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CONSTRUCTORII DE MAȘINI 
IN FATA

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Consiliului 

de Stat și a Consiliului de Miniștri cu privire 
la majorarea unor salarii tarifare, reducerea 

și reașezarea impozitului pe salarii 
si alte venituri

Succesele obținute de oamenii muncii din patria noastră .în înfăptuirea politicii partidului au asigurat întărirea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății noastre socialiste, creșterea avuției naționale, dezvoltarea continuă social-economică a țării. Prevederile actualului cincinal se îndeplinesc și se depășesc în toate ramurile economiei.Creșterea venitului național a făcut posibilă sporirea atît a fondului de acumulare, cît și a fondului de consum. Pe baza succeselor obținute în creșterea producției de bunuri materiale, în dezvoltarea continuă a economiei naționale s-au creat condiții pentru îmbunătățirea neîntreruptă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc. Ca urmare a creșterii an de an a veniturilor șalariaților, precum și a generalizării în întreaga economie a noului sistem de salarizare și a majorării salariilor, se îndeplinesc cu succes prevederile Congresului al IX-lea cu privire la sporirea salariului real în actualul cincinal.Analiza corelației create între salariile diferitelor categorii de angajați, pe baza generalizării noului sistem de salarizare, a relevat necesitatea majorării salariilor mici pentru a se asigura un raport mai rațional între veniturile oamenilor muncii, aplicarea tot mai fermă în viața noastră socială a principiilor echității socialiste. Posibilitatea adoptării acestor măsuri s-a creat ca urmare a rezultatelor dobîndite în creșterea producției și productivității muncii, în sporirea eficienței întregii activități economice.Totodată, înfăptuirea consecventă a politicii de dreptate și echitate socială a partidului și statului face necesară îmbunătățirea sistemului de așezare a impozitului, pe baza principiului progresivității, în raport cu veniturile realizate.Pe aceste căi se va asigura o nouă ridicare a nivelului de viață al șalariaților cu venituri mai reduse, o mai justă aplicare a principiului socialist de repartiție.Ținînd seama de cele de mai sus, 

Comitetul Executiv al Comitetului Central al P.C.R., Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri hotărăsc :1. Cu începere de la 1 mai 1970 salariul tarifar minim pe economia națională se stabilește la 800 lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 14,3 la sută față de salariul minim de 700 lei stabilit în august 1967.De la aceeași dată se majorează toate salariile tarifare de pînă la 1200 lei lunar. Majorarea se va face pe grupe de salarii, acordîn- du-se creșteri mai ridicate angaja- ților cu salarii tarifare de pînă la 1 000 lei.în vederea aplicării acestor măsuri se alocă fonduri suplimentare de salarii de 600 milioane lei anual.2. Salariații care prin majorările prevăzute mai sus depășesc plafoanele de salarii în funcție de care se acordă diferite drepturi sau înlesniri beneficiază în continuare de acestea.3. Incepînd de la 1 mai 1970 se aduc îmbunătățiri sistemului de așezare a impozitelor pe salarii și alte venituri, urmărindu-se aplicarea mai consecventă a principiului progresivității, avantajarea salaria- ților cu venituri mai mici și simplificarea modului de calcul al impozitului.în acest scop veniturile provenite din salariile de pînă la 850 lei ale tuturor categpriilor de angajați se scutesc de impozit.De asemenea, pentru veniturile din salariu realizate începînd cu luna mai a. c. impozitele se reduc după cum urmează :— cu 30 la sută pentru salariile între 850—900 lei;— cu 20 la sută pentru salariile între 901—1 000 lei;— cu 11 la sută pentru salariile între 1 001—1 100 lei;— cu 3 la sută pentru salariile între 1101—1 210 lei.Prin aceste reduceri salariații cu cîștiguri de pînă la 1 200 lei vor beneficia de venituri suplimentare de circa 350 milioane lei anual.Impozitele pe veniturile între 1 200 și 1 700 lei provenite din salarii rămîn nemodificate.

Se vor recalcula, conform principiului progresivității, impozitele pe veniturile provenite din salarii de peste 1700 lei, veniturile suplimentare obținute peste cele realizate din activitatea de bază, precum și veniturile dobîndite din lucrări literare, artistice, științifice și din alte activități.4. Consiliul de Miniștri va elabora măsurile de aplicare a prevederilor prezentei hotărîri.
★Ca urmare a majorării salariilor, a scutirii și reducerii impozitelor, salariații cu venituri de pînă la 1 200 lei lunar — în număr de peste două milioane — vor beneficia anual de venituri suplimentare de aproape un miliard de lei.Prin majorarea salariilor și a- plicarea noului sistem de salarizare, precum și prin aplicarea măsurilor din prezenta hotărîre, se asigură creșterea veniturilor sala- riaților din țara noastră cu peste 12 miliarde lei anual. Această realizare de seamă a societății noastre exprimă preocuparea neslăbită a partidului și guvernului pentru îmbunătățirea condițiilor de viață materială și spirituală a oamenilor muncii, pentru ridicarea nivelului de civilizație a întregului nostru popor.Creșterea în continuare a standardului de viață al celor ce muncesc depinde nemijlocit de succesele pe care le vom realiza în creșterea producției materiale, în perfecționarea conducerii, planificării și organizării economiei, în sporirea avuțjei naționale, în realizarea programului de înflorire a patriei elaborat de Congresul al X-lea al partidului.Comitetul Central al partidului, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri își exprimă convingerea că oamenii muncii din țara noastră vor depune eforturi sporite pentru a obține noi și noi succese în dezvoltarea economiei și culturii, în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Al 200000-LEA
AUTOCAMION

SARCINILE ÎNCREDINȚATE DE PARTID VOR FI ÎNTRU TOTUL ÎNDEPLINITE; PE 
ȘANTIERELE DE AMELIORARE A TERENURILOR AGRICOLE LUCREAZĂ Șl VOR LU
CRA TOT MAI MULTE MAȘINI Șl UTILAJE ROMANEȘTI CU RANDAMENT SUPERIOR

BRAȘOV (corespondentul „Scînteii"). — Ieri, în jurul orșj 15, de pe banda de montaj a Uzinei de autocamioane din Brașov a coborît cel de al 200 000-lea autocamion produs aici. în cei circa 16 ani de fabricație, uzina brașoveană a realizat 14 tipuri de autocamioane, în 36 de variante, expresie elocventă a progreselor

considerabile înregistrate de industria noastră de autovehicule. Producția uzinei va atinge in acest an 36 000 autocamioane și tractoare, realizîndu-se astfel sarcinile țrasate de partid.
REALIZĂRI

ALE CONSTRUCTORILOR
CRAIOVENICRAIOVA (coresp. „Scînteii"). De la începutul anului și pină in prezent, colectivele de muncă din cadrul I.C.S.M. Craiova, cea mai mare întreprindere de construcții din țară, au realizat o producție a cărei valoare se ridică la peste 220 milioane iei, cu 10 milioane mai mult deeit sarcinile de plan pe 4 luni. în această perioadă au fost date în folosință 7 importante obiective industriale și social-culturale, între care Fabrica de bere, Fabrica de lapte, complexul turistic din Craiova și altele.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază, la Predeal, pe ministrul afacerilor externe al Islandei, Emil Jonsson.Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Pungan, ambasadorul României în Islanda.Au fost de față Petur Thorsteins- son, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe al Islandei, și Od- dur Gudjonsson, ambasadorul"Islandei în România.

După cum se știe, Programul național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului in anii 1971—1975 și prevederile generale de perspectivă pînă în 1985 urmăresc rezolvarea unor probleme de însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea agriculturii la nivelul și în ritmul solicitate de progresul necontenit al economiei noastre. El se circumscrie in complexul de obiective stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R. pentru accelerarea procesului de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii în țara noastră.înfăptuirea unui program de o a- semenea amploare presupune, înainte de toate, o colaborare strînsă și sistematică între agricultură și alte sectoare ale economiei, mai ales cu industria construcțiilor de mașini. Ea necesită, în afară de însemnate cantități de materiale, un mare volum de utilaje și echipamente. Tocmai de aceea, la plenara C.C. al P.C.R. din 17—19 martie a.c. s-a subliniat că este absolut necesar ca uzinele din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să depună eforturi mai intense pentru a asigura agriculturii întreaga gamă de mașini, instalații și -utilaje de calitate superioară necesare vastelor lucrări de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului.

Președintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, 

va face o vizita oficială în Rumania
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Zambia,

în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, au fost discutate probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre România și Islanda, exprimîndu-se dorința ca raporturile de colaborare economică și cultural-științifică dintre cele două țări să înregistreze noi progrese.Totodată s-a făcut un schimb util de păreri asupra unor probleme actuale ale situației internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri al României a reținut pe ministrul islandez la dejun. (Agerpres)

Ing. Iosif OPRIȘ 
adjunct al ministrului industriei 

construcțiilor de mașini

Ministerul nostru, centralele industriale, uzinele de specialitate înțeleg pe deplin proporțiile și însemnătatea sarcinilor ce le revin în realizarea manilor acțiuni preconizate de partid în agricultură. în mod concret, pe de o parte este vorba de sporirea substanțială a volumului producției. „tradiționale" de agregate de pompare, instalații de irigat prin aspersiune, armături speciale, garnituri și diverse utilaje terasiere. Pe de altă parte, cu deosebită acuitate se pune problema asimilării cit mai operative în fabricație a unor noi echipamente și utilaje tehnologice necesare amenajărilor de irigații, cum ar fi, bunăoară, dispozitivele de măsură și protepție pe rețelele de conducte, anumite aparataje și instalații de automatizare, electropompe cu caracteristici specifice, motoare electrice capsulate necesare amenajării — ca soluție cu mari avantaje economice — a stațiilor de pompare fără suprastructură și altele.în scopul înfăptuirii în cele mai bune condiții a acestor sarcini com-

fKenneth David Kaunda, împreună cu soția, va face o vizită oficială în România între XI și 15 mai 1970. 
puncte de vedere

Valorile autentice 
ale culturii refuză 
creația-duplicat

plexe, organismele de resort ale ministerului nostru elaborează în prezent un plan de acțiune cu măsuri practice care vizează satisfacerea din toate punctele de vedere a cerințelor agriculturii. începind din acest an, o serie de uzine au sarcini de plan substanțial sporite la producția de pompe, buldozere, nivelatoare, excavatoare, aspersoare, tractoare pe șenile (de 65 și de ' 130. CP), scre- pere, echipamente tehnologice pentru mecanizarea operațiilor de u- dare a culturilor etc. Aceste sarcini vor spori, desigur, în continuare, pe măsura cererilor concrete ale beneficiarilor. S-au luat și se iau, de aceea, măsuri de aprovizionare teh- nico-materială corespunzătoare, așa incit realizarea acestor sarcini să nu depindă, practic, decit de buna organizare a producției și a muncii in respectivele întreprinderi. în actualul cincinal a crescut simțitor capacitatea de producție a uzinelor în al căror program de fabricație intră, între altele, utilaje și echipamente destinate irigațiilor. Dacă, bunăoară, în 1965 se produceau doar 20 000 de pompe, în 1970 se produc 70 000. iar în 1975 se vor putea livra 90 000 de pompe. Problema nu este însă doar de a spori, in continuare, participarea unor întreprinderi ca „Armătura" din Cluj sau Uzina de utilaj petrolier din Tirgoviște la înfăptuirea programului național de gospodărire a apelor, ți și de a extinde actualele capacități de producție, de a adinei specializarea și profilarea întreprinderilor care execută asemenea utilaje. Ca atare, chiar din acest an vom intensifica acțiunea de extindere și specializare a întreprinderii „Ceahlăul" din Piatra Neamț în utilaje destinate irigațiilor.Pentru ca ministerul nostru, centralele industriale și fiecare uzină constructoare de mașini în parte să-și poată spori producția de utilaje necesare agriculturii în perioada imediat următoare, considerăm, insă, absolut necesar ca, sub coordonarea directă a Comitetului de Stat al Planificării, beneficiarii să stabilească cifre cit mai stabile privind necesarul — eșalonat în timp — de utilaje și echipamente pentru lucrările de
(Continuare în pag. a IlI-a)

SEMĂNATUL PORUMBULUI
AVANSEAZĂ RAPIDSemănatul porumbului avansează rapid în toate județele. Folosind din plin timpul prielnic, lucrătorii din întreprinderile a- gricole de stat, din cele pentru mecanizarea agriculturii, membrii cooperativelor a- gricole au reușit ca în ultimele zile să în- sămînțeze suprafețe mari, iar pe alocuri chiar să încheie această lucrare. In legătură cu desfășurarea semănatului, corespondenții „Scînteii" informează :Tulcea. în cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat din județ s-a

încheiat semănatul porumbului pe o suprafață de 64 100 hectare. Au mai rămas de însă- mînțat circa 4 500 hectare situate în lunca și Delta Dunării, unde terenul are o umiditate excesivă. La direcția agricolă se consideră un rezultat bun faptul că semănatul porumbului s-a încheiat în numai 11—12 zile, iar calitatea lucrărilor este superioară. Acum, în județul Tulcea se !n- sămînțează ultimele suprafețe cu soia - și fasole.Dolj. Zilele acestea noi cooperative agricole, printre care „Dru

mul lui Lenin" și „7 Noiembrie" din Bîrca, Timburești, Nedeea, Smîrdan, Tunarii Vechi și altele au terminat semănatul porumbului. Pină în seara zilei de 27 aprilie a.c. 28 de cooperative a- gricole au raportat că au încheiat această lucrare. Suprafețele în- sămînțate reprezintă peste 82 000 ha, adică 60 la sută din plan. Se apreciază că pînă la sfirșitul săptămînii. majoritatea cooperativelor agricole din sudul județului vor termina de însămințat întreaga suprafață cu porumb.
Telegramă
Maiestății Sale HIROHITO

Împăratul Japoniei TOKIOCu ocazia zilei de naștere a Maiestății Voastre, sărbătoarea națională a Japoniei, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate Maiestății Voastre, de prosperitate și bunăstare poporului japonez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

LINIILE DE FORȚĂ 

aleargă peste dealuri și munți
Dincolo de tot ceea ce se poate auzi și percepe vizual, dincolo de sirenele remorcherelor care pătrund în avantportu- rile ecluzei, dincolo de alunecarea înaltă a podurilor rulante din incinta centralei electrice și de structura masivă a barajului, mișcarea diurnă a șantierului Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier include și o semnificație sesizabilă numai printr-un efort anticipator. Sub privirile noastre se zămislește de pe acum nucleul incandescent al unei comete, a cărei trenă strălucitoare se va Întinde de-a lungul și de-a latul țării, prin ramificațiile sistemului energetic național.Descindem în Gura Văii, localitate care, prin forța împrejurărilor, și-a dizolvat ființa modestă de altădată in retortele unor ample prefaceri. De-aici, intr-un e- licopter, urcăm spre baraj. Ținta pe care ne-am pro- pus-o : stația de transformare și conexiuni de 400/220/110 kV și liniile e- lectrice aeriene. Orizontul imediat al acestui nod de distribuție energetică : bornele celor șase hidroagre- gate pe care montorii Porților de Fier le implantează în corpul barajului. Ca

blurile care, unind aceste borne cu stația de transformare și conexiuni, se pregătesc să se strecoare pe sub patul de rocă al a- vantportului aval, prin tu- nele străpunse din timp, vor lucra la o tensiune de 220 kV.întîiul interlocutor : Eu

talice colectoare și separatori de 220 kV, urmînd a fi acționați de dispozitive motoare tip A.S.E., fabricate pentru prima dată în țara noastră de către uzinele „Electroputere" din Craiova. Soluția de ansamblu a proiectului, dictată de lipsa de spațiu — inclu-
• PREZENȚE NOI ÎN LUMEA PORȚILOR DE 
FIER : CONSTRUCTORII LINIILOR DE ÎNALTĂ 
TENSIUNE • ELICOPTERUL CEL DE TOATE 
ZILELE... • TEMERARII DIN CARPAȚI LA 
ÎNTÎLNIREA CU DUNĂREA • CUM SE FĂU

REȘTE TRENA UNEI COMETE

gen Popescu, inginer-șef adjunct al întreprinderii „Electromontaj" din Sibiu, colectiv care și-a asumat întregul volum al lucrărilor specifice din cadrul șantierului, precum și o parte substanțială a traseelor de linii electrice aeriene aferente. Ne aflăm in incinta stației de transformare și conexiuni a hidrocentralei și înaintăm de-a lungul lizierei unei veritabile păduri de cadre metalice tip cheson, bare me

zînd premiere industriale și în ceea ce privește sistemul de susținere a barelor colectoare și tipurile de transformatori de curent ce vor fi utilizați — preconizează prelungirea acestei păduri în care vor foșni tensiunile curentului electric pe o distanță de 800 de metri în aval de baraj. A- poi, ingeniozitatea pe care proiectanții și montorii o învestesc in această lucrare de • anvergură transpare, în egală măsură, și in pla

nul detaliilor. Prin descentralizarea protecțiilor și a sistemelor de comandă, de pildă, se va realiza o importantă reducere a cantității de cabluri secundare, iar din faptul plasării panourilor în celulele din exteriorul clădirilor va rezulta o substanțială micșorare a gabaritelor sălilor care adăpostesc aparatura de înaltă tensiune.Ne aflăm, cu alte cuvinte, intr-un loc în care concepția energetică și industria electrotehnică românească își verifică din punct de vedere practic înalta tehnicitate, experiența și maturitatea. Totodată, stadiul lucrărilor — stațiile de 220 kV aval și 110/6 kV sint în curs de ekecuție și către sfirșitul acestui an va începe montajul stației de 400 kV — probează capacitatea oamenilor de a se a- dapta unor soluții constructive inedite, elanul cu care abordează lucrări unice în cariera lor.întoarcerea elicopterului ne distrage atenția, ne răsucim privirile spre cerul plumburiu, sub faldurile căruia libelula din oțel își
Mihai PELIN

(Continuare în pag. a U a)

Edgar PAPU

Am avut prilejul să formulăm și altădată ideea că o cultură, in speță o literatură, ce tinde să-și creeze un prestigiu de universalitate, trebuie — pe lingă îndeplinirea condiției obligatorii de a-și respecta originile, de a-și dezvolta cu consecvență tradițiile — să fie la curent cu ultimele cuceriri obținute și în alte părți. Subliniem că ponderea ideii nu este atrasă de termenul ..ultime", ci de termenul „cuceriri". Rațiunea acestei precizări se vede dictată de faptul că prea adesea se confundă noțiunea de „progres literar" cu aceea de simplă „modă literară". La noi, o atare confuzie se poate surprinde îndeosebi printre tineri, uneori printre cei de tot tineri, care n-au ajuns încă în stadiul în care și-ar putea aduna în volum producțiile răzlețe, diseminate prin diverse publicații.în principiu, atunci cînd nu trădează impostura, nu am avea reticențe față de obiectul propriu-zis al modei, ci împotriva funcțiunii pe care ajunge să o îndeplinească. Un asemenea obiect nu se lasă mînuit de om, ci vrea el să minuiască omul, să-și facă dintr-însul un adevărat sclav. Omul robit țnodei se reduce la funcțiunea comică de manechin cu resort, lăsindu-se purtat, în cea mai perfectă pasivitate, de capriciile modei venite din alte părți. Dar dacă fenomenul poate fi, în mod general, apreciat ca ridicol-comic, el devine îngrijorător pe planul special al literaturii și artei, fiindcă subminează înseși notele esențiale ale valorii artistice.Am privit pînă acum, sub aspectul împrumutului de la alții, numai varianta extremă, înclinația către o regretabilă denaturare a artei. Sint, desigur, și tineri poeți, care, din ecourile străinătății, disting, cu o mai precisă intuiție a valorilor, simpla „modă literară" de efectivul „progres literar", singurul de care se și lasă atrași. Să nu ne grăbim, totuși, să-i aprobăm în mod global. Discernămîntul cu care știu să desprindă anumite aspecte valabile din variatul caleidoscop al actualităților de circulație mondială se cere cu obligativitate asociat și cu un al doi-'

lea discernămînt, acela de a vedea dacă asemenea aspecte sint și asimilabile pentru noi. Ceea ce nu se face adeseori. In sectorul economic, putem importa o mașină străină ireproșabilă, dar dacă ea nu se adaptează la sistemul nostru de instalații, ră- mîne un simplu obiect spectaculos, de decor, neintegrat în procesul productiv. Interesul nostru nu este numai să avem acea mașină, ci și ca ea să ne servească. Un raționament similar devine deopotrivă de operant și pe plan literar. Există tipuri de realizări artistice pe care le putem aprecia în sine, fără a descoperi, insă, intr-însele acele calități speciale care ne-ar îngădui să le atașăm de ființa noastră spirituală. Transplantate la noi, ele se irosesc in afara oricărui proces viu de creație. Nu este, deci, suficient să se invoce valoarea unor inițiative străine ; ele se mai cer și selectate in funcție de necesitățile noastre.Dar să trecem și la ultimul caz. Există în lume cuceriri artistico-lite-
(Continuare în pag. a IV-a)
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■FAPTUL! 
iDIVERSi 
i~- - - - - 1I Daca

il mtilmți...• Nu de mult, în orașul Timi- Ișoara a fost săvîrșit un omorcu jaf. Autorul — Avram Arde- I leanu. născut la 13 mai 1949. cu ' domiciliul stabil in comuna Bo- ■ Irod-Bihor — a dispărut însă și,cu toate eforturile făcute pînă I acum, nu a putut fi găsit. Pen-
Itru prinderea lui se pare că este I nevoie și de concursul cetățeni- ] lor. In acest scop, cei ce-1 vor ’
Iîntilni (infractorul are 1,65 m I înălțime, este șaten, cu fața ro- I‘ tundă și fruntea proeminentă, I obișnuiește să cînte la vioară . Iprin localuri) sint rugați să a-. nunțe organele de miliție.
| Oțelul „n-a I 
| înghețat** |

0 ÎNTREBARE CĂTRE ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ DE PARTID VASLUI: întrecerea pentru

I
I

Hala de turnare a Combinatului siderurgic Reșița. Ca la un semnal, toți oțelarii și-au ațintit privirea spre macaraua nr. 30. Brațul ei înțepenise în aer, în timp ce în cîrlig se afla o oală plină cu oțel lichid. Toate încercările de a o lăsa jos sau de a o îndrepta spre lingotiere au eșuat. Șarja putea „să înghețe" suspendată. Veniți în grabă la fața locului, electricienii conduși de Iosif Sepiei au constatat că se arsese un motor de la radiatorul de 175 tone. Trebuia să fie înlocuit, dar nu mai era timp pentru această operație. Electricienii au scos motorul ars din circuit și au încercat să pună macaraua in mișcare doar cu cel ce mai funcționa. După citeva minute toți răsuflau ușurați. Prin manevre lente, dar sigure, oțelul era turnat in lingotiere, fiind salvat in întregime de la rebut.

Cum își exercită
comitetele comunale

MOTOR

Atențiune, turiști:

CAMPINGURI NOI

înfrumusețarea orașelor

DEZVOLTAREA AGRICULTURII ?

I
I
I

Călători
cu amnezie

I
I
I

Se vor fi supărat pe gazde ? Din cite se pare, n-au avut motive. Pentru că, la hotelul „Dacia" din Satu Mare, au fost primiți cu ospitalitate și lăsați apoi să plece, chiar fără a mai trece pe la casieria unde se onorează cazarea. Să fi fost luați cu graba și să fi uitat de o asemenea o- bligație ? Se poate, dar trec zilele și săptămînile în goană, iar dumnealor (Paraschiva Fărcuț din Oradea, str. Robespiăre 5, Lobi Derjci — din Timișoara. Gheorghe Arba din Vima Mică — Lăpuț sau Nicolae Miron din București, str. Putnei 6) nici gind să le treacă „amnezia". Așteaptă, musai, tratamentul adecvat ?

I
I
I
I
I
I

I
I
I
| Ocoliți

I
I

I Dumbrava
I
I

I Narciselor!
100

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Imensul covor de peste 
ha al narciselor din dumbra
va cu același nume de la poa
lele munților Făgăraș era vizi
tat pină acum, in fiecare pri
măvară. de circa '300 000 de tu
riști. De fiecare dată insă — in ciuda măsurilor de ocrotire 
luate in ultimii ani (un peri
metru de 87 ha a fost împrej
muit, s-a reglementat accesul 
autovehiculelor) — aceste pele
rinaje s-au soldat cu urmări 
dintre cele mai nedorite. In- 
trind in perimetrul rezervației, 
aproape toți musafirii porneau 
la întrecere pentru ruperea unui 
număr cit mai mare de flori — 
multe fiind smulse din pămînt 
cu bulbi cu tot. Din cauza a- 
cestor ..culegători" — ca să nu 
dăm friu liber indignării și 
să-i numim, așa cum ar trebui, 
huligani și sălbatici — narcisele 
s-au rărit atît de mult, incit 
acum sint amenințate de pe
ricolul de a dispărea definitiv. 
Plantele au absolută nevoie de 
un răgaz pentru regenerare. De 
aceea, pentru o perioadă de cir
ca 2 ani. organele locale ale ju
dețului Brașov au fost nevoite 
să suspende orice excursii la 
Dumbrava Narciselor. Trist, 
dar necesar.
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Drum bun,
tinerilor

I
I
I
I
I
I

soți!Deși la o virstă înaintată (el 
— 64 de ani ; ea — 54), Gheor- 
ghe Păun din Craiova, str. Al- 
bișoarei nr. 30, a pornit, de 
curind, împreună cu soția, in
tr-o lungă drumeție. intenția 
lor. frumoasă și plină de tine
rele, este să facă turul României 
mergind pe jos. Sosit’, la 
Severin, cei doi temerari 
meți au vizitat o serie de 
tigii istorice, printre care 
muzeul Porțile de Fier. La 
care li s-au oferit din 
muzeului două fragmente 
cărămizi romane, provenite din 
castrul Drubeta. De altfel, 
Gheorghe Păun nu este la prima 
sa drumeție, în anii 1930-1937 
el a făcut turul Europei pe bi
cicletă. Mărturie stă jurnalul 
de călătorie din acei ani in 
care se află și un autograf al 
lui N. lorga. dat la. Veneția, in 
piața

Tr. 
dru- 
ves- 

fi 
ple- 

partea 
de

San Marco, in 1937.

I

I
I de :
I
I

Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențilorcu
„Scîntoii"

I

I

Importantele hotărîri ale plenarei _.Ț. J P.C.R. din martie a.c. sînt menite să exercite o puternică in- asupra întregii evoluții a ....... economico-sociale a satelor. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la plenară, realizarea acestor sarcini de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea economiei naționale depinde de felul în care organele și organizațiile de partid vor ști să unească eforturile oamenilor muncii, să stimuleze entuziasmul și energia lor creatoare. O deosebită însemnătate pentru realizarea programelor adoptate de plenară are ridicarea la un nivel și mai înalt a conducerii de către partid a întregii activități din agricultură. Este lesne de înțeles, în aceste condiții, rolul important care revine in această privință comitetelor comunale de partid.Investigațiile întreprinse în mai multe comune ale județului Vaslui au confirmat că cea mai eficace cale de realizare a sarcinilor economice, politice, cultural-educative la sate o reprezintă întărirea vieții interne de partid, intensificarea activității organizațiilor de partid sătești.După cum am fost informați la comitetul județean de partid, în acest an a fost încredințat pentru prima oară fiecărui comitet comunal de partid, planul de producție, cu indicatori tehnico-economici pe ansamblul comunei și pe fiecare cooperativă agricolă de producție în parte. Scopul măsurii este lesne de înțeles : spre a conduce competent, cu deplină răspundere economia comunei este nevoie de cunoașterea precisă a sarcinilor pentru a se asigura adoptarea din timp a celor mai corespunzătoare măsuri (atît pe planul activității politico-educative, cît și al celei organizatorice de partid) în vederea îndeplinirii lor.Or, se pare că tocmai acest lucru este uneori mai puțin înțeles. Nu am întîlnit în nici una din comunele vasluiene vizitate comitete comunale de partid care să-și fi propus să examineze activitatea consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole pentru îmbunătățirea raportului dintre venituri și cheltuieli, diminuarea cheltuielilor pe unitatea de produs, perspectiva de profilare a unităților agricole, sau alie aspecte majore ale economiei comunei. Numeroase comitete comunale de partid cuprind abia parțial sfera de activitate care le revine în mod firesc ; locul unei viziuni de ansamblu asupra fenomenelor noi in viața satului îl ia munca curgntă, de 1 campanie, inclusiv tendința de a se substitui comitetelor de partid din cooperativele de producție sau din instituțiile comunale în îndeplin'rea atribuțiilor specifice ale acestora.Edificatoare în acest sens sînt, credem, următoarele două exemple, în comuna Șuletea, cu o singură cooperativă agricolă, comitetul comunal de partid a analizat în plenara sa din martie măsurile luate pentru pregătirea campaniei de primăvară. Desigur, merită subliniată importanța acestei teme aflate „la ordinea zilei" : totuși este greu de înțeles de ce o asemenea analiză n-a fost efectuată de comitetul de partid din cooperativă, căruia îi revine în mod firesc răspunderea mobilizării eforturilor cooperatorilor spre a asigura buna desfășurare a campaniei agricole. De altfel, efectele vorbesc de la sine : în loc ca secretarii organizațiilor de bază, specialiștii, brigadierii, membrii consiliului de conducere al cooperativei să examineze împreună măsurile pe care să le adopte in cadrul unei acțiuni de care, de altfel, sînt direct răspunzători (comitetului comunal de partid revenindu-i datoria de a ajuta la pregătirea temeinică a acestei analize), ei au fost puși în situația de a participa la ședința „de la comună" în calitate de... invitați, ca și cum s-ar fi simțit nevoie de un auditoriu mai numeros.Metode formale de muncă se întilnesc și în activitatea biroului comitetului comunal de partid din Viișoara. Ce acțiuni importante a întreprins acesta în ultimul timp ? Am aflat că a analizat activitatea celor două cooperative agricole în sectorul zootehnic. Dar la o lună după efectuarea analizei, în ce măsură sînt

C.C. alfluență vieții
acesteia chiar care a consti- Am fost la din Viișoara.

(Urmare din pag. I)caută locul de aterizare. A- poi, însoțiți de inginerul Ion Caragea, șeful de lot al stației, de maistrul Ilie Col- hon și de șeful de echipă Ernest’ Schwartz, ultimii doi veterani ai șantierelor de pe Argeș și Lotru, revenim la imaginile somptuoase ale pămintului. O nouă deplasare în imperiul barelor colectoare, al transformatorilor și al separatorilor de înaltă tensiune ne prilejuiește cunoștința cu șeful de echipă Alexandru Enache, trecut și el prin școala Argeșului și, apoi, cu maistrul Dumitru Mandan, care a descins aici din Valea Jiului. întreprinderea care ii reunește sub semnul aceluiași notabil efort îți desfășoară activitatea în 11 dintre județele țării. Nu în- timplător reputația ei se justifică prin chiar itinerarele urmate de acești oameni, bronzați de vintul înălțimilor, care din cînd în cînd se desprind de scoarța pămîntului pentru a se antrena in salturi prelungi spre cote tnaccesibile mijloacelor terestre de transport, sau în ripele adinei dintre dealuri.„Din bornele stației de 400/220/110 kV pe care o e- dificăm după un proiect alcătuit pe baza metodei drumului critic — ne dezvăluie inginerul Ion Caragea orizonturile spre care hidro-

cunoscute concluziile în sectorul zootehnic, tuit obiectul analizei 2 grajdurile cooperativei Se înalță aci construcții noi, moderne. Inginerul Emil :3urdu relatează că în primele luni ale anului, pe baza măsurilor de Îmbunătățire a furajării animalelor, a măsurilor preconizate in documentele plenarei U.N.C.A.P., producția de lapte s-a dublat față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Lucruri demne de laudă și, probabil, ne-am spus, analiza efectuată de biroul comitetului comunal și-a propius să consolideze aceste progrese, 6ă facă din ele un nou imbold spre rezultate superioare.Cerem relații în această privință secretarului organizației de bază din sectorul zootehnic al cooperativei. Gh. V. Gociu. în zadar încearcă Mihai Florea, secretarul comitetului comunal de partid, inginerul șef al
viața de partid

C.A.P., Mihai Ghilț, și președintele consiliului popular al comunei să-i „amintească" de hotărîrile adoptate în acea ședință a biroului. Omul spune deschis : nici măcar n-a aflat că o asemenea ședință ar fi avut loc...Iată, așadar, cum substituirea, preluarea atribuțiilor comitetului de partid din cooperativă și a biroului organizației de bază din sectorul zootehnic au făcut ca ecoul ședinței biroului comitetului comunal de partid din Viișoara să se stingă în filele procesului verbal. Dacă după un interval de o lună secretarul organizației de bază din însuși sectorul care a constituit obiectul analizei nici măcar nu a aflat despre intențiile comitetului comunal de partid, îa ce te poți aștepta din partea celor 23 de membri ai organizației respective, care aveau datoria de a aplica în viață măsurile adoptate ?Acceptînd justificarea că asemenea fenomene de substituire se observă mai greu din... interior, se pune întrebarea :' instructorul teritorial, ceilalți activiști ai comitetului județean de partid, nu găsesc că ar fi fost necesar să ajute ca lucrurile să fie privite printr-o optică firească ?De altfel, lipsa unei îndrumări sistematice a muncii comiteteloț comunale de partid se resimte și în faptul că ele continuă să se ocupe, ca la începutul activității lor, doar de o arie îngustă de probleme. La Viișoara, Șuletea, Murgeni ș.a., temele de analiză, cu anumite excepții, se repetă monoton de Ia un an la altul : desfășurarea campaniilor agricole — în primăvară, vară și toamnă, munca organizațiilor de masă, discutate separat, sindicat, D.T.C., comitetele de fernei... N-am găsit măcar un singur comitet comunal de partid care, din considerente de „economisire" a ședințelor și de ridicare a eficienței lor, să-și fi propus să analizeze în mod cuprinzător, nu „pe felii", modul in care își îndeplinesc îndatoririle membrii de partid aleși in conducerea organizațiilor de masă și obștești.Revenind la aspectele privind modul în care comitetele comunale de partid îmbină preocupările curente -- ale campaniilor, de pildă — cu cele de perspectivă, am căutat să aflăm ce loc ocupă în preocupările acestora sistematizarea localităților rurale — acțiune de mare anvergură, cu profunde implicații asupra dezvoltării' satului socialist. Fe ansamblul județului s-au obținut in acest domeniu progrese apreciabile dacă avem în vedere volumul lucrărilor de proiectare executate ; la comune, însă, această operație continuă să fie privită ca o chestiune pur administrativă, de competența exclusivă a consiliilor populare (care, la rîndul lor, o țin sub cheie, în seifuri) deși, încă de la constituirea comitetelor comunale de partid, se precizase că sistematizarea comunelor va trebui să constituie una din principalele lor preocupări.
■ H ■ ■centrala va debita lumină și forță — vor porni mai multe linii electrice aeriene, dintre care unele adevărate magistrale energetice. Cea care va racorda hidrocentrala cu stația din Țurnu-Se- verin, proiectată pentru o tensiune de 220 kV, va infuza in sistemul energetic național, incă în cursul acestui an. curentul pe care îl

excm- cu to-Departe de a reprezenta un piu singular, discuțiile purtate varășul Gheorghe Izvoreanu, locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid din Șuletea, sint edificatoare in această privință. Știa, în legătură cu sistematizarea doar că, undeva și cîndva, se va construi o baie comunală, că terenul unde va fi amplasată brutăria comunală s<f află în vecinătatea casei sale, că locul pentru construcție este liber așa incit în luna august a acestui an va simți venind dintr-acolo miros de pîine proaspătă. Iată insă că președintele consiliului popular comunal, Constantin Bocman, ne spune că brutăria este prevăzută să fie construită abia în ...1972. Mai mulți țărani cooperatori arată că, dacă in urmă cu doi-trei ani s-a tot discutat despre brutărie, acum lucrurile au rămas baltă. „Totul depinde de C.A.P." — a tras concluzia tovarășul Izvoreanu. ca și cînd rolul comitetului comunal de partid ar fi de observator pasiv, care așteaptă să vadă ce și cum se va mai întimpla...A conduce întreaga activitate economică, politică, socială, culturală a comunei înseamnă, înainte de toate, a interveni cu inițiativă și autoritate în soluționarea problemelor care se ivesc. ----- -geni munți de saci cu grîu ce așteptau să fie măcinați, alături de grămezi de saci cu făină care așteptau să fie ridicați. O singură ploaie ar fi de-ajuns ca aceste cantități importante de făină să se deprecieze datorită faptului că nimeni nu s-a gîn- dit să le acopere măcar cu folii din material plastic. Este revoltătoare seninătatea (în sensul de iresponsabilitate) cu care președintele consiliului popular comunal, Constantin Alcov, a găsit ieșire din situație : moara deservește și cooperative din comune mâi îndepărtate, așa incit paguba va fi mai mult a altora...Discuțiile purtate la comitetul județean de partid cu primul secretar, tov. Gh. Tănase, precum și cu alți activiști, mi-au dat imaginea amplorii și varietății acțiunilor inițiate în ultimul timp pentru dezvoltarea agriculturii județului. Dar, fie că este vorba de extinderea acțiunilor inter- cooperatiste, de concentrarea producției zootehnice și legumicole in unități specializate, cu condiții pptime, de o mai eficientă sprijinire a cooperativelor agricole slab dezvoltate, de acțiuni de schimb de experiență și întrajutorare între fermele de stat și fermele de curind înființate in cooperativele de producție, succesul depinde, în ultimă instanță, atît de planurile elaborate, cit mai ales de activitatea practică a comitetelor comunale de partid chemate să le dea viață.

în preajma morii din se aflau sub cerul Mur- liber

O dată cu renașterea naturii, a sosit și timpul drumeției. Pentru deservirea turiștilor, cooperația de consum dispune de o largă rețea specializată, compusă din unități de alimentație publică (restaurante, braserii, bufete-terasă, cofetării, patiserii) și unități de cazare (hanuri, hoteluri, cabane) care se pregătesc să-și îniîmpine oaspeții. Avînd în vedere dezvoltarea turismului automobilistic, s-a extins mult în ultima vreme și rețeaua de campinguri organizate de cooperația de consum ; numărul unităților de acest fel se ridică la peste 100.Iată cîteva dintre adresele campingurilor cooperației de consum : „Săftica", pe șoseaua București— Ploiești — D.N. 1, la km 22 ; „Românești", pe aceeași șosea, la km 50 ; „Mătăsaru", pe șoseaua București—Pitești — D.N. 7, la circa 60 km de București; „Pădurea Sinești" pe șoseaua București— Urziceni — D.N. 2, la km 31 ; „Pădurea Malu“, pe aceeași șosea, la o distanță de 74 km de București ; „Tupilați", în vecinătatea Hanului Ancuței, pe șoseaua Roman—Fălticeni—Suoeava, la circa 21 km de Roman ; „Rădășeni", pe aceeași șosea, la 1 km de . Fălticeni; „Ilișești", pe șoseaua Suceava—Gura Humorului, la circa 13 km de Suceava ; „Sucevița", în localitatea cu același nume, pe șoseaua Cîmpu- lung-Moldovenesc—Rădăuți ; „Stejarul", în pădurea Fintești, pe șoseaua Dej—Baia Mare, la circa 18 km de Baia Mare ; „Bătuța", pe șoseaua Deva—Arad, la circa 13 km de Săvîrșin ; „Denta", pe șoseaua Timișoara—Stamora Moravița, la circa 6 km de Deta ; „Brusturet" — D.N. 73, km 79, prin Rucăr ; iaț în județul Tulcea — „Căprioara", din localitatea Beș—Cardaș, „Murîghiol" și „Pădurea Topolog".In campinguri se pot închiria corturi, căsuțe sau bungalow-uri ori se pot instala corturile și rulotele proprii, pe terenurile special amenajate. De asemenea, se pot închiria, la prețuri avantajoase, o serie de obiecte gospodărești și de distracție, între care pături, saltele pneumatice, șezlonguri, umbrele de soare, jocuri distractive, veselă. Campingurile sînt dotate cu instalații de alimentare cu apă rece și caldă, dușuri, iluminat electric, iar pentru pregătirea alimentelor stau la dispoziția turiștilor reșouri și grătare. In imediata apropiere a campingurilor sînt amplasate restaurante, bufete, terenuri de sport, ștranduri. Totodată, turiștii automobiliști vor găsi, nu departe de cortul sau bungalow-ul în care vor să se instaleze, terenuri de parcare, stații de întreținere auto, stații de benzină.

CRESC DEPUNERILE 
POPULAȚIEI LA C.E.C.

popu- 
spre 

C.E.C.
creș-

Economiile 
lației depuse 
fructificare la 
sint în continuă 
tere.

In trimestrul 
creșterea, soldului de
punerilor populației 
de la orașe și sate 
pe librete dc econo
mii și pe celelalte in
strumente de econo
misire a fost cu 41,3’/» 
mai mare decit in a- 
ceeași perioadă a a- 
nului trecut, iar creș
terea spltMui depu
nerilor populației de 
la sate a fost cu 59,3*/» 
mai măre: ,

1/1970

Numărul libretelor 
de economii și al con
turilor 
sonale 
primul 
cestui 
200 000, 
martie a.c. la un 
tal de 6 345 748 l 
te de economii și con
turi curente perso
nale deținute de popu
lație. In plus, nume
roși cetățeni "econo
misesc pe obligațiuni 
C.E.C. cu ciștiguri iar 
sute de mii de elevi 
pe foi cu timbre de 
economii și pe cecuri 
de •economii școlare.

curente per- 
a crescut in 

trimestru al a- 
an cu peste 
ajungind la 31 

i to- 
libre-

a declanșat
ofensiva

de primăvarăDe la gara orașului Sibiu, urci panta* „Ursulinelor" și ai ajuns în vechiul centru al orașului, cu „Bruken- thalul", cu străvechiul ■ „Turn al Sfatului" — veritabilă armonie de volume și stiluri arhitectonice, punct de atracție pentru numeroși turiști. încă cinci. minute de mers și te găsești pe artera principală a orașului, Bulevardul Nicolae Bălcescu, cu strucții în stil gotic roc, și, totodată, vie comercială.Dacă in ultimele mini n-ai mai trecut aici, ai senzația că descoperi acum un oraș nou. Linia tramvaiului ce funcționa din 1905 a fost scoasă (și înlocuită cu un traseu de autobuze pe alte străzi), au fost redimensionate și reasfaltate trotuarele și partea carosabilă a străzii, au apărut noi aliniamente de tei, s-au reparat fațadele clădirilor, care în a- ceste zile se zugrăvesc în culori pastel, în maniera arhitecturii inițiale. Și ca un corectiv de „ultimă oră", se înlocuiesc firmele, fecționîndu-șe altele, să pună mai bine în loare stilul fiecărei strucții.— Sibiul e hotărît să aibă din nou satisfacția din anii 1962 și 1965. cind a fost declarat fruntaș pe țară in întrecerea patriotică de gospodărire a orașelor — ne-a spus tov. Constantin Buzdu- ghină, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal. Tot ceea ce se vede pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nu-i decît un crim- pei din înnoirile edilitar- gospodărești în vastul „șantier" de înfrumusețare și gospodărire, deschis în a- eest an pe toată raza municipiului. Multe lucrări se execută. în principal, • din fonduri bugetare (peste 20 milioane lei), insă punctul „forte" în această acțiune este activitatea patriotică a cetățenilor....A doua zi, consiliul popular municipal se întrunea în cea de-a sesiune ordinară, cipala problemă în batere — înfrumusețarea și mai buna gospodărire a orașului. Asistența — sute de deputați și invi- ,' tați — asculta cu interes proiectul de hotărîre prezentat de tov. Aurel Cris-

con- și ba- arterăsăptă-pe

con- care va- con-

Vl-a Prin- dez-

tea, primarul municipiului. Și astfel, planul valoric al muncii patriotice (inițial : 31 milioane) a fost majorat — pe baza propunerilor de- putaților și cetățenilor — la 41 milioane lei, in special prin deschiderea unor noi șantiere de muncă patriotică : regularizarea Văii Săpunului, în dreptul noului cartier de locuințe Hipodrom, și transformarea ei în zonă de agrement; crearea unei alte zone de agrement, în jurul lacului din cartierul Țiglari ; asanarea și regularizarea Văii Aurii și amenajarea, în a- ceastă frumoasă ambianță, a unor terenuri sportive și de joacă pentru copii etc.Cu 41 milioane realizate prin muncă patriotică, Sibiul va avea un cuvint greu de spus în întrecerea din acest an Desigur, cel mai important lucru este realizarea integrală a acestui impresionant volum de lucrări. Garanții sînt. în primul rînd, hotărirea ultimei sesiuni e cunoscută și însușită de cetățeni. O garanție o consti-altătuie faptul că toate noile aprobate de fost cunoscu- locului de (intr-unalucrări sesiune au te la fața către deputați din cele două zile ale sesiunii s-a mers în grup la fiecare viitor șantier de muncă patriotică). Apoi s-au lansat două chemări la întrecere patriotică, una adresată tuturor comitetelor de cetățeni, alta tuturor întreprinderilor și instituțiilor din Sibiu.Cum vedeți, inițiativa și metodele folosite promit, în aceste zile însorite, orașul de pe malurile Cibinu- lui a pornit „ofensiva". Mari grupuri de cetățeni, în frunte cu deputății lor — elevi alături de profesori, muncitori împreună cu ingineri și funcționari — participă la pietruirea de străzi. la întreținerea parcurilor și zonelor verzi, la repararea și vopsirea gardurilor. Pare o repetiție generală la marile acțiuni din Valea Aurie, Valea Săpunului, cartierul Țiglari, șantiere care vor cunoaște in curind entuziaste tice. atmosfera unei munci patrio-
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Cabana Cheia de lingă Rîșnov (Brașov) Foto : Gh. Vințilă
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Vsee se lucrează intens. Elicopterul care ne survolează periodic execută, în fapt, operațiuni dintre cele mai banale : transportă oameni și materiale spre bornele inaccesibile, execută recunoașteri suplimentare de traseu etc. Și totuși, in alte părți am fost nevoiți să-1 folosim mai intens decit in această zonă"...

al tronsonului își desfășoară activitatea șefii de lot Vasile Jaca și Ilie Ocneriu, în al căror palmares de lucrări se înscrie și linia electrică aeriană de 400 kV Lu- duș-Aref — o primă secțiune energetică transversală prin lanțul meridional al Carpaților. în elicopterul care se pregătește de decolare se imbarcă Gheorghe

LINIILE DE FORJĂ

va produce întîiul hidro- agregat ce va intra in funcțiune. Alte două linii, fiecare de 400 kV, lucrind la inceput intr-un regim de tensiune redusă, ne va racorda cu întreprinderile Slatinei și, respectiv, prin Rovinari, cu zona industrială a Bucureștiului. Spre Reșița va debita energie o linie de 220 kV și, în sfîr- șit. printr-o linie de 400 kV, sistemul energetic al României va comunica cu cel iugoslav. De-a lungul celor mai multe dintre tra

și, dintr-o dată, aceste alte părți îmi aduc în memorie imaginile unui documentar dedicat linio- rilor care au trecut Car- pații. Cei mai mulți dintre ei s-au antrenat în edificarea sistemului de trasee care își vor avea originea la Porțile de Fier.în căutarea acestor oameni, să urmărim unul dintre traseele despre care ne-a vorbit inginerul Ion Caragea, și anume pe cel spre Strehaia. Chiar în împrejurimile punctului terminus

Băjan, șeful unei echipe de conductori care a participat la sfidarea acelorași înălțimi. Maistrul Ion Uhr despre care aflăm că lucrează într-una dintre cele mai dificile zone ale tronsonului, a participat la construcția unora dintre cele mai importante linii electrice executate de întreprinderea „E- lectromontaj" din Sibiu : liniile de 220 kV Craiova-Sla- tina și Sibiu-Brașov, linia de 110 kV Sibiu-Lotru. Spri- junindu-ne pe destoinicia,

pe experiența lor deprinsă în nenumărate confruntări cu natura și pe încrederea că lucrările în care s-au angrenat vor fi date în folosință in termenele prevăzute, să întreprindem acel efort anticipator despre care vorbeam în primele rinduri ale acestui reportaj.Nu este greu de înțeles că avem in vedere valul de e- nergie al fluviului care, captat, de cele șase hidroa- gregate gigantice ale Porților de Fier și convertit în electricitate, va transfera în liniile de înaltă tensiune ale țării o infuzie dintre cele mai tonice pe care le-a cunoscut vreodată industria energetică românească. Dar capacitatea de a produce a- cest amplu flux de curent se cere dublată de capacitatea de a-1 distribui în sistemul energetic național, echitabil și fără pierderi, conform unor necesități judicios evaluate. Cu alte cuvinte. pe măsura avansării lucrărilor la baraj și hidrocentrală, marele șantier de la Dunăre își extinde concentric aria de activitate, incluzind în raza lui puncte de lucru din ce în ce mai îndepărtate, dispuse radial, armonic. Așadar, se pregătește cu febrilitate momentul cînd noul fluviu energetic, îndreptat pe „albiile" liniilor de înaltă tensiune, va porni strălucitor spre toate zările țării.

UN APARAT
ÎN AJUTORUL
GOSPODINEI t
ASPIRATORUL

PRACTIC"Aspiratorul de praf tip 
„Practic", pe care-1 produc Uzinele „Electromotor" din Timișoara, este destinat uzului casnic și semiindustrial. Datorită performanțelor sale constructive îmbunătățite, a- cest aparat are o mare putere de aspirație a prafului și impurităților, puțind fi folosit cu bune rezultate în curățirea locuințelor, birourilor, bibliotecilor.Aspiratorul „Practic" se livrează împreună cu cuvenitele accesorii și piese de rezervă — perii, pulverizator pentru lichide, perii de cărbune pentru motor — care, folosite

dinconform instrucțiunilor prospect, permit absorbția rapidă a prafului de pe diferite obiecte. Răspunzînd cerințelor de funcționalitate și comoditate, aspiratorul permite efectuarea curățeniei într-un timp redus și cu minimum de efort fizic : poate fi ușor deplasat Pe podele datorită roților aplicate la partea inferioară a carcasei, iar comoditatea în manevrare pe o rază de circa 2,5 metri și o înălțime de la pardoseală de 2 m este asigurată de tuburile prelungitoare, ce se pot racorda la tubul flexibil.

*
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Vizita ministrului

de externe al Islandei
Cronica zilei Dineu oferit de însărcinatul

In cursul dimineții de marți, ministrul afacerilor externe al Islandei, Emil Jonsson, împreună cu personalitățile islandeze și române care îl insoțesc, a vizitat municipiul Brașov, monumente istorice și de artă din acest oraș. A făcut, de asemenea, un scurt popas în pitoreasca stațiune Poiana Brașov.După amiază, oaspeții s-au oprit la unul din marile obiective ale industriei noastre petrochimice, Rafinăria Brazi din Ploiești. Aici, după

ce Bujor Olteanu. directorul general al rafinăriei, a făcut o scurtă prezentare asupra principalelor realizări obținute în domeniul valorificării superioare a țițeiului, au fost vizitate citeva secții ale rafinăriei.La încheierea vizitei, șeful diplomației islandeze, exprimîndu-și admirația pentru modernele instalații întîlnite aici, a felițitat călduros colectivul rafinăriei pentru succesele obținute. (Agerpres)
Pentru confortul 

cetățenilorCa urmare a depășirii indicatorului de productivitate cu mult peste prevederi și a folosirii coeficientului de timp pină la 94 la sută (față de 87 la sută în aceeași perioadă a anului trecut), constructorii Trustului local Iași, dind viață angajamentelor asumate în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai, au reușit să dea jn folosință 409 apartamente, eu 151 peste plan, 2 cămine muncitorești, complexul școlar al UCECOM, o grădiniță de copii în Tătărași și o creșă pe Copou, o stație de 110 kV la Iași, o magazie de 5 000 tone de cereale la Hirlău. Aceste rezultate au fost însoțite de o economie de 17,6 tone metal, 30 tone ciment, 2 500 ml conductori electrici, 18,9 tone țevi- conducte și tuburi de oțel satl fontă. Constructorii depun totodată eforturi susținute pentru a termina ultimele lucrări la spitalul de pediatrie cu 400 de paturi și la anexa Teatrului Național și a Operei de Stat din Iași.
BUZĂU

Produse 
pentru exportUnitățile industriale din județul Buzău au produs și livrat, peste prevederile contractuale de export, bunuri în valoare de aproape 35 milioane lei. Importante depășiri în această direcție au înregistrat Fabrica de zahăr, Uzina de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău și Fabrica de confecții din Rimnicu Sărat.

SATU MARE

Noutăti 
pe circuitul 
telefonieiîn municipiul Satu-Mare au început lucrările de extindere cu 1000 de linii noi a capacită- ' ții centralei telefonice automate. In scopul unei deserviri mai operative, se efectuează în prezent montarea echipamentului pentru un radio-releu între Satu Mare și Baia Mare, prin intermediul căruia va fi sporit numărul circuitelor cu orașele Cluj și București.In noul cartier Someș din Satu Mare se construiește o clădire pentru poștă și telefoane, care va deservi populația din această parte a orașului, după cum o clădire pentru poștă, telefoane și C.E.C. se află in curs de construcție în comuna Beltiug.

TIMIȘ

Centru 
de stomatologie 

infantilăRețeaua sanitară a municipiului Timișoara s-a îmbogățit, de curînd, cu o nouă și modernă u- nitate : Centrul de stomatologie infantilă. Dispunînd de un local complet nou și de aparatură ultramodernă, centrul — care cuprinde atit servicii ambulatorii de specialitate, cit și o clinică — este, prin modul său de organizare, prima unitate de a- cest fel din țara noastră. Pe lingă o asistență complexă (funcționează aici și laboratoare de tehnică dentară), centrul asigură condiții ca medicii stomatologi din rețea să participe nemijlocit la activitatea de cercetare, iar cadrele universitare să mențină o legătură permanentă cu practica, ceea ce se va răsfringe în jmod pozitiv asupra nivelului calitativ al asistenței de specialitate.
DÎMBOVIȚA

De 254 milioane 
lei mărfuriPrin cele aproape 900 unități de desfacere cu amănuntul, cooperația de consum din județul Dîmbovița a vindut populației de la sate, de la începutul anului pină acum, mărfuri industriale și alimentare in valoare de 254 milioane lei, cu 3,6 la sută mai mult decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. In acest răstimp a crescut volumul vînzărilor la produsele de folosință îndelungată; astfel, s-au vindut 220 de frigidere, 290 de mașini de cusut. 400 de televizoare. aproape 100 mașini de spălat și 1 800 de biciclete. De asemenea, cele 250 de unități prestatoare de servicii au executat pentru populație un volum de lucrări in valoare de 7 390 000 lei. cu 12.8 la sută mai mult față de anul 1969.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")

Primirea ambasadorului Christopher Phillips 
ia Ministerul Afacerilor ExterneMarți, 28 aprilie, ambasadorul Christopher H. Phillips, șeful delegației S.U.A. la recenta sesiune a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, face o vizită în țara noastră, a fost primit de Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe.

Au fost discutate probleme ale activității Comisiei și ale colaborării dintre delegațiile celor două țări.în aceeași zi, oaspetele a avut întrevederi cu Mircea Malița, ministrul învățămîntului, și Nicolae M. Nipolae, adjunct al ministrului comerțului exterior.
Olimpiada școlară 

de fizică și chimieOlimpiada școlară de fizică și chimie, organizată de Ministerul învățămîntului, în colaborare cu societatea științifică de specialitate și Uniunea Tineretului Comunist, a răsplătit cu premii și mențiuni peste 200 de elevi. Juriul, alcătuit din oameni de știință și profesori cu îndelungată experiență în domeniul predării acestor discipline, a decernat premiul I — la fizică, elevilor Nadej da Protopopov, Teodor Dumitrescu și Vladimir Gheorghiu (Liceul „Nicolae Bălcescu“ din București), Alexandru Dincă (Liceul nr. 3 din Constanța), loan Apostol (Liceul „Vasile Alec- sandri" din Galați) și Dragoș Fălle (Liceul „dr. Petru Groza" din București). Tot pe primul loc s-au situat — la chimie — elevii Maria-Magda- lena Bantaș și Anca Lazăr (Liceul „Spiru Haret" și, respectiv, Liceul „Gheorghe Lazăr" din București), Mihai Ștefănescu și Ștefan Szedacsek (Liceul „Papiu Ilarian1 din Tg. Mureș), Marcel Vlad (Liceul „Gheorghe Șincai" din Baia Mare) și loan Mier- cureanu (Liceul „Gheorghe Lazăr" din Sibiu).

Unii dintre cei mai buni fizicieni și chimiști distinși cu premii vor reprezenta țara noastră și la olimpiadele internaționale de specialitate ce se vor desfășura în vară la Moscova și Budapesta.Buna pregătire a elevilor români la aceste obiecte de studiu și-a cîștigat încă din anii trecuți un bine meritat renume în străinătate. Reamintim că la ediția de anul trecut a O- limpiadei europene de la Hamburg, medalia omagială „Cerbul inteligenței" și premiul I au fost cîștiga- te de Gh. Rusu din clasa a XlI-a a Liceului „George Coșbuc* din Nă- săud. Fiind invitat apoi să participe alături de reputați fizicieni la Congresul de termotehnică de la Londra, el a întrunit aprecierile comitetului de organizare prin prezentarea lucrării sale cu tema „Constanta dielectrică". Astăzi, el este autorul unui „Sistem original de semnalizare automată a avariilor din conductele instalațiilor de încălzire centrală", pentru care a primit brevet de invenție. (Agerpres)

Tovarășul Ilie Rădulescu, membru al C.C. al P.C.R , șeful Secției propagandă a C.C. al P.C.R., a primit, în cursul zilei de 28 aprilie, pe G. A. De- borin, profesor doctor, care, cu prilejul aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră și a ținut o serie de expuneri despre viața și opera lui V. I. Lenin .
★La Ambasada Republicii Socialiste' Cehoslovace din București a avut loc, marți la amiază, o conferință de presă, organizată cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.Cu acest prilej, ambasadorul Miroslav Sulek a vorbit despre lupta popoarelor ceh și slovac pentru alungarea cotropitorilor hitleriști și construirea societății socialiste.Cu prilejul zilei naționale a Japoniei, marți seara a vorbit la televiziunea română Toshio Mitsudo, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei la București.
★Marți seara a părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre Franța, o delegație a Consiliului național al organizației pionierilor, condusă de Virgiliu Radulian, președintele C.N.O.P.. adjunct al ministrului învățămîntului, care, la invitația Uniunii „Vaillants et Vaillantes", va participa la cea de-a 25-a aniversare și la lucrările congresului acestei organizații.Delegația va participa, de asemenea, la Reuniunea extraordinară a Comitetului internațional al mișcărilor pentru copii și adolescenți de pe lîngă F.M.T.D.
★Prof. univ. Traian Ionașcu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, s-a reîntors din Franța, unde, ca în fie

care primăvară, a ținut cursurile post-universitare de drept civil socialist, la Facultatea internațională de drept comparat din Strassbourg, al cărei profesor titular și vicepreședinte este.
★Ansamblul folcloric „Pandelașul", al municipiului Constanța, a plecat marți în Turcia pentru a participa la Festivalul internațional de folclor, care se va desfășura in perioada 1—7 mai în localitatea Efes-Selcuk.Arta interpreților constănțeni a trecut deja hotarele țării, ei obținînd în 1969 trei importante premii internaționale : marele premiu „Talerul de aur" la Festivalul costumujui popular de la Krems — Austria, marele premiu „Discul de aur" al Academiei Charles Cross, la jocurile folclorice de la Dijon — Franța și „Crucea de aur San Mateo" la Festivalul de la Oviedo — Spania.Evoluînd alături de mesageri ai artei populare din numeroase țări ale Europei și Asiei, artiștii noștri amatori vor aduce pe scena Festivalului din Efes un mănunchi din cele mai reprezentative cintece și dansuri ale folclorului românesc.
★Filarmonica de stat din Satu-Mare a prezentat marți seara un concert simfonic cu participarea dirijorului spaniol Marcat Gols, avînd ca solistă pe tinăra Maria Masalici. Programul a cuprins lucrări de Beethoven, Brahms și Ravel.
★Tot marți, sala Teatrului de nord din Satu-Mare a găzduit premiera pe țară a piesei lui Victor Rozov „Balul absolvenților", în interpretarea secției maghiare a Teatrului din localitate. Regia a fost semnată de Kovacs Ferencz și Kovacs Adam, iar scenografia de Vasile Paulovici.(Agerpres)

cu afaceri ad-interim al R.P. Mongole 
la BucureștiCu prilejul aniversării a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Mongole la București, Buyanghiin Bud, a oferit marți un dineu.Au participat Petre Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe și funcționari superiori din M.A.E.

★între ministrul afacerilor externe al

Republicii Socialiste România, Cornel liu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mongole, Luvsantorjiin Toiv, a avut lofl un schimb de mesaje de felicitare cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintra cele două țări. (Agerpres)
Două decenii de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre

România și Mongolia

vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să se răcească. Cerul a fost variabil, cu înnourări mai accentuate în Banat, Transilvania și Moldova, unde, pe alocuri, au căzut ploi, mai ales sub formă de averse. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 11 grade la Mangalia și 26 grade la Băi- lești, Izolat, în Dobrogea, ceața a persistat. In București : Vremea s-a menținut călduroasă cu cer schimbător. Vîntul a suflat slab pînă la po

trivit. Temperatura maximă a atins 26 de grade.Timpul probabil pentru 30 aprilie, 1 și 2 mai. In țară : Vremea va fi răcoroasă și în general instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse locale de ploaie. Izolat, în regiunea de munte — lapoviță și ninsoare. Vint potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Minimele vor fi cuprinse între zero și 10 grade, iar maximele între 10 și 20 grade. în nord-vestul țării — condiții favorabile brumei. In București : Vreme răcoroasă și ușor instabilă, mai ales la începutul intervalului. Cer schimbător. Averse de ploaie în cursul după-amiezelor. Vint potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi staționară.
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Aseară, la Reims
FRANȚA-ROMĂNIA 2-0

REIMS, 28. — Peste 15 000 de spec- - tatori au luat ioc în tribunele stadionului „Auguste-Delaune" din localitate pentru a asista la întîlnirea- amicală dintre echipele de fotbal ale Franței și României.Partida, disputată pe o vreme rece și un teren moale, a început prin atacuri susținute ale tinerei și ambițioasei formații gazdă. Fotbaliștii francezi atacă în special pe partea stingă, unde acționează Loubet și Beretta. Chiar în min. 5, Beretta șu- tează puternic și Răducanu acordă corner. Acțiunile echipei gazde sint purtate cu rapiditate, executîndu-se numeroase „un-doi-uri“. în general, în acest început de meci apărarea formației noastre se clatină, deși în fața careului lui Răducanu este masată aproape trei sferturi din echipă, în prima linie răminînd numai Dumi- trache.în min. 9, fundajul Djorkaeff inițiază o acțiune personală și șutează de la 20 de metri prin surprindere și extrem de puternic. Mingea lovește pă- mîntul in fața lui Răducanu, care nu o poate reține, și Loubet, prezent la fază, o împinge in plasă : 1—0. Două minute mai tirziu, trecem -din nou prin emoții : Sătmăreanu greșește la o minge inaltă, Răducanu iese inoportun din poartă, dar Beretta ratează din apropiere. Sintem dominați in continuare. jocul reprezentanților noștri fiind confuz în apărare, nesigur la mijlocul terenului și fără prea multă convingere în atac. în min. 18, Radu Nunweiller trage primul șut al

echipei noastre, slab însă. Șapte minute mai tirziu, Neagu are o ocazie de a marca, dar balonul -trece,pe lingă poartă. Este, de altfel, o perioadă in care ne menținem mai mult în terenul adversarilor, dar nu obținem decît cornere, acordate cu ușurință de fundașii echipei franceze.în min. 38, echipa noastră primește al doilea gol. La o pasă în adîncime a lui Huck, Răducanu iese la intercepție, greșește intercepția, faultîndu-1 totodată pe Revelli. Arbitrul elvețian Hubert acordă lovitură de pedeapsă și Djorkaeff execută penalti-ul : 2—0.Deci, un handicap de două goluri după o repriză în care am jucat slab, fiind depășiți cu deosebire la capitolul viteză.In repriza a doua, echipa noastră a atacat mai mult, dar acțiunile sale n-au avut claritatea necesară, deși Dobrin — introdus la pauză, ca și Pescaru și Adamache — a încercat să-i organizeze cit de cit jocul. Fot, baliștii francezi, mulțumiți de cele două goluri înscrise în prima repriză, stau mai mult în apărare, mi- zînd pe contraatacuri rapide. Echipa noastră este de nerecunoscut, greșind in toate liniile, jucind dezlinat și fără convingere, decepționind în totalitate.FRANȚA : Carnus — Djorkaeff, Bosquier, Novi, Rostagni — Michel, Huck — Bras, Revelli. Loubet, Beretta. ROMANIA : Răducanu (Adamache) — Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Mocanu — R. Nunweiller. Dumitru (Pescaru) — Neagu, Domide (Dobrin), Dumitrache, Lucescu.
După un joc slab

La „tineret":

România-Franța 0-0Ne-am învățat (totuși) să vedem fotbal de calitate, atunci cind joacă o reprezentativă 'a soccerului nostru. Și dacă la meciurile susținute de către juniori, în preliminariile turneului U.E.F.A., am acceptat o explicație (emoția dată de miza partidelor) pentru carențele din evoluția lor, cu greu am putea accepta justificări în ce-i privește pe componenții „tineretului", care au întîlnit, ieri după a- miază pe „Republicii", reprezentativa similară a Franței.Partida s-a încheiat cu un scor alb ; noi am avut o reușită lovitură cu capul a lui Bălan (min. 52) și cîteva faze „fierbinți" în careul francezilor imediat după aceea ; oaspeții au avut și ei cîteva reușite spectaculoase, distingindu-se Floch și Larque ...Dar, întilnirea n-a avut nimic, sau aproape nimic din ceea ce se cheamă fotbal, din ceea ce aștepți, pe bună dreptate, de la un meci de ...„speranțe".Henri Guerin (fost selecționer unic ai primei reprezentative a Franței, in perioada preliminariilor pentru „mondiale") este un antrenor care, ca oricare alt tehnician de fotbal din lume, dorește succesul profesional — rezultatul. Consecința 7 A ordonat jucătorilor săi să practice un joc strîns în apărare, poate cel mai strîns din cite am văzut vreodată pe stadionul ..Republicii", păstrînd în fața porții lui Rigoni șase-șapte oameni deciși să impiedice orice... intenție

de joc. Ceea ce au și reușit, de altfel, 85 din cele 90 de minute. Și Henri Guerin se întoarce la Paris cu un rezultat de egalitate, ceea ce poate însemna o victorie morală dacă ținem seama că a jucat în deplasare.Desigur, marcajul strict practicat de oaspeți este incomod chiar și pentru jucători cu marc experiență, dar de aici și pînă la incapacitatea de a se descurca a foarte tinerilor noștri reprezentanți (cinci dintre ei au 19 ani) este o foarte mare distanță. Despre Caniaro, Kun II, Pe- treanu, Ștefănescu sau Beldeanu s-au scris, în ultima vreme, multe cuvinte frumoase. Ieri, au decepționat. Ei, ca și alți dintre componenții ..tineretului" aliniat de antrenorul Constantin Cernăianu. Singurii care pot primi note de trecere sfrit fundașii Ciugarin, Crîngașu, Broșovschi. portarul Oprea și înaintașii Bălan și Both, introduși după pauză. Bălan și mai ales Both au încercat să schimbe oarecum cursul jocului, prin ordonarea lui, dar era prea tîrziu pentru a se mai putea face realmente ceva.Dintre jucătorii oaspeți am reținut pe Floch, Larque. Mezy și portarul Rigoni. în general, formația oaspe ne-a arătat un lucru pe care nu l-am văzut la alte echipe franceze care ne-au vizitat : un joc energic, chiar foarte „tare".
Valentin PAUNESCU

Trei apărători francezi, un singur atacant român. (Fază din meciul Româ
nia — Franța — echipele de tineret) Foto : M. Cioc

A fost definitivat

PROGRAMUL TURNEULUI U.E.F.A.A fost definitivat programul turneului internațional de fotbal U.E.F.A., rezervat echipelor de juniori, ce va avea loc între 16 și 25 mai în Scoția. Selecționata României face parte din grupa D, împreună cu reprezentativele Belgiei, Turciei și R. D. Germane. Tinerii fotbaliști români vor susține primul meci la 16 mai, împotriva Belgiei, în orașul Perth, cu începere de la ora 15.00 (ora locală), arbitrul fiind italianul Fran- cesconi. La 18 mai echipa română întilnește formația Turciei, în localitatea Dunfermline (ora 19,30 — arbitru Oeberg — Norvegia). în ultimul

meci al grupei, la 20 mai, echipa română joacă la Edinbourgh cu selecționata R. D. Germane. Meciul va începe la ora 19.00 (ora locală) și va fi condus de arbitrul Francesconi.Echipele clasate pe primul loc în cele patru grupe vor disputa finalele, la 23 mai, în orașele Glasgow și Ayr. Meciul pentru locurile 3—4 va avea loc la 25 mai, la Glasgow și finala în aceeași zi, de asemenea, la Glasgow. Toate țările participante vor trebui să prezinte pînă la 1 mai, la U.E.F.A. o listă de 25 jucători, dintre care 16 vor fi autorizați să participe Ia turneu.
£

In cîteva rînduriCoraentînd succesul obținut de te- nismanul român Ilie Năstase în campionatele internaționale ale Italiei, corespondentul din Roma al agenției France Presse, notează, printre altele: „...românul a confirmat calitățile sale care îl situează între fruntașii tenisului mondial. în absența americanului Stan Smith, Ilie Năstase era, indiscutabil, marele favorit al turneului. El și-a jucat cu brio acest rol. Victoria din finală este pe deplin meritată. Bine pus la punct cu pregătirea fizică. românul a controlat tot timpul partida impunindu-se în fața cehoslovacului Kodes și printr-o tehnică superioară".FEDERAȚIA DE FOTBAL ITALIANA a anunțat lotul celor 22 de jucători care vor face deplasarea la turneul final al campionatului mondial din Mexic. Iată componența lotului : portari : Enrico Albertosi (Cagliari). Lido Vieri (Internazionale), Dino Zoff (Neapole); fundași : Pierluigi Cera, Communardo Niccolai

(ambii Cagliari), Giuseppe Furino (Juventus), Ugo Ferrante (Fiorentina), Tarcisio Burgnich. Giacinto Fa- cchetti (ambii Internazionale), Roberto Rosato (Milan), Fabrizio Po- letti (Torino) ; mijlocași : Giancarlo de Sisti (Fiorentina), Giovanni Lo- detti, Gianni Rivera (ambii Milan), Antonio Juliano (Neapole), Giorgio Puia (Torino) ; atacanți : Angelo Do- menghini, Sergio Gori, Luigi Riva (toți trei Torino), Mario Bertini, Sandro Mazzola (ambii Internazionale) și Pietro Anastasi (Juventus).O DELEGAȚIE A ASOCIAȚIEI DE ȘAH DIN MACEDONIA a propus ca Olimpiada de șah din anul 1972 să fie găzduită de orașele Skoplie și Ohrid.IN SFERTURILE DE FINALA ALE CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI la volei (masculin) echipa Burevest- nik din Alma-Ata a învins cu scorul de 3—0 formația olandeză AMVJ. în semifinale voleibaliștii sovietici vor întilni pe campioana Ungariei.

In Istoria legăturilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă data de 29 aprilie 1950 a marcat un eveniment de însemnătate deosebită — stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele dorfă țări.Rejlectind interesul și dorința comună a celor două popoare constructoare ale socialismului de a adinei cunoașterea și apropierea reciprocă, stabilirea relațiilor diplomatice româno-mongole, de la care se împlinesc astăzi două decenii, a creat cadrul juridic pentru dezvoltarea continuă a legăturilor lor de prietenie și colaborare rodnică pe planuri multiple.Deși situate pe continente diferite, Ia mari distanțe geografice, Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă sînt legate prin comunitatea orînduirii sociale, ideologia comună, țelul comun al edificării _ socialismului și comunismului. Avînd ca trăsătură dominantă a politicii sale externe prietenia, alianța și colaborarea multilaterală cu toate statele socialiste, România manifestă o preocupare constantă pentru extinderea _ relațiilor cu toate țările frățești, considerînd că o asemenea orientare corespunde intereselor fundamentale ale fiecăreia din aceste țări, ca și ale sistemului socialist în ansamblu.în acest context, poporul român privește cu satisfacție evoluția legăturilor româno-mongole, dezvoltarea lor pe baza principiilor marxism-leninis- mului și internaționalismului socialist, al stimei și respectului reciproc, al înțelegerii și întrajutorării tovărășești. Așa cum a declarat tovarășul Nicolae Ceaușescu — „țara noastră întreține relații frățești de colaborare multilaterală, economică, politică și culturală cu Republica Populară Mongolă. Aceste relații se întemeiază pe comunitatea orinduirii sociale, pe idealurile comune de luptă pentru pace și progres social. Sintem convinși că legăturile de colaborare intre cele două țări, partide și popoare se vor intensifica".în decursul celor 20 de ani care au trecut de la stabilirea relațiilor diplomatice, între cele două țări au avut loc schimburi de vizite ale unor delegații de partid și de stat, la diferite niveluri, s-au încheiat o serie de acorduri, convenții și înțelegeri rcgle- mentînd evoluția ascendentă a legăturilor economice, tehnice, culturale, stimulînd lărgirea schimbului de bu

nuri materiale și valori spirituale, ea și a schimbului de experiență in construcția socialistă. Referindu-se la relațiile româno-mongole, tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, a arătat : „între Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie frățească și de largă colaborare, care» neîndoielnic, se vor întări și în viitor, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, spre binele popoarelor mongol și român, în interesul unității țărilor socialiste și al coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale".Nutrind calde sentimente de simpatie și solidaritate față de toate popoarele care construiesc orinduirca nouă, socialistă, oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu sinceră bucurie realizările obținute de poporul mongol, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, în toate domeniile muncii creatoare. Vocația constructivă a poporului mongol este pusă în evidență de înnoirea continuă a orașelor țării — Ulan Bator, Darhan, Suhe Bator, Cioibalsan etc. — de realizările obținute în domeniile industriei și agriculturii, în acțiunea de stabilizare A ’ populației, în dezvoltarea învățămin- tului și culturii. în ultimii opt ani, creșterea medie anuală a producției industriale a fost de 9,7 la sută ; în' agricultura socialistă a Mongoliei, alături de ramura ei tradițională — creșterea animalelor — s-a dezvoltat cultivarea pămintului. Toate acestea creează condiții mereu mai bune pentru ridicarea nivelului de trai al poporului.Cu aceleași simțăminte de simpatie și stimă urmărește poporul mongol activitatea plină de abnegație desfășurată de poporul român, sub conducerea P.C.R., realizările României în dezvoltarea continuă a economiei și culturii, în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.La aniversarea a două decenii de Ia stabilirea relațiilor diplomatice româno-mongole, opinia publică din țara noastră își exprimă convingerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări se vor dezvolta și pe viitor, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului în lume.
L. I. AURELIAN
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Educația fizică
pentru

copiii satuluiSatul Berevoiești, din Argeș. Intrînd pe poarta școlii generale, am ocolit clădirea principală . și m-am oprit la hotarul curții din spate cu livada de pe deal.Iată și acel „ceva" interesant despre care mi se vorbise: o clădire încă „la roșu", nici prea mare, nici prea mică. Sala de sport, mai bine-zis, viitoarea sală de sport a școlii din Berevoiești. Comparînd-o cu sala Liceului nr. 2 din Cîmpulung-Mus- cel, pe care aveam s-o vizitez după o zi, nu mi s-a părut tocmai arătoasă. Sala are 20 de metri în lungime, 10 în lățime și se înalță pină la 4,25 metri. Aici vor fi vestiarele, pe acel perete se vor fixa spalierele, dincolo se va instala aparatul cutare...Așa va arăta la toamnă, iar orele de educație fizică, indiferent de starea vremii, se vor desfășura cu regularitate spre folosul celor 320 de elevi ai școlii. Constantin Proca, directorul șColii, pusese punct explicațiilor sale. Am reconstituit apoi filmul unei acțiuni al cărei epilog se va produce în septembrie, o dată cu începerea noului an școlar.Cum v-a v?nit ideea și, mai aleș, cum v-ați decis să treceți la fapte ? De unde ați găsit fonduri 7 Dar materiale 7 Cu ce „mină de lucru" ați efectuat lucrările 7 Transcriu, succint, răspunsurile.Ideea 7 Greu de precizat cum s-a născut. Sigur este faptul că nu directorul singur, nu un mănunchi de oameni, ci întreaga 
comună și-a strîns laolaltă am
bițiile și puterile, înălțind o sală 
de sport pe lingă școala generală 
din sat. Fonduri 7 Materiale 7 Mină de lucru 7 Președintele Consiliului popular din Berevoiești, tovarășul Ion Avram, fos-

tul miner lon Avram, își încleștează pe masă palmele uriașe, parcă semnificînd prin acest gest cele ce avea să ne povestească. Avem o comună de vreo patru mii de suflete, săteni dornici să vadă copiii crescînd înțelepți și_ sănătoși. Sintem aproape două sute de comuniști. Ne-am . sfătuit mai întîi în organizația de partid cum să tre
cem in fapt voința comunei. Am văzut că resurse locale sint, materiale recuperabile din demolări, cărămizi, grinzi de lemn , și am socotit că putem aduna prin autoimpunere vreo 10 000 lei cu care să începem lucrările. Asta a fost în urmă cu patru ani. De atunci, cam toți cetățenii 
au trecut prin curtea școlii, 
muncind benevol pe șantierul 
nostru. Au lucrat și copiii, elevii, în ultimii doi ani pe aici și-au petrecut o bună parte din vacanțe și dintre duminicile săptămânilor. Dar directorul Proca și noi toți credem că treaba asta 
nu le strică, ci le priește, să se 
mvețe de mici să se străduiască 
împreună pentru nevoile comu
nei lor. Cind clădirea a început să se ridice din fundații, consiliul popular al județului ne-a subvenționat, în două rînduri, la un loc am primit din partea lui 39 000 lei. Deci, am cheltuit 49 000 Iei. Ne-ar mai trebui pînă la inaugurare, în toamnă, încă vreo 15 000-20 000 lei, mai alee pentru instalații. în patru ani de muncă, sala de sport ne va costa un total de 65 000—70 000 lei, dar valoarea el o evaluăm astăzi la peste 300 000 lei...Cetățenii Berevoieștilor se pot mîndri, pe bună dreptate, că au clădit ceva trainic pentru comuna lor.

Voleriu MIRONESCU
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Complot dejucat PEKIN

în Somalia
MOGADISCIO 28 (Agerpres). — La Mogadiscio, capitala Somaliei, a fost dată publicității o declarație a Consiliului Revoluționar Suprem în legătură cu „dejucarea unui complot contrarevoluționar ce urmărea răsturnarea actualului regim". în declarație se subliniază că „planul acestui complot a fost elaborat de forțe imperialiste și că el a suferit un eșec total". Liderul complotiștilor, generalul Giama Aii Khorshed, membru al Consiliului Revoluționar Suprem, ministrul de interne al Somaliei, care a fost arestat luni, va fi tradus în fața unui tribunal sub acuzația de înaltă trădare.

Declarația comună a reuniunii 
la nivel inalt consacrate
situației din Indochina

ORIENTUL APROPIAT
• CONTACTE DIPLOMATICE INTERARABE • PAȘI IN 

DIRECȚIA RECONCILIERII NAȚIONALE ÎN R. A. YEMEN Al fORTElOR
5

PEKIN 28 (Agerpreș). — După ' cum s-a mai anunțat, într-o localitate situată la frontiera dintre Laos, Vietnam și China, a avut Ioc la 2L- și 25 aprilie o reuniune la nivel înalt la care au participat delegații conduse de Norodom Sianuk, prințul Su- fijnuvong, Fam Van Dong.și Nguyen Huu Tho.în declarația comună adoptată de participanții la reuniune se arată că, după un schimb de vederi, s-a ajuns la o apreciere unanimă a situației actuale din această regiune a lumii și luptei gelor trei popoare indochineze împotriva inamicului comun — agresiunea imperialismului american.Unite prin legături de prietenie, după mulți ani de luptă eroică îm- ‘ potriva intervenției imperialiste, popoarele din Peninsula Indochina au obținut independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială. A- ceste drepturi naționale au fost recunoscute și garantate prin Acordurile de la Geneva din 1954.In declarație se arată, în continuare, că in ultimii 15 ani Statele Unite au încercat să transforme statele din Indochina în colonii de un nou tip, in baze militare, au lezat aspirațiile de pace, independență și neutralitate ale popoarelor Cambodgiei, Laosului și Vietnamului de sud, au violat suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam, au încălcat acordurile de la Geneva punînd în primejdie pacea și securitatea în Asia de sud-est și în lume.Victoriile strălucite ale popoarelor din Indochina au dovedit, se arată în'
Brazilia îsi reafirmă dreptul 

de a hotărî singură 
asupra destinelor sale 

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI MEDICIRIO DE JANEIRO 28 (Agerpres). — Președintele Braziliei, generalul Garrastazu Medici, a definit, în cadrul unui discurs televizat, liniile directoare ale politicii externe a țării pe care a calificat-o drept o „diplomație a miinilor libere". „Ne vom opune, a spus el, oricăror tentative de restabilire a principiului zonelor de influență și vom dejuca dorința unei țări sau a unui grup de țări de a impune vederile lor altor națiuni". El a indicat că Brazilia este hotărîtă să „reafirme dreptul său de a-și făuri propriul destin in interiorul frontierelor sale și de a alege, în afara aces-

tor frontiere, propriile alianțe". Șeful statului brazilian s-a pronunțat totodată pentru o „transformare a structurilor internaționale", precum și pentru „o revizuire a normelor comerțului internațional". El a apreciat că „sistemul înteramerican de solidaritate nu va fi valabil decît in măsura în care securitatea politică în toate regiunile emisferei va fi fondată pe securitatea economică a continentului. Pentru popoarele Americii Latine, a subliniat președintele, independența economică reprezintă in secolul XX ceea ce a reprezentat în secolul XIX independența politică".

declarație, că, în ciuda forței de care dispun, imperialiștii' sînt înfrînți a- tunci cind încalcă dreptul sacru la existență al unui popor unit și hotă- rît să lupte pînă la capăt pentru independența și libertatea patriei. Totodată, aceste victorii constituie o încurajare pentru lupta popoarelor din întreaga lume pentru pace și independență, reprezintă un succes al manifestărilor de sprijin și simpatie ale popoarelor lumii pentru cauza justă a popoarelor din Indochina.Conferința la nivel înalt a popoarelor din Peninsula Indochina cere celor trei popoare să-și întărească solidaritatea, să lupte cu eroism și tenacitate pentru a infringe agresiunea, să-și apere drepturile naționale sacre, principiile fundamentale ale acordurilor de la Geneva, astfel încît Indochina să poată deveni o regiune a independenței și păcii, conform aspirațiilor celor trei popoare și intereselor păcii în Asia de sud-est și in lume...Părțile cambodgiana, laoțiană și sud-vietnameză — subliniază declarația — afirmă în mod explicit obiectivele luptei lor : independența, pacea, neutralitatea. interzicerea oricărei prezențe de trupe străine sau baze militare străine pe teritoriul lor, ne- participarea la nici o alianță militară și interzicerea folosirii teritoriilor lor de către orice țară străină pentru a- gresiune împotriva altor țări. Acestea sînt aspirațiile profunde ale popoarelor din Cambodgia, Laos și Vietnamul de sud, conforme principiilor fundamentale ale acordurilor de la Geneva și situației generale în această parte a lumii. Poporul R. D. Vietnam sprijină în întregime aceste aspirații legitime și lupta pentru aceste obiective nobile".Călăuziți de principiul potrivit căruia eliberarea și apărarea fiecărei țări constituie problema propriului popor al acesteia, părțile se angajează să facă tot posibilul pentru a se ajuta reciproc, în conformitate cu dorința părții interesate, pe baza respectului reciproc. Părțile respectă principiile fundamentale ale acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Indochina, recunosc și se angajează să respecte integritatea teritorială a Cambodgiei în cadrul actualelor frontiere și respectă acordurile de la Geneva din 1962 cu privire la Laos.

CAIRO. — La Cairo au început convorbirile oficiale între președintele Gamal Abdel Nasser și Moamer El- Gedafi, președintele Consiliului comandamentului revoluției din Libia, care întreprinde o vizită oficială în R.A.U. Luni după-amiază, Moamer El-Gedafi a avut două întrevederi cu președintele Nasser, la care au participat oficialități egiptene și șeful statului major al armatei libiene. Șefii celor două state au examinat cu a- ceastă ocazie aspecte ale evoluției conflictului din Orientul Apropiat.
★RABAT. — Ministrul saudit de externe, Omar Sakkaf, aflat într-o vizită oficială la Rabat, a avut convorbiri cu șeful diplomației marocane, Abdelhadi Boutaleb, și cu primul ministru al Marocului, Ahmed Laraki, cu care a examinat aspecte ale situației din Orientul Apropiat și evoluția relațiilor dintre cele două țări. Diplomatul saudit a fost primit de regele Hassan al II-lea, căruia i-a înmî- nat un mesaj din partea regelui Fei- sal al Arabiei Saudite.
★SANAA. — Consiliul și guvernul Republicii men au adoptat, înreuniuni comune, hotărîrea permite elementelor regalist? trăiesc in exil să se întoarcă în țară și să se alăture guvernului republican, anunță postul de radio Sanaa. Hotărîrea se încadrează în seria de măsuri inițiate în ultima vreme de guvernul republican în scopul reconcilierii' părților angajate în conflictul din această țară. Potrivit postului de radio citat, guvernul de la Sanaa a decis să admită în componența sa personalități politice yemenite care au activat în rîndurile elementelor regaliste. Nu s-a precizat dacă de permisiunea de a se întoarce va beneficia

sep-serie mă-
și fostul imam al Yemenului, El- Badr, înlăturat de la putere în tembrie 1962.Observatorii politici dintr-o de capitale arabe apreciază căsura adoptată de autoritățile de la Sanaa ar corespunde recentului acord intervenit intre Republica Arabă Yemen și Arabia Saudită privind sistarea oricăror ostilități militare și restabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări.

ÎN GUATEMALA HAITI

republican Arabe cadrul Ye- unei de a care

Seria asasinatelor
politice continuăCIUDAD DE GUATEMALA 28 (A- gerpres). — Organizațiile extremiste de dreapta din Guatemala, s-au făcut vinovate de o nouă crimă : luni, pe o șosea din apropierea capitalei țării. a fost descoperit cadavrul, ciuruit de gloanțe, al lui Eligio Rodas," cunoscut datorită legăturilor sale cu mișcările politice de stingă. Rodas a fost ucis la numai 24 de ore după ce poliția găsise cadavrul liderului sindical Francisco Barrero.
PERU

Continuînd seria acțiunilor menite să întărească controlul statului in sectoarele principale ale economiei, președintele Peruvian, Juan Velasco Alvarado. a semnat recent mai multe decrete de însemnătate majoră pentru evoluția țării pe calea independenței : naționalizarea comerțului exterior cu minereuri, introducerea monopolului statului asupra rafinării cuprului și a comercializării făinii de pește.în primul caz este vorba de instaurarea gradată (in 18 ltmi) a monopolului statului in comerțul cu minereuri. prin intrarea în activitate a „întreprinderii miniere pe- ruviene", însărcinată cu rafinarea și comercializarea minereurilor. în ceea ce privește rafinarea, este admis, paralel, și sectorul particular, cu excepția cuprului. Conform aprecierii e- conomiștilor’, numai din comercializarea cuprului, statul Peruvian va ciștiga în jur de 100 milioane de dolari anual. în acest scop este prevăzută construirea unei rafinării de cupru cu capacitatea de 100 000

Duvalier „regizează41
odin nou scena politicăPORT-AU-PRINCE 28 (Agerpres). După înăbușirea rebeliunii din Haiti, sub escorta agenților poliției secrete, luni a fost organizată la Port-au- Prince o „manifestație" în sprijinul lui Duvalier la care, după cum menționează agenția U.P.I., participanții au fost aduși în camioane păzite de poliție. „Parlamentul" haitian a ținut o ședință extraordinară în cursul căreia a invalidat mandatele unui număr de șase deputați despre a căror soartă nu se știe nimic.

tone, împreună cu două unități anexe — una pentru rafinarea argintului și alta pentru a produce anual 40 000 tone de zinc și 70 000 tone de sulfuric.Pentru Peru, blema pescuitului
acidpro- are

CORESPONDENȚA 
DIN RIO 

DE JANEIRO 
DE LA V. OROS

io însemnătate particulară, această țară fiind cel mai mare producător de făină de pește din lume. Volumul afacerilor realizate de firmele private (cîte- va naționale, dar majoritatea străine) din pescuit are ponderea cea mai mare toate ramurile nomice. Pînă statul Peruvian dea astfel sume loase care intrau, în schimb, în . safe-urile companiilor străine. Iată cîteva cifre furnizate de ziarul „El Co- mercio" : „Peru este țara care obține cel mai puțin pentru produsele pescuitului : 96 de dolari la tona ex-

dintre eco- acum, pier- fabu-

în timp ce realizează Ace- în ce fă- Peru
porta tă, Australia 2 097 de dolari, eași este situația privește vînzarea inii de pește :pierde anual peste 154 milioane de dolari la desfacerea acestui produs".Prin naționalizarea comerțului cu pește, guvernul peruvian urmărește două obiective : să capteze devizele celui mai important sector al comerțului exterior, transformîndu-1 într-o sursă de finanțare a proiectelor de industrializare a țării și, pe de altă parte, așa cum explica ministrul pescuitului, să lichideze „situația tragică a unei țări care murea de foame lingă bancurile de pește". (în țara cu cea mai mare producție de pește din lume. consumul de proteine al populației este din cele mai scăzute).Potrivit declarațiilor oficiale, măsurile a- doptate au, pe deasupra rezultatelor concrete, o. semnificație generală, și anume consolidarea unei o- rientări spre valorificarea în interes național a resurselor țării.

Schimbul de păreri 
cvadripartit 
cu privire 

la Berlinul occidental

BUDAPESTA 28 (Agerpres',. — în zilele de 27 și 28 aprilie 1970, la Budapesta a avut loc, sub președinția comandantului suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, mareșalul Uniunii Sovietice I. Iakubovski, ședința ordinară a Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite.La ședință au fost examinate probleme referitoare la situația și perfecționarea în continuare a pre

gătirii trupelor și statelor majore, precum și măsuri pentru ridicarea capacității de luptă a armatelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia, în interesul asigurării securității lor și păcii în Europa.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, tovărășească, de deplină înțelegere reciprocă a tuturor membrilor Consiliului Militar.îti problemele examinate au fost adoptate hotărîri corespunzătoare.BERLINUL OCCIDENTAL 28 (A- gerpres). — In clădirea fostului Consiliu de control aliat din Berlinul occidental a avut loc marți cea de-a doua rundă a schijnbului de păreri cvadripartit cu privire la Berlinul occidental. La întîlnire participat ambasadorul vietice f sadorii Franței sînt în ; lor de ; Berlinul țări.S-a stabilit ca următoarea nire să aibă loc la 14 mai.
Pe locurile fostei

împărății a oceanului"
CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA EL. ȚVIU

al R. D. Vietnam

SENATORI AMERICANI DEZAPROBĂ

stîrnit.au Viet-decla-

side

ajutor mili- de guvernul

28 (Agerpres). — al Statelor Unite, a declarat luni

Vietnamul de sud. O unitate a forțelor patriotice în cursul unui atac în pro
vincia Quang Tri

POLITICA S.U.A. ÎN

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

agențiile de presă transmit

Memorandumul M.A.E

HANOI 28 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a remis ambasadei indoneziene la Hanoi un memorandum conținînd poziția guvernului R.D.V. în problema Cambodgiei. In memorandum se amintește că propunerea indoneziana în legătură cu convocarea unei așa-zise „conferințe asiatice cu privire la Cambodgia" constituie o intervenție în afacerile interne ale acestei țări, o încălcare a drepturilor naționale fundamentale ale poporului khmer și o violare a acordurilor din 1954 cu privire la Indochina.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, se subliniază în memorandum, condamnă și respinge așa-zisa „conferință asiatică cu privire la Cambodgia", îndreptată împotriva poporului khmer și a altor popoare din Indochina, considerînd-o ilegală, nulă și neavenită.

WASHINGTON Secretarul de stat William Rogers, în Comisia senatorială pentru problemele externe în legătură cu politica Administrației în Asia de sud- est, că guvernul american „continuă să examineze cererea de tar" ce i-a fost adresată de Ia Pnom Penh.Declarațiile lui Rogers potrivit agențiilor de presă, o vie reacție din partea senatorilor. Wil
liam Fulbright a declarat că comi
sia pe care o prezidează „s-a opus 
aproape în unanimitate și cu toată 
fermitatea oricărei asistențe ameri
cane în Cambodgia". Un alt senator, Edmund Muskie, fost candidat din partea partidului democrat pentru postul de vicepreședinte S.U.A. la alegerile din 1968, a

0 delegație a Consiliului popular al municipiului Iași, condusă de Ion Manciuc, deputat în Marea Adunare Națională, primarul orașului, a făcut o vizită în orașul francez Poitiers, oraș înfrățit cu lașul, la invitația primarului Pierre Vertadier, deputat în Adunarea Națională franceză. Cu acest prilej au fost purtate discuții privitoare la dezvoltarea relațiilor culturale, științifice, sportive și turistice dintre cele două orașe înfrățite.
Ghana dorește să între

țină relații cordiale cu toate 
țările in^iferent orînduirea lor socială — a subliniaț la întoarcerea sa dintr-un turneu întreprins într-o serie de țări din Owusu, ministrul El a declarat, de na intenționează lațiile sale cu R. redeschidă misiunea de la Pekin.

estul Africii Victor de externe ghanez. asemenea, că Gha- să normalizeze re- P. Chineză și să-și

Vizita Iui Otto Winzer în 
Polonia. cea de~a doua zi a vizitei sale oficiale în Polonia, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer, a fost primit de J. Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri, și de M. Spy- chalski, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone. In aceeași zi, la sediul Ministerului de Externe al Poloniei au continuat convorbirile oficiale dintre St. Jedrychowski și O. Winzer.

aPrimul acord comercial 
pe termen lung între Marea 
Britanie și R. P. Bulgariafost semnat la Londra. în cadrul unei conferințe de presă, conducătorul delegației bulgare, Lîcezar Avramov, vicepreședinte, al Consiliului de Miniștri, a relevat că una din prevederile cele mai importante ale documentului constă în acordarea reciprocă de către cele două părți a clauzei națiunii celei mai favorizate. Subliniind importanța pe care o acordă Bulgaria relațiilor economice, vicepremierul bulgar a arătat că ele constituie un factor principal de cunoaștere reciprocă și de înțelegere între popoare.

Cu prilejul „Zilei Okina- 
Wei" marți a avut loc tradiționalul miting „în largul mării", organizat în regiunea paralelei 27 care desparte Japonia de Okinawa. Participanții, veniți la miting în bărci pescărești și alte ambarcațiuni, au adoptat o rezoluție în sprijinul retrocedării imediate a Okinawei, fără arme nucleare

au Uniunii So- în R.D. Germană și amba- S.U.A., Marii Britanii și în R. F. a Germaniei, care același timp și șefii organe- administrație militară 1 occidental ale celor

ASIA DE SUD-ESTclarat că trimiterea de armament în 
Cambodgia nu poate avea decit un 
singur fezultat — antrenata Sta
telor Unite intr-un conflict asemănă
tor celui din Vietnam. Senatorul 
Hugh Scott, lider al minorității republicane, și-a exprimat speranța că S.U.A. nu vor fi implicate într-un nou conflict de genul celui din Vietnam, și a arătat că se opune trimiterii de trupe în Cambodgia. Senatorul 
George Aiken, deși apreciat ca u- nul din susținătorii politicii de „viet- namizare" a conflictului dinnamul de sud, s-a opus și el amestecului S.U.A. în Cambodgia, rînd că comisia din care face parte 
„nu va aproba în acest moment nici 
măcar extinderea ajutorului econo
mic către regimul de la Pnom 
Penh".

și baze militare americane. Aceleași cereri au fost formulate în cadrul unor mitinguri desfășurate în 360 de orașe nipone, la care au luat parte peste 500 000 de persoane reprezentînd diferitele pături ale populației țării.
Noul cancelar al Austriei 

despre politica internă și 
internațională a guvernului 
SăU. Cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, împreună cu ministrul afacerilor externe, Rudolf Kirchschlăger, a ținut marți, la Viena, o conferință de presă privind unele aspecte ale politicii interne și internaționale a noului guvern austriac. Cu acest prilej, Kreisky a subliniat că guvernul socialist pe care îl prezidează va continua politica promovată pînă acum de Austria față de țările Europei răsăritene. Ministrul de externe a informat, la rîndul său, că Austria intenționează să candideze pentru_ocu- parea unui loc în Consiliul de ritate, ceea ce nu ar tralității Austriei. contraveni Secu- neu-Nou-Președintele Siriei,primit delegația condusă de Kurtreddin el-Atassi, a R. D. Germane,

0 întîlnire cu grupurile de tineri din unele țări socialiste care au participat la lucrările de construire a complexului memorial „Lenin" din orașul Ulianovsk a avut loc la sediul C.C. al Comsomolului din Uniunea Sovietică. Cu acest prilej, primul secretar al C.C. al Comsomolului din U.R.S.S., Evgheni Tiajelnikov, a înmînat tinerilor constructori din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și R. D. Vietnam diplome de onoare ale C.C. al U.T.C.L. din Uniunea Sovietică, pentru activitatea depusă în timpul cît s-au aflat pe șantierul din Ulianovsk.

Autostrada Tomei — Veishin pornește din Tokio șî, după ce șerpuiește pe o distanță de peste șase sute de kilometri prin- tr-un peisaj natural de neasemuită frumusețe, se pierde undeva la poalele munților Rokko, prăvăliți în apele calme ale Pacificului. Aici, pe curbura ușor dantelată a golfului Osaka, se înnoadă o parte însemnată din căile de comunicație maritimă ale Japoniei. Osaka și Kobe constituie cele mai mari porți maritime ale Japoniei, „plămînii" prin care respiră economia niponă.Privit de sus, de pe autostrada suspendată de -a lungul țărmului, complexul portuar de la Kobe apare ca un uriaș miriapod, ale cărui membre se întind adînc în apele oceanului, pentru a primi la cheiuri aproape 130 000 de vase ce vin și pleacă anual din port, descărcînd și încărcînd peste 50 de milioane tone de mărfuri. Este o uriașă aglomerare de nave de toate naționalitățile și dimensiunile, de macarale înalte, linii de cale ferată, depozite de tot felul. Acest uriaș angrenaj asigură un circuit continuu în dublu sens : produsele industriale realizate la Kobe și la Osaka iau calea străinătății, iar cele două uriașe gări portuare absorb, mari cantități de materii prime atît de necesare economiei nipone.Economia japoneză s-a dezvoltat în ultimii trei ani într-un ritm mediu anual de 13 la sută, solicitînd întreaga rețea de porturi japoneze ajunse la limitele capacităților lor. Necesitatea ca în șase—șapte ani capacitatea portului Kobe să fie dublată a determinat autoritățile să treacă la realizarea unor proiecte îndrăznețe, printre care construirea unei insule-port cu o suprafață de 436 000 de metri pătrați. Un întreg munte va fi transpor-

tat în ocean. Cinci benzi transportoare, fiecare de cîte un kilometru și jumătate, vor căra tonele de rocă pe deasupra orașului pentru a nu stînjeni circulația normală pe străzi. întregul proces este supravegheat cu ajutorul camerelor de televiziune. Pămîntul stîncos este deșertat dincolo de oraș în zece șlepuri care îl transportă la 15 kilometri depărtare de țărm, unde se construiește însula-port. Cînd va fi gata, aceasta va dispune de cheiuri pentru ancorarea vaselor mari, de parcuri, grădini, un centru comercial și o linie de metrou, care va lega insula de țărm. Termenul propus e foarte scurt — s-a prevăzut ca primele vase să ancoreze aici în luna iulie a.c.Aproape în toate orașele tuate la țărm cucerirea terenuri pentru industrie și construcții portuare este la ordinea zilei. Golful Tokio devine tot mai îngust datorită fîșiilor de uscat ce apar de la an la an și pe care se mută întreprinderile industriale ale orașului. Vase gigant de peste 300 000 de tone se nasc acum în șantierele navale din Yokohama, amenajate pe terenuri în întregime recuperate din mare. La Sakai, un orășel de pef coasta răsăriteană a golfului Tokio, movilele de nisip și pămînt pe care le«am văzut acum trei ani împrăștiate pe locul unde fusese împărăția lui Neptun sînt nivelate și acoperite cu cireși, acum înfloriți, de grădini cu flori, de șosele și de păduri, de instalații industriale.Trăind pe teritoriul restrîns al arhipelagului, japonezii sînt angajați într-o amplă acțiune de dezvoltare a economiei, în care un loc important îl ocupă lupta pentru a cuceri noi terenuri din împărăția oceanului.

Wunsche, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G., ministrul justiției, care se află într-o vizită la Damasc. In cadrul convorbirii ce a avut loc, relevă agenția A.D.N., a fost subliniată dorința comună de lărgire a colaborării între cele două țări. în toate domeniile.
Nigeria pe calea recon

strucției economice. Pentru

,,Hahnium“

prima dată după trei ani, trenurile au început din nou să circule între Enugu, fosta capitală a Biafrei, și celelalte centre ale Federației nigerie- ne. Restabilirea legăturii feroviare, care permite transportul de mărfuri din alte regiuni ale federației spre provinciile devastate de războiul secesionist, reprezintă un nou pas în aplicarea programului de reconstrucție economică, elaborat de guvernul federal.
Ca urmare a violentelor 

incidente rasiale izbucnite luni seara, la River Rouge (Michigan, S.U.A.), a fost decretată starea de urgență.
al 105-lea „membru11

al familiei elementelor chimice
NEW YORK 28 (A- 

gerpres). — Un grup 
de cercetători de la 
Laboratorul Laurence 
al Universității din Ca
lifornia a obținut, pe 
cale artificială, cel 
de-al 105-lea element 
chimic. Este vorba de 
un element chimic ra
dioactiv greu.

Atunci cind Mende
leev a întocmit cunos
cutul tablou periodic al 
elementelor chimice, a- 
cesta prezenta multe 
„pete albe“, ce au fost 
acoperite intr-un ritm 
susținut în urma cer
cetărilor chimiștilor din 
lumea întreagă.

Elementul 105 face 
parte din categoria 
acelor substanțe a că
ror existență ți ale că
ror proprietăți gene
rale au fost determi
nate incă inainte ca ele 
să existe. Noul „mem
bru" al familiei ele
mentelor chimice a pri
mit numele unui re
prezentant de frunte al 
fizicii nucleare — Otto 
Hahn, distins cu Pre
miul Nobel 
descoperirea 
nucleare. El 
numi „hahnium" și va 
avea simbolul „Ha".

Albert Ghioroso, șe
ful echipei de cercetă-

pentru 
fisiunii 
se va

tori care a obținut 
„hahnium“-ul, a sub
liniat că noul ele
ment nu a fost ți, pro
babil, nu va putea fi 
izolat niciodată din 
cauza duratei de înju- 
mătățire foarte mici, 
de numai 1,6 secunde. 
(Durata de injumătă- 
țire a unui element ra
dioactiv este timpul in 
care jumătate din can
titatea inițială se trans
formă intr-un alt ele
ment din tabelul pe
riodic). Datorită vieții 
foarte scurte pe care 
o are, noul element 
nu-și va găsi, poate, 
vreo aplicație practică.
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