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CONTRIBUȚIA DE JERTFE 
Șl EROISM

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
In județul harghita

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu to
varășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R^, 
a tăcut vineri, 24 aprilie, o vizită în județul Harghita.

Inscriindu-se în stilul caracteristic de lucru al secretarului 
general al partidului, de a se întîlni și sfătui cu oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de alte naționalități asupra tuturor

problemelor construcției socialiste pe pămîntul României, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe meleagurile frumosului județ 
Harghita, întîlnirile cu cetățenii s-au transformat în vibrante mani
festări ale dragostei și atașamentului maselor largi ale poporului 
față de Partidul Comunist Român, față de conducerea partidului și 
secretarul său general, într-o grăitoare expresie a unității tuturor 
celor ce muncesc în jurul partidului, a hotărîrii oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, de a înfăptui neabătut linia politică 
creatoare, marxist-leninistă a P.C.R.

SEMĂNATUL 
PORUMBULUI 
Urgenta și însemnătatea 
acestei lucrări impun
• CONCENTRAREA

MIJLOACELOR MECANIZATE 
PE TERENURILE ZVÎNTATE

• RESPECTAREA RIGUROASĂ ,
A REGULILOR AGROTEHNICE

întîmpinați pretutindeni cu urale și ovații, cu salutări călduroase exprimate în limbile română și maghiară, conducătorii de partid au examinat împreună cu gazdele problemele pe care le ridică continua înflorire a județului Harghita, rod al politicii partidului de dezvoltare multilaterală, armonioasă a tuturor județelor și regiunilor țării. Au fost analizate modul și ritmul în care se realizează sarcinile de plan în industrie

și agricultură, s-au dat recomandări prețioase, insistîndu-se asupra deosebitei răspunderi ce revine fiecăruia la locul său de muncă, pentru îndeplinirea luminosului program de înflorire a patriei adoptat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a înscris în analele județului Harghita ca o zi de neuitat, o zi de adevărată sărbătoare.
Socialismul a schimbat 

fața meleagurilor dintre 

Olt și Tirnave

Comuna Tușnad, din apropierea stațiunii cu același nume, este o adevărată poartă a județului. Situat la intrarea Oltului în defileul de la poalele Ciomadului Mare, Tușnadul este punctul de întîlnire al drumurilor ce duc în „ținutul cu sunet de mărgăritare în nume". De aici pornesc drumurile de legendă și realitate ale Mureșului și Oltului, fii ai masivului Hășmașul Mare. Miile și miile de șuvoaie de apă minerală, vestita artă a meșterilor olari de la Da- nești sau Corund, monumentele de artă din frazarea sau Șumuleu stau mărturie a frumuseții și bogăției acestor plaiuri, a hărniciei locuitorilor lor. Odinioară o zonă geografică în stare de înapoiere economică, județul Harghita își pune în valoare în anii noștri marile sale bogății, inscriindu-se ca o prezență vie pe harta industrială a țării. Actualitatea economică este marcată pe aceste meleaguri de intrarea în funcțiune a trei mari unități ale industriei ușoare : Fabrica de ață de la Odorheiul Secuiesc și cele de tricotaje și confecții din Miercurea Ciuc. Noile unități redimensionează puternic combinatul textil, care se va extinde încă în aces<t an cu o filatură de lînă pieptănată și una de bum

bac situate la Miercurea Ciuc și Odorheiul Secuiesc.Zestrea industrială a județului se va îmbogăți cu noi capacități la turnătoria de fontă din Vlahițâ. întreprinderea tehno-utilaj din Odorheiul Secuiesc, cu o nouă stație de preparare a minereurilor la Lueta, precum și cu alte două noi linii de flotare la Combinatul minier din Bălan. întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice, înființată recent, își propune intensificarea activității de valorificare a subsolului. Moderna fabrică de mobilă, care se va construi la Gheorghieni, va completa imaginea unui județ în plin avînt industrial, în limbajul cifrelor, aceasta se traduce prin alocarea pentru acest an a unui fond de investiții de peste 680 milioane lei, ceea ce reprezintă cu aproape 50 la sută mai mult decît în urmă cu patru ani. Preocuparea partidului și statului nostru pentru dezvoltarea tuturor județelor țării se vădește pe meleagurile harghitene și prin faptul că pentru sporirea potențialului economic al județului se vor investi, în viitorul cincinal, circa 3,5 miliarde lei.Ocupația oamenilor din această zonă, agricultura, cunoaște și ea o

în fața machetei viitorului complex sportiv-turistic din Miercurea Ciuc

amplă dezvoltare. Producția agro- vegetală a înregistrat o creștere continuă. Județul dispune de o largă gamă de resurse și de o bogată tradiție și în ceea ce privește zootehnia. Hotărîrile adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea agriculturii, care prind viață și în județul Harghita, ca pretutindeni în țară, reprezintă un însuflețitoț- și mobilizator pro

gram pentru oamenii muncii din agricultura județului, pentru a obține noi și noi realizări.Rezultatele obținute în dezvoltarea multilaterală și armonioasă a economiei au adus schimbări semnificative și în domeniul vieții sociale. Acestea își găsesc oglindirea și în amploarea deosebită a construcțiilor de locuințe și social-cul- turale. Numai în acest an, peste

1 000 de familii vor beneficia de confortul noilor apartamente. Noul peisaj urbanistic al vechiului tîr- gușor de provincie, devenit reședință a unui județ al României socialiste, Miercurea Ciuc, este i- lustrat și de noul cartier „Tudor Vladimirescu“, unde numai în acest an au fost predate „la
(Continuare în pag. a II-a)

Ritmul rapid de lucru, folosirea Întregii zile-lumină și concentrarea mijloacelor mecanizate pe porțiunile de teren zvîntate, calitatea ireproșabilă a lucrărilor la semănatul fiecărui hectar și al fiecărei culturi — iată cerințe esențiale care se pun acum în fața oamenilor muncii din agricultură. Se poate spune că de modul cum cooperatorii și mecanizatorii, specialiștii drămuiesc fiecare oră bună de lucru în cîmp, de organizarea ireproșabilă a lucrărilor depinde în mare măsură în- sămîntarea porumbului și a celorlalte culturi tn limitele- timpului optim. Respectarea regulilor agrotehnice, privind pregătirea patului germinativ. realizarea adincimii optime de îngropare a semințelor și a densității, trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a organelor agricole, a specialiștilor, a conducerilor unităților agricole. Răspunderile cu care au fost investiți in- ginerii-șefi și șefii de fermă ne Îndeamnă să stăruim asupra îndatoririlor lor de a fi pre- zenți permanent în mijlocul mecanizatorilor șl cooperatorilor, acolo

unde se aplică, In mod efectiv, măsurile de organizare a producției și a muncii, unde se materializează, de fapt, noile tehnologii de lucrare a pămintului. în legătură cu aceste probleme, redacția noastră a organizat un raid-an- chetă în județele Ialomița, Dolj și Sălaj.în această primăvară, cooperativele agricole din mănoasa cîmpie circumscrisă In limitele județului Ialomița tn- sămințează o suprafață de 220 600 ha, din care 113 800 ha cu porumb, în aceste zile, pretutindeni, se lucrează la pregătirea terenului și la semănatul porumbu- Jui. Pînâ la. data de 22 aprilie au fost tnsătnîn- țate 27 000 ha cu porumb, iar alte 36 000 ha teren sînt pregătite pentru această cultură. Viteza medie zilnică la semănat a ajuns doar la 8 000 ha, față de 11 600 ha cit s-a planificat, ceea ce, de la bun început, arată necesitatea luării unor măsuri hotărîte pentru intensificarea lucrărilor. La direcția agricolă se a- preciază că sînt condiții asigurate ca pînă la 27 sau 28 aprilie să șe termine semănatul porumbului în toate cooperativele agricole, cu

excepția unor suprafețe de teren care se găsesc sub apă. Aceasta face necesar să fie concentrate forțele existente pe suprafețele care s-au zvîntat pentru a se accelera ritmul de semănat. La I.M.A.-Balaciu, care deservește 8 cooperative agricole din raza sa de activitate sînt condiții de a se însămînța zilnic 1 200 ha, dar pină acum acest ritm nu s-a realizat declt In proporție de 50 la sută.în județul Dolj, ca urmare a muncii entuziaste a cooperatorilor și mecanizatorilor, pe ansamblul județului t-a realizat in ultima vreme o viteză zilnică de pînă la 12 000 ha, față de 9 000 cît s-a prevăzut. Aceasta a făcut posibil ca, pînă în seara zilei da 23 aprilie a.c. cooperativele agricole să însă- mînțeze peste 50 000 ha cu porumb, ceea ce reprezintă mai bine de o treime din suprafața totală planificată. Pe ogoarele cooperativelor agricole din Mîrșani, Horezu-Poenari, Cetate, Daneți, Valea Standului și multe altele sa
(Continuare 
în pag. a VII-a)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
• 1 *

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri dimineața, la Predeal, pe prof. Ivan Popov, președintele Comitetului pentru Știință și Progres Tehnic din R. P. Bulgaria, care, la invitația Consiliului Național al Cercetării Științifice, face o vizită oficială în țara noastră.Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind stadiul actual al

colaborării în domeniul tehnico- științific între România și Bulgaria, perspectivele dezvoltării acestor relații.La întrevedere, care s-a . desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat prof. Gh. Buzdugan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Spas Gospodov.(Agerpres)
Telegramă
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AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIABUCUREȘTI Vă exprimăm mulțumirile noastre pentru condoleanțele pe care ați binevoit să ni le adresați în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gogo Nushi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare, președintele Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din Albania și vicepreședinte al Consiliului General al Frontului Democratic din Albania. Tirana, 23 aprilie 1970
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚUL HARGHITA

(Urmare din pag. I)cheie" aproape 300 de apartamente. Pe malul Tîrnavei Mari, la Odorheiul Secuiesc, în centrul orașului Miercurea Ciuc și la Băile Tușnad se află în construcție modeme complexe hoteliere, menite să contribuie la valorificarea bogatului patrimoniu turistic al acestor pitorești zone montane. în orașul de reședință al județului a început aplicarea planului de sistematizare a zonei centrale. Alături de hotelul turistic, aici se construiesc un patinoar artificial, un palat al poștelor cu o centrală telefonică automată de 1000 de linii, un cinematograf, noul sediu al sindicatelor.O vie efervescență cunoaște viața culturală, atît la orașe, cît șl la sate. Se afirmă, cu pregnanță, activitatea artistică a amatorilor, care cuprinde zeci de mii de en
Hotăriți să îndeplinească 

vastul program al partidului 

de Înflorire a agriculturii noastre

socialiste

Vizita de lucru în județul Harghita a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid începe la Tușnad- sat, unde oaspeții au sosit în dimineața zilei de vineri cu un elicopter. într-o poiană de la marginea comunei, sute de locuitori îm- brăcați de sărbătoare au ținut să-l întîmpine cu dragoste și căldură pe conducătorul partidului și statului nostru.în numele locuitorilor județului, oaspeții sînt salutați de către tovarășul Ludovic Fazekas, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., președintele Consiliului

Cuvîntul rostit de tovarășul
Nicolae Ceausescu

la întîlnirea cu cooperatorii
din Tușnad

! | Dragi tovarăși,j Doresc să vă adresez un salut călduros din partea Comitetului j nostru Central și a guvernului și, totodată, să vă felicit pentru rezultatele bune pe care le aveți în activitatea dumneavoastră. (A- 
plauze prelungite).Tovarășul președinte al cooperativei ne-a arătat, pe scurt, unele realizări obținute pînă acum, care au făcut ca unitatea dumneavoastră să se numere printre cooperativele fruntașe din județ. Este pozitiv faptul că veniturile cooperatorilor au crescut mult în ultimii ani, că ați obținut producții bune, mai ales la cartofi. Cooperativa are perspective frumoase de dezvoltare. Tot ceea ce ați realizat pînă acum constituie o bază solidă pentru ridicarea, în următorii cinci ani, la un nivel și mai înalt a activității cooperativei, pentru a obține producții mai mari la cartofi și la grîu, și mai ales pentru îmbunătățirea bazei furajere, deoa- i rece în sectorul zootehnic produc- I țiile sînt încă mici. Desigur, 2 100 1 kg lapte este o producție bună ; ca să aveți venituri mari din sectorul zootehnic trebuie să obțineți însă producții de 3 000, 3 500, 4 000 litri lapte. Pentru aceasta este necesar să acordați mai multă atenție sectorului zootehnic, să selecționați mai bine vacile ; să nu păstrați decît animalele bune, productive. Firește, acestora trebuie să le asigurați și o hrană corespunzătoare, pentru că oricît de bune ar fi ele, dacă nu le dați furaj, nu obțineți nimic. Perspective și posibilități de a dezvolta baza furajeră aveți. I-am spus tovarășului preșe- dintre și vreau să repet înfața tuturor cooperatorilor că,deși dispuneți de apă multă în Valea Oltului, trebuie să văpreocupați de irigare, mai cu seamă de irigarea pășunilor, dacă vreți să obțineți rezultate bune în creșterea animalelor. Acest lucru trebuie făcut nu începînd din 1975 sau din 1972, ci chiar din anul acesta. Apa este la suprafață — la cinci, șase metri — se poate scoate ușor. Permanent să fie irigate pășunile, fînețele, să puteți asigura hrană ieftină și îndestulătoare pentru anima'e. Pe acostă bază vor crește, desigur, si ven’tu- rile dumneavaostră; veți putea 

tuziaști. Manifestările artistice care tind să devină tradiționale, ca „Primăvara harghiteană", „Festivalul artei populare al județelor de pe Mureș", valorifică frumoasele tradiții folclorice din zonele etnografice ale Topliței, Tulghe- șului și Ghimeșului, ale Odor- heiului, Ciucului și Gheorghenilor.Un peisaj de mare varietate și frumusețe înnobilat de realizările socialismului, în care oameni ai muncii români și maghiari, înfrățiți în muncă și idealuri, înfăptuiesc sub conducerea Partidului Comunist Român năzuințe comune, visate de veacuri, un peisaj care îmbină valorile permanente ale traiului și muncii în comun cu noil’e valențe ale profundelor mutații pe care anii socialismului le-au produs și aici, ca pe întregul cuprins al patriei; iată imaginea prezentului, a reperelor viitorului în acest județ.

popular județean. Un bătrîn localnic oferă, potrivit tradiției, pîine și sare, iar un grup de tinere, în costume populare românești și secuiești, dăruiesc oaspeților flori. Tineri și vîrstnici, femei și bărbați, cu toții scandează „Ceaușescu — Ceaușescu", „Ceaușescu și poporul", se aude din mulțime „Trăiască Partidul Comunist Român", „Elyen a Roman Komunista Part", „Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România".La cooperativa agricolă de producție Tușnad este vizitat sectorul zootehnic. Cooperatorii de aici au la ora actuală 1 400 de bovine și obțin o producție medie de lapte>«hb» --j s:" i

produce și livra statului cantități tot mai mari de cartofi, lapte, carne și alte produse ; în felul acesta veniturile bănești ale fiecărui cooperator se vor ridica simțitor. Nu cunosc în-amănunt ce v-ați propus să faceți în- această privință pînă în 1975. După cite mi-a spus tovarășul președinte, anul trecut veniturile s-âu cifrat la circa 8 500 lei de cooperator. Se pare că aveți de gînd ca pînă în 1975 să le sporiți cu 40-50 la sută. Pentru aceasta însă trebuie să produceți mal mult. Eu apreciez că perspectivele cooperativei dumneavoastră — ca de altfel ale tuturor cooperativelor — sint foarte bune ; avem astăzi mai multe îngrășăminte, mai multe mașini agricole; vom dispune de tot ceea ce trebuie ca în următorii ani agricultura noastră — deci și cooperativa în care lucrați — să se ridice la un nivel superior. Vrem să nu fim cu nimic mai prejos în agricultură decît țările a- vansate ; sînt convins că și cooperatorii din județul Harghita vor face totul pentru ca, împreună cu întreaga țărănime, cu întregul nostru popor, să contribuie la realizarea programului elaborat de Comitetul Central al partidului pentru dezvoltarea agriculturii. Acesta este, totodată, un program al ridicării bunăstării țărănimii, a întregului popor, izvorît din preocuparea consecventă a partidului de a asigura construirea în România a unei societăți în care toți oamenii muncii să se bucure de condiții materiale și culturale cît mai bune, să trăiască 
o viață demnă și liberă. (Aplauze 
puternice).Cunoașteți că în întreaga țară clasa muncitoare realizează cu succes planul pe anul în curs. Avem perspective bune ca, o dată cu îndeplinirea cincinalului actual, să trecem atît în industrie, cît și în agricultură, la o etapă superioară — și aceasta se va reflecta pozitiv asupra întregii noastre societăți, asupra ridicării nivelului de trai al poporului.In ce privește politica internațională, cred că știți cu toții că țara noastră depune eforturi și acționează permanent pentru a întări colaborarea cu toate țările socialiste, cu toate popoarele; România militează în mod ferm 

de 2 100 1. în anul 1969, ei au livrat statului cu 20 000 hl de lapte mai mult decît în 1968. Realizările actuale — arată gospodarii — merg mînă în mînă cu măsurile ce se iau pentru a spori, și în sectorul zootehnic, cantitatea și calitatea produselor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- preciind ca bune rezultatele obținute pînă acum, arată că există posibilități pentru a obține producții și mai mari. în acest sens, recomandă îmbunătățirea bazei furajere, a sistemului de hră- nire a animalelor, extinderea irigațiilor de pășuni și finețe, arătînd că este vorba, în ultimă instanță, de lucruri ce se pot efectua repede, cu un preț de cost scăzut și cu o mare eficiență economică.La sediul cooperativei a avut loc apoi o discuție între oaspeți și gazde. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de activitatea de producție a cooperativei, de mersul lucrărilor agricole de primăvară și de perspectivele dezvoltării acestei unități. Conducerea cooperativei informează despre succesele obținute, despre planurile de perspectivă, despre măsurile ce vor fi luate pentru înfăptuirea indicațiilor recentei plenare a C.C. al P.C.R.Secretarul general al partidului este informat că această cooperativă, care ființează din anul 1962, are în prezent un venit global de 19 milioane lei, valoarea zilei- muncă plătită cooperatorilor re- prezentînd 32 de lei. Anul trecut, C.A.P.-Tușnad a obținut premiul I pe țară la cultura cartofilor. Producția medie de cartofi la’ hectar a fost de 20 400 kg, cea de or- zoaică de 2 000 kg, iar cea de grîu — 1 538 kg, rezultat meritoriu, ținînd seama de condițiile pedoclimatice. Președintele cooperativei, Imre Molnar, îi informează pe oaspeți despre stadiul în care se află lucrările agricole de primăvară.întîmpinat cu aplauze și urale de către mulțimea ce se află în fața sediului cooperativei, a luat cuvîn^ui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

pentru pace, pentru ca fiecare popor să fie pe deplin stăpîn la el acasă, să-și poată hotărî dezvoltarea așa cum dorește, fără ca alții să se amestece în treburile sale. 
(Aplauze puternice).Noi apreciem că sînt condiții favorabile pentru a se obține o îmbunătățire a relațiilor dintre state, că se poate ajunge la o politică de pace pe continentul nostru. In acest sens, considerăm că tot ceea ce facem și ne propunem să facem la noi in țară pentru binele poporului nostru este, în același timp, și spre binele socialismului, servește cauzei păcii și progresului în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).în ce privește județul Harghita, știți că în acest cincinal s-au construit cîteva întreprinderi. Acum tocmai se discută prevederile pentru cincinalul următor. După cîte cunosc, se prevede construirea cî- torva întreprinderi mari care vor asigura industrializarea în continuare a acestor meleaguri, vor crea condiții ca un număr mai mare de oameni să lucreze în industrie, să contribuie la ridicarea generală a județului Harghita. In a- ceastă preocupare a partidului și guvernului nostru, îndreptată spre industrializarea șl ridicarea social- culturală a tuturor județelor țării, se oglindește și politica națională marxist-leninistă a partidului, care asigură tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani sau de altă naționalitate — condiții cît mai bune de muncă și de viață, inclusiv folosirea neîngrădită de către oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare a limbii pe care o înțeleg mai bine. Muncind strîns uniți, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își vor făuri o viață tot mai bună și demnă în Republica Socialistă Româniaîncă o dată, tovarăși, vă doreșc din toată inima succese cît mai mari în activitatea dumneavoastră. Multă sănătate și fericire ! (Aplau
ze puternice, urale).Coloana oficială se îndreaptă apoi spre Miercurea Ciuc. Mașinile trec prin sate pitorești, ai căror locuitori au ieșit cu mic cu mare să-l salute pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru.

în mijlocul cooperatorilor de la C.A.P. Tușnad-sat

Mmm capitală de județ 

in plin și vertiginos progres 

economic și social

Conducătorii de partid și de stat sosesc în Miercurea Ciuc, întîmpinați cu un puternic entuziasm popular. Deși au aflat de-a- bia de cîteva ore de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, locuitorii au ieșit cu toții pe străzile o- rașului, purtînd steaguri, flori, transformînd aceste momente în- tr-una din acele semnificative sărbători populare care marchează întîlnirile dintre secretarul general al partidului . și masele largi ale oamenilor muncii. Fiecare dintre localnici dorește să fie cît mai aproape, să-și exprime în felul său bucuria acestei noi întîl- niri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, recunoștința pentru atenția stăruitoare cu care partidul nostru urmărește dezvoltarea tuturor județelor țării, tuturor așezărilor patriei și locuitorilor lor. Din mașina deschisă, secretarul general al partidului răspunde cu căldură manifestației populare.Este deosebit de plăcut să admiri, o dată cu atmosfera de mare însuflețire ce domină întregul oraș, frumusețea recunoscută a acestei așezări, cu aspect de stațiune climaterică.Miercurea Ciuc, vechi centru al ținuturilor secuiești, oraș așezat la poalele munților Harghita, prezintă astăzi tot mai pregnant imaginea unei ascendente dezvoltări e- conomice și urbanistice.întreprinderile industriale ce au fost înălțate în această veche urbe, cele în curs de construcție sau prevăzute a se ridica în viitorii ani îi conferă continuu noi valori economice. Noile construcții îi dau un plus de frumusețe. An de an se investesc sume importante pentru dezvoltarea a- cestui tînăr oraș. Un exemplu grăitor în acest sens îl oferă platforma industriei ușoare din Miercurea Ciuc, unde» începe vizita secretarului general al partidului în acest oraș. Cea mai nouă dintre fabricile orașului este cea de tricotaje. Se vede acest lucru nu numai după aspectul încă de șantier al clădirii, dar și după chipurile sutelor de tineri muncitori și tehnicieni care îl întîm- pină pe oaspeți în incinta fabricii. Intrată în circuitul economic în prima zi a acestui an, întreprinderea este o construcție industrială modernă. Clădirea, constituită din parter și etaj — două hale de proporții mari — este realizată în întregime din betoane prefabricate, materializînd un proiect românesc inedit în construcțiile noastre industriale.Secretarul general al partidului și ceilalți oaspeți sînt întîmpinați de ministrul industriei ușoare, ing. Ion Crăciun, și adjunctul său, ing. Ion Popescu, de directorul fabricii, ing. Burszan Nicolae, de membri ai colectivului de conducere al întreprinderii. Cu vădită emoție se apropie muncitoarea Elisabeta Kovacs care, în numele tuturor lucrătoarelor, adresează tovarășului 

Nicolae Ceaușescu calde cuvinte de bun venit, mulțumirea sinteră pentru construirea acestei întreprinderi, „un atît de frumos dar“ — cum spune ea — care le creează posibilitatea să contribuie prin munca lor la prosperitatea orașului, a economiei țării. „Să ne țrăiți, tovarășe secretar general !“, încheie muncitoarea, oferind tovarășului Nicolae Ceaușescu un mare buchet de flori, în aplauzele entuziaste ale tovarășelor sale de muncă.In holul de la intrare s-a organizat o mică expoziție a primelor produse : tricotaje de modele diferite, într-o variată gamă de culori.Ministrul industriei ușoare subliniază că „întregul colectiv al fabricii demonstrează o deosebită grijă în a asigura încă de la început prestigiul mărcii fabricii prin produse de bună calitate". „Este normal — remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu — secuii știu să facă lucruri bune". In atmosfera caldă, apropiată, intrarea tovarășului Ceaușescu în hala secției de tricotaje este salutată din nou cu aplauze și aclamații. In hală se desfășoară o multiplă activitate • în timp ce la o parte din mașini se lucrează, altele, încă în probe, sînt afectate calificării viitoarelor muncitoare. Pe de altă parte, montorii sînt și ei prezenți în hală, instalînd utilajele de cu- rînd sosite. Fabrica produce în a- ceastă primă etapă 1 000 000 de tricotaje pe an. urmînd ca în etapa finală capacitatea ei să sporească cu încă un milion și jumătate de tricotaje. Secretarul general al partidului se oprește la unele locuri de muncă, se interesează de numărul lucrătorilor, de randamentul utilajelor, de proveniența materiei prime. Fabrica folosește în prezent fire de melană de la Săvinești și Iași, însă în viitor ea va dispune de o filatură proprie, a cărei construcție a si început în imediata apropiere. Ea va avea o capacitate de 3 100 tone fire pe an, putînd astfel să asigure nu numai necesarul fabricii din Miercurea Ciuc. ci și al altor întreprinderi din țară. De remarcat că cele două unități vor avea o administrație unică șl unități a- nexe — ateliere mecanice, centrală termică t- comune. Peste 3 600 de locuri de muncă sînt asigurate numai în aceste două întreprinderi ale unui oraș care numără aproape 20 000 de locuitori. Dar aceste unități nu sînt singurele cuprinse în platforma industrială a reședinței de județ. La numai cîteva zeci de metri se află fabrica de confecții, o întreprindere cu tradiții în acest oraș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți, conduși de directorul întreprinderii, Andrei Kovacs, vizitează și această fabrică. Se trece prin secții în care se remarcă amplasarea judicioasă a utilajelor, buna organizare a producției, ordinea și aspectul estetic plăcut al luminoaselor încăperi. 

Producția de bază o constituie confecțiile bărbătești, din care o bună parte sînt solicitate la export. în cei zece ani de existență, fabrica a cunoscut o continuă dezvoltare și urmează ca în anii viitori capacitatea ei să se mărească în continuare prin construcția unui nou pavilion. Secretarul general al partidului felicită colectivul acestei întreprinderi pentru bunele rezultate obținute și le urează tot mai mari succese și totodată recomandă ca și celelalte întreprinderi mai tinere din această zonă industrială să-i urmeze e- xemplul, asigurînd folosirea deplină a utilajelor, ridicarea continuă a calității produselor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun de la lucrătorii industriei ușoare, îndreptîndu-se spre un alt șantier al orașului, cu un profil însă deosebit: patinoarul artificial acoperit și viitorul hotel, care împreună vor forma un complex sportiv turistic.Aceste construcții corespund u- nei vechi și frumoase tradiții sportive a orașului de la poalele Har
In strinsă unitate și frăție — 

pentru politica partidului comunist, 

pentru ridicarea patriei 

socialiste comune
Sub lumina de amiază a soarelui, piața orașului fremăta intens. Mii și mii de oameni — români și maghiari — adunați în fața sediului comitetului județean de partid, aflînd că secretarul general al partidului dorește să le adreseze un cuvînt de salut, își manifestă entuziasmul în ne- sfîrșite urale și aclamații. La apariția tovarășului Nicolae Ceaușescu în balconul clădirii o- vațiile nu contenesc minute în șir. Adunarea populară este deschisă de tovarășul Ludovic Fazekas, care, în numele tuturor oamenilor muncii din județ, români și maghiari, a adresat un fierbinte salut secretarului general al partidului, exprimînd mulțumirile pentru grija manifestată față de dezvoltarea multilaterală a județului și a întregii țări.în cuvîntul său, tovarășul loan 

Grama, maistru la șantierul Harghita al Trustului 5 construcții Brașov, a relevat că viața tot mai plină în realizări, tot mai frumoasă a locuitorilor de pe aceste meleaguri, ca, de altfel, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, demonstrează justețea politicii interne și externe promovate cu consecvență de partidul și statul nostru, politică aprobată de întregul nostru popor, ea corespun- zînd pe deplin aspirațiilor sale vitale. Vorbitorul a exprimat hotărî- rea oamenilor muncii români și maghiari de a realiza integral angajamentele luate în întrecerea socialistă, dînd peste plan cantități însemnate de fontă, cupru, cherestea, mobilă și alte produse.Noi, agricultorii secui, ca și toți 

ghitei, vestit de peste patru decenii ca primul centru hocheistia al țării' și pepinieră de valoroși jucători. Iată-i pe hocheiștii din Miercurea Ciuc, peste 150 din toate generațiile, încolonați, purtînd echipament de joc și salutîndu-1 pe oaspeți cu multă însuflețire.Patinoarul artificial se află în plină construcție, Tribunele sale, care vor cuprinde 3 000 de locuri, vor fi acoperite cu ajutorul unor ferme metalice, cu deschideri de 50 metri, particularitate rar întîl- nită. Alături de patinoar se înalță primele nivele, din cele 10, ale viitorului hotel. Ambele construcții vor fi inaugurate spre sfîrșitul anului, astfel încît țara noastră va dispune în curînd de o nouă bază sportivă aptă să găzduiască mari competiții internaționale. Recunoștința numeroșilor Iubitori ai acestui sport, este exprimată tovarășului Nicolae Ceaușescu prin cuvinte pornite din inimă de către Sprencz Pal, în aplauzele numeroșilor sportivi și ale constructorilor de pe șantiere. -i 

locuitorii județului, purtăm în inima noastră numele dv. și susținem politica înțeleaptă a partidului nostru — a spus în cuvîntul său Ferencz Imre, președintele C.A.P. Păuleni-Ciuc.Referindu-se la dezvoltarea județului, vorbitorul a spus : Secuii nu rnai sînt nevolți să colinde lumea pentru pîinea cea de toate zilele. Acesta este adevărul pe ca- re-1 vede oricine are ochi de văzut. Noi, membrii cooperatori, trebuie să ținem pasul cu ritmul uriaș de dezvoltare a industriei. In continuare, el a relevat largile posibilități ale județului pentru a aduce o contribuție sporită la dezvoltarea zootehniei, în spiritul programului național elaborat de partid.Tovarășa Szabo Toke Ana, medic specialist la Spitalul teritorial din Miercurea Ciuc, a relevat că intelectualii români și maghiari participă într-o strînsă unitate și frăție la dezvoltarea economică și socială a orașului. Mulțumind din inimă conducerii partidului și statului pentru grija multilaterală a- cordată ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, creării unor condiții tot mai bune de creștere și educare a copiilor, vorbitoarea a spus : Considerăm că cea mai înaltă expresie a recunoștinței noastre pentru posibilitățile deschise femeii în patria noastră este munca devotată, plină de elan și abnegație, pusă în slujba societății socialiste.în aplauzele îndelungate și ovațiile mulțimii a luat cuvîntul j0VG" 
râșul NICOLAE CEAUȘESCU»
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Cuvîntul tovarășului
9

Nicolae Ceausescu
9

la adunarea populară 
de la Miercurea Ciuc

Stimați tovarăși.Doresc în primul rînd să vă a- dresez un cald salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România. (A- plauze puternice). Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care ne-o faceți, pentru cuvintele rostite aici la adresa noastră, a conducerii de partid, pentru încrederea manifestată în politica marxist- leninistă a partidului.în timpul scurt de cînd ne aflăm în județul dumneavoastră, am vizitat o cooperativă agricolă; am văzut, pe parcurs, cum se desfășoară lucrările agricole. Am rămas plăcut impresionat atît de rezultatele bune obținute de cooperativa din Tușnad — pe care am vizitat-o — cît și de felul în care decurg lucrările agricole în județ. Ne-am întărit în convingerea că membrii cooperativelor din județul Harghita, ca de altfel întregul nostru popor, au înțeles pe deplin hotă- rîrile plenarei Comitetului Central privind dezvoltarea agriculturii și au trecut cu tot elanul la traducerea lor în viață. Viața dovedește că mergem pe un drum bun ; avem garanția că în cincinalul următor agricultura noastră va obține succese remarcabile, că ea va asigura, în condiții mult mai bune, aprovizionarea populației cu produse agroalimentare. (Aplauze puterni
ce, prelungite).în orașul dumneavoastră am vizitat o întreprindere care a intrat de curînd în funcțiune, precum și o întreprindere ceva mai veche. Am rămas, de asemenea, plăcut impresionat de faptul că constructorii au reușit să realizeze la timp sarcina de punere în funcțiune a noii întreprinderi, că muncitorii, deși tineri — vîrsta medie fiind de 19 ani — au izbutit să-și însușească bine meseria, să dea produse de bună calitate. Desigur, acesta este doar un început, dar am convingerea că acest început bun va fi stimulator și mobilizator pentru toți muncitorii din Miercurea Ciuc, ca și din întregul județ, de a face ca atît întreprinderile mai vechi cît și cele noi să lucreze cu întreaga capacitate, ca mașinile să fie folosite din plin și, mai cu seamă, să dea produse de bună talitate. Țin să felicit călduros pe constructorii și pe muncitorii acestor întreprinderi și să le urez noi succese în activitatea lor. (Aplauze 
puternice, urale).Ceea ce se realizează în județul dumneavoastră în dezvoltarea industriei, agriculturii, a întregii vieți sociale — ca de altfel ceea ce se realizează în întreaga țară — este expresia politicii partidului nostru, care urmărește ridicarea la o viață nouă a tuturor județelor, a tuturor regiunilor patriei. Se vădește aici, totodată, expresia cea mai elocventă a înfăptuirii politicii cu adevărat mar- xist-leniniste a partidului nostru în problema națională ; pentru că, pînă la urmă, tovarăși, egalitatea în drepturi se manifestă în crearea condițiilor ca oamenii să poată munci, să poată învăța, să se poată bucura de un nivel de viață tot mai ridicat. Iar fără o industrie și o agricultură puternică, fără știință și cultură nu se poate 

în timpul vizitei la Uzina siderurgică din Vlahița

realiza acest lucru. Tocmai în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, învățămîntului se oglindește cel mai bine politica națională justă a partidului nostru ; acesta este cadrul în care se manifestă înfrățirea și munca comună a poporului român și a oamenilor muncii de altă naționalitate. Ceea ce facem astăzi este spre binele tuturor celor ce muncesc în patria noastră. (Aplauze puter
nice prelungite, urale ; se scan
dează : „P.C.R.—Ceaușescu").Desigur, în cihcinalul următor— în anii 1971-1975 — se vor construi noi întreprinderi, noi așezăminte de cultură și sănătate ; a- gricultura va cunoaște o dezvoltare și mai puternică. Sînt convins că oamenii muncii din Miercurea Ciuc, din întregul județ Harghita— la fel ca toți locuitorii patriei noastre — nu vor precupeți nici un efort pentru a înfăptui în întregime programul de dezvoltare a patriei noastre — programul partidului de înflorire a României socialiste. (Aplauze puternice).Societatea socialistă pe care noi o construim este chemată să asigure ridicarea bunăstării generale a poporului. Noi vedem în ceea ce înfăptuim astăzi o etapă a înaintării spre scopul final — crearea societății comuniste, a acelei orîn- duiri în care toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, să se poată bucura din plin de binefacerile civilizației, materiale și spirituale. Mergem pe un drum bun, tovarăși, și trebuie să facem totul pentru a înfăptui în cele mai bune condiții politica partidului comunist de făurire a societății socialiste și comuniste în patria noastră. (Aplauze puternice, prelun
gite).Preocupîndu-ne permanent de ridicarea economică, culturală și socială a patriei, noi contribuim, în același timp, la dezvoltarea colaborării cu țările socialiste, cu toate popoarele lumii. Noi știm că în lumea de astăzi fiecare popor, prin rezultatele pe care le obține în dezvoltarea sa economico-socială, contribuie la mersul general înainte al civilizației umane. Muncind și obținînd succese în făurirea socialismului în România, noi contribuim la sporirea influenței socialismului în lume, la întărirea sistemului mondial socialist. Prin aceasta ne îndeplinim o înaltă îndatorire atît față de poporul român, cît și față de celelalte țări socialiste, față de forțele progresiste din întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „P.C.R. — Ceaușescu**).Sîntem preocupați ca în relațiile dintre țările socialiste, dintre toate statele lumii să se statornicească tot mai trainic principiile egalității în drepturi, ale respectului suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Numai pe această bază — care permite dezvoltarea liberă și înflorirea fiecărei națiuni, a fiecărui popor — se pot asigura înflorirea și progresul general al socialismului, precum și al întregii omeniri, se poate asigura pacea. Socialismul și independența națională sînt strîns unite ; independența națională și solidaritatea internațională constituie un tot unitar; nu se poa

te concepe solidaritate Internațională fără independență națională, așa cum nu se poate concepe independență națională fără relații de colaborare și solidaritate internațională între țările socialiste. în acest spirit acționează și va acționa permanent partidul nostru comunist, întregul nostru popor. (Aplauze puternice).Ne-au făcut o mare plăcere discuțiile pe care le-am avut cu cooperatorii, cu muncitorii din județul dumneavoastră. Cuvîntările ținute aici — fie că au fost rostite în limba română sau în limba maghiară — au oglindit, toate, preocuparea de a munci mai spornic, de a organiza mai bine activitatea pentru realizarea în cît mai bune condiții a programului trasat de partidul nostru. Faptul că muncitorii, țăranii, intelectualii se adresează partidului, conducerii sale și dezbat împreună problemele privind dezvoltarea țării, își exprimă năzuințele, preocupările, participă activ la viața socială, constituie o expresie puternică a democrației noastre socialiste, o garanție că tot ceea ce ne propunem se va înfăptui cu succes ! Numai pe baza unității strînse dintre partid, conducerea sa și oamenii muncii, dintre toți cei ce muncesc din patria noastră, vom asigura înfăptuirea a tot ceea ce ne propunem ! Trebuie să întărim continuu unitatea și colaborarea între toți oamenii muncii — aceasta ducînd la unitatea de granit a societății noastre socialiste ! E necesar ca tovarășii cu munci de răspundere în societate — de sus pînă jos — să se consfătuiască permanent cu poporul, cu muncitorii, țăranii, intelectualii; să, căutăm împreună căile pentru a asigura progresul continuu al societății noastre. în aceasta constă esența socialismului, comunismului. Noi vom face totul, vom acționa permanent în concordanță cu cerințele oamenilor muncii, cu năzuințele poporului. (Aplauze prelungi
te; se scandează „P. C. R. — 
Ceaușescu**).Vă urez tuturor, din toată inima, noi și noi succese în activitatea dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și multă fericire 1 
(Aplauze puternice, prelungite).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aceste cuvinte au fost rostite în limbile română și maghiară). (Aplauze prelungite, urale).Participanții la adunare au ovaționat îndelung pentru Partidul Comunist Român și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din mulțime se auzeau urări în limbile română și maghiară pentru patria noastră — Republica Socialistă România — pentru partid, pentru Comitetul său Central.

★Adunarea populară a locuitorilor din Miercurea Ciuc a constituit o viguroasă afirmare a trăiniciei u- nității tuturor oamenilor muncii din patria noastră, indiferent de naționalitate, în jurul partidului, al conducerii sale, a hotărîrii lor de a fi trup și suflet uniți în muncă pentru transpunerea în viață a programului trasat de partid, pentru înflorirea României socialiste și prosperitatea întregului nostru popor.

Pretutindeni, conducătorul partidului și statului este inttmpinat cu dragoste și căldură

A doua tinerețe a unei străvechi

vetre siderurgice

De la Miercurea Ciuc, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat ajung pe calea aerului pe meleaguri cu veche tradiție industrială — la Vlahița. Această localitate, care consemnează începuturile industriei siderurgice în țara noastră, își trăiește astăzi o a doua tinerețe conferită de dezvoltarea uzinei de fier din localitate și a minei Lueta din apropiere, care asigură uzinei materia primă necesară. Secretarul general al partidului și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de furnaliști, mineri și de alți locuitori ai Vlahiței cu ovații îndelungi. Secretarul comitetului orășenesc Vlahița al P.C.R., Anton Torok, rostește un cuvînt de bun sosit.însoțiți de directorul Uzinei de fier din Vlahița, Ernest Dreich- linger, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat vizitează cele două furnale ale întreprinderii, cu o capacitate utilă de 140 mc, construite pe locul vechiului furnal zidit în 1836. Gazdele dau ample explicații în legătură cu noile investiții care se fac, cu privire la îmbunătățirea procesului tehnologic de elaborare a fontei, precum și cu privire la modernizarea agregatelor.Sînt relevate lucrările care se execută în prezent pentru construcția unui nou puț de extracție la mina Lueta, lucrare ce va asigura o aprovizionare mai bună a furnalelor Vlahiței cu minereu de fier și a unei flotații cu o capacitate anuală de 120 000 tone amplasată în apropierea furnalelor. Printr-un procedeu modern de a- glomerare, această flotație va contribui la recuperarea fierului din minereuri într-o proporție de
Odorheiul Secuiesc—un viitor

centru al industriei textile

Odorheiul Secuiesc — veche așezare situată într-un cadru pitoresc, oraș care renaște astăzi, avînd ferestrele larg deschise înnoirilor socialiste — este, în această dimineață de primăvară, în sărbătoare.Pe frontispiciul instituțiilor publice, al unor clădiri în stil arhitectonic caracteristic locului, flutură steaguri.. Principalele artere, străjuite de arbori înverziți, sînt împodobite festiv. Cuvinte calde de bun venit se află pe buzele miilor de oameni ai muncii, români, maghiari și de alte naționalități, sosiți să întîmpine cu toată 

85 la sută. în felul acesta, furnalele Vlahiței își vor spori capacitatea anuală de producție cu aproximativ 5 000 tone fontă, nu prin construcții noi, ci prin reducerea cantității de zgură.Secretarul general al partidului apreciază pozitiv preocupările pentru dezvoltarea uzinei, se interesează de stadiul unor lucrări de investiții de perspectivă, făcînd observația că acestea se desfășoară într-un ritm nesatisfăcător. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat atît proiectanților cît și constructorilor să se ia toate măsurile pentru începerea lucrărilor de investiții și punerea în funcțiune a obiectivelor în termenele prevăzute.De la furnale, vizita continuă în secția de turnătorie a uzinei, ce are o capacitate anuală de 17 000 tone piese turnate.Aici se execută cilindri pentru laminoarele de benzi, role reduc- toare pentru laminoarele de țevi sudate, utilaje pentru turnarea o- țelului, blindaje pentru morile de ciment, carcase și accesorii pentru motoarele electrice — piese de mare importanță pentru economia națională, multe din ele fiind solicitate și la exportîn secția de prelucrări mecanice a întreprinderii, vizitată în continuare, oaspeții urmăresc cum meșterii Vlahiței, acei oameni care duc din tată în fiu tradiția meseriei, se întrec pentru realizarea u- nor produse de calitate superioară, la nivelul tehnicii celei mai înaintate.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe side- rurgiștii din Vlahița pentru rezultatele obținute pînă acum, urîn- du-le noi succese în activitatea lor viitoare, sănătate și fericire.

bucuria șl din întreaga inimă pe conducătorul partidului și statului.în numele lor, Ludovic Szavuj, prim-secretar al Comitetului municipal Odorheiul Secuiesc al P.C.R., președintele consiliului popular municipal, îi salută călduros pe conducătorii de partid și de stat. Din mulțime se desprind o femeie și un bărbat îmbrăcați în costume specifice acestei zone, oferind, după datină, țuică și cozonac secuiesc, semn al ospitalității cu care populația orașului știe să-1 primească în vatra lor pe conducătorul iubit al României socialiste. Tinere fete înmînează buchete de flori.

De la intrare se impune Imaginea întinerită a Odorheiului Secuiesc. în perimetrul orașului s-au înălțat recent numeroase construcții — industriale și social-cul- turale — care se integrează armonios în peisajul bătrînei urbe, conferindu-i noi dimensiuni, o înfățișare modernă. Orașul, altădată lipsit de posibilitatea de a-și dezvolta resursele economice, se înscrie, prin grija partidului și statului, în procesul dinamic al industrializării socialiste, profilîn- du-se ca un viitor centru textil al patriei.Cu un sentiment de mîndrie pentru aceste înfăptuiri, gazdele invită pe conducătorii de partid și de stat să viziteze cea mai tînără și cea mai importantă unitate industrială din localitate, fabrica de ață, intrată parțial în funcțiune acum cî- teva săptămîni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați aici de Ion Crăciun, ministrul industriei u- șoare, de membrii conducerii întreprinderii, de un mare număr de muncitori.Ing. Iosif Deak, directorul general al combinatului textil județean, informează despre activitatea prezentă și cea viitoare a acestei fabrici, precizînd că, în curînd, la sfîrșitul lunii iunie, ea va produce cu întreaga sa capacitate, respectiv 2 000 de tone de ață. în a- cest sens, se arată că atenția lucrătorilor se îndreaptă, cu precădere, spre îmbunătățirea calității produselor, spre folosirea judicioasă a investițiilor, spre respectarea termenelor de dare în funcțiune a noilor capacități de producție.Se vizitează, apoi, principalele secții ale fabricii. La trecerea oaspeților, muncitorii se opresc o clipă din lucru și aplaudă cu însuflețire. Tînăra filatoare Vilma Adamescu se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu exprimînd din partea ei și a tovarășilor săi de muncă cuvinte de recunoștință partidului pentru condițiile deosebite de viață și de muncă ce le sînt asigurate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de măsurile luate în vederea bunei desfășurări a muncii în această unitate, precum și pe linia diversificării sortimentelor, a creșterii pregătirii profesionale a muncitorilor, a realizării unor produse corespunzătoare exigențelor mereu sporite.Colectivul fabricii își ia un călduros rămas bun de la conducătorii de partid și de stat încredin- țîndu-i că nu-și va precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini sarcinile ce-i revin.La revenirea în centrul orașului, populația, care continuă să inunde arterele, îi salută pe conducătorii de partid și de stat cu aceeași unanimă bucurie.Din mașina deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde aclamațiilor, semnelor prietenești ale mulțimii.Vizita în orașul Odorheiul Secuiesc s-a încheiat vineri după-a- miază, printr-o însuflețită adunare populară, desfășurată pe stadionul orașului.Rostind cuvîntul de deschidere, primul secretar al comitetului municipal de partid, Ludovic Szavuj, a exprimat în numele locuitorilor orașului satisfacția de a fi avut din nou în mijlocul lor, ca oaspete

drag, pe conducătorul partidului șî statului. vîntr-o atmosferă de mare entuziasm ia cuvîntul tOVOrQȘUl 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Stimați tovarăși.

Doresc să vă transmit dumnea
voastră, tuturor locuitorilor muni
cipiului Odorhei, un salut căldu
ros din partea Comitetului Cen
tral și a guvernului Republicii 
Socialiste România. (Aplauze, u- 
rale).

In vizita pe care am făcut-o as
tăzi In județul Harghita am putut 
constata cu satisfacție că obiecti
vele înscrise în actualul plan cin
cinal se realizează cu succes. 
Aceeași constatare am făcut-o și 
in municipiul Odorhei.

Noua întreprindere — care a 
Intrat de-abia de o lună în pro
ducție — a și început să livreze 
produse multor unități din țară. 
Doresc să felicit, cu acest prilej, 
pe constructori, care, deși au exe
cutat prima parte a întreprinderii 
cu o mică întârziere, și-au luat 
angajamentul să recupereze rămî- 
nerea în urmă în partea a doua și 
chiar să asigure intrarea înainte 
de termen în producție a acestei 
fabrici, în întregimea ei; se poate 
spune că constructorii fac un lu
cru bun. De asemenea, doresc să 
felicit pe muncitorii care au venit 
să lucreze în această uzină și să 
le urez succes în activitatea lor. 
Le doresc să facă din această în
treprindere un adevărat model de 
organizare a muncii, de calitate în 
producție. (Aplauze puternice).

După cum vedeți, tovarăși, 
ceea ce ne-am propus în actualul 
plan cincinal, atît în municipiul 
dumneavoastră, în județul Har
ghita, cît și în întreaga țară, se 
realizează cu succes. Avem toa
te condițiile ca pînă Ia sfîrșitul 
anului, prevederile cincinalului să 
fie nu numai realizate, dar și de
pășite. Prin aceasta creăm o bază 
bună de creștere a bunăstării în
tregului nostru popor. (Aplauze puternice ; se scandează „P.C.R.—> Ceaușescu**).

Crearea și dezvoltarea între
prinderilor în Odorhei — ca și în 
alte orașe și județe ale patriei — 
fac parte din politica partidului 
nostru de industrializare a între
gii țări, de ridicare, pe această 
cale, a bunăstării poporului. In 
același timp, aceasta constituie o 
expresie a politicii naționale jus
te a partidului nostru comunist, 
care asigură în fapt, tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de națio
nalitate, posibilitatea de a munci, 
de a învăța, de a duce o viață 
tot mai îmbelșugată. (Aplauze puternice).

Desigur, pentru a realiza în for
ma sa desăvîrșită societatea pe 
care o construim, pentru a putea 
trece la făurirea societății comu
niste, mai avem încă mult de făcut. 
Planul cincinal viitor va constitui 
încă un pas hotărît înainte în a- 
ceastă direcție ; din prevederile lui 
vor prinde viață o serie de obiec
tive și în județul dumneavoastră. 
Eu sînt convins că cetățenii Odor
heiului — muncitori, intelectuali
— vor face totul pentru a realiza 
în cele mai bune condiții sarci
nile ce le revin, își vor aduce în
treaga contribuție la înflorirea pa
triei noastre, la înfăptuirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, Ia ridicarea bunăstării între
gului popor. (Aplauze puternicei urale).

Doresc ca muncitorii din această 
tînără întreprindere, toți muncito
rii din Odorhei să constituie un 
detașament activ în lupta întregu
lui popor pentru socialism, pentru 
comunism, pentru pace. (Aplauze puternice, prelungite).

Vă urez multe, multe succese în 
activitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, urale ; Se scandează „P.C.R.— Ceaușescu !“).

Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aceste cuvinte au fost rostite în limbile română și maghiară). (Aplauze puternice, urale).Miile de cetățeni prezenți la a- dunare — români și maghiari — ovaționează îndelung, scandează „Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- P.C.R.", aclamă pentru Partidul Comunist Român, pentru conducerea sa, pentru patria noastră, Republica Socialistă România. Este o nouă și strălucită manifestare a unității de neclintit în jurul partidului și guvernului, a hotărîrii nestrămutate de a munci cu însuflețire pentru înfăptuirea politicii partidului, al cărui scop este înflorirea continuă a patriei, ridicarea bunăstării poporului, victoria cauzei socialismului în România și în lumea întreagă.
George-Radu CHIROVICI 
Mircea IONESCU 
Ferenc VASAS
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COOPERAREA INTERUZINALĂ

IMPLICĂ PROMPTITUDINE

în industria construcțiilor de mașini are loc un proces de profilare mai bună și de specializare mai accentuată a producției fiecărei întreprinderi. Acest proces determină, în mod inevitabil, o lărgire a cooperării interuzinale, care declanșează efecte tehnico-economice pozitive imediate, pe planuri multiple, cum ar fi utilizarea cu indici superiori a capacităților de producție, dinamizarea productivității muncii, ridicarea performanțelor tehnice și funcționale fe produselor fabricate. Sînt obiec
tive care pot fi atinse numai dacă, fără excepție, cooperarea interuzina- lă este concepută și organizată pe fundamentul certitudinii, numai dacă sînt excluse șocurile nesincroniză- rilor în funcționarea angrenajelor ei componente.Cu toate acestea, s-a întîmplat în trimestrul trecut ca unele întreprinderi constructoare de mașini să nu-și realizeze planul tocmai din cauza unor abateri, mai mari sau mai mici, de la disciplina contractuală a unor furnizori de materii și materiale, pîese și subansamble, furnizori care aparțin în cea mai mare parte tot Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Așa, de pildă, la Uzina de vagoane din Tr. Severin planul la producția marfă s-a realizat în trimestrul I a.c. numai în proporție de 73 la sută, restanțele ridieîndu-se la 152 vagoane de marfă acoperite și 60 vagoane pentru transportul cimentului în vrac. Cauzele ? Notăm, in acest sens, motivările formulate succint de către tov. Ion Flueraș, director adjunct al uzinei de vagoane : „In trimestrul trecut, o bună parte dintre furnizorii noștri nu și-au onorat la timp obligațiile asumate prin contracte. La 31 martie am fost nevoiți să scoatem din fluxul de fabricație circa 190 de vagoane începute și neterminate tocmai din cauza lipsei unor materiale, mai ales de cherestea și subansamble".Intr-adevăr, la uzina din Tr. Severin — fără să neglijăm o serie de deficiențe organizatorice interne concretizate în pregătirea necorespunzătoare a fabricației, în lipsa de decalaj între secțiile prelucrătoare și secția de montaj — se poate spune că în balanța insucceselor din trimestrul I au atîrnat greu neajunsurile intervenite pe filiera cooperării interuzinale. Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, de pildă, nu a livrat în luna ianuarie nici o bucată din cele 500 cîrlige de tracțiune contractate. în același mod defectuos s-a achitat de obligațiile contractuale și uzina „Progresul" din Brăila. In luna martie, potrivit graficului de livrări, această întreprindere trebuia să expedieze uzinei din Tr. Severin 464 osii montate, dar pînă la 23 ale lunii respective expediase doar 8 bucăți. Cu nimic mai bine nu au stat lucrurile nici în ce privește Uzina de vagoane din Arad, care la 31 martie era în restanță cu livrările la bare de suspensieAcestea tele , unor _______nite în relațiile unor uzine constructoare de mașini cu Uzina de vagoane din Tr. Severin, așa cum am arătat la început, nu au întîrziat să apară. Planul fizic nu a fost realizat, unele mașini- unelte și suprafețe de producție, ca și forța de muncă, nu au fost folosite corespunzător. Cele peste 49 800 ore- om întreruperi și stagnări de o zi întreagă și in cadrul schimbului — timp în care puteau fi fabricate 45 vagoane de marfă — înregistrate în trimestrul I sînt concludente în acest sens. Cu atît mai grave apar toate aceste neajunsuri, dacă avem în vedere că ele nu sînt localizate într-o întreprindere oarecare, ci într-o uzină specializată îndeosebi jn fabricarea de vagoane destinate exportului.Am căutat să aflăm cum au evoluat între timp lucrurile la cîțiva dintre furnizorii care nu și-au onorat obligațiile contractuale în primul trimestru. în mod îmbucurător, am constatat că la doi dintre acești furnizori — uzina „Progresul"- Brăila șl uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală — s-a produs un adevărat reviriment, pînă la ora actuală fiind recuperate toate restanțele. Ce se întîmplă Insă cu ceilalți furnizori, în special zina de vagoane din Arad ?Paradoxal, tocmai această „mamă" a Grupului de uzine tru construcții de vagoane - este și forul tutelar Tr. Severin — țelege cel mai puțin imperativul respectării cu strictețe a disciplinei contractuale, cea care refuză parcă să se alinieze înaltelor exigențe pe care Ie incumbă cooperarea inter- uzinală. Spunem aceasta, intrucît nici în prima decadă a lunii aprilie Uzina de vagoane din Arad nu și-a respectat obligațiile contractuale pe care le are față de Întreprinderea din Tr. Severin, fiind din nou In restanță cu peste 100 bare de tracțiune, circa 1 000 petale inferioare șl superioare, precum și cu alte repere. Tov. Viorel Coroban, secretarul comitetului de partid al Uzinei de vagoane din Arad, a ținut să

menționeze că pentru nevoile interne ale uzinei necesarul de bare de tracțiune și inele de suspensie a fost asigurat. „Lipsa de capacitate de producție, strangulările la utilajele-cheie nu au permis să fie îndeplinite în totalitate și sarcinile din planul de cooperare" — ne-a spus interlocutorul.Această practică a uzinei arădane ni s-a părut cel puțin ciudată. Cu alte cuvinte, și-a asigurat din plin producția proprie, ignorînd obligațiile față de alți beneficiari, pentru care s-au rezervat... justificări : locuri înguste, lipsă de capacitate. La cea mai sumară analiză, toate aceste „argumente" sînt puțin plauzibile. Iată, de pildă, ce relevă investigațiile făcute în cîteva din sectoarele care concură la realizarea reperelor în discuție. Șeful secției mecanică universală, ing. Gheorghe Cavășdan, ne vorbea despre fluxul necorespunzător al materialului necesar pentru executarea barelor de tracțiune, care trebuie să treacă, în
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DE CE NU ȘI-A REALIZAT 

PLANUL PE PRIMUL

TRIMESTRU
UZINA DE VAGOANE

DIN TURNU-SEVERIN

o serie de repere : 684 tracțiune, 4 200 ghiare- și altele.sînt faptele. Și efec- asemenea carențe interve- ..........i de colaborare ale

mod repetat, pe La una și aceeași secție. Aceasta determină o mare pierdere de timp și mai ales de capacități de producție. Intr-un mod defectuos s-a rezolvat problema organizării întreținerii utilajului și a - calității reparațiilor. Așa, de pildă, un ciocan cu abur și o presă de 1 000 de tone, după ce au fost reparate, au funcționat doar cîteva zile, ca apoi să se defecteze din nou, pierzîndu-se în acest fel zeci de ore de producție.Care este părerea conducerii Grupului de uzine pentru construcția de vagoane Arad, în legătură cu situația critică creată la uzina din Turnu-Severin ? Ușor iritat, dar mai puțin cunoscător al situației de fapt, ing. Iosif Nicolae, directorul general al grupului de uzine, ne-a spus : „în primul trimestru, uzina din Arad și-a onorat toate sarcinile de livrare în colaborare, cu excepția celor față de unitatea din Buzău. Ia care se crease o anumită restanță în ultima semidecată a lunii martie". Am amintit directorului general că, totuși, uzina din Tr, Severin reclamă nelivrarea a sute de repere — bare de tracțiune, capace pentru cutiile de unsoare, ghiare-suspensie ș.a.

cu U-uzină pen- care al uzinei din este aceea care în- puțin

ÎN ZILELE 
DE 1 -4 MAI 

EXCURSII 
PRIN O.N.T.
Agențiile și filialele Oficiu

lui Național de Turism orga
nizează — pentru zilele de 
1—4 mai — excursii speciale 
în stațiunile de pe litoral. Se 
asigură pensiune completă cu 
40 de lei pe zi.

Informații suplimentare se 
pot obține la toate agențiile 
O.N.T. din țară.

— Repet, obligațiile contractuale au fost onorate la nivelul sarcinilor de plan. La uzina din Tr. Severin, planul nu a fost realizat datorită lipsei de cherestea.— Nu era în obligația grupului de uzine să lichideze și acest neajuns ?— In proporție de 90 la sută, vina este a conducerii uzinei din Tr. Severin, care nu s-a ocupat cum trebuie de aprovizionarea din timp cu cheresteaua de care avea nevoie. Precizez că pe ansamblul grupului de uzine, necesarul de cherestea a fost acoperit în întregime...Este posibil ca, comitetul de direcție al Uzinei de vagoane din Tr. Severin să nu fi insistat suficient ca să-și asigure anumite materiale, dar nu putem să înțelegem pasivitatea de care a dat dovadă grupul de uzine — organism învestit cu mari competențe și atribuții — în fața cerinței îmbunătățirii cooperării interuzinale, a aprovizionării tehnico-materiale a unităților subordonate. Chiar dacă directorul general al grupului de uzine nu cunoștea adevărata este, așa pe bază că prin tanțe înregistrat la o serie de repere uzina arădană a stînjenit, în bună măsură, desfășurarea normală a producției la uzina din Tr. Severin. Cît privește cheresteaua, devenită între timp problema numărul unu a aprovizionării, precizăm că încă din trimestrul IV al anului trecut ministerul atrăgea atenția consiliului de administrație al grupului asupra necesității asigurării uzinei cu cherestea la nivelul cerințelor pentru trimestrul I 1970. Cum ‘ ‘grupul să respecte indicația primită ? Uzinei din Tr. Severin l-a repartizat inițial, pentru trimestrul I a.c., o cantitate de 1 200 mc de cherestea, față2 400 mc, în Arad i-a dat3 200 mc, față nevoie. Intervențiile ulterioare pentru reașezarea rațională a repartițiilor au fost mult tergiversate, fabricația uzinei din Tr. Severin fiind serios afectată în tot cursul trimestrului.Respectarea cu rigurozitate a obligațiilor contractuale, asigurarea unei aprovizionări ritmice a fiecărei întreprinderi sînt deziderate de prim ordin ale funcționării ireproșabile a mecanismului cooperării interuzinale. Iată de ce credem că a devenit absolut necesar să se ia măsuri ho- tărîte și eficace, atît la nivelul grupului de uzine, cît și al uzinei din A- rad, pentru recuperarea grabnică a tuturor rămînerilor în urmă și pre- întîmpinarea oricăror deficiențe angrenajul cooperării interuzinale.

stare a lucrurilor, cert cum ni s-a argumentat de date la fața locului, volumul mare de res-

a înțeles
de un necesar de timp ce uzinei din o repartiție pentru de 1 700 mc cit avea

Viorel SALAGEAN 
llie ȘTEFAN

Autoturisme cîștigate

la „Loz in plic"
Distrîndu-se cu un „Loz in pilc", mulți se. aleg cu cite un autoturism sau cu o importantă sumă de bani. Astfel, cu 3 lei se pot cîștiga premii de cîte 20 000 de lei, 10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 1 000 lei. Cu 6 lei se pot cîștiga, de asemenea, premii In bani sau autoturisme de diferite mărci și capacități.

Printre 'cîștigătorii care au venit să-și ia în primire, în cursul lunii martie, mașinile cîștigate la „Loz în plic" se numără Doru Dumitru Divisievici— Dorohoi, Ion Bota— Oradea, Vasile Io- niță — Constanța. Ion Pecingină — Galați, loan Pochei — Satu Mare și alții, care au .primit cîte un „Tra- bant-601“ ; Gheorghe
»

în

Lazarovici și Emeric Bereș — Brașov, Gheorghe Puianu — Tg.-Jiu, Vasile Manole — Deva. Nicolae Mitl- telu — Iași, Zank Eric Waldemar — Sibiu, cîte o „Dacia 1100" ; Gheorghe Moise — București, Gheorghe Predescu — comuna Bălcești-Vllcea ș. a., cîte o „Skoda 1000 M.B.".

— Intr-adevăr, mă gîndesc deseori la compunerea aceea, era o toarte importantă lucrare scrisă pe care eu, absolvent al școlii din sat, trebuia s-o dau aici, Ia București. O lucrare de care, într-un fel, depindea viitorul meu, căci, firește, avea mare însemnătate dacă intru sau nu la școala profesională C.F.R. și asta, desigur, mă făcuse să iau strașnic de emoționat condeiul în mină. Ni se cerea să scriem ce ne-a impresionat mai mult în viață, dar cum puteam cu să aleg ce anume mă impresionase mai mult, cînd de luni lam numai într-o e- moție: întîi, am plecat de acasă și am venit aici, la București, la tata. Tata : la ce am venit, să mă întorc; eu: vreau să învăț ;pe ce unde, peste tr-o lîngă tot voia— „să se lase de ță- rănie" și să se angajeze zilier la un a- prozar la București) ; acum îi cădeam pe cap, în plus voiam învățătură. Mă rog, a fost destul de dificil, aveam nevoie de cărți și le împrumutam de la librărie. După aceea, urma să fiu recomandat de cineva, și așa am a- juns la forțele de muncă, de unde, cu un bilet, m-am prezentat la ministrul căilor ferate. Așa fusesem învățat ; să mă duc la ministru 1 Și m-am rătăcit pe coridoarele clădirii, dar pînă la urmă am nimerit și am primit aviz favorabil pe cerere, drept care m-am înființat la școală, nu înainte de a mă rătăci din nou șl a ajunge la o școală de conductori de tramvaie — greșisem strada. Dar cînd s-au lămurit că eu la tren voiam, m-au îndreptat aici și a- cum stăteam In fața foii albe pe care trebuia să scriu ce mă impresionase mai mult în viață. Și a- tunci mi-am zi, pentru prima dată poate— însă nu ultima, fiindcă în viață mi s-a întîmplat mereu să trebuiască să gîndesc astfel — mi-am zis, deci. „Gheorghe, 
principalul e sâ fii 
sincer, să scrii drept și adevărat cum s-a intîmplat. altfel nu reușești". Și am scris cum a fost cu venirea mea la școala profesională și de ce voiam să mă fac muncitor.Undeva, In adînci- mile straturilor celor mai mult de douăzeci de ani parcurși de atunci. Ion Gheorghe, secretarul organizației de bază Depoul C.F.R. București-Triaj, situează acest reper de conduită morală. mereu consolidat și amplificat ca forță de iradiere — sinceritatea 
față de tine însuți și față de îndato
ririle tale de a merge mereu înainte. ințelegînd că e vorba de o cerință pe care vremea țl-o rostește răspicat, vremea care te vrea mai folositor, mai valoros. Șl secvențele acestei biografii se compun ele insele aici, . printre locomotivele Diesel, prezente tn depou la periodicul și complicatul consult efectuat de acești 300 de mecanici. dintre care comuniștii, mereu mai mulți pe măsură ce anii au trecut, l-au ales să răspundă de organizația de partid pe Ion omul care nu s-a în fața compunerii școala profesională, cl dintre cel mai buni strungari ai depoului. Apoi a urcat treptele meseriei Iul, pină la categoria a opta, apoi a urcat alte trepte, cele ale liceului, și a ajuns la acea altitudine care se numește bacalaureatul, și a cucerit-o.Secvențele acestei biografii, așadar, se compun, se Adună și se compun, se compun și se întretaie cu biografia unul colectiv de oameni — organizația de partid, secția de reparații— care el însuși a susținut, in acești

el : n-am și nici n-am stăm claie grămadă în- cămăruță pe piață (că tata zicea el

și luni tră-

ani, succesive examene, a parcurs succesive altitudini, de la locomotiva cu abur, la Dieselul „clasic", apoi la Dieselul electric.— Așa că, tovarășe Ion Gheorghe, dacă ar ti să evocați, într-o altă compunere, ce v-a impresionat mai mult în acești șapte ani de cînd sinteți, consecutiv, secretar al organizației de bază nr. 2, ce ați alege ?— A, faceți o legătură cu compunerea aceea. Desigur, atunci era simplu. Era vorba numai de mine, de viața mea. Acum însă lucrurile sînt mult mal complicate ; secretarul or-

SECRETARUL
DE PARTID

omul pe care 
toți îl simțim

r:

aproape

nr. 2 de la

Gheorghe. pe oprit acolo, de debut în a ieșit unul

ganlzației de bază este un om care, cum se zice, nu-și aparține numai 
lui. Nu vreau să spun că, în calitatea asta, am simțit pe umerii mei o răspundere care să mă apese, o limitare a mea, ci, dimpotrivă, o răs
pundere care să mă propulseze, să 
mă îndemne la mai mult, la mai 
bine. Eu cred, de altfel. că răspun
derile pe care ni le încredințează 
partidul nu apasă, nu sînt niște greu
tăți pe care un om e pus sa le ducă 
în spate — sînt unii care le consideră și astfel — sarcina de partid 
înnobilează omul, îl face mai deplin.Și, totuși Insist „să citesc" paginile acestei Imaginare compuneri a Iul Ion ani. mi guri

Gheorehe, cel din ultimii șapte Le citesc, compunînd. la rîndu- imagini. întîmplări. clipe, dialo- cu oamenii.In biroul organizației de bazăs-a încetățenit practica de a se cere părerea fiecăruia în orice problemă mai importantă. Și, mai cu seamă, secretarul ține Ia asta. Fiecare. zice el. trebuie să ne gîndim cum să facem munca de partid mai eficientă mai interesantă, să se adreseze tuturor oamenilor și să folosească posibilitățile, energia tuturor oamenilor. Sîntem în același birou de organizație de bază de mai bine de șapte ani, și dacă ar ti să-1 caracterizez într-un cuvînt aș zice că-i

un neastîmpărat. Ba să facem un lucru, ba altceva, mereu îi umblă capul, ba că ce părere avem de propunerea făcută de cutare în adunarea generală. Și le frămintă, le confruntă cu părerile noastre, se duce prin echipe, mai întreabă oamenii o dată și încă o dată, ca atunci cind venim cu o măsură să fie bine și colectiv gîndită. (Mihai Soare, membru în biroul organizației de bază).— Mă .întrebați despre Gheorghe ? Ce-mi place la el e că are autoritate. Deși este de atîția ani secretar al organizației de bază, a rămas, în același timp, bunul nostru coleg și tovarăș și, totodată, a cîști- _gat mereu în autoritate. Nu o autoritate izvorîtă din faptul că e secretar, ci din felul cum știe să fie secretar de arganiza- ție de bază. Și aici aș sublinia o calitate â autorității lui : capacitatea de a avea un 
punct de vedere pro
priu, de a și-l susține cu convingere șl obiectivitate — și, totodată, de a nu uita niciodată că ceea ce noi, organizația de bază, ne propunem, trebuie înfăptuit în primul rînd prin efortul nostru, ceea ce ne menține trează atenția către îndatoririle noastre de comuniști. (Ion Lovrin, membru de partid).— Da, locomotiva aceea, să-i căutăm numărul, ce număr avea ? Sînt cel puțin 15 000 de piese într-o locomotivă Diesel, șl despre asta se zicea că trebuie neapărat ridicată de pe osii, operațiune care o imobiliza cel puțin o săptămînă, dar așa munca noastră era mai ușoară, însă biroul organizației de bază se sfătuiește cu oamenii din echipe, și hai să încercăm altfel. „Ne băgăm dedesubt, propun ei, o apucăm de acolo — avea ceva la diferențial ; o să fie mal greu, dar într-o zi o putem termina. Ce, o zi ? Au început la 9 dimineața și la 16 și 20 minute, în aceeași zi, s-a urcat mecanicul în cabină și... Ia drum. (Gheorghe lo- 
nescu, maistru principal).In ceasurile cînd mă aflu aici, în secția de reparații, s-a tras linia de adunare dedesubtul datelor unei munci de trei luni de zile. Bilanțul prezenta o îndeplinire sută la sută a planului, ceea ce continua, de altfel, tradiția anilor anteriori. Grija aceea de trează atenția fiecă- îndatoririle sale de a iradia simțul respon- ________ ... rîndurile întregului colectiv al secției se înscria, aici, cu atributele ej de sensibilă și complexă muncă umană, muncă a omului cu omul și pentru om. In acest „sută la sută" era și episodul cu Damian Ia- cob, meseriaș foarte bun, dar cam „încleștat" In el, „lipsit" de un nivel de care nu voia să se desprindă si care, după ce, o vreme, căzuse pe gînduri (de fapt „căderea asta pe gînduri" fusese rezultatul cîtorva probleme „ciudate" pe care 1 le pusese Ion Gheorghe ; de exemplu, asupra sensului vieții lui și altele), a început să se pregătească să fie primit în partid și a fost primit ; in acest „sută la sută" se contopeau alte șt alte întimplări, alte și alte momente în care organizația de partid se confruntase, nu o dată, cu ea însăși, în care oamenii stătuseră față în față cu idealurile lor, cu destinul lor. cu viața lor.Acest „sută la sută" putea fi, la urma urmei, șl încheierea imaginarei compuneri pe care Ion Gheorghe, secretarul organizației de partid, ar fi putut-o așterne pe hîrtie, In numele colectiv ai responsabilității sale care, ca să-l repetăm e o minunată sarcină de partid, una din acele misiuni care înnobilează omul și îl fac mai deplin.

a menține ruia către comunist și sabilității în

Platon FARDAU

FAPTULl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

DIVERS! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Fără------------ |
podoabe, dar | 
cu viațăTreclnd prin pădurea de lîngă I Cotmeana, Ion Trujină a întîl- nit în cale doi căpriori care... lși încurcaseră coarnele, fiind I sortiți pieirii. ^.Bătăușii" n-au putut fi despărțiți nici cu aju- I torul celor patru oameni de la . ocolul silvic din Cotmeana, chemați în mod special, Singura so- | luție pentru a le reda libertatea — retezarea coarnelor. Cei doi I rivali și-au pierdut podoabele, dar au rămas cu viață. Merită • 
schimbul I *

Dărmănești
- Polul Nord |Din stația C.F.R. Dărmănești — unde sosise un vagon încărcat cu îngrășăminte chimice pentru cooperativa agricolă de producție Costîna — a pornit spre aceasta din urmă o telegramă de avizare. Depeșa avea de parcurs o distanță de 3 km. In cîteva minute putea fi la destinație. Dar drumul a durat... 48 de ore. Pentru că, rătăcită in tolba cu neglijențe a poștei locale, telegrama a făcut mai întîi un ocol pe la Dărmănești, Suceava, Gura Humorului și To- direști. De ce doar pe aici ? în definitiv, Costîna putea fi ocolită și prin București, sau pe la Polul Nord. Și aceasta, cu atit mai mult cu cît locațiile — care, între timp, au mers și ele Înainte — nu le-au plătit cei ce au luat-o razna, ci cooperativa a- gricolă din Costîna 1
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Activitatea colectivului u- zinelor textile „Moldova" din Botoșani este supusă, în acest ultim an al cincinalului, unui serios examen. Sporul producției de fire și țesături planificate pentru acest an urmează să se obțină, fără investiții suplimentare, exclusiv pe seama creșterii productivității muncii, prevăzută să fie cu 7.6 la sută mai mare față de nivelul atins in 1969. Iar rezultatele din primul trimestru al anului vin să confirme marile posibilități de care întreprinderea dispune în acest domeniu. în perioada amintită, sarcina de plan prevăzută la productivitatea muncii a fost realizată în proporție de 101,9 la sută, aceasta înre- gistrînd un spor de 14,4 la sută față de realizările din trimestrul 1 cut.Ce factori fluențat în neană o asemenea creștere a productivității muncii ? încă de la începutul lunii ianuarie au fost luate o serie de măsuri care să asigure realizarea ritmică a sarcinilor de plan, obținerea peste prevederi a unor însemnate cantități de fire și țesături. Ca urmare a insistenței cu care s-a acționat pentru continua perfecționare a organizării producției și a muncii, a creșterii sistematice a randamentelor orare pe schimburi și pe formații de lucru. în foarte multe faze ale procesului tehnologic productivitatea muncii este, în prezent, de două ori mai mare decît cea prevăzută.— Experiența acumulată și, mai ales, analizele minuțioase pe care le-am Întreprins — ne-a spus ing. Ioan Floareș, directorul general al Combinatului tex-

realizările din al anului tre-lnternl au In- uzina botoșă-

til din Botoșani — au dus la concluzia că ridicarea indicelui de utilizare a mașinilor, prin folosirea lor intensivă și extensivă, extinderea tehnologiilor moderne și întărirea disciplinei constituie cheia de boltă a realizării unei productivități sporite, a creșterii eficienței economice.

continua pină cînd întregul parc de războaie va fi e- chipat cu asemenea relee, fapt care va înlătura opririle provocate de arderea motoarelor din cauza variațiilor mari de tensiune din rețeaua de alimentare cu energie electrică. O attă măsură menită să di-

mai ales de creșterea substanțială a responsabilității fiecărui om în parte pentru realizarea sarcinilor stabilite. Aici se cuvin cîteva precizări. In secția războaie, pină la începutul acestui an, randamentul fiecărui muncitor era apreciat după numărul metrilor de tesă-

rarea ritmică a uzinei cu materia primă necesară nu este, la ora actuală, întru- totul rezolvată. Poate c$ și de aceea, tov. Nicolae Roman, secretarul comitetului de partid al uzinei, ne spunea că posibilitățile și rezervele interne de creștere a productivității mun-
La uzinele textile „Moldova" Botoșani

Știind ce anume are de făcut, colectivul a redus la minimum staționările ringurilor șl ale războaielor. In secția filatură în acest scop, la a utilajelor amestecurile de te în lucru, iar preparați® semitortul optim, ceea ce a permis eliminarea aproape completă a „strangulărilor" Un mare cîștig pentru producție l-a adus montarea a peste 700 de relee termice de protecție la războaiele de țesut. Această acțiune va

s-a trecut, o grupare raport cu fire intra- in secția a fost stabilitîn
minueze staționările utilajelor și ale instalațiilor constă în pregătirea din timp a pieselor și a suban- samblelor de schimb necesare reviziilor planificate. Potrivit calculelor, aplicarea în practică a măsurilor amintite zarea, în a 439 000 țesături.Cu rare excepții, în secțiile productive ale uzinei s-a întronat ordinea și disciplina. Nu este vorba doar de numărul mic al. absențelor nemotivate și al întîr- zierilor de la program, ci

va duce la reali- plus, in acest an. metri pâtrați de

v

turl realizați in 8 ore. Datorită diferențelor de lățime a țesăturilor și de grosime a firelor, unii muncitori lucrau foarte comod. în timp ce alții depuneau eforturi susținute pentru a-și realiza sarcinile. Acum. însă, randamentul calculîndu-se după numărul de bătăi înregistrate de războaie și materializate in țesături, muncitorii sînt Interesați să valorifice timpul de lucru cit mai bine.Sigur, nu se poate afirma că s-a făcut totul, că nu mai sînt măsuri de întreprins. Bunăoară, asigu-

cli nu sînt nici pe departe epuizate : „Pentru un colectiv ca al nostru, care dorește să valorifice superior potențialul de care dispune, nivelul productivității muncii atins în primele luni ale anului nu reprezintă limita superioară. Se mențin incă diferențe mari, între randamentele unor oameni care lucrează în condiții identice. Timpul de lucru poate fi și el mai bine folosit, îndeosebi la schimbarea partidelor, cind se pierd ore prețioase pentru producție ; sau în zilele de luni, cînd la filatură se

face o pornire foarte greoaie, deoarece condițiile climatice schimbate, ca urmare a nefolosiril utilajelor în zilele de duminică, nu sînt pregătite din vreme".Din discuțiile purtate în uzină cu numeroși maiștri și ingineri, s-a mai desprins necesitatea asigurării unei asistențe tehnice corespunzătoare la toate schimburile, a redistribuirii personalului de întreținere, care la ora actuală lucrează numai în schimbul de dimineață. S-au preconizat, de asemenea, diferite măsuri, a căror utilitate a fost dovedită, dar care trebuie să fie cît mai grabnic aplicate. Este vorba de modificarea constructivă a oardelor, pe baza căreia capacitatea de încărcare a acestor utilaje poate crește cu 30 la sută sau de sistemul îmbunătățit de alimentare a mașinilor de răsucit, care exclude operația de dublare a firelor și permite realizarea unor bobine uniforme, utilizabile atît la răsucitul cit și la urzitul firelor.Evident. în rîndurile de față am amintit o mică parte din rezultatele texti- liștilor din Botoșani, am creionat doar cîteva dintre soluțiile tehnice de mare randament care deocamdată stau țn „anticamera" producției. Pozitiv este faptul că conducerea uzinelor nu socotește rezultatele de pină acum ca limite maxime. de nedepășit, cl continuă să ia măsuri pentru valorificarea și mai intensă a rezervelor interne. In scopul creșterii productivității muncii In ritmurile impuse de sarcinile sporite ale acestui an.
Ion MANEA 
corespondentul „Sclnteii
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| Semnal 
| de alarmăI Neglijențe care au consecințe 

ireparabile ! Am relatat atîtea, I incit de fiecare dată condeiul 
. refuză parcă să mai aștearnă pe 

hîrtie cuvinte de reproș la a- 
dresa unor oameni care și așa 
au fost greu loviți. -O facem I pentru a trage incă o dată sem
nalul de alarmă. Acum cîtevaI luni, loan Butilcă din satul I Toaca, comuna Hudac (Mureș), a 
fost sfătuit să-și curețe de fu- 

| nlngine soba de încălzit. După 
aceea, i s-a aplicat chiar și o a-I mendă pentru folosirea ei în 
stare defectă. A plătit amenda, 

1 dar defectele constatate nu le-a I înlăturat, lntr-una din nopțile 
trecute, funinginea căzută de pe I burlanul sobet a blocat canalul 

Ide evacuare a gazelor rezultate 
din ardere. Acestea s-au răspîn- 
dit in încăpere, provocind dece
sul a doi copii : Estera in vîrstă 

Ide 6 ani și Floricica de 3 ani și 5 
luni. Mama lor și cea de-a treia 
fetiță au fost descoperite a doua Izi și transportate la spital, in 
stare de comă.

| Ce nu i-au
| arătat
I „bobii"...Tînâra F. P. iubea și dorea să fie iubită de alesul ei cu aceeași I pasiune. „11 fac eu să vină la tine, pe mătură, în miez de noapte — i-a zis vrăjitoarea — II 000 lei și 9 m de stambă, și te fac fericită". De la C.P., aceeași ghicitoare a primit 500 lei „pen- Itru a-i salva soțul de la un necaz". Este un adevăr de mult stabilit că nici Un vrăjitor sau ghicitor n-a reușit să-și prezică I viitorul, iar cazul de față ni-1 confirmă încă o dată. Zilele trecute, tn casa vrăjitoarei — Ni- Iculina Dragomir din Poiana Țapului, str. 6 Martie nr. 17, — a nimerit un client pe care n-a putut să-1 farmece. In fața pro- Ibelor, ea și-a recunoscut faptele și acum așteaptă ca instanța să-1 stabilească pedeapsa. Și aici * nu merge pe ghicite.
| Mamei
|cu drag

I 
I

I Spicuim, dintr-o scrisoare pri- I mită la redacție : „Mama noas
tră, Lucreția Ghinea din co- • 

Imuna Ghelmegtoaia (Mehedinți), ■ 
împlinește astăzi, 25 aprilie, 80 
de ani. Pentru grija pe care în- I 

I totdeauna a avut-o față de noi,
pentru dragostea cu care ne-a 
crescut și ne-a educat, am vrea 
să-i urăm, la aniversare mulți • Ioni fericiți și sănătate. Și s-o a- | 
sigurăm, încă o dată, de adincul 
respect pe care i-l purtăm toți I 

Icei ce semnează aceste rinduri,
adică cei treizeci și șase de fii, 
fiice, nurori, gineri, nepoți și 
strănepoți". O urare căreia ne 

I alăturăm.

Rubrică redactată de t
Dumitru TÎRCOB 

-Gheorghe DAVID 
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
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un sfert de veac de la Ziua Victoriei

Șl EROISM

File dintr-o cronică de epopee

CONTRIBUȚIA"DE JERTFE
La redacția „Scînteil" a avut loc, în apropierea marii 

aniversări — Împlinirea unui sfert de veac de la victoria 
armatelor aliate asupra iascismului german în cel de-al 
doilea război mondial — o masă rotundă cu participarea 
unor militari veterani ai războiului antihitlerist.

Romania, se știe, începînd cu Iniăptuirea insurecției 
armate, a adus la victoria iinhlă o contribuție ce depă
șește cu mult zona hotarelor proprii. Întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei hitleriste a contribuit substan
tial la prăbușirea întregului sistem deiensiv al acesteia 
din Balcani, înlesnind olensiva victorioasă a armate
lor sovietice către Europa Centrală. Lupta purtată cot Ia 
cot cu ostile sovietice pentru eliberarea Întregului teri
toriu romănesc, apoi pentru eliberarea pămînturilor 
Ungariei și Cehoslovaciei, pentru zdrobirea iascismului, 
a tost dusă de oștile romăne pe un iront larg, cu mari 
sacriiicii și cu remarcabile rezultate.

Spațiul paginii de iață nu ne-a permis să redăm decit 
o mică parte din relatările extrem de bogate tăcute 
de participanții la masa rotundă. De altminteri, numărul 
participanților a iost toarte restrîns, dacă ne gîndim 
că în cursul celor 260 de zile de-a lungul cărora arma
tele române au străbătut mai bine de o mie de kilome
tri, au luat parte la lupte circa 540 mii de oameni 
(538 536 — contribuție totală în elective luptătoare) șl 
că mai iiecare supraviețuitor (pierderile s-au ridicat la 
170 mii de morți, răniți și dispăruți) poate povesti zeci 
de episoade, acte de eroism sublim, în parte încă necu
noscute, a căror Înregistrare ar necesita o arhivă uriașă. 
De aceea, masa rotundă pe care o prezentăm azi citito
rilor este fatalmente incompletă și nu urmărește decît 
evocarea unor crîmpeie dintr-o vastă epopee. Tocmai 
asupra acestui aspect s-a oprit invitația adresată partici
panților la consiătuire.

REDACȚIA : V-am ruga să ne rela
tați cîteva din amintirile dumneavoas
tră din lupte. Știți că sursele aliate, 
tiarele epocii, deputați britanici în parla
ment etc. au indicat România ca fiind in 
perioada august 1944-mai 1945 — prin nu
mărul oamenilor aflați in luptă — a pa
tra națiune a coaliției antifasciste. Dacă 
ne gîndim că primele trei puteri aparți
neau unor țări cu o populație mult mai 
mare — Uniunea Sovietică. Statele Unite 
fi Anglia — contribuția românească este 
impresionantă, atit în cifre raportate, cit 
ți din punct de vedere absolut. Noi, 
aici, v-am ruga să vă opriți mai ales asu
pra citorva unghiuri de bază sau unor as
pecte cunoscute personal, care permit să 
se vadă clar contribuția românească la 
acest război.

Urmărire? Nu! Un

război dur și crîncen
General Marcel Mihăilescu : Cifrele contribuției puternice aduse de România la victoria finală — cifre din care ați pomenit cîteva — firește că spun foarte mult, dar nu tot. Comentatorii sovietici, americani și englezi arătau, în acele zile, că intervenția României de partea aliaților a dus la prăbușirea întregului sistem de dominație germană din sud-estul Europei și la apropierea sfîrșitului Germaniei hitleriste.De puține ori Ir. Istorie — apreciază mai toți analiștii acestei cotituri uriașe făcute la 23 August 1944 — s-a văzut ca o întreagă armată, o națiune să se ridice atît de unitar și atît de hotărit, atit de repede — nu în zile, ci în ore — și mai ales atît de Integral, fără nici o defecțiune, spre 

a îndrepta armele într-o direcție determinată prin propria voință. Lui Hitler chestiunea i s-a părut la început foarte simplă : a dat ordin să fie ocupat Bucureștiul, să se formeze un „guvern român", în frunte cu oricare general român, care s-o găsi. Dar nu s-a putut găsi un singur ofițer superior care să treacă de partea hitleriștilor. Ei au dat niște comunicate disperate că „adevăratul" guvern român ar fi de partea lor. cu un general, dar n-au putut Indica nici un nume. Atacurile aeriene teroriste asupra Bucureștilor au sporit înverșunarea contra hitleriștilor Luptele s-au terminat cu pierderi uriașe pentru hitleriști, în oameni și armament. ;i rană care a rămas deschisă pînă la sfîișitul războiului. Americanul Edmond Stevens scria că, dacă privim chestiunea și din punctul de vedere al economiei și al îndemnului adresat popoarelor vecine, pe atunci încă înrobite de fascism, România și lupta ei reprezentau pentru hitleriști o lovitură „mai irepa
rabilă decit pierderea Franței". Nu mi-aș îngădui asemenea paralele, dar este un fapt că situația strategică a fost modificată ; după ani și ani cînd perspectiva a permis analiștilor o viziune mai profundă, unul dintre istorici, englezul Arthur Gould Lee. scria că „forțele brita
nice care au debarcat în Grecia 
în septembrie aveau o misiune sim
plă, intrucit cele mal multe din trupele 
germane erau deja in curs de plecare. 
Sarcina Invaziei ar fi fost diferită dacă 
germanii ar fi rămas in România". Afară de această viziune strategică globală — care ar cere un spațiu mult mai larg — eu mi-aș permite să adaug în discuție un element poate neașteptat, dar necesar. Eu cred că meritele luptătorilor noștri, in ceie 260 de zile ale campaniei de luptă dintre 23 august 1944 și 12 mai 1945, nu se reliefează pe deplin decît în măsura în care ținem seama că au avut de înfruntat un adversar realmente puternic, bine înarmat și pregătit. Războiul acesta nu a fost o simplă următire a retragerii germane, ci un război extrem de dur. Adversarii, pe măsură ce se apropiau de granițele lor, depuneau o rezistență tot mai disperată și mai înverșunată. Guvernul care i-a urmat lui Hitler, guvernul amiralului Dtinitz, chiar 
și după capitularea din noaptea de 8 spre 
9 mai, a dat ordin trupelor germane din Cehoslovacia să nu se predea, deși în Occident depunerea armelor fusese totală. Motivul care-i făcea pe hitleriști să-și sporească rezistența — apropierea de granițele proprii — era însă un factor însu- flețitor pentru ostașii noștri. Simțeau că victoria se apropie, că este de partea lor. Firește, fundamentală răminea problema caracterului războiului. Ostașul român, luptînd alături de oștile sovietice, știindu-se înfrățit cu toate națiunile și puterile coaliției antihitleriste, simțea că duce o luptă dreaptă : chiar și după ce eliberase terilor iul patriei, fie că pășea pe pămin* slovac, unguresc, ceh, el era primit ca eliberator, ca inamic al naziștilor, care aduseseră robie și jale. Războaiele nu se duc însă numai cu moralul. cl și efectiv, cu arme și vieți : am- buscati. ne cote amețitor de înalte — căci 

armatele noastre au trebuit să ia pieptiș vreo douăzeci de masivi muntoși mai importanți — înarmați pînă în dinți și pregătiți de ani și ani, fasciștii au reprezentat pentru noi un inamic a cărui biruire a solicitat, din partea ostașului român, resurse și calități literalmente strălucite.
Voluntari pentru

orice misiune
Colonel Andrei Miclescu : Am fost In subordinea generalului Mihailescu, la comandamentul armatei a patra. Moralul ridicat și dragostea cu care și-au adus ostașii noștri contribuția la războiul coaliției antifasciste se văd clar dintr-un fapt pe care țin să-1 publicați neapărat. In toată perioada războiului antifascist n-am constatat vreo situație periculoasă la care să-mi fi fost necesar să desemnez oameni prin ordin. întotdeauna, la orice misiune, se găseau voluntari ; și toată greutatea era să alegi între acești voluntari numeroși și inimoși. A trebuit o dată să ajung la un post înaintat și toată lumea mi-a spus că e imposibil, deoarece terenul era bătut impecabil de țintași inamici cu lunete. Atunci a sărit dintr-un colț o sanitară, o fată, și mi-a spus că mă duce ea, că ar cunoaște un drum. Și-a riscat viața, și nici măcar nu era vorba de o situație extremă, era o simplă operație de rutină, să iau legătura cu un ofițer. Am ajuns cu bine la el — îl chema Moldovan — și i-am spus că în zona lui germanii pregătesc un atac. A început să rîdă. „Au nimerit-o prost aici", a spus el. Mi-a povestit că e ardelean, are nevastă și copii, este convins că războiul nu mai durează decît două luni și că se va întoarce acasă. Optimismul său se transmisese tuturor ostașilor. A murit, în acea luptă, dar oamenii Iul n-au cedat o palmă de pămînt. Era vorba de Ardeal, de menținerea unor mari capete de pod dincolo de munți, pînă avea să sosească grosul forțelor sovietice și românești. Rezistența armatelor noastre din Ardeal a însemnat nu numai una din perioadele cele mai grele și eroice ale războiului antifascist, dar și un imens cîștig. Dacă apucau să se instaleze și să se fixeze în Carpații meridionali, fasciștii ar fi avut o fortificație naturală, o adevărată linie de front pe care puteau să reziste îndelung, provocîn- du-ne pierderi enoime. încleștarea supraomenească în păstrarea „pungilor" din fața Carpaților a permis apoi izgonirea inamicului prin pustă spre Budapesta. Pe luptătorii noștri îi înaripa, firește, și conștiința faptului că luptă pentru pămîntul smuls pe nedrept de fasciști din corpul țării, că dezrobesc întregul teritoriu național. Dar n-a fost vorba numai de un legitim sentiment național, pentru că oamenii s-au bătut cu tot atîta eroism cînd a fost vorba să contribuie la eliberarea de sub fasciști a pămînturilor ungare și cehoslovace. Nu știu unde ne-a fost mai greu : în Ungaria, în cîmp deschis, unde forțam cursuri de ape înfruntînd uneori coloane mari de tancuri (a rămas celebră bătălia neobișnuită purtată de artileriștil români ai colonelului Dobriceanu în încleștarea directă cu tancurile germane), sau în masivii Cehoslovaciei, unde am apucat cea mai grea iarnă avută de Slovacia în 50 de ani. Bătăliile pentru forțarea Tisei, pentru Debrețin, pentru Zvolen și Banska Bystrica — bătălit-cheie spre asedierea finală a fascismului — ca și alte episoade eroice, au adus armatei noastre mai multe citări elogioase In ordinele Comandamentului suprem sovietic. 300 000 decorații au căpătat ostașii noștri pentru masiva participare la războiul antihitlerist. dar cine citește azi cronicile scrise de diferiți învățători și cronicari amatori, slovaci, cehi, unguri, cine citește azi reportajele șt cronicile primelor zile ale eliberării in cutare sau cutare' localitate. jurnalele personale, își dă seama cit de greu pot azi reda istoricii și documentele tot plinul sufletesc al acelor zile. Ostașii români se simțeau solidari și prieteni cu populația civilă, cu partizanii slovaci, iar prietenia de arme cu sovieticii și cu corpul de armată cehoslovac era firească și mereu reconfirmată lupte. in

„Permiteți

reîntoarcerea

pe front!“
Colonel dr. Costăchescu, directorul Spi

talului militar central : N-o să vorbesc aci 
de abnegația personalului medical, prin 

mîinile căruia au trecut 90 000 de răniți, nici de îngrijirile date populației civile pe teritoriile eliberate. Vreau numai să spun că, de obicei, cînd un om a fost rănit într-o luptă grea, cînd a văzut moartea cu ochii, se presupune că se împacă acum cu soarta lui de rănit, mai ales dacă a avut un șoc. La început am fost surprins să văd oameni răniți grav care îmi cereau să le permit să se întoarcă pe front cit mai repede, și neapărat la unitatea din care făcuseră parte. Războiul antifascist, cu răsunetul pe care-1 avea pe front lupta partidului comunist și a maselor pentru reforma agrară, democrație, pentru înfăptuirea puterii populare, a tnsemnat o renaștere a armatei noastre.
General-colonel Radu Cociu-Niculescu : Generalul Antonescu Ilie, rănit și cu evacuarea aprobată și de mine, a refuzat să fie evacuat, deși era bolnav de artrită. A condus divizia de pe targă.
Locotenent Ion Dulămiță : Am fost comandant de companie in batalionul de moți „Avram Iancu" ; mai mult decit vitejia unei clipe m-a impresionat puterea de sacrificiu a ostașilor noștri, uneori 

Unul din punctele de trecere peste Tisa a armatelor românești : Tiszalok. Pod fâcut de pontonierii noștrichiar seninătatea cu care făceau sacrificiul suprem al vieții. Batalionul în care mă aflam, vînători de munte, a plecat pe poarta cazărmii cu 1 200 de tineri. Pe parcurs, efectivul a fost completat de trei ori, iar In masivul Javorina mai rămăsesem doar cu vreo 40 de oameni, comandați de sublocotenentul Constantin Arseni, din Iași (azi colonel), rănit de trei ori și care a refuzat, de fiecare dată, să se evacueze în spatele frontului. La compania a treia, cei șase sublocotenenți care mi-au urmat la comandă au căzut pe rînd, la interval de 2—3 săptămîni. Unul, dintre ei, Grigore Biji, a fost răpus într-o acțiune în cursul căreia vînătorii noștri de munte capturaseră 150 de hitleriști. M-am hotărit să-i consacru acestui erou o carte, ca aceea închinată fraților Raco- țeanu. fiii eroului de la Mărășești, care au căzut amindoi in războiul antifascist, între eroii căzuți pe front cinstim numeroși comuniști, uteciști ; ei i-au însuflețit pe ostași și cu vorba, dar și cu exemplul, mergînd pînă la sacrificiul propriei vieți. Cred că n-am altă cale de a rezuma sutele de episoade eroice la care am fost martor — și pe care le-am înfățișat in cîteva cărți — decît de a vă aminti un mic calcul. Vînătorii de munte au străbătut, în linie dreaptă, circa 1 200 km. Această distanță este acoperită de osemintele vînătorilor de munte căzuți în lupte.
Patriotismul genera

curaj și spirit

de sacrificiu
REDACȚIA : Afi reliefat cu multă 

dreptate și simțire spiritul de sacrificiu 
al ostașului nostru, dar știți mai bine de
cit noi că nu avem un cult al sacrificiului 
in sine, ci doar al sacrificiului necesar...Lt. Dulămiță : Dați-mi voie să vă întrerup, pentru că știu dinainte ce mă veți întreba. Contribuția și, aș zice, eficacitatea unei armate se măsoară nu numai după tributul propriu de singe, ci mai ales In raport cu pierderile provocate inamicului In cursul războiului, o tabără sau alta poate da comunicate influențate de nevoile psihologice, dar, după ani, cind lucrurile se așează, există o perspectivă exactă Din sursele românești rezultă (nu mă refer aici la întreaga cotire a strategiei est-europene. ci numai la „contabilitatea" strict militară) un imens cîștig teritorial — care a însemnat eliberarea a 50 de orașe și a peste 3 800 de localități, implicînd forțarea a 12 cursuri mari de apă ; pierderile provocate adversarului se ridică la peste 12C 000 de prizonieri și 20 000 de morți. Dar sursele noastre sînt incomplete. deoarece Întotdeauna poți Inventa-

ria precis pierderile proprii, Iți cunoști oamenii și numărul lor. Pierderile armatelor fasciste se ridică, probabil, la mai mult și. pentru a le aprecia exact, ar trebui să apelăm la sursele germane. Dați-mi voie să închei cu pomenirea unei bătălii de pe valea Arieșului, în care s-a văzut clar elementul de eficacitate despre care vorbeam. O companie de 200 de români a asaltat acolo și a distrus un batalion inamic, compus din 700 de oameni. Dintre aceștia n-au scăpat cu viață decit 64. care s-au predat. Există un moment intim al curajului. Momentele în care românii izbuteau să impună lupta corp la corp, asaltul la baionetă, cînd vezi moartea cu ochii și cînd îți sînt solicitate fibrele cele mai intime ale curajului cînd lupți justă mea, netă
General-colonel Radu Cociu-Niculescu : Mă grăbesc să fac o precizare la spusele tovarășului Dulămiță. Tov. Dulămiță a 

și ale convingerii morale, simți că merită să-ți dai viața, că pentru țara ta și pentru o cauză — în aceste momente, după părerea ostașii noștri aveau o superioritate față de adversar.

vorbit despre vînătorii de munte care, precum se știe, aveau o instruire cu totul specială — mai ales de a se descurca în grupe mici, la nevoie și singuri — antrenament și echipament aparte. Eu am fost comandantul corpului 7 de armată, am comandat infanteriști „obișnuiți", fără înzestrare specială pentru munte, nevoiți să treacă cote de peste 1 200 de metri, în zăpezi de peste un metru înălțime, cum nu mai cunoscuse Slovacia de jumătate de secol. Or, și acești oameni, care nu erau special instruiți, au dovedit intuitiv agerimea tactică pomenită aici, spiritul de sacrificiu și curajul de care s-a vorbit. Cit privește lupta la baionetă, ea este, intr-adevăr, o „specialitate" a noastră, care a uluit încă de la Plevna, dar vreau să accentuez in calitatea mea de militar care a făcut trei campanii, că românii au excelat la baionetă în momentele cînd luptau pentru o cauză evident justă. Mareșalii Hindemburg și Ludendorf, mari autorități militare, spuneau că niciodată o putere atît de mică numeric n-a avut ocazia de a juca un rol atît de mare de deciziune pe cîmpul de luptă al primului război mondial, contra unor armate reprezentind populații de 20 de ori mai mari decit românii. Cred că această apreciere se poate aplica foarte bine și rolului armatelor noastre în războiul antifascist. Aș putea și eu povesti episoade de luptă, in special cele dramatice din aprilie, pentru cucerirea localității Novo Mesto, a cotei' 815 și pentru azvîrlirea inamicului în rîul Vah. Dar, îngăduiți-mi, ca militar, să subliniez un alt aspect important. Un război, se știe, nu constă numai din asalturi fulgerătoare, de splendidă vitejie, ci și dintr-o mare cantitate de mizerie, rutină, răbdare și privațiuni, zile lungi și lîncede, în care puterea ostașului și comandantului e măcinată de frig, așteptări, greutăți ale transportului și aprovizionării. Aș vrea să elogiez modestia neîntrecută a soldatului de rind. Acum, după un sfert de veac, ți-e greu să crezi ce importanță hotărîtoare putea avea asta, dar am cunoscut soldați inamici care se băteau ca leii, dar nu concepeau lupta de dimineață pe stomacul gol. în privința aspectului în aparență mai prozaic, dar esențial, al războiului — latura economică, cea de comunicații și transportul i — specialiștii noștri au fost foarte apreciați de comandanții sovietici pentru viteza cu care știau să înjghebeze poduri sub focul dușman — 10 poduri fluviale, un total de 8 000 m poduri ; armatele noastre au asigurat 5 300 km de șosele refăcute sau deblocate. 700 poduri rutiere construite, deminatea a aproape 100 viaducte, diguri, refacerea și întreținerea a 2 400 km cale ferată, 135 poduri feroviare refăcute ș.a m.d Efortul economical României în războiul antihitlerist a întrecut — după date estimative, în prețurile anului 1938 — un miliard de dolari, ceea ce e mult nu numai în cifre relative, dar și absolute. Renunțînd să mai enumăr cifre, aș îndrăzni să spun că în jocul complicat al războiului, peste latura tactică și economică, răzbește adesea o latură umană cu consecințe militare directe. Sovieticii

V
au reprezentat pentru noi nu numai armata de renume mondial, care a dat peste cap oștile hitleriste pînă atunci neînvinse în mai toată Europa, dar și o armată ai cărei ostași se dovedeau buni tovarăși, oameni care au cooperat cu noi strîns și. prietenește, cu care ne-am ajutat reciproc. Comandanții sovietici erau foarte exacțj și minuțioșl, astfel că multe episoade eroice de luptă ale românilor au rămas înscrise cu mare exactitate în jurnalele de operațiuni ale comandanților sovietici. Vreau să mai spun, în încheiere, că am admirat la ostașii români faptul că, oricît de cumplită ar fi fost lupta, știau să se rezume la necesitatea militară strictă. ’ . 7 ,uluit de talentul nefast ce-i aveau adversarii de a-și crea singuri încurcături, ge- nerînd mișcări de partizani uneori numai din cauza cruzimilor inutile la care se dedau. Un comandant abil își dă seama că e o prostie să înverșunezi populația civilă contra ta. Cred că ofițerii germani erau destul de pricepuți ca să știe asta, dar ideologia fascistă pusese pe armata lor o pecete nefastă.

Prin comparație, eram adesea

Fapte mari ale

unei aviații mici

spu- 
trece

Colonel de aviație Al. Zaharescu : Am fost șeful de stat major al corpului aerian român. Nu pot vorbi de pierderi comparabile, măcar proporțional, cu ale altor arme, dar în schimb pot spune că aviația română a avut o eficiență neașteptat de mare. Nu e numai meritul nostru, ci și al unei situații. După asalturile teroriste a- supra Bucureștilor, în care a primit o replică usturătoare, aviația germană și-a rărit rîndurile în sectorul nostru ; grosul forțelor aeriene hitleriste era angajat în alte sectoare, spre sfîrșit mai ales in a- părarea Berlinului. Noi, românii, am acționat împreună cu unitățile de aviație ale armatei a 5-a aeriene sovietice. Colaboram îndeosebi cu generalul Seleznov, șeful statului majcr. un bărbat tînăr, sub 35 de ani, extrem de prietenos și eficient. Pot spune că aviația noastră, in primul rînd la recunoașteri, a acoperit un teren imens, efectiv de dincolo de Banat pînă spre Praga și Viena. fiecare avion aducînd sute de metri de clișee de mare preț, care serveau bombardamentelor ulterioare și justei concentrări a trupelor sovietice. Am avut un mare spor în nimicirea inamicului ' .......................................................în i au le t iar nea 
aviația română, trupele terestre sovietice 
spun s „Iată, vin ai noștri I". Aeronautica noastră (antiaeriana, împreună cu cele 560 aparate angajate de români în luptă) a doborît sau capturat peste 300 avioana. a scos din uz 1 000 autovehicule, 5 000 vagoane de cale ferată, 70 gări, 8 poduri de mare importanță. 15 nave, a bombardat numeroase poziții, fortificații și coloane inamice. Avioanele românești I.A.R. au dat rezultate minunate în hăituirea inamicului prin munți. Am avut ne specializate în picajul de cizie, minuite de piloți care vărați ași. Intr-o zi, Seleznov tat la comandament, m-a de obicei, cu masa întinsă, și că are o misiune excepțională pentru noi. înaltul comandament sovietic era nemulțumit de prelungirea rezistenței inamicului la Budapesta, mareșalul Voroșilov urma să se deplaseze personal la fața locului, iar armata a 5-a rezervase piloți- lor români o misiune de mare onoare și dificultate : să răzbească prin barajul dușman și să facă inutilizabile marile poduri de peste Dunăre. Relațiile dintre noi erau prietenești, așa că i-am spus pe șleau : 

mai întî; pe teritoriul românesc, apoi urmărire : numele aviatorilor români apărut de două ori în comunicate- comandantulul suprem I. V. Stalin, generalul sovietic Jmacenko i în aprilie 1945 : „Cînd

și avioa- mare pre- erau ade- m-a învi- primit, ca mi-a spus

„Lupta e acolo atît de crîncenă, Incit există riscul ca antiaeriana voastră, cînd o să vadă avioane de fabricație germană, să tragă imediat". A rămas pe gîndurl. „Ai dreptate, mi-a spus. E un risc serios". Mi-a propus atunci ca, pe lingă instrucțiunile speciale date antiaerienei sovietice, să executăm misiunea împreună : avioanele românești să fie însoțite de avioane sovietice, urmînd ca piloții noștri specializați să pornească apoi în picaj. Misiunea a fost executată întocmai, cu mare precizie, bombele au fost „puse" parcă cu mina. Eficiența bombardamentelor aliate între Belgrad și Viena s-a datorat adesea recunoașterilor noastre.
Ceea ce rămîne

mereu actual
Colonel Ion Dăscălescu : Am luptat In corpul 7 de armată, iar acum, cînd sînt în rezervă, am terminat o carte amplă, completată ci> hărți și scheme, despre o serie de operațiuni. Mi-ar cere zeci de pagini descrierea forțării Tisei, după marșuri neverosimil de mari : e de necrezut, dar după marșuri de aproape 200 kilometri, de două zile și nopți, aproape fără pauză, trupele noastre au intrat de-a dreptul în luptă, în condiții extrem de grele. Sînt lucruri pe care le-am văzut cu ochii, dar cred că aici, în timpul restrîns de care dispunem, e mai convingător dacă mă voi mulțumi să citez cuvintele înscrise în jurnalul de operații al diviziei 243 infanterie sovietice, referitor la felul cum au intrat în luptă alături de ea ostașii și ofițerii diviziei 19 infanterie română :
„In timpul trecerii (Tisei), care s-a fă

cut in condiții foarte grele, toți ofițerii, 
subofițerii și trupa au dovedit că posedă 
un curaj supraomenesc", (sublinierea mea, 
L D.).Filele de jurnal scrise de șeful de stat major al diviziei, colonelul Koșelniuk, descriu trecerea fluviului de către trupele noastre, sub foc, vreme de cinci ore și jumătate în timpul nopții, pînă la 3,30, atacurile fasciștilor pentru a arunca trupele noastre îndărăt, atacuri neîntrerupte, apoi contraatacul românesc care a măturat malul, împotriva unui inamic ce concentrase aci o cantitate superioară de oameni și armament, un inamic perfect organizat, ce părea imposibil de scos din pozițiile sale. Cronica sovietică a acțiunilor din 11 și 12 octombrie scrie în încheiere, despre divizia 19 :

„Merită atenție deosebitul curaj și tac
tica militară a ofițerilor din această di
vizie care, disprețuind moartea, au de
monstrat exemplar cum trebuie înfrînt 
un inamic...".Sînt cuvinte care exprimă și sentimentele mele, pentru că episoadele de luptă pentru cucerirea unui dig de pe Tisa — contra unui inamic care acolo, pe moment, ne era net superior ca număr, armament și organizare, instalat dinainte și cu toate planurile defensive clar stabilite— mi s-au părut și mie un soi de forțare a imposibilului. îmi amintesc că colonelul sovietic Panteliev a fost atît de entuziasmat, încît a cerut o permisie specială și a traversat o zonă primejdioasă, numai ca să-l felicite și să-l stringă la piept pe comandantul regimentului 96 infanterie.După cite înțeleg, redacția a dorit să se concentreze asupra cîtorva episoade militare, așa cum ni le amintim. Ar trebui însă, poate cu alt prilej, reliefată și contribuția uriașă a spatelui frontului, nu numai pentru armata noastră, dar și în livrări de petrol, cărbune, în transporturi și tot ce a putut ajuta armatele eliberatoare să aibă cele mai bune condiții pentru a aplica dușmanului lovituri decisive.

Partidul comunist, in această perioadă 
grea, a fost forța conducătoare care a iz
butit să ridice și să mobilizeze puteri ma
teriale și morale imense, pe front și in 
spatele frontului, inebinind cu adevărat 
totul pentru victorie IUn fapt divers : istoriografia a reținut munca depusă de 24 300 țărani din județul Mehedinți, cu peste 10 000 căruțe, pentru transporturi de muniție și materiale și pentru refacerea drumurilor. Sînt multe acțiuni strălucite ale întregului popor, care s-ar cere reflectate intr-un bilanț de ansamblu.

Colonel Andrei Miclescu : Toți vorbitorii de aci, la invitația dumneavoastră, au citat cazuri exacte, cu nume și amănunte pe care, probabil, spațiul nu vă va permite să le înșirați complet. Eu am o rugăminte. Pe lingă cazurile individuale de eroism, faceți o mențiune, din partea noastră, a tuturor, în favoarea eroismului de masă și anonim. Memorialistica trebuie să fie precisă, cu nume și date, dar eu vă spun că n-ar fi existat asemenea eroi fără temelia eroismului general, popular, de masă, că mai sînt zeci de mii de eroi pe care nici nu-i cunoaștem.
General Marcel Mibailescu : Eu v-aș ruga să subliniați ce a spus tovarășul Șo- vert despre munca oamenilor în timp de pace. (Tov. Ștefan Șovert, veteran al parașutismului românesc, a înfățișat la masa rotundă cîteva biografii ale tovarășilor săi de luptă, grav răniți pe frontul antifascist și care au reușit să-și aducă apoi contribuția în construcția socialistă. Spațiul nu ne-a permis să redăm toate intervențiile— nota redacției). Mi se pare important ca virtuțile splendide manifestate pe frontul antifascist să nu fie un simplu obiect de muzeu sau istoriografie, cu toată marea importanță a acestora, ci un fluid viu, actual, însușit de tinerele generații mai ales în atitudinea față de viață, în munca pașnică pentru înălțarea patriei socialiste. In viața de azi a țării noastre, ne interesează bătăliile prezentului și viitorului. Iar amintirile din trecut și evocarea virtuților de atunci sînt parte din argumentele și armele efective ale muncii desfășurate de partidul comunist pentru consolidarea educației socialiste și patriotice.

Masfi rotundâ consemnata de 
Sergiu FARCAȘAN
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POLUAREA
amenință omul si natura

9 9
r Revenit din periplul său submarin, celebrul oceanograf elvețian Jacques Piccard avea să ne declare : „Marile păduri au produs oxigen timp de milioane de ani, încă înaintea apariției vieții animale pe Pămînt. zilele noastre, mult oferi voile turii, tura întregi sînt distruse, lacuri sînt devastate de nesăbuite de poluare. Urgia amenință deopotrivă mările și oceanele. Ea trebuie stăvilită. Acum, cît mai este timp".Prof. Istorie ședințe pentru ______tate recunoscută in domeniul biologiei, schițează un sumbru tablou : poluarea galopantă a pămîntului, apelor și aerului ; jefuirea și risipirea accelerată a bogățiilor naturale ; exterminarea unui număr important de specii animale. „Este timpul să ne gîndim la o adevărată „biopo- litică", la un nou pact între Om și Natură, pentru reconcilierea lor". Cifrele Sînt la dispoziția noastră, elocvente : eroziunea a 117 milioane hectare zone verzi numai în Statele Unite, substanțe toxice în majoritatea apelor lumii, scăderea procentului de oxigen în aer și creșterea oxidului carbonic.în ultimele două decenii, apelurile adresate de oamenii de știință în favoarea salubrității lumii, pentru combaterea deteriorării mediului natural, s-au înmulțit. Și cum florile continuă să înflorească, apele să curgă în matca lor, văzduhul să perpetueze cîntecul păsărilor, omul a continuat, cu bună știință sau inconștient, opera de distrugere. Fapt este că...Elveția „produce" zilnic 1—1,50 kg de deșeuri nocive pe locuitor. In total, deci, 500—750 vagoane de pe zi și aproape 200 000 pe an. Adică un tren lung cît de la Paris pînă la Moscova. Simpla depozitare

In omenirea consumă mai mult oxigen decît îl poate natura. Dar nu pentru că ne- ei ar depăși posibilitățile na- ci pentru că omul supune na- unui adevărat masacru. Păduri întregi acțiuni
Jean Dorst de la Muzeul de naturală din Paris, vicepre- al Uniunii internaționale salvgardarea naturii, autori-

soane au fost lovite de o epidemie propagată prin apa „potabilă" consumată. Apa poluată se află la originea epidemiilor de hepatită, frecvente în S.U.A.. După unii specialiști, ar exista un raport direct între produsele chimice introduse in apă și creșterea numărului bolnavilor de cancer. Aserțiunea, pînă acum, n-a primit totuși girul verificării științifice.Milioane de pești au fost uciși de insecticide folosite în agricultură și care au fost purtate de apele pî- raielor în cele ale fluviilor și ale lacurilor. Vă amintiți de „marțea neagră" din 25 iunie 1969 ? In ziua aceea, în aval de localitatea vest-

ucis cu patru mii de persoane peste numărul de decese obișnuite în asemenea ocazii. In 1956, același fenomen de poluare a atmosferei a ucis aproape o mie de londonezi, iar în 1962 — trei sute. Un an mai tîrziu, la New York se înregistrau patru sute de victime ale ceții poluate. John Gardner, pe atunci ministru al igienei, educației și prevederilor sociale, a declarat : „Nu încape îndoială că poluarea aerului contribuie la sporirea maladiilor respiratorii cronice : cancerul plămînu- lui, emfizemul, bronșita și astma". El a calculat și pierderile provocate prin aceasta economiei naționale și bunurilor imobile : 11 miliarde dolari
■

• Oamenii de știință avertizează
• Dușmanii apelor, pămîntului și ae
rului • „Reconcilierea" între Om și

Natură este întru totul posibilă

tren_________________ _____ . sau ardere a acestor deșeuri ridică probleme din cele mal complexe. Probleme de spațiu, de instalații adecvate, de investiții. Iar deșeurile nu pot fi ignorate. Cum spunea Bertrand de Jouvenel, ele „circulă", sînt purtate de vînt, de ape, se înstăpânesc în atmosferă, o otrăvesc. „Mediul natural, observa economistul și scriitorul francez, este asemeni a- cestei camere în care fumez șl ale căței ferestre sînt închise".Poluarea nu cunoaște frontiere. S-a constatat că lacul Constanz este amenințat de hidrocarburi. Pericolul alarmează deopotrivă R.F.G. și Elveția.Cuyahoga traversează orașele Cleveland și Akron, în Statele Unite. Procentul bacteriilor care infestează rîul este de patru ori mal ridicat decît acela existent în canalele de • scurgere a latrinelor.în statul Indiana, din S.U.A., oțelă- riile „Gary" poartă o poreclă nu prea onorabilă : „Asasinul". în fiecare zi, din atelierele lor se revarsă în lacul Michigan peste 6 000 kg amoniac, 770 kg de cianură, 680 kg de fenol și aproape 25 000 kg reziduuri petroliere. Iar poluarea apelor americane este în primul rînd opera a 25 000 de întreprinderi industriale. O operă de distrugere, pentru că e Ireversibilă. Canalele de scurgere sînt al doilea factor de poluare a lacurilor, a rîurilor și fluviilor. Din 11420 orașe americane, 2139 deversează în apele apropiate scurgeri tratate „primar". Numai o treime din toate canalele de scurgere ale Statelor Unite sînt supuse epurării „secundare". Dar un mare centru industrial ca Detroit nu depășește epurarea „primară", iar canalele de scurgere ale New Yorkului se deversează, netratate, în golful Hudson — o cloacă pestilențială.în urmă cu trei ani, la Riverside, în statul California, 18 000 de per-

germană Mannheim, nu departe de romantica stîncă Lorelei, Rinul a aruncat pe maluri cadavrele a mii și mii de pești. După numai cîteva ore, toate posturile de radio vest-germane se aflau în stare de alarmă. Pînă seara, estimările oficiale vorbeau despre pieirea a zeci de mii de tone de pește datorită unui insecticid. Dezastrul s-a întins pe o lungime de 1 300 km, provocînd panică în R.F.G. și în Olanda. La Haga și la Amsterdam se vorbea în termeni neobiș- nuiți : „Cea mai importantă primejdie de contaminare a apelor cunoscută în istoria țării". „Otrava atacă șeptelul". „Catastrofa reprezintă o grea pierdere financiară pentru O- landa".în țările industrializate, insecticidele au îngăduit sporuri de recoltă. Dar victoria a avut un revers tragic : dispariția unor specii de păsări, a unor specii din flora existentă, perturbarea echilibrului natural. De 25 de ani, pesticidele se infiltrează în organismele peștilor din toate mările, ale animalelor acvatice și peștilor din Antarctica, atacă diatomeele marine, bacteriile solului indispensabile fixări azotului, se insinuează în corpul omenesc prin intermediul alimentelor, diminuează capacitatea sîngelui de a vehicula oxigenul plămînilor în țesuturi.Și totuși, din întreaga cohortă a poluanților, cei care apar mai amenințători sînt dușmanii aerului. Dacă poluarea apei și a solului constituie o primejdie pe termen lung, viața fără oxigen nu poate fi concepută. Or, combustiunea permanentă a cărbunelui și a petrolului reprezintă un pericol imediat. In Statele Unite, vehiculele și uzinele degajă a- nual 142 milioane tone de fum toxic. Gazul carbonic înlătură oxigenul și-și întinde lințoliul negru asupra populației. Mai mult : vegetația, indispensabilă pentru fixarea acidului carbonic, căzînd victimă poluării, nu mal poate elibera oxigenul.în urmă cu peste 3 000 de ani, Egiptul a înălțat două uriașe obeliscuri în memoria regelui său Tut- mes III ; în 1880, unul dintre aceste monumente a fost oferit Statelor Unite și, cînd a fost instalat în Central Park din New York, hieroglifele gravate pe el erau foarte clare ; dar după numai optzeci de ani, ele s-au degradat. Piatra n-a putut rezista aerului corosiv al orașului de pe malul Hudsonului, dar și-a păstrat întreaga prospețime, timp de peste trei milenii, în țara originară.în decembrie 1952, ceața încărcată de fum a Londrei a

anual. N-a putut evalua însă și costul sănătății — și al vieții — victimelor poluării atmosferice.Substanța cea mai toxică este fumul, care conține particule minuscule de carbon, reziduuri petroliere etc. Sursa lui sînt coșurile domestice, crematoriile de gunoaie și mai ales coșurile uzinelor. In fiecare lună, pe fiecare kilometru pătrat din New York, se depun 25 tone de funingine și alte impurități. O adevărată erupție vulcanică. Și totuși — o infimă parte din substanțele poluante care asediază marele oraș. în Statele Unite gazele emanate conțin aproape 90 la sută din substanțele toxice care otrăvesc atmosfera. O centrală electrică funcționînd pe bază de cărbuni e- mite zilnic 300 tone de anhidridă sulfuroasă, o rafinărie de petrol 450 tone, o turnătorie mijlocie 1500 tone. Dar automobilul ocupă locul de frunte : 60 la sută din poluarea atmosferei în S.U.A. Iui i se ’ ' "părți ale lumii alarmă față de „Deversăm in cel puțin 130 otravă, adică grame pentru fiecare bărbat, femeie și copil din America — declara, de pildă, în noiembrie 1967, ex-preșe- dintele Johnson. Viitorul apare încă mai sumbru. Nu avem decît această alternativă : să încetăm de a contamina aerul sau să purtăm măști anti- gaz".Nu este, de aceea, de mirare că în S.U.A., ca să ne oprim la acest exemplu, s-a pornit o veritabilă ofensivă împotriva poluării, inamicul nr.l fiind automobilul. S-a dat motorului cu explozie un ultimatum : pînă în 1975 trebuie să lase locul motorului „curat", consumator de carburanți „mai curați". Poate fi înlocuit motorul cu explozie ? Se poate scăpa de otrava gazelor de eșapament 7 Faptele dau un răspuns pozitiv la aceste întrebări. Dacă motorul electric nu este de imediată actualitate, dacă motorul cu turbină nu poate fi aplicat decît vehiculelor mari, firma „Chrysler" a introdus — în modelul 1970 — un sistem de control al emanațiilor gazelor de eșapament care reduce cu o treime toxicitatea gazelor de eșapament. Se va merge mai departe, în căutarea unei soluții ? Viitorii cinci ani ne vor furniza răspunsul.La Lausanne, un tînăr constructor elvețian, prof. Jufer, a construit un motor linear pentru vehiculele de transport în comun, care exclude și zgomotul și gazul de eșapament. Un

motor electric normal, cu un stator și un rotor. Exact — sau proape exact — ceea ce n-ar vrea o firmă ca „General Motors", pentru care motorul cu explozie este mai rentabil. In R.F.G, există deja un aparat care îngăduie să se elimine gazele nocive emise de automobile — „aparatul de absorbție capilară". Problema nu și-a găsit încă dezlegarea, dar preocuparea nu lipsește. Și geniul uman poate tot atît de bine să construiască, pe cît de capabil este să distrugă. La Milano, campania antipoluare a dus anul trecut la reducerea cu 40 la sută a toxicității aerului. 18 000 de proprietari au fost obligați să modifice instalațiile de încălzire — nimic mai simplu. Exemplul a fost urmat în Elveția — și rezultatele nu sînt de neglijat. Filtrul industrial a fost experimentat cu succes acolo unde legile sînt categorice, acolo unde rechinii industriei sînt determinați să se plece în fața lor. Desigur, fabricanții avizi de beneficii cîntăresc de o mie de ori prețul instalațiilor și preferă adesea să otrăvească aerul propriului oraș.Maj presus de orice se impune însă o concluzie. în această eră a revoluției tehnlco-știlnțifice omenirea poate realiza — prin eforturi comune desfășurate în cadrul unei largi cooperări internaționale -- soluții și mijloace pentru prevenirea poluării și asigurarea unor condiții de existență normală pe planeta noastră.Aceasta, cu atît mai mult cu cît pămîntul însuși este un admirabil filtru. în jurul Iul se află o cantitate uriașă de aer: 5 000 000 000 000 000 tone, pe care ciclurile naturale le purifică fără încetare.
Horia LIMAN

a-

O ploaie de raze argintii scălda florile și frunzișul, filtrîndu-se prin fragila rețea vegetală. Mă aflam în parcul casei lui Frederic Chopin, la Zelazowa-Wola, nu departe de Varșovia. Prin ferestrele larg deschise țîșnea un curcubeu de sunete... Aveam sentimentul că însuși acest „Rafael al pianului" — cum a fost supranumit Chopin — ne arunca, aidoma unui vrăjitor, de pe cîmpul clapelor albe și negre, jerbele colorate ale mazurcilor sale, la fel de proaspete ca acum un secol și ceva... Și am în- >• țeles de ce, în fiecare du- ’<! minică, sute de varșovieni vin la Zelazowa-.Wola să asculte concerte. Pentru că aici, Chopin cîntă despre dragoste și luptă ; pentru că, în sufletul fiecărui polonez, Chopin înseamnă venerație pentru trecutul de luptă al Poloniei, ca și romantismul revoluționar al noilor eforturi creatoare înscrise pe uriașul „portativ" al realizărilor socialismului.Aveam să descifrez și mal adine această magică putere de simbolizare, după două săptămîni de călătorie, de-a lungul Vistulei, prin patria veșnic tînăru- lui Chopin.însoțind fluviul, din caie- rul munților, de unde firul apei începe să se toarcă subțire, pină la dantela de talazuri albe a Balticii, parcurgi, în fapt, cursul năvalnic al uriașului fluviu uman de pe aceste meleaguri. Căci o mie de kilometri pe Vistula descriu — cum se spune aici — o mie de pagini de Istorie a Poloniei.De la Mikolaj Rej, cel care cu patru secole în urmă a subliniat primul în limba polonă însemnătatea Vistulei pentru poporul polonez, și pînă la poetul revoluționar . W. Bromew- ski, care, In anii grei ai războiului, a făcut din-

tr-un vers un cîntee de luptă — „Să murim pentru Vistula cu frunțile sus !“ — bătrînul fluviu s-a contopit cu universul material și spiritual al oamenilor a- cestor locuri. Vistula este poloneză de la izvoare pî- nă-n mare nu numai din punct de vedere geografic, ci și afectiv. Privit pe hartă, fluviul iți sugerează 1-

înaintînd mai departe de-a lungul Vistulei, întîl- nești două mari cetăți ale industriei chimice : fabrica de sulf de la Tarnobrzeg și Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Polawy (producția : 2 milioane tone de îngrășăminte). „Construirea combinatului în a- ceastă parte a Vistulei — ne spunea directorul general, ing. Mieczyslav Kolo-

1000
de kilometri
pe Vistula

maginea unei coloane vertebrale a țării.Chiar lingă Cracovia în- tîlnești, alături de creațiile și vestigiile trecutului, o impunătoare plantație a noului socialist — furnalele combinatului siderurgic de la Nowa Huța. Din cele peste 10 milioane tone de oțel produse de siderurgia poloneză, 3,7 milioane tone se nasc, anual, aici la combinatul „V. I. Lenin". La gurile acestui fluviu de oțel s-a clădit cel mai tînăr centru urban socialist — Nowa Huța — care adăpostește de pe a- cum peste 150 000 de locui-

iduarea atmosferei în datorează. In diverse răsună strigăte de pericolele poluării, fiecare an in aer milioane tone de aproape 700 de kilo- bărbat,
— prac- «ute de șterse

Desen de DICKINSON din revista „Punch"

dziej — corespunzînd politicii noastre de dezvoltare armonioasă a țării, a insuflat acestor ținuturi, nu demult acoperite de păduri singuratice, fiorul sacru al vieții și muncii oamenilor. Producem de trei ori mai rapid decît vechile întreprinderi chimice similare. Nu a fost o treabă ușoară. Aveam nevoie de cadre calificate, de specialiști. Șantierul nostru a fost, într-o măsură, și o școală a meseriei". Mai tîrziu, vizitînd uzina, aveam să discut, fără translator, cu ingineri și tehnicieni care își făcuseră cursurile de specializare în România...Nicăieri nu se poate observa mai clar, mai sintetic, procesul complex al reconstrucției șl construcției socialiste din Polonia, de- cit la Varșovia. Reporterii obișnuiesc să vorbească a- desea despre „noua tinerețe a capitalei de pe Vistula".Oraș martir, Varșovia a fost distrusă în proporție de 85 la sută (peste 25 000 de clădiri nimicite total sau parțial; industria tic pulverizată ;monumente istorice de pe fața pămîntului). Monumente înălțate în cinstea eroilor, plăci comemorative pe zidurile caselor amintesc de cei 800.000 de varșo- vieni căzuți în lupta împotriva fascismului. Numai prin munca plină de abnegație a întregii populații, prin exemplul hotărît al comuniștilor, capitala a reușit să-și ridice din nou fața către soare. De pe terasa celui de-al 30-lea eta] al Palatului culturii șl științei, ți se înfățișează panorama Varșoviei cu tot ceea ce are mai vechi și mal nou acest oraș, pe plan urbanistic. Pe malul Vistulei se ridică o statuie cu vechea stemă a orașului : o sirenă cu o sabie ridicată, simbo- lizînd vechea, eroica rezistență poloneză în fața cotropitorilor. Efigia sirenei a devenit curentă în heraldica Varșoviei. Un vas „Sy- rena“ îți oferă o plimbare pe Vistula ; în oraș există un teatru cu același nume, o fabrică, un hotel, un cinematograf... Casele medievale au fost reconstituite după tablourile pictorului Venetian Canaletto, după

vechl planuri, -după schițe; litografii și fotografii. O- rașul vechi (Stare Miasto) are acum înfățișarea sa autentică. Iar alături se înalță Varșovia nouă. Zestrea locativă a capitalei s-a îmbogățit în perioada de după război cu circa 600 000 de locuințe, numeroase obiective industriale, așezăminte social-culturale, parcuri, zone verzi. Ofensiva constructorilor polonezi începută cu ani în urmă la marginea orașului se apropie de centru. „Poeții — îmi spunea un arhitect de la Centrul urbanistic de sistematizare a Varșoviei — zugrăvesc, de obicei, frumusețea prezentă a unui oraș ; constructorii sînt, într-un fel, poeții frumuseții viitoare a orașului".Polonezii au elaborat recent un întreg plan de perspectivă al dezvoltării sistemului hidrotehnic al Vistulei, cunoscut sub numele de „Programul Vistula". Sarcinile ce decurg din dezvoltarea economică proiectată în bazinul Vistulei (care cuprinde circa 56 la sută din suprafața țării) a- rată că este imperios necesar să se treacă la forme intensive de gospodărire a rezervelor de apă ale fluviului, prin accelerarea progresului tehnic și utilizarea tot mai largă a cuceririlor științei.Cu cîțlva ani în urmă, cînd spuneau că „Vistula curge ca și acum O mie de ani", localnicii nu exagerau prea mult. De curînd însă, oamenii muncii polonezi au creat prima „cascadă" a Vistulei. Fluviul a fost barat, pe cursul său mijlociu, lingă Wloclawek. Un brîu lung de construcții albe, luminoase încinge aici Vistula. Peste ape, un pod uriaș cu numeroase arcade — barajul. Ceva mai aproape de mal, se construiește u- zina electrică. Deasupra se înalță, ca niște săgeți, stîl- pii liniilor de înaltă tensiune. Și, în sfîrșit, ochiul imens, albastru al lacului de acumulare. Mai departe, dincolo de malul fluviului, se lucrează la o ecluză și două avanporturi pentru trecerea ambarcațiunilor.Primele semne de gospodărire a terenurilor din a- propierea noului baraj sînt deja vizibile. Chiar lingă Wloclawek s-a deschis șantierul unul combinat chimic (poate mai mare decît cel din Polawy), care va a- vea în viitor 10 000 de muncitori.Ultimul popas pe Vistula, înainte de „logodna" sa cu apele Balticii, este la Gdansk — poarta deschisă către continentele lumii. Zona Gdansk-ului este tăiată în două de valea Vistulei. La apus se conturează coline domoale, oglinzile lacurilor străjuite de pilcuri de pini șl fagi. De fapt, este vorba de un complex format din trei orașe — „troj- miasta" — Gdansk, Sopot, Gdynia. Zgomotul ciocanelor pneumatice, șuierul sirenelor semnalează vizitatorului că se află în apropierea vastelor „uzine descoperite", cum sînt denumite șantierele navale.Străbătînd Polonia o dată cu fluviul, îți dai seama că Vistula rămîne prietena nedespărțită a omului. In panorama pitorească a țărmurilor ei, presărate cu bijuteriile arhitecturii străvechi 
a așezărilor de demult, oamenii fixează strălucitoarea constelație a noului socialist.

Viorel POPESCU
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Guvernul din SIERRA LEONE a anunțat că va prelua 51 la sută din 

pachetele de acțiuni apatținind Urmelor străine care exploatează resur
sele naturale ale țării. Denumită și „Țara pietrelor prețioase". Sierra 
Leone este renumită prin cantitatea și frumusețea diamantelor smulse 
din măruntaiele pămîntului ei nisipos. O parte considerabilă a venitului 
ei național provine din extragerea diamantelor, care reprezintă 80 la 
sută din exporturile țării.

Confruntarea cu monopolurile străine nu se anunță deloc ușoară, 
tntrucit cea mai mare parte a veniturilor obținute de pe urma exploa
tării resurselor diamantifere intră în seifurile societății engleze „Sierra 
Leone Selection Trust" (S.L.S.T.), filială a firmei „Consolidated African 
Selection Trust". In ciuda bogățiilor subsolului — diamante, fier, titan, 

■bauxită — Sierra Leone este una din cele mai sărace țări ale Africii. Da
toriile ei depășesc de două ori bugetul statului. Pentru economia aces
tei țări aflată în curs de dezvoltare, valorificarea resurselor sale natu
rale este o problemă de prim ordin.

plătești suma de 90 de leoni. Abia după aceea ai dreptul de a prospecta timp de șase luni o parcelă cu latura de 150 metri. Dacă după expirarea celor șase luni se consideră că rezervele concesiunii încă nu au fost epuizate, prospectorul va trebui să plătească din nou 90 de leoni pentru dreptul de a exploata încă o jumătate de an zona respectivă. însă în

cei pe malul fluviilor, deoarece numai aici nisipul cărat de ape conține pietricelele mult rîvnite. Pentru a ajunge la stratul de nisip diamanti- fer, muncitorii riscă în orice moment să fie mușcați mortal de șerpi veninoși sau să se întîlnească cu vreun piton. Oferindu-și spatele și pieptul, supte de muncă, ciupiturilor roiurilor de insecte, băștinașii folosesc împo-

care. La doi spălători revin 5—6 paznici care, așezați pe vine pe marginea gropii, urmăresc pe fiecare lucrător, urmărindu-se în același timp și între ei.îh districtul Yengema, „Sierra Leone Selection Trust" extrage diamantele cu mașinile. De cînd această companie a semnat primul contract (în 1935) cu administrația fostei co

S-a scurs aproape un secol de cînd un tînăr cioban a găsit din întîmplare, pe malurile fluviului Orange, un diamant de 83 de carate. Cu aceasta, drumul spre diamantele Africii a fost deschis. De la Sierra Leone pînă la Capul Bunel Speranțe, oameni de toate rasele și naționalitățile caută înfrigurați lacrimile imaculate și atît de rare ale Pămîntului, născute pe parcursul mileniilor în îndelungate chinuri geologice. Potrivit estimărilor Biroului american al minelor, 99 la sută din rezervele pietrelor prețioase și diamantelor industriale ale lumii capitaliste se găsesc in adîncu- rile continentului negru. Locuitorii „Țării diamantelor" scot pietrele prețioase prin metode artizanale și sint obligați să le predea organizației guvernamentale — „Government Diamond Office" (G.D.O.). Compania „Sierra Leone Selection Trust" deține monopolul exploatărilor diamantifere în districtele Yengema și Tongo. In ambele cazuri, însă, extragerea diamantelor este controlată de monopolul sud-african „De Beers" prin „West Africa Diamond Corporation", care are în subordine organizația „Government Diamond Office" sau prin „Consolidated African Selection Trust" a cărei filială este „Sierra Leone Selection Trust".Kenema, centru al producției artizanale a diamantelor și totodată o mare piață de desfacere a pietrelor prețioase, este o așezare pierdută în mijlocul unei vegetații luxuriante.

Printre cei aproape două mii de locuitori, poți întîlni circa o sută de europeni — englezi, elvețieni, belgieni. Diamantele sînt cumpărate de patru englezi din „Government Diamond Office", care se bucură de încrederea celor de la „De Beers". Principala arteră a orășelului este o stradă lungă, întortocheată și foarte animată, întretăiată geometric de ulicioare perpendiculare. La marginea pădurii dese se zăresc acoperișurile unor bungalowuri spațioase, construite în mijlocul unor pajiști cu iarbă fină și a răzoarelor de flori ; confort colonial tipic, englezesc.După un drum de 400 de km prin- tr-o regiune acoperită cu vegetație deasă, am zărit parcelele căutătorilor de diamante. Despuiați pînă la brîu, aceștia sapă cu capetele aplecate în fundul gropilor, apărute, parcă, după un bombardament. Potrivit informațiilor, africanii se lasă conduși în această muncă de către, propriile lor simțuri, cîteva cunoștințe empirice de geologie locală și uneori de... sfaturile vrăjitorilor. Van Der Laan, autorul cărții „Diamantele Sierrei Leone", tipărită în 1965 la Londra, scria că acești „diggers" (săpători) extrag anual nu mai puțin de 1 200 000 de carate. Din cei aproape 38 000 de căutători, 2 200 muncesc pe concesiile aflate în districtele Kenema și Yengema. Pentru a' obține o licență de exploatare diamantiferă, trebuie să fii în primul rînd cetățean al statului Sierra Leone și apoi să

Bogăție și suferință 
din „lacrimile imaculate 

ale pămîntului"
afara plății sumei arătate, fiecare solicitator este nevoit să străbată un adevărat labirint de rugăminți, reco- mandații, tratative. Toate acestea necesită sume suplimentare. Legea permite concesionarului să angajeze pînă la 20 de lucrători, oameni ce nu primesc nici un fel de salariu, dar cărora trebuie să li se asigure hrana, îmbrăcămintea și locuința. Aceasta însă nu este o obligație prea grea pentru concesionari, întrucît băștinașii sînt obișnuiți să se mulțumească cu o îmbrăcăminte sumară, un acoperiș de paie și un blid de orez.O dată licența obținută, muncitorii Încep să defrișeze locul situat de obi

Maurice DENUZIERE
publicist francez

triva junglei topoarele și tîrnăcoa- pele.După ce nisipul sau vina diamantelor au fost depistate, începe munca adevărată. Stînd aplecați în apa murdară, muncitorii caută în mijlocul pietricelelor ce se rostogolesc pe fundul sitei, pe cele mai grele, mai curate și strălucitoare. Ei sînt suspectați la fiecare gest și Ia fiecare miș

lonii, relațiile dintre Londra și Freetown au suferit schimbări vizibile. In fiecare etapă a luptei pentru independență — proclamată în 1961 — reprezentanții companiei „Sierra Leone Selection Trust" intîlneau o opoziție tot mai mare din partea populației. Această companie prelucrează mii de tone de nisip de pe o suprafață de 800 km* din districtele diamantifere Yengema și Tongo. țn 1968 au fost extrase 715 552 carate (14 310 grame) de diamante, firma încasînd aproape 30 000 000 de dolari, ceea ce reprezintă partea leului din producția totală a pietrelor prețioase din Sierra Leone. Această societate și-a creat

un adevărat stat în stat, menținîn- du-și majoritatea privilegiilor și după ce Sierra Leone și-a proclamat independența. Profiturile firmei, după cum sublinia și premierul Stevens, nu pot fi evaluate cu precizie, întru- cit S.L.S.T., pentru a se sustrage de la plata integrală a cotei parte către stat, nu prezintă niciodată guvernului cifrele reale.Gratii înalte de fier înconjoară clădirile și întreprinderile acestei firme. Pentru a evita orice risc (în 1962 întreprinderile companiei au fost a- tacate), europenii locuiesc complet izolați în centrul urban al companiei. La limitele acestui teritoriu de 140 
I hectare, patrulează zi și noapte paza . motorizată și pedestră privată a companiei, aflată sub comanda unor foști militari englezi. Paznicii n-au arme, în schimb poartă măciuci pe care le folosesc — cum sîntem informați — cu multă iscusință.Sub cuvintul „întreprindere", englezii înțeleg parcela diamantiferă și fabrica aferentă, construită alături. In districtul Yengema pot fi numărate 12 astfel de întreprinderi, cele mai recente fiind in întregime automatizate (într-o fabrică lucrează doar 6 muncitori). Aici, nisipul cărat din , gropi cu camioanele este cernut și , prelucrat. Fiecare întreprindere prelucrează 80—100 de tone de nisip diamantifer pe oră. Concentratul obținut conține 0.8 carate pe un metru cub de rocă. Din întreprinderi, acesta este transportat sub o pază puternică la fabrica de sortare, unde munca se face manual. Lingă mașinile care transportă concentratul stau pe scaune înalte patru oameni. Aplecați deasupra cutiilor de sticlă ce seamănă cu niște acvarii închise, aceștia separă pietrele prețioase de cele obișnuite. Ei poartă mănuși de cauciuc, a căror parte superioară este fixată pe toată circumferința ei de marginile celor două găuri făcute în sticla groasă. In felul acesta, lucrătorii manipulează diamantele fără a le putea scoate afară. Apoi, pietrele prețioase sînt introduse în orificii speciale ce se găsesc în cealaltă parte a vitrinei, unde, despărțit de un grilaj, stă in

permanență un specialist englez care se bucură de încrederea companiei. Acesta urmărește cu atenție toate o- perațiile ce se fac în cutia de sticlă și adună diamantele. Sortatorii primesc un salariu mărit, care reprezintă însă o nimica toată față de valoarea celor 14 kg de diamante care trec anual prin mîinile lor.Mari necazuri le produce stăpîni- lor lui „De Beers" extracția „ilegală" a pietrelor de către grupuri destul de numeroase de localnici care nu dispun de banii necesari pentru a plăti o licență. Astfel, în zonele Kono și Bambara acționează cîteva zeci de mii de căutători. Vai de cei prinși I Elicopterele companiei „Sierra Leone Selection Trust" patrulează fără încetare de-a lungul văilor unde se găsesc rezervele câmpurilor diamantifere. La apropierea aparatului, sărmanii oameni fug in satele învecinate. Ei caută să dispară cit pot de repede, fiindcă pilotul cheamă imediat prin radio cerberii aflați la cele 50 de posturi de pază ale companiei, soldații sau poliția. De obicei, de căutătorii „ilegali" „se ocupă" chiar compania „Sierra Leone Selection Trust" care dispune de forțe de pază compuse din 950 de oameni, aflate sub conducerea unor foști polițiști și militari englezi. Intre 1 iulie și 1 decembrie 1968 au fost arestate în timpul unor astfel de „operații" 2 556 de persoane.Capitaliștii englezi speră să mal ră- mînă In această țară nu mai mult de Încă cinci ani ; de aceea întreprinderile lor lucrează fără oprire în trei schimburi. Guvernul Sierrei Leonel, deși Închide de multe ori ochii asupra băștinașilor care se ocupă cu extragerea „ilegală" a diamantelor, caută în același timp să nu irite prea tare compania S.L.S.T. In afara faptului că această companie varsă 12,5 la sută din profit în bugetul național, in colegiile Angliei învață, pe spezele ei, viitoarele cadre ale industriei diamantifere din Sierra Leone. Dar diamantele extrase de această firmă ajung — pe o cale sau alta — tot în buzunarele șefilor monopolului „De Beers".
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Vizita delegației mișcării de eliberare națională 

din Africa de Sud-Vest (Namibia) 

INTILNIRE
LA C. C. AL P. C. R.Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R , s-a intîlnit vineri dimineață cu delegația S.W.A.P.O. — „Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest“, care luptă împotriva colonialismului și imperialismului, pentru libertatea și Independența națională a poporului din Namibia. Delegația este formată din Sam Nujoma,

★în cursul șederii în țara noastră, delegația S.W.A.P.O. a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, noile construcții ale Capitalei, a avut întilniri și convorbiri la M.A.E.. Consiliul Central al UG.S.R., Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Aso-

președintele organizației, și Peter Katjavici.La întrevedere au participat tovarășii I. Cîrcei, membru al C.C. al P C.R.. al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Convorbirea a avut loc într-o atmosferă de cordialitate ți prietenie.*ciația de drept internațional și relații Internaționale. Oaspeții au avut, totodată, convorbiri cu redactori ai presei centrale și radioteleviziunii. De asemenea, delegația a vizitat Uzinele de autocamioane și C.A.P. Ghim- bav din țudețul Brașov, s-a Intîlnit cu reprezentanți ai Comitetului municipal Brașov al P.C.R.
LISTA Cronica zilei

DE ClȘTIGURIla depunerile pe libretele de economii cu cîștiguri în materiale de construcțieTRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL 1/1970

Număr
ul 

cîștigur
ilor Numărul libretului cîștigător Valoarea cîștigurilor (in lei)

1 952-221-25 2CG001 902-501-8 15 0001 941-216-105 15 0001 945-371-1 10 0001 928-373-17 10 0001 901-146-73 5 0001 902-275-3 5 0001 946-205-21 5 0001 932-230-21 5 0001 . 921-112-36 5 0001 909-211-1 5 0001 908-217-38 5 0001 922-120-22 5 0001 918-328-1 5 0001 954-210-22 5 0001 924-153-79 5 0001 912-913-32 5 0001 938-256-29 5 0001 924-220-52 5 0001 916-112-21 5 0001 959-214-17 5 0001 921-416-59 5 0001 918-329-36 5 0001 903-623-70 5 0001 919-610-51 5 0001 941-220-41 5 0001 945-205-128 5 0001 922-250-63 5 0001 928-372-26 5 0001 952-220-127 5 0001 905-519-23 5 0001 920-130-110 5 0001 910-278-20 5 0001 918-614-33 5 0001 902-222-41 5 0001 902-117-12 5 0001 903-860-62 5 0001 932-212-12 5 0001 920-201-73 5 0001 945-202-84 5 0001 910-265-5 5 0001 910-131-65 5 0001 910-514-17 5 0001 916-351-3 5 0001 948-337-144 5 0001 913-127-56 5 0001 949-256-14 5 0001 919-268-33 5 0001 922-201-16 5 0001 941-213-50 5 0001 950-216-54 5 0001 934-259-44 5 0001 936-251-57 5 0001 904-417-21 5 0001 958-206-68 5 0001 945-258-54 5 0001 926-806-17 5 0001 927-236-135 5 0001 904-205-29 5 0001 939-215-8 5 0001 923-205-23 5 000TOTAL i 350 000Titularii libretelor de economii clștigătoare se vor prezenta in termen de cel mult 60 de zile de la data tragerii la filiala C.E.C. înscrisă în libret pentru ridicarea adeverinței necesare la procurarea materialelor de construcție. .Materialele de construcție pot fi procurate, în termen de 10 zile de la eliberarea adeverinței, de la oricare depozit de materiale de construcție aparținînd unităților comerciale »au ale cooperației de consum.

Vineri seara s-a înapoiat în Capitală delegația română, condusă de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, care a participat la convorbirile bilaterale româno-elvețiene. In cadrul convorbirilor au fost abordate probleme ale evoluției relațiilor dintre cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale. în timpul șederii in Elveția, delegația română a vizitat unele întreprinderi și instituții culturale din cantoanele Berna, Ticino. ZIirich.Pe aeroportul Bâneasa au venit In întimpinare Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din minister, ș! Guy Ducrey. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Elveției la București.La aeroportul din Zilrich. delegația română a fost condusă de ministrul plenipotențiar dr. Hans Miesch, supleant al șefului Diviziei afaceri politice și șef al Direcției Politice Est, Ion Georgescu, ambasadorul României la Berna, ambasadorul Ion Datcu, șeful Misiunii permanente a României pe linsă Oficiul European al Națiunilor Unite și instituțiile specializate ale O.N.U. de la Geneva.
★Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a creării detașamentelor de partizani din Coreea, ambasadorul R. P. D. Coreene la București, Kang Iâng Sap. a organizat vineri o seară de film.Au participat general-colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, (generali și ofițeri superiori, ziariști.*Vineri a fost semnată la București Convenția privind colaborarea vamală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.Documentul are ca scop facilitarea traficului de mărfuri și persoane între cele două țări și crearea condițiilor pentru realizarea unei colaborări strînse între organele vamale române și iugoslave.La semnare au fost prezenți Mircea Bădică, secretar general al Ministerului Comerțului Exterior, precum și Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.*Ambasadorul R.D. Germane la București, Ewald Moldt, a oferit vineri după-amiază un cocteil cu prilejul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră Teatrul „Freund- schaft" din Berlin.în aceeași zi, conducerea Teatrului „Ion Creangă" a oferit, de asemenea, un cocteil cu prilejul vizitei colegilor de la teatrul berlinez.
♦în cadrul retrospectivei filmului sovietic închinată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V.I. Lenin, vineri seara a avut loc la cinematograful „Capitol" din București un spectacol de gală cu filmul „Orolo-, giul Kremlinului".La spectacol au participat Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, cineaști și alți oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți I.K. Tomșin, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și alți membri al Ambasadei.

(Urinare din pag. I)lnsămînțează ultimela suprafețe cu porumb. Este rezultatul organizării temeinice a muncii, a folosirii intense a timpului bun de lucru, utilizării tractoarelor și mașinilor agricole la întreaga capacitate.în județul Sălaj săp- tămina aceasta au fost zile excelente pentru lucru in cîmp. Desigur, terenurile nu s-au zvîn- tat dintr-o dată pe toate suprafețele. Tocmai de aceea în mai multe cooperative agricole, consiliile de conducere, specialiștii s-au străduit să îndeplinească indicațiile de a depista chiar porțiuni de teren mici pe care se poate lucra. La cooperativa agricolă Hereclean, cooperatorii au însămlnțat toate suprafețele rezervate culturilor din epoca I, precum șl peste 100 hectare cu porumb.în unele unități cooperatiste se așteaptă însă ca întregul teren să se zvînte și apoi să se lucreze. La coonere- tiva din Șimleul Silva- niei. președintele Traian Pop. șl Inginerul-șef. Liviu Săteanu, spuneau că numai excnsul de u- miditate este caura pentru care nu se In- sămîntează anroaoe nimic. Dar aici nu i-a

lucrat cu răspundere nici la acoperirea șl pregătirea pentru plantat a solarului unde nu-i neapărată nevoie de zile frumoase. Fapt e că lucrările se desfășoară la infîmplare fără coordonarea strict necesară.

în legătură cu aceste probleme, tov. ing. Vaier Mican, directorul direcției agricole jude- țene, spunea că deși cantitatea de precipitații căzute a fost aproximativ aceeași peste tot, rezultatele la semănat diferă de la o unitate

Plenara Consiliului Național 
al Femeilorîn Capitală a avut Ioc vineri ședința plenară a Consiliului Național al Femeilor, la care au participat membre ale Consiliului Național, președinte, vicepreședinte și secretare ale comitetelor județene ale femeilor, reprezentanți ai unor institu-

ții centrale, organizații de masă și obștești.Plenara a dezbătut contribuția și sarcinile ce revin comitetelor și comisiilor femeilor privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în lumina recentelor documente de partid și de stat in acest domeniu. (Agerpres)
Vineri, in cadrul Reuniunii rectorilor universităților europene, care se desfășoară la București, au avut loc dezbateri pe temele „Căi și mijloace de dezvoltare a cooperării in- teruniversitare europene" și „Universitățile europene in dezvoltare".în aceeași zi, Mircea Malița, ministrul invățămintului, a oferit un

dineu în cinstea participanților la lucrările Reuniunii. Au luat parte Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, acad. Miron Nicolescu. președintele Academiei Republicii Socialiste România, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.(Agerpres)
LISTA DE ClȘTIGURI IN EXCURSII

LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL I. 1970

Nr. crt. Specificarea Nr. libretului ieșit cîști- gător Valoarea cîștigurilor (în lei)cîștigurilor in excursii parțială totală1 L Excursii organizate— Excursie la Paris și vizitarea văii Loire 436-279-39 9 5002 idem 402-1-82 9 5003 idem 465-1-183 9 5004 idem 427-137-33 9 5005 idem 460-202-73 9 500 47 5008 — Excursie la Paris 461-208-482 8 8007 idem 461-208-125 8 8008 idem 454-1-60 8 8009 idem 461-208-300 8 80010 idem 440-1-53 8 800 44 00011 — Turul cnoitalelor »țărilor socialiste 409-213-14 6 00012 idem 415-1-291 6 00013 idem 403-809-36 6 00014 idem 409-202-8 6 00015 idem 433-255-2 6 00016 idem 416-1-10 6 00017 idem 420-621-4 6 00018 idem 418-211-6 6 00019 idem 436-251-4 6 09020 idem 443-1-168 6 00021 idem 452-1-291 6 00022 idem 431-103-309 6 09023 idem 461-208-19 6 00024 idem 466-1-338 6 00025 Idem 434-103-280 6 09026 idem 459-1-84 6 00027 idem 459-1-1310 6 00928 idem 460-1-417 6 00029 idem 465-1-46 6 00030 idem 441-1-2 6 0003132 XL Excursie 
dualiIdem Indivl- 462-1-198425-520-2 6 0006 000

120 000
33 idem 441-1-44 6 00034 idem 405-1-42 6 00035 idem 402-902-1 6 09036 idem 443-1-68 6 00037 idem 459-1-1066 6 00038 idem 438-103-100 6 00039 idem 436-202-27 6 00040 idem 410-620-6 6 00041 idem 463-201-115 6 00042 idem 402-815-1 6 00043 idem 435-1-113 6 00044 idem 409-1-13 6 00045 idem 410-1-18 6 00046 idem 415-1-562 6 00047 idem 417-203-1 6 00048 idem 427-1-125 6 00049 idem 434-202-7 6 00050 idem 441-220-2 6 00051 idem 427-137-43 6 00052 idem 423-208-21 6 00053 idem 431-111-166 6 00054 idem 462-207-130 6 oon55 idem 462-201-303 6 00056 idem 464-203-22 6 00057 idem 459-1-889 6 00058 idem 460-1-11 * 6 00059 idem 460-201-33 6 00060 idem 422-1-11 6 000 180 000TOTAL 60 ClȘTIGURI ÎN VALOARE TOTALĂ DE LEI : 391 500Titularii libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare au obligația să se prezinte în termen de cel mult 30 zile de la data tragerii la sorți la filiala C.E.C., înscrisă în libret, pentru a întocmi formele necesare efectuării excursiei organizate. Ciștlgâtorii excursiilor individuale se vor putea prezenta la filiala C.E.C. și după expirarea celor 30 zile de la data tragerii la sorți, insă valuta pentru excursie o primesc numai dacă efectuează excursia cîștigată în termen de un an de la data tragerii la sorți.Trecerea de la o excursie organizată la o altă excursie organizată sau la o excursie individuală, precum și trecerea de la o excursie individuală la o excursie organizată se pot face numai cu acordul prealabil al Casei de Economii șl Consemnațiuni.Ciștlgâtorii de excursii individuale care solicită excursii organizate au obligația să se prezinte In termen de 30 zile de la data tragerii la sorți la filiala C.E.C. Înscrisă în libret, suportînd eventualele diferențe dintre costul excursiei ciștigate și cel al excursiei pe care o solicită.

Atît la excursiile organizate cît și la excursiile individuale poate beneficia de excursie, in locul titularului libretului ieșit cîștigător, soțul, soția sau unul dintre copiii minori ai acestuia, iar în cazul titularului minor, unul dintre părinți.La o tragere la sorți, un libret de economii pentru turism poate obține numai un singur cîștig.într-o perioadă de un an, fiecare titular de libret poate beneficia de o singură excursie ; celelalte cîștiguri obținute se achită în numerar.Cîștigătorii de excursii organizate care nu se prezintă în termen de 30 zile de la data tragerii la sorți la filiala C.E.C. înscrisă în libret și cîștigătorii de excursii individuale care nu efectuează excursia cîștigată In termen de un an de la data tragerii la sorți sau nu au obținut în acest termen viza de plecare în străinătate de la organele de resort primesc cîștigurile în numerar.în valoarea cîștlgurilor este cuprinsă și suma de 3 000 lei reprezen- tind contribuția cîștigătorilor.

Vizitele delegației Comitetului pentru Știință
și Progres Tehnicîn cursul dimineții de vineri, prof. Ivan Popov, președintele Comitetului pentru Știință și Progres Tehnic din R. P. Bulgaria, și persoanele oficiale care l-au însoțit în călătoria sa în județul Brașov, au vizitat întreprinderea agricolă de stat Prejmer.După-amiază, la înapoierea în Capitală, prof. Ivan Popov a vizitat Institutul de cercetări și proiectări pentru electronică și tehnica de calcul, și Fabrica pentru elemente de automatizare.

din R. P. Bulgariaîn aceeași zi, prlm-vicepreședintele Comitetului, prof. Nicolae Videnov. a făcut vizite la Institutul de micro- biologie, parazitologie și epidemiologie „Dr. I. Cantacuzino", la Fabrica pentru prelucrarea maselor plastice și la Fabrica de cabluri și materiale electroizolante.în cinstea oaspeților, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, Spas Gospodov, a oferit un dineu.(Agerpres)
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DÎMBOVIȚA

SPORT
IERI, LA BRAȘOV

10TUI REPREZENTATIV- STEAGUL ROȘU 3-1aReprezentativa de fotbal a țării noastre, care se pregătește în vederea turneului final al campionatului mondial, a susținut ieri la Brașov un joc de antrenament cu formația locală Steagul roșu. Victoria a revenit reprezentativei cu scorul de 3—1 (3—0) prin golurile înscrise de Du- mitrache (2) și Domide. Formația reprezentativei a fost următoarea :

RĂDUCANU — SATMAREANU, LU- 
PESCU, DINU, MOCANU — DU
MITRU, R. NUNWEILLER — NEA- 
GU, DOMIDE, DUMITRACHE, LU- 
CESCU.O altă garnitură a lotului național a întrecut cu scorul de 5—0 echipa de tineret a Steagului roșu. în acest meci au marcat : Tufan (2), Dobrin, Dan și Șerban.

„Rom lux"

Pe viitoarea platformă indus
trială a municipiului Tirgoviște 
au inceput lucrările unui nou 
obiectiv industrial: uzina „Rom- 
lux", de țwrse electrice de lu
mină și accesorii. întreprinde
rea se preconizează că va pro
duce anual peste 4 milioane 
lămpi fluorescente tabulare, 
peste 1 milion lămpi cu vapori 
de mercur și aproape 100 de mi
lioane lămpi normale, cu incan
descentă.

SIBIU .

unitate care are de !n- sămințat peste 800 de hectare și unde nu s-a găsit nici acum un loc potrivit pentru semănatul celor 40 hectare sfeclă de zahăr.Ritmul însămînțatu- lui la porumb și la celelalte culturi este frî-

SEMĂNATUL
PORUMBULUI

*

Este nevoie ca In toate cooperativele să se identifice terenurile bune de lucru, să fie schimbată amplasarea unor culturi al căror timp optim de însămin- țare a expirat, așa cum este cazul sfeclei de zahăr. Pe unele suprafețe — pe pante nemecanlzabile sau unde și pămintul se zvîntă rapid — se poate și trebuie să se lucreze intens cu atelajele.

Ia alta. Exemplul a două cooperative cu a- celeași condiții este e- dificator. La Horoatu Crasnei culturile din epoca I au răsărit și au fost insămînțate mai bine de 100 hectare cu porumb, pentru că aici s-a lucrat pe porțiuni zvîntate și ori de cite ori timpul a fost favorabil. în contrast cu a- cest mod eficient de lucru s-a procedat la cooperativa din Crasna —

nat și de modul funcționăresc de lucru la u- nele secții ale I.M.A. Clnd soarele era sus pe boltă, la secția de tractoare Zimbor tractoriștii de-abia veneau la cîmp. Acest fenomen se observă și in alte părți. în județul Sălaj ar fi utilă redistribuirea unor mijloace mecanice care prisosesc in unele unități în timp ce altele le duc dorul. în plus, a-

proape Ia fiecare secție de mecanizare cîteva tractoare sînt defecte, unele cite o zi—două, mai cu seamă în raza I.M.A. Nușfalău. Asigurarea funcționării întregului parc de mașini și tractoare, In schimburi prelungite, constituie un mijloc principal care asigură succesul acestei campanii agricole.Și în județul Dolj sînt cazuri cînd nu se urmărește cu destulă atenție modul cum se desfășoară lucrările. Pe tarlaua de la punctul denumit „Băla" a cooperativei agricole Țu- glui erau repartizate să lucreze la discuit, grăpat și semănat porumb 8 din cele 13 tractoare existente. Cu astfel de mijloace era de așteptat că ritmul să facă „casă bună" cu calitatea lucrărilor și totuși discuitul se efectua prea la suprafață, în urmă răminînd multe buruieni. Pe o tarla, unde se semăna jio- rumbul, din cauză că nu s-a urmărit jalonarea, multe rînduri erau strîmbe, fapt ce va îngreuna efectuarea lucrărilor mecanizate de întreținere a culturilor. Cazuri de acest fel se intilnesc și in alte cooperative agricole. La Urzica Mare, mecaniza

torii au pierdut mai mult de o oră pînă să înceapă lucrul pe tarlaua de la punctul „Lingă vil" din cauză că nici brigadierul de clmp și nici șeful secției I.M.A. nu s-au îngrijit să pregătească din vreme frontul de lucru. La alte cooperative, așa cum este cazul la Urzicuța, ritmul la semănat este re'dus pentru faptul că tractoarele nu sînt repartizate judicios pe lucrări.Este nevoie ca toate torțele șl mijloacele de care dispun unitățile a- gricole să fie utilizate judicios, cu Întreaga capacitate. în fiecare zi și dacă este nevoie, oră după oră, specialiștii să controleze tarla cu tarla și, acolo unde condițiile permit, să se treacă imediat la pregătirea terenului și la semănat. Tractoarele, discurile și semănătorl- le trebuie astfel repartizate încît să fie folosite la întreaga capacitate. astfel ca semănatul porumbului, al celorlalte culturi să se facă în timpul optim, la un nivel calitativ corespunzător.
Nistor ȚUICU 
Florea CEAUȘESCU 
Alexandru MUREȘAN 
corespondenții 
„Scînteii"

CAMPIONATUL MONDIAL j 
DE ȘAH (FEMININ) ț 

Turneul zonal de la 
Vrnjacka Banja în turneul zonal de calificare pentru campionatul mondial de șah feminin de la Vrnjacka Banja (Iugoslavia) s-au disputat partidele întrerupte din rundele anterioare. Gertrude Baumstark și Elisabeta Polihroniade au obținut victorii în partidele întrerupte cu șah ista vest-germană Was- netsky.După trei runde, în clasament conduc neînvinse Baumstark (România) și Ivankg (Ungaria) cu cîte 3 puncte, urmate de Ruj ița Jovanovici (Iugoslavia) — 2,5 puncte. Katia Jovanovici (Iugoslavia), Polihroniade (România), Troianska (Bulgaria), Litma- nowicz (Poloniâ) — toate cu cite 2 puncte etc.

zx

„INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS AEE ITALIEI

ILIE NASTASE 
S-A CALIFICAT 
ÎN SEMIFINALEJucătorul român de tenis, Ilie Năs- tase, continuă seria succeselor în marele turneu internațional de la Roma. El s-a calificat pentru semifinale, după ce l-a eliminat cu 3—6, 6—2, 7—5, 6—2 pe campionul maghiar Istvan Gulyas. Alte rezultate din sferturile de finală : Metreveli (U.R.S.S.) — Hoad (Australia) 2—6, 8—6, 6—1, 7—5 ; Kodes (Cehoslovacia) — Cox (Anglia) 5—7, 6—3, 6—2, 6—2. în proba de simplu feminin — Julie Heldman (S.U.A.) a eliminat cu 6—1, 6—3 pe Franțoise Durr (Franța).

Aromele 

viei altoite

Sînt bine cunoscute vinurile 
de Tirnave și din zona Miercu- 
rea-Apold. O preocupare deose
bită a unităților și organelor a- 
gncole din județul Sibiu o con
stituie, anul acesta, tocmai re
facerea și extinderea tuturor su
prafețelor viticole din această 
parte a țării. Recent s-au în
cheiat lucrările de altoire, for
țare și plantare in cimp, care 
constituie un adevărat „record" 
al ultimilor 20 de ani. S-au al
toit 12 milioane butași de vie 
numai cu viță nobilă din soiurile 
Neuburger, Fetească regală, 
Feteasca albă, Riesling italian și altele.

In cîteva rînduri
IN RUNDA A X0-A A TURNEU

LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE 
LA ROVINJ (Iugoslavia), Fischer (S.U.A.) a cîștigat partida cu Gligo- rlci (Iugoslavia), Ghițescu (România) a remizat cu cehoslovacul Hort. Alte rezultate mai importante : Smîslov (U.R.S.S.)-Kurajița (Iugoslavia) 1—0; Ivkov (Iugoslavia)-Brown (Australia) 1—0; Minici (Iugoslavia)-Petrosian (U.R.S.S.) remiză.In clasament conduce Fischer cu 8 puncte, urmat de Gligorici, Petrosian și Hort cu cîte 6,5 puncte, Korcinoi 6 (1) puncte, Smislov 5,5 puncte etc. Ghițescu totalizează 4 puncte.

OFICIALITĂȚILE SPORTIVE DIN 
URUGUAY au ridicat suspendarea fotbaliștilor Omar Caetano și Etjulio Cortes, de la Penarol. Aceștia fuseseră suspendați, deoarece la controlul

antidoping analiza lor a fost pozitivă. Cei doi jucători au fost introduși în lotul care se pregătește pentru campionatul mondial din Mexic.
DUPĂ DOUĂ ZILE DE ÎNTRE

CERI, în turneul internațional de golf de la Marbella (Spania) conduce sportivul englez Peter Allis cu 140 de .puncte. Pe locul secund se află spaniolul Angel Gallardo — 141 puncte, urmat de englezii Dave Snell și Niel Colles — ambii cu cîte 142 puncte.
LA SPLIT s-a disputat întîlnirea amicală de fotbal dintre echipa locală Hajduk și formația Benfica Lisabona. La capătul unui joc echilibrat scorul a fost egal : 1—1 (0—1). Oaspeții au deschis scorul în minutul 35 prin Torres, iar gazdele au egalat în minutul 62 prin Belin, care a transformat o lovitură de la 11 m.
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teatre
EXCELSIOR — 9,ÎS;
17,30; 20,30, MELODIA

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Romăn): Con
cert simfonic. Dirijor: Mircea Ba- 
sarab. Solist: Alfred Brendel (R.F. 
a Germaniei) — 20.
• Opera Română: Don Pasquale
— 19,30.
• Concertul speranțelor șl spec
tacol de varietăți (la Sala Palatu
lui) — 19,30
• Teatrul de Operetă: Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia): Camera de 
alături — premieră — 20; (sala 
Studio); Moartea ultimului golan
— 20.
• Teatrul de Comedie: Opinia pu
blică — 20.
? Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

ra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu): Muzică + poezie 1970 — 
recital Tudor Gheorghe — 20.
• Teatrul Mic: Primarul lunii șl 
Iubita sa — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Bărbați fără neveste — 
premieră — 19,30.
• Teatrul Gluleștl: Acești tngerl 
triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Roata 
morii — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Golem 
— premieră — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Boeing-Boeing 
— 18; La grădina „Cărăbuș": — 
19,30; (sala din Calea Victoriei): 
Nicuță... la Tănase — 19,30.
• Ansamblul artistic U.G.S.R.: 
Baladă omului — 20.
• Circul de stat: Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 19.30.

12; 14,4S;
— 9; 12;

15,15; 18; 20,45, GLORIA — 9; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30.
• Elvira Madigan: GRIVIȚA — 
16; 18,15; 20,30.
• Fecioara care-mi place: ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16,30; 19.
• Ultima dragoste: BUZBȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Domnișoara doctor: DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Moll Flanders: BUCEGI — 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 16; 18,15; 
20,30, MIORIȚA — 15; 17,30; 20.
• Visul domnului Gentil: LIRA 
— 15,30; 18. 20,30.
• Mireasa era tn negru: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, ~ ’ 
HO VA — 15,30; 18; 20,30.
• Winnetou in Valea Morții: 
RENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• în fiecare seară la ora 
COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Ghici, cine vine la cină 2: 
VIITORUL — 17; 10,30. PROGRE
SUL — 16; 18,30.
SPrea mic pentru un război attt 

e mare: MOȘILOR — 15,30; 18.
• Căldura: MOȘILOR — 20,30.
• Prieteni fără grai: MUNCA — 
16; 18, PACEA — 16,45; 19,15.
• Jocul care ucide: TOMIS — 
9,30—15,30 In continuare; 18; 20,15, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Via Mala: FLACĂRA -----
18; 20,15.
• Sherlock Holmei: VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
• Explozie tn munți: UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Stăptn pe situație: POPULAR
— 15,30; 18; 20,15. /
SLa Nord prin Nord-Vest: CRÎN- 

AȘI — 15.30; 19.
• Păcatul dragostei: COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

RA-
FE-

11:

15,30;

cinema
• Bănuiala: PATRIA — »; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• ...Să ucizi o pasăre cintătoare:
REPUBLICA — 10; 12,45; 15,30;
18,15; 21.
• Picioare lungi, degete lungi: 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, MO
DERN — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Salvele Aurorei: CAPITOL — 
10; 12,15; 17,15; 19,30.
• Străinul: CENTRAL — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Iubita lui Gramlnia: FESTI
VAL— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 15,30; 18; 20,30.
• Colonia Lanfieri: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tatăl meu, căpitanul: LUMINA
— 9,30—16 in continuare; 18,15;
30.30.
• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 10.
• Asterix șl Cleopatra: DOINA
— 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 15; 17,30; 20, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30
• De ce?; Virsta opțiunilor; Re
generarea; Cum s-a născut harta; 
Dialog cu sculptura; Ciocirlia: 
TIMPURI NOI - 9—21 tn conti
nuare.
? Parada comediei: CINEMA-

ECA (sala Union) — 10; 12; 14. 
• Splendoare tn Iarbă: FERO
VIAR 8; 10,45; 13,30; 16,15; 19.15.

t
PROGRAMUL I
17,00 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană. 
Bună seara, fete I Bună sea
ra, băieți !
Telejurnalul de seară. 
Festivalul național al artei 
studențești. Aspecte de la 
festivalul formațiilor corale 
și instrumentale. Transmi
siune de la Iași.
Reflector. 
Tele-enciclopedia. 
Microavanpremleră. 
Film serial : Răzbunătorii. 
„O cutie electronică".
Sîmbătă seara, Intre prie
teni... Emisiune de varietăți, 
realizată în colaborare cu 
redacția muzicală a Televi
ziunii din Belgrad.

22,35 Telejurnalul de noapte. Tele- 
sport.

23,00 Romanțe 
dovan, 
Cornelia 
dlșteanu.

23,20 închiderea emisiunii progra
mului I.

18,05
19,00
19,20

19,40
19.50
20,45
20.50
21,40

noi cu Angela Mol- 
Carmen Cristescu, 
Mihai și Ionel Bu-

PROGRAMUL II
MoDeschiderea emisiunii, 

zaic cinematografic. 
Seara melomanului. 
Actualități literare.
Film serial : „Rîul întune
cat" — reluarea episodului I.

23,20 închiderea emisiunii progra
mului II.

20,45

22,25
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dintre munfi

Mehadia (sau după vechea de
numire romană Ad-Mediam, ceea ce înseamnă „dintre munți") 
se înscrie printre localitățile care 
cunosc, în ultimul timp, însem
nate înnoiri. Recent, în această 
comună, s-a dat în funcțiune 
noul sistem de aprovizionare cu 
apă potabilă. Prin contribuția 
locuitorilor au fost amenajate 
două baraje din piatră, un ba
zin subteran, cu o capacitate de 
135 mc apă ; au fost trase aproa
pe 3 km conductă de aducțiune 
a apei, iar din 200 în 200 metri 
s-au construit cișmele. Econo
miile obținute se ridică la peste 
100 000 lei. Aproape 1 000 de lo
cuitori ai Mehadiei au apă de la 
robinet. în casă.

BIHOR

Șervetele... 

parfumateLa uzina „Sinteza" din Oradea 
a început fabricarea unor șer
vețele umede și parfumate, de
numite „Felix". Ambalate in 
plicuri impermeabile, ele Iși 
păstrează timp îndelungat atît 
parfumul, cît și umiditatea. Șer
vețelele „Felix" sînt reconfor
tante și se folosesc în timpul 
călătoriilor, la spectacole, sau la 
ștersul mîinilor înainte ori după 
mese.

CONSTANȚA

Ansamblul 

folcloric 

„Dunărea"
La Cernavodă a luat ființă an

samblul folcloric de amatori 
„Dunărea", care cuprinde aproa
pe 200 coriști, soliști vocali și 
instrumentiști, dansatori. Prima 
confruntare cu publicul a avut 
loc zilele trecute, cu spectacolul: 
„Cîntec, joc și voie bună". An
samblul folcloric „Dunărea", 
după „Pandelașul", bine cunos
cut astăzi în Dobrogea și tn 
țară, este cea de a doua forma
ție artistică de amatori cu acti
vitate permanentă din județul 
Constanta.

BACĂU

Invitafie 

la drumefie

în parcul Gherăești, din mar
ginea orașului Bacău, intr-un loc 
deosebit de pitoresc din apro
pierea hidrocentralei, a fost a- 
menajat unul din cele mai fru
moase campinguri. Căsuțele tip 
„Vacanța", „Diana" și „Litoral", 
pot găzdui 100 de persoane. Tu
riștii găsesc aici condiții confor
tabile de odihnă și deservire. 
Pentru petrecerea timpului li
ber ei au la dispoziție jocuri 
distractive, și un teren de tenis 
de cîmp.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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EVENIMENTELE
DIN ASIA

DE SUD-EST
® RAIDURI ALE AVIAȚIEI 
AMERICANE ASUPRA R. D.

VIETNAM Șl LAOSULUIWASHINGTON 24 (Agerpres). - Ministerul Apărării al S.U.A. — relatează A.F.P. — a confirmat joi faptul că avioane americane au efectuat recent raiduri de bombardament a- supra teritoriului R. D. Vietnam. Purtătorul de cuvînt al Pentagonului a încercat să motiveze aceste acțiuni, afirmînd că ele ar avea, chipurile, drept scop „protejarea zborurilor s- vioanelor de recunoaștere". Potrivit agenției France Presse, purtătorul de cuvînt a declarat că asemenea acțiuni „de protecție" vor avea loc și în viitor.XIENG QUANG. — După cum relatează agenția Khaosan Pathet Lao. aviația americană și-a intensificat în ultima vreme bombardamentele asupra zonelor eliberate din Laos. Astfel, agenția citată precizează că în perioada 1 martie—10 aprilie avioane ale S.U.A., inclusiv giganticele bombardiere „B-52", au efectuat 18 616 raiduri de bombardament, lansînd mari cantități de material exploziv, bombe incendiare și napalm. Tn această perioadă, ca urmare a bombardamentelor, au fost distruse în întregime 18 sate și ucise un mare număr de persoane în districtele Na Nhom, Mu- ong Nong și Muong Phln din provincia Suvannakbet.
• MIKE MANSFIELD : STA
TELE UNITE TREBUIE SA SE 
ABȚINĂ DE LA ÎNARMAREA 

CAMBODGIEI

Hotărîrea Administrației americane de a permite regimului saigonez să furnizeze arme guvernului de la Pnom Penh „a reînnoit îngrijorarea în rindul senatorilor care se opun războiului din Vietnam tn legătură cu implicarea crescindă a Statelor Unite în Asia de sud-est". scrie a- gentia Reuter, descriind atmosfera politică ce domnește în prezent în capitala S.U.A. Liderul majorității democrate din Senat, Mike Man- stteld, a subliniat că Statele Unite trebuie să se abțină de la înarmarea Cambodgiei.Problema livrărilor de arme americane regimului generalului Lon Noi — care, după cum s-a anunțat oficial la Washington „continuă să se afle în studiu" — a făcut de asemenea obiectul unei declarații din partea senatorului William Fulbright. Președintele influentei Comisii senatoriale pentru probleme externe a reproșat Administrației că „nu consultă Congresul în legătură cu a- ceastă cerere de asistentă militară" și a anunțat că doi reprezentanți ai comisiei vor pleca tn Cambodgia „într-o misiune de informare".Pe de altă parte, după cum transmite un corespondent al agenției Reuter din Washington, „șefii Pentagonului l-au avertizat pe președintele Nixon de necesitatea urgentă a trimiterii de arme și consilieri pentru a preveni prăbușirea actualului guvern". Această asistență ar trebui furnizată guvernului de la Pnom Penh In următoarele cîteva săptămîni se apreciază la Pentagon.. unde se recunoaște că guvernul lui Lon Noi nu se bucură de sprijin în rindul populației. Observatorii subliniază totodată că. în contextul evenimentelor actuale din Cambodgia și din întreaga Indochlnă. livrarea de arme americane nu poate de- cît să ducă la agravarea situației în această parte a lumii.

Grevo generalâ de 24 de ore declanșată joi de muncitorii și funcționarii dm Argentina a luat sfîrșit. Aceasta 
acțiune a fost inițiată de Confederația Generală a Muncii și de alte organizații sindicale in semn de protest față 
de politica economică a guvernului. în cursul zilei de joi, în orașul Cordoba, de unde ne-a parvenit și 
imaginea de mai sus, s-au produs ciocniri între muncitorii greviști de la uzina de automobile și poliție, care 

s-au soldat cu rănirea a peste 60 de persoane și arestarea altor 50.

încheierea lucrărilor
Comisiei economice O.N.U. 

pentru EuropaGENEVA 24 — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : Lucrările celei de-a 25-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa au luat sfîrșit vineri seara. Participanții au adoptat cinci rezoluții inițiate de delegația română sau la care România a fost coautoare. Documentele se referă la dezvoltarea activității comisiei în domeniul industriei chimice, la cooperarea industrială, științifică și tehnică, la stabilirea temelor prioritare de studiu șl, îndeosebi, la dezvoltarea comerțului intereuropean.Rezoluția privind dezvoltarea comerțului Intereuropean pune ac

agențiile de presă

transmit:
W. Brandt în Norvegia. Problemele Pieței comune s-au aflat în centrul convorbirilor pe care le-a avut vineri cancelarul Republicii Federale a Germaniei, Willy Brandt — aflat într-o vizită oficială la Oslo — cu primul ministru, Per Borten, și cu alți membri ai guvernului norvegian. Discutarea problemelor comunitare capătă o semnificație deosebită în urma dificultăților apărute în realizarea proiectului „Nordek". Cancelarul vest-german a discutat, de asemenea, cu personalitățile politice norvegiene despre perspectivele conferinței generale asupra securității europene, ca și despre relațiile Est- Vest.
„Ziua României" • fost organizată la 23 aprilie, în cadrul Tirgulul International „Confort menajer" de la Bruxelles. Țara noastră participă pentru a opta oară consecutiv la acest tradițional tîrg belgian. Cu acest prilej, ambasadorul României la Bruxelles, Al. Lăză- reanu, s-a întreținut cu A. Evers, administrator al tîrgului, și cu •alte o- fictalltățl belgiene in legătură cu dezvoltarea favorabilă a relațiilor co

centul pe necesitatea examinării șl traducerii în practică a unor măsuri eficiente de natură să elimine obstacolele din calea relațiilor comerciale Intre țările europene, să promoveze și să diversifice schimburile reciproce. Alte trei rezoluții, a- doptate de plenara sesiunii, vizează programul de lucru pe termen lung al Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, organizarea activităților comisiei și problemele mediului de viață. Participanții au aprobat raportul secretarului executiv al comisiei, Janez Stanovnik, subliniind importanța intensificării cooperării în toate domeniile între statele continentului nostru.

merciale româno-belglene, asupra perspectivei acestora Tn’ anii 1970— 1971.
Introducerea unui amen

dament Ia constituția 
S.U.A. care să permită 
alegerea prin vot direct 
a viitorului președinte al 
țării- a fost recomandată de Comisia juridică a Senatului. Camera Reprezentanților a adoptat deja un amendament similar. Dacă și Senatul va aproba amendamentul propus va ti nevoie apoi de ratificarea lui de cel puțin 38 de state din cele 50 care compun Statele Unite ale A- merlcit.

Ambasadorul Iordaniei 
Ia O.N.U., Muhammad El-Farra, a adresat președintelui Consiliului de Securitate două scrisori în care îl informează despre noi atacuri ale aviației israeliene. Ambasadorul ior

columbia: Două încercări 

de rebeliune înfrînte
BOGOTA 24 (Agerpres). — Guvernul columbian. a anunțat că forțele armate au zdrobit joi două încercări de rebeliune ale unor militari care susțineau pe fostul dictator Gustavo Rojas Pinilla și au arestat un număr de ofițeri din aviație și armata terestră. După cum s-a precizat la Bogota, una dintre aceste tentative a fost organizată de patru ofițeri de Ia baza militară Tolemeida, iar cealaltă de ofițerii de la baza aeriană Palan- quero. Vineri, situația din țară a fost relativ calmă. Transportul în comun a fost reluat în proporție de 90 la sută. O anumită tensiune mai stăruie ca urmare a arestării unui mare număr de partizani ai lui Pinilla.

danian informează că, din Ianuarie pină în prezent, au fost uciși sau răniți în timpul raidurilor aviației israeliene deasupra teritoriului iordanian peste 100 de civili.
Protocolul primei sesiuni 

a comisiei polono-cubaneze 
de colaborare economică 
și tehnico-științiiică 8 fost semnat la Havana. Conducătorul delegației poloneze la convorbiri, Eu- geniusz Szyr. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost primit în timpul desfășurării lucrărilor comisiei de Osvaldo Doiticos Torradc, președintele Republicii Cuba, cu care a discutat probleme economice și politice de interes reciproc și posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

Celebrul explorator nor
vegian Thor Heyerdahl va 
face o nouă încercare de

VARȘOVIA: Convorbirile 
polono-vest-germaneVARȘOVIA — 24. Corespondentul Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmite: Vineri s-a Încheiat la Varșovia schimbul de păreri dintre reprezentanții guvernelor R.P. Polone și R.F. a Germaniei cu privire la normalizarea relațiilor dintre cele două țări și la principiile în baza cărora trebuie să se realizeze aceasta. S-a stabilit, de comun acord, ca următoarea întîl- nire să aibă loc la Bonn, la începutul lunii iunie. Delegațiile celor două țări au fost conduse de J. Winiewicz, ministru adjunct al afacerilor externe al R. P. Polone, și de G. F. Duck- witz, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al R.F. a Germaniei.
Între 9 și 18 iulie 1970

Adunarea Mondială 
a TineretuluiNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite U Thant a trimis celor 126 de țări membre ale organizației o notă verbală prin care le invită să participe la Adunarea Mondială a Tineretului, ce va avea loc la New York între 9 și 18 iulie 1970. Nota precizează că și teritoriile neautonome indicate de către Comitetul O.N.U. pentru decolonizare (Comitetul celor 24) și Consiliul de tutelă vor fi autorizate să-și trimită reprezentanți la această reuniune.

Manila i cartier al capitalei filipineze lovit recent de un puternic cutremur 
de pămînt

traversare a Atlanticului, urmind să plece din Maroc spre A- merica. Prima încercare de acest fel a lui Heyerdahl a avut loc vara trecută, pe o ambarcațiune din papirus, care a fost denumită „Ra—1". O nouă ambarcațiune de același fel „Ra—2“ — a fost construită în creț In localitatea marocană Safi. Cu ajutorul ei. Heyerdahl urmează întreprindă cea de-a doua încercare de traversare a Atlanticului, în condițiile tn care se presupune că ar fi făcut-o cu milenii in urmă vechii e- gipteni.
se-să

0 ședință festivă consa
crată aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui Al. 
Ioan Cuza 8 tost °rsanizată deFacultatea de filologie romanică a Universității Jagellone din Cracovia, în colaborare cu lectoratul de limbă română din cadrul universității menționate. Viața și activitatea lui Al. Ioan Cuza a fost evocată de Mihai Mitu, lector de limba română la Cracovia, după care a fost citită, în traducere poloneză, povestirea lui Ion Creangă, Moș Ion Roată și Cuza Vodă. în încheiere, participanții au audiat muzică populară românească.

BELGRAD

ȘEDINȚA PREZIDIULUI U. C. I.BELGRAD — Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu,. transmite : La Belgrad a avut loc ședința Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, in cadrul căreia au fost dezbătute probleme referitoare la situația internațională și unele aspecte ale politicii interne a țării.în comunicatul publicat după încheierea ședinței se arată că „Prezidiul U.C.I. a subliniat interesul R.S.F.I. pentru dezvoltarea și promovarea relațiilor cu toate țările socialiste, pe baza respectării principiilor egalității în drepturi, suveranității și neamestecului în treburile interne". în spiritul acelorași principii — se subliniază în comunicat — „trebuie continuată politica de extindere și îmbunătățire a relațiilor și colaborării cu toate celelalte țări, indiferent de orînduirea lor socială". Comunicatul relevă utilitatea lărgirii raporturilor U.C.I. cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate celelalte partide și mișcări democratice care sînt gata să colaboreze pe baza egalității în drepturi.Subliniind utilitatea promovării în continuare a unei politici îndreptate spre realizarea securității europene și colaborării țărilor de pe acest continent, în spiritul egalității în drepturi a tuturor statelor, comunicatul relevă, totodată, necesitatea luptei „împotriva imperialismului și a tuturor formelor de hegemonism".Prezidiul U.C.I. a dezbătut, de a- semenea, unele probleme ale construcției economice și de stat ale R.S.F.I. Arătînd că forța comunității socialiste iugoslave, independența ei și dezvoltarea socialistă de sine

Parlamentul italian a or
ganizat ședințe solemne cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la eliberarea Italiei de sub fascism și nazism. La Palatul Monte- citorio — sediul Camerei Deputaților — parlamentarii au ascultat omagiul adus de Alessandro Pertini, erou al Rezistenței, președintele Camerei, luptătorilor din mișcarea italiană de rezistență. A luat apoi cuvîntul Francesco de Martino, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. La Palazzo Madama — sediul Senatului — a rostit un discurs Amintore Fanfani, care a anunțat că sîmbătă are loc, la sediul președinției republicii, ceremonia aniversării a 25 de ani de la eliberarea Italiei.

Ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Michael
Stewart, a părăsit joi Japonia, după 0 vlzitâ oficials de patru zile- Michael Stewart a fost primit de prințul moștenitor Akihito și a avut Întrevederi cu primul ministru, Eisaku Sato. cu ministrul de externe. Kiichi Aichî, precum și cu alte persoane oficiale. în comunicatul comun dat publicității la sfirșitul convorbirilor se menționează poziția ambelor părți privind posibilitățile de soluționare a conflictelor din Peninsula Indochineză și din Orientul Apropiat. în ce privește retragerea trupelor britanice la est de Suez, problemă ce prezintă interes pentru Japonia, Michael Stewart a declarat că „plecarea trupelor din această zonă nu inseamnă că Anglia nu mai are interese in Asia și că ea nu va trimite din nou trupe atunci cînd situația o va cere, menținîndu-și direct și permanent responsabilitățile în această regiune prin participarea la S.E.A.T.O.

stătătoare „depind In primul rînd de noi inși ne, de creșterea răspunderii tuturor factorilor sociali, în primul rînd a Uniunii Comuniștilor și a organelor sale de conducere", ca și de întărirea formelor specifice de conducere ale statului socialist și egalității în drepturi a popoarelor și minorităților naționale din Iugoslavia, Prezidiul a apreciat că federația iugoslavă, „în conformitate cu principiile Constituției, se dezvoltă ca o comunitate socialistă a popoarelor și minorităților naționale egale în drepturi, care au aceleași drepturi și răspunderi în adoptarea de hotărlri, în crearea și traducerea în viață a politicii stabilite în comun". în condițiile dezvoltării continue și multilaterale a construcției socialiste In Iugoslavia — se arată în comunicat — se întărește rolul diriguitor al partidului.
SESIUNEA ADUNĂRII 
POPULARE SUPREME 
A R. P. D. COREENEPHENIAN 24 (Agerpres). - La Phenian s-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, care a aprobat raportul asupra executării bugetului pe anul 1969 și legea privind bugetul de stat pe anul 1970. Noul buget prevedesporirea fondurilor destinate dezvoltării cu precădere a Industriilor e- lectroenergetică și extractivă, metalurgică, chimică, a construcțiilor de mașini și a materialelor de construcții.Fonduri însemnate sînt alocate, de asemenea, în vederea înfăptuirii măsurilor de sporire a veniturilor reale ale populației, pentru cultură si învă- țămînt.

Festivalul artistic consacrat centenarului nașterii lui V. I. Lenin, care a inceput joi la Moscova, incheie marca sărbătoare a muzicii, dansului și teatrului, care s-a desfășurat timp de două luni in Uniunea Sovietică.In șapte din cele mai mari săli de concert și spectacole din capitala Uniunii Sovietice au a- vut loc joi seara manifestări artistice de prestigiu. Acordurile simfoniei a IX-a de Beethoven au răsunat in sala mare a Conservatorului din Moscova, iar reprezentanți de frunte ai artei teatrale, cinematografice și ai vieții muzicale și-au dat in- tîlnire la spectacolul festiv de Ia Palatul Congreselor din Kremlin.Festivalul se va desfășura pl- nă la 17 mai. Iubitorii teatrului și ai muzicii din capitala sovietică nu-și mai amintesc de o manifestare de asemenea amploare. Cele mai bune orchestre de muzică simfonică, de cameră, de estradă, coruri, ansambluri folclorice și soliști de renume, printre care Sviatoslav Richter, David Olstrach, Leonid Kogan, Zara Doluhanova și alții vor susține concerte șl recitaluri.

1

După cele două săptămîni de inactivitate forțată a Parlamentului în domeniul legislativ, impusă de dezbaterile asupra declara- ției-program prezentată de noul guvern Rumor, viața politică italiană cunoaște în prezent o Intensificare generală. Camera deputați- lor și Senatul țin ședințe plenare și pe comisii, a- bordind o agendă de lucru în care probleme de interes general ocupă un loc central - statutul muncitorilor, amnistia pentru acțiuni întreprinse tn perioada „toamnei fierbinți" sindicale, reforma sistemului de invățămint, măsuri menite să vină în întîm- pinarea cererilor maselor populare privind prețurile, construcția de locuințe, a- sistența sanitară, transporturile publice. Concomitent, partidele politice organizează, In întreaga peninsulă, întruniri publice, conferințe și dezbateri, dînd tot mai mare amploare șl conținut campaniei electorale pentru alegerile regionale si comunale de la 7 iunie.Luările de poziție, înregistrate pină In prezent, confirmă impresia că aceste alegeri, pe lîngă importanța lor evidentă pentru îmbunătățirea organizării statului și a administrației locale, reprezintă un „test" de incontestabilă semnificație politică. De ce ? în primul rînd. însăși reconstituirea coaliției guvernamentale de centru-stînga continuă să fie interpretată de către unele forțe politice doar ca un ..respiro* care a permis numai ..a- minarea marii înfruntări și nicidecum eliminarea acesteia". Aici nu constituie pentru nimeni un secret faptul că rezultatele alegerilor din iunie, la care

vor lua parte circa 34 de milioane de cetățeni, vor da o imagine mal corectă forței pe care o reprezintă în mod real diferitele componente ale formulei guvernamentale de centru- stînga. precum și consistentei diferitelor curente ce continuă să se înfrunte în sinul acestor partide. Verdictul alegătorilor ar putea determina, deci, nu

P.S.U., cu prilejul tratativelor pentru reconstituirea coaliției guvernamentale, se manifestă din nou. chiar dacă nu mal par atit de violente. Preocupat de menținerea caracterului său de „forță de stînga* în guvern, partidul socialist își axează campania electorală tocmai pe acele puncte cu caracter economic și social din programul . gu-

manifeste solidaritatea și la nivel local", renunțînd la „echivocuri" și „deschideri" față de P.C.I. Reține atenția și faptul că forțele de dreapta caută să Impună o atmosferă de intimidare și teamă pre- sînd ca guvernul să adopte măsuri împotriva manifestațiilor de masă, organizate de oamenii muncii.Stingă. și în primul
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numai modificări tn orientarea generală a politicii guvernamentale, ci chiar punerea sub semnul întrebării a menținerii coaliției guvernamentale intre forțe de inspirație ideologică diferită. în această viziune nu este de mirare faptul că polemica intre reprezentanți al P.D.C., P.S.I. și P.S.U. marchează o recrudescență făclndu-1 pe fruntașul republican Biasini să declare că „este necesar să se înlăture toate umbrele care pot amenința solidaritatea majorității guvernamentale". în esență, divergențele manifestate îndeosebi între P.S.I. și

vernamental susceptibile să găsească ecou în rindul maselor. Totodată, a fost înregistrată cu interes declarația făcută de un fruntaș al acestui partid care a spus că „P.S.I. nu poate accepta transpunerea mecanică a formulei de cen- tru-stinga la toate nivelurile, adică In administrația provincială sau comunală și la regiuni, intrucit condițiile locale se deosebesc considerabil de cele centrale". Partidul Socialist U- nltar, după cum a declarat secretarul național P.S.U., Ferri. consideră însă că „partidele de cen- tru-stinga trebuie să-șl

rind comuniștii, acționează cu hotărîre pentru ca să atragă cit mai multe forțe in fluxul spre imprimarea unei orientări noi în politica țării, să dezvolte unitatea de acțiune a forțelor democratice și de stînga, laice și catolice, să demonstreze caracterul Instabil și precar al actualei formații guvernamentale. De asemenea, sindicatele — cerînd guvernului ca angajamentele privind apărarea cuceririlor salariale ale oamenilor muncii și drepturile lor In fabrici să fie respectate — au reluat acțiunile revendicative cu caracter economic și social, organizind greve generale

șl pe ramuri de activitate, atît la nivel național cit și regional.Săptămîna tn curs înregistrează o vie activitate și în rîndurile partidelor politice. Comitetul Central și Comisia centrală de control ale P.C.I. au ascultat raportul ținut de vicesecreta- rul general al P.C.L, Enrico Berlinguer. despre „angajamentul comuniștilor in alegerile regionale șl administrative", în care s-a accentuat necesitatea unei „cotituri In politica națională". care să se bazeze pe transformarea structurilor economice și sociale, apărarea instituțiilor democratice și reînnoirea regimului politic și a organizării statului, o politică externă activă. în favoarea păcii și securității tn Europa și întreaga lume.Comitetul Central al Partidului Socialist a procedat la completarea posturilor devenite vacante In conducerea de partid, ca urmare a intrării în guvern a unor personalități socialiste, analizlnd. totodată, șl tactica partidului în vederea alegerilor de Ia 7 Iunie. Urmează să se întrunească și Direcțiunea P.S.U. care va analiza probleme asemănătoare. Pentru 2 mal este prevăzută ședința consiliului național al P.D.C. a cărui sarcină este stabilirea strategiei partidului pentru campania electorală și trecerea în revistă a rezultatelor obținute prin reconstituirea guvernului de centru-stînga. Și aici problema alianțelor la nivelul regional și comunal va fi examinată tn lumina unor luări de poziție care nu totdeauna concordă cu o orientare rigidă față de forțele de stînga In regiuni și comune.

COMUNICAI COMUN 
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 

LUI 0. WINZER LA BELGRAD
• CELE DOUA PĂRȚI SE PRONUN
ȚA PENTRU ȚINEREA UNEI CON
FERINȚE PRIVIND SECURITATEA

EUROPEANA• BELGRAD 24. — Corespondentul Agerpres Nicolae Plopeanu transmite : Vizita la Belgrad a ministrului de externe al R. D. Germane, Otto Winzer, a luat sfîrșit vineri. In cursul vizitei sale, Otto Winzer a fost primit de președintele Iugoslaviei. Iosip Broz Tito, și a efectuat un schimb de păreri cu secretarul de stat pentru ataâerile externe, Mirko Tepavaț, în legătură cu relațiile dintre cele două țări și problemele internaționale actuale.în comunicatul comun publicat la Belgrad se spune că cei doi miniștri de externe au constatat că relațiile dintre țările lor se dezvoltă cu succes.Miniștrii, relevă comunicatul, au acordat o atenție deosebită Întăririi colaborării și securității In Europa. Ei au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a se angaja activ în această direcție și a sprijini Inițiativele care duc la îmbunătățirea climatului general șl întărirea încrederii și colaborării egale tn drepturi Intre țările europene. Cele două părți se pronunță pentru ținerea unei conferințe privind securitatea europeană, care, prin participarea tuturor statelor europene, ar putea fi o contribuție însemnată la extinderea colaborării intereuropene și la rezolvarea problemelor securității europene. In cadrul convorbirilor s-a subliniat că pentru colaborarea și pacea In Europa o Importanță deosebită o au relațiile normale. întemeiate pe egalitate, dintre cele două state germane.

GAMBIA
s-a proclamat republică
• CORPUL ELECTORAL A APROBAT NOUA CONSTITUȚIE 

A ȚARII

BATHURST 24 (Agerpres). — Statul african Gambia, fostă monarhie constituțională, s-a proclamat joi republică, după aprobarea noii constituții de către corpul electoral. Proiectul de constituție, elaborat de o comisie specială și adoptat de Adunarea Națională a țării în decembrie anul trecut, a fost supus la începutul acestei săptămîni unui referendum popular, în cadrul căruia cetățenii cu drept de vot au fost chemați să se pronunțe în favoarea sau împotriva instituirii regimului republican. Rezultatele oficiale difuzate de Ministerul de Interne, prin intermediul postului de radio Bathurst, a- rată că din cei 120 606 alegători prezentați la vot 84 968 s-au pronunțat în favoarea constituției republicane și a proclamării Republicii Gambia. Acest act major semnifică eliminarea formală a oricăror legături de subordonare a Gambie! față de coroana britanică Prerogativele de președinte al Republicii Gambia vor fi deținute, potrivit prevederilor noii constituții, de actualul premier David (Dauda) Jawara. *
Gambia, fostă colonie și apoi pro

tectorat britanic, fi-a cucerit inde
pendenta la 18 februarie 1965, fiind 
unul dintre cele mai tinere state 
africane Teritoriul tării ocupă o 
fișie de pămint lată de 11 pină la 
32 km, situată de o parte și de alta 
a fluviului Gambia pe o distantă de 
290 km întreaga suprafață a tării, 
10 500 kmp. reprezintă o uriașă plan
tație de arahide, principalul produs

al economiei naționale destinat ex
portului.

Pentru a elimina sistemul tipic 
colonialist al economiei bazate pe 
monocultură, guvernul de la Ba
thurst a adoptat un plan de dezvolta
re pe perioada 1967—1971, precum și 
alte măsuri care să înlesnească li
chidarea înapoierii economice.

Pe plan extern, Gambia militea
ză pentru extinderea relațiilor de co
laborare cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, se pronun
ță pentru consolidarea unității ță
rilor africane, susține mișcările de 
eliberare națională și condamnă regi
murile rasiste din emisfera sudică a 
continentului negru.
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