorii ale oricărui vehicul sau 
obiect care se înscrie pe o orbi
tă lunară. Deși această problemă 
nu are încă o soluție definitivă, 
a spus Phillips, am certitudinea 
că ea nu va constitui o piedică 
pentru lansarea prevăzută pentru 
luna iulie.

Pe de altă parte, Donald Slay
ton, directorul operațiunilor de 
zbor, a declarat că în intervalul /

de timp care a mai rămas pînă 
la lansare, cei trei astronauți Neil 
Armstrong, Edwin Aldrin jr fi 
Michael Collins vor trebui să se 
antreneze de o manieră intensivă 
după un program cotidian de 10 
ore. In cadrul acestor pregătiri 
vor trebui repetate fără încetare 
toate mișcările pe care le vor 
executa în timpul zborului spre 
Lună și aselenizării.

Houston (S.U.A.) — Cosmonau
tul american Neil Armstrong, 
care face parte din echipajul 
navei spafiale „Apollo-ll", si

mulează coborîrea pe Lună
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