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Sărbătoarea
marii victorii

asupra
fascismului

întreaga omenire înaintată sărbătorește împlinirea a 25 de ani de la victoria asupra fascismului — eveniment epocal al istoriei universale, cu adinei rezonanțe și urmări pentru destinele umanității și civilizației mondiale. Vor trece decenii și decenii, dar va continua să fie evocată acea însorită zi de 9 mai 1945 cînd, după urgiile celui mai cumplit război cunoscut pină atunci de umanitate, armele au amuțit pe pămin- tul Europei, soldații au ieșit din tranșee : Germania nazistă capitulase, imperialismul hitlerist fusese zdrobit, era Pace !în încleștarea pe viață și pe moarte cu fascismul german — produsul cercurilor imperialiste cele mai a- gresive și mai reacționare — au învins, cu prețul unor imense sacrificii și suferințe (circa 40 milioane de vieți omenești, incalculabile distrugeri și pierderi de bunuri materiale și spirituale !) popoarele însuflețite de idealurile libertății, independenței și demnității lor naționale. Esențial a fost faptul că, în fața pericolului care plana deopotrivă asupra tuturor țărilor, a avut loc o hotărîtă și eroică ridicare la luptă a popoarelor, crearea coaliției antifasciste care cuprindea U.R.S.S., S.U.A., Angția, Franța liberă și alte țăn al căror număr, pînă la sfîr- șitul războiului, s-a ridicat la 48.Cronica celui de-al doilea război mondial a consemnat cu litere de aur rolul hotăritor pe care l-a avut î» obținerea victoriei Uniunea Sovie- ' !ă, forța fundamentală a coaliției antihitleriste. însuflețit de justețea cauzei mărețe a apărării patriei sale — patria Revoluției Socialiste din Octombrie — contopindu-și lupta cu aceea a celorlalte popoare pentru libertate și independență, poporul sovietic și-a mobilizat toate energiile și resursele sale, a înfăptuit neasemuite fapte de vitejie pro- vocînd lovituri nimicitoare mașinii de război germano-fasciste, purtînd pe umerii săi greul războiului. în mari operații militare, ca bătălia din fața Moscovei, apărarea Leningradului, zdrobirea grosului forțelor inamice la Stalingrad, impetuoasele ofensive de la Kursk și Orei și pînă la Berlin, viteaza armată sovietică și-a acoperit steagurile de luptă de glorie nepieritoare. în aceste bătălii au ale 3/< din 20
fost nimicite forțele principale coaliției fasciste — 607 divizii, din aviație, cea mai mare parte artileria și tancurile inamicului, milioane de cetățeni sovietici au pierit pe cîmpurile de luptă, în lagăre, în temnițele Gestapoului. Popoarele lumii vor păstra în veci recunoștință Uniunii Sovietice, forțelor ei armate pentru contribuția decisivă adusă la salvarea omenirii de barba-adusă la salvarea omenirii de ria fascistă.La repurtarea victoriei Germaniei hitleriste, asupra lor Axei fasciste și-au adus ______buția celelalte state aliate, armatele lor. înfrîngerile pricinuite trupelor hitleristo-mussoliniene de către forțele armate engleze și americane în Africa de nord, debarcarea în Sicilia și sudul Italiei, soldate cu ieșirea din război a Italiei, deschiderea celui de-al doilea front prin marea operație de debarcare în Normandia, participarea la luptă a forțelor armate ale Franței libere, loviturile date dispozitivului inamic în aer, prin bombardamentele aviației și prin marile bătălii navale din Mediteranâ, Atlantic și Pacific — toate acestea au măcinat forțele Germaniei hitleriste, a- propiînd ziua Victoriei asupra inamicului comun. Potrivit datelor comunicate, circa 400 000 de cetățeni englezi, 400 000 americani, 535 000 francezi — militari și civili — inclusiv fii ai numeroase popoare, din Canada pînă în India, din Australia și Noua Zeelandă pînă în Africa — și-au dat viața în încleștarea cu fascismul.Izbînzile armatelor coaliției antihitleriste s-au împletit în modul cel mai strîns cu lupta de eliberare a popoarelor cotropite și subjugate de fascism. Una dintre cele mai înălțătoare pilde de jertfă și sacrificiu a adus-o mișcarea de rezistență antifascistă, lupta partizanilor — în

asupra puteri- contri-

rîndul cărora un rol de frunte l-au avut clasa muncitoare, comuniștii. Sint cunoscute contribuția de singe a popoarelor Iugoslaviei, unde ampla mișcare de partizani s-a transformat într-un adevărat război de eliberare în cursul căruia au pierit 1 700 000 de oameni — fiecare al 9-lea locuitor ; lupta poporului polonez, în cadrul mișcărilor de rezistență, al armatei populare, al unităților poloneze de pe diferite fronturi, întreg martiriul acestui popor, din rîndurile căruia au pierit 6 milioane de oameni sau 1/5 din populație. Hitleriștii au prițnit grele lovituri în Cehoslovacia, prin acțiunile partizanilor, răscoalele din Slovacia și Praga, prin lupta armatei renăscute. Din rîndurile poporului albanez s-a ridicat o armată de 70 000 de luptători partizani, care a angajat în luptă 170 000 de soldați inamici. Cei mai buni fii ai poporului bulgar au luptat în detașamentele de partizani, iar după insurecția victorioasă de la 9 septembrie, în cadrul armatei populare, dînd jertfă 30 853 morți și răniți. File nepieritoare de istorie au înscris eroica mișcare de rezistență antifascistă din Franța, care a culminat cu eliberarea prin insurecție a Parisului, războiul de partizani din Italia, acțiunile de partizani din celelalte țări cotropite — din Grecia pînă în Belgia, din Danemarca pînă în Norvegia. Se cuvine amintit de asemenea că în Germania însăși comuniștii și alți oameni cu convingeri democratice s-au opus fascismului — numai în lagărele de exterminare pierind 300 000 de cetățeni germani.Pentru generațiile prezente șl viitoare din România constituie un titlu de mîndrie contribuția de preț pe care poporul nostru a adus-o la marea cauză a victoriei asupra fascismului in Europa. Este meritul nepieritor al Partidului Comunist Român că, ridicînd pe o nouă treaptă lupta desfășurată încă de la crearea sa pentru independență națională. pentru prietenie și alianță cu Uniunea Sovietică, a militat. în ciuda terorii, pentru unirea și mobilizarea celor mai largi forțe democratice și patriotice împotriva războiului antisoviet.ic, conducindu-le în lupta pentru răsturnarea dictaturii fasciste și eliberarea țării de sub dominația hitleristă. înfăptuirea insurecției armate, alăturarea României la coaliția antihitleristă au dus la prăbușirea frontului german în această zonă a Europei, au deschis calea ofensivei eliberatoare rapide spre sudul și centrul Europei. După victoria insurecției naționale, forțele patriotice și unitățile Armatei române, care a întors armele împotriva Germaniei hitleriste, au eliberat Capitala și o mare parte a teritoriului patriei. Angajindu-și neprecupețit întregul efectiv, sprijinită dîrz de eforturile întregului popor, armata română, umăr la umăr cu ostașii armatei sovietice, a alungat apoi trupele hitleriste și horthyste de pe întregul teritoriu al țării, participînd apoi în mod activ la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, luptînd cu eroism pînă la capitularea Germaniei. Prin
(Continuare în pag. a II-a)
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La cooperativa agricolă din Clinic, județul Alba, plantarea cartofilor se face mecanizat (Foto : Agerpres)

SOCIALISTA
49 de ani de la crearea Partidului Comunist Român

Au trecut 49 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, eveniment de importanță crucială în istoria țării noastre, care a dat un puternic avînt luptei de eliberare socială și națională a clasei muncitoare, a întregului popor român.Glorios continuator al secularelor lupte de eliberare ale poporului român, al eforturilor și jertfelor sale pentru neatîrnarea țării, formarea națiunii române și a statului național unitar, pentru accelerarea progresului social și înaintarea României pe calea civilizației, preluînd cele mai bune tradiții ale mișcării muncitorești și socialiste din țara noastră, Partidul Comunist Român s-a făurit și dezvoltat ca o forță social-politică înaintată, cu rădăcinile adînc împlîntate în solul realităților naționale, exponent fidel al intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor. Răspunzînd unei necesități legice, obiective, determinate de stadiul dezvoltării economico-sociale a țării, sintetizînd concluziile unui îndelungat proces de maturizare a mișcării noastre muncitorești, de clarificare ideologică și politică a proletariatului, în condițiile avîntului maselor muncitoare, ale bătăliilor sociale din România anilor 1918— 1920 și ale însuflețitorului exemplu pe care îl reprezenta victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, crearea Partidului Comunist Român a marcat o etapă nouă în dezvoltarea mișcării revoluționare și democratice din România, a ridicat pe o treaptă superioară lupta revoluționară a clasei muncitoare, a poporului român.De-a lungul a aproape jumătate de veac de eroice bătălii de clasă, desfășurate cu abnegație și spirit de sacrificiu, în condiții dintre cele mai complexe, Partidul Comunist Român s-a dovedit la înălțimea misiunii sale istorice de avangardă a proletariatului, a maselor muncitoare, călăuzindu-le la victoria în lupta împotriva claselor exploatatoare, pentru făurirea orînduirii noi, socialiste. Stegar al intereselor fundamentale ale națiunii, l-a revenit Partidului Comunist Român meritul istoric de a fi fost organizatorul și conducătorul insurecției armate din august 1944, care a deschis calea revoluției populare, calea făuririi unei vieți noi, libere, pentru poporul muncitor. Smulsă din încremenirea în care o ferecase stăpînirea exploatatorilor și dominația puterilor imperialiste, România a cunoscut în sfertul de veac care a trecut de la eliberare un ritm al dezvoltării economice, al schimbărilor înnoitoare în întreaga sferă a vieții sociale nicicînd în-

glorioasa zi
a independenței

României
lmplinesc azi 93 de ani de la memorabilă de 9 Mai 1877 în inflăcăratul patriot și luminatulSe ziua care bărbat de stat Mihail Kogălniceanu rostea de la tribuna Adunării De- putaților cuvintele înscrise de a- tunci cu litere de aur în letopisețul patriei : „Sintem independenți, sintem națiune de sine stătătoare". Fiii poporului român — ostașii purtînd însemnele dorobanților, roșiorilor, călărașilor sau ale artileriștilor — a- veau să alerge curînd. într-un suflet, sub steagurile tinerei, dar bravei noastre oștiri, gata să pecetluiască cu sîngele lor, alături de ostașii ruși și voluntarii bulgari, pe vestitele redute ale Plevnei, Grivi- ței, Rahovei și Smîrdanului, cucerirea neatîrnării țării. Ridicîndu-se cu hotărîre pentru înlăturarea subjugării străine, otomane, masele largi ale poporului român, făuritorul pro-

Telegramă

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimați tovarăși,

alîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România și al întregului popor român, vă transmitem Dumneavoastră 
și popoarelor Cehoslovaciei un cordial salut tovărășesc și calde felici
tări, cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei.

Poporul român se bucură de succesele obținute in acest sfert de 
veac de poporul frate cehoslovac, sub conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, în edificarea societății socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de trainică prietenie tradi
țională și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor dezvolta continuu, în inte
resul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Cu prilejul marii sărbători a Republicii Socialiste Cehoslovace prie
tene, adresăm popoarelor ceh și slovac urări de noi și însemnate succese 
în dezvoltarea și înflorirea patriei lor.

priei sale istorii, nădăjduiau că, o dată cu dobîndirea independenței de stat, va veni o viață mai bună și mai dreaptă și pentru cei ce clădiseră cu brațele și mintea lor edificiul României moderne.Dobîndirea independenței noastre de stat a fost îndelung pregătită ideologic, diplomatic, politic, economic și militar. Generațiile mai îndepărtate, mai apropiate, ca și cea contemporană anului 1877, au adăugat — fiecare în felul și la timpul său — pietre solide la temelia edificiului național liber și neatirnat. Cronicarii, reprezentanții Școlii ardelene, generația anului revoluționar 1848 și a Unirii au înfățișat, pe baza argumentelor de netăgăduit ale istoriei, cu o caldă și justificată mîndrie patriotică, înaltele fapte de arme ale străbunilor — conduși de Decebal, Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și de atiția alți mari și viteji conducători de oști, care și-au apărat din răsputeri pămîntul strămoșesc, independența. Ei au subliniat cu tărie faptul că niciodată Moldova și Muntenia n-au constituit parte integrantă a Imperiului otoman și că chiar în perioadele celor mai tiuni ale Porții în terne, Principatele traseră instituțiile religioase, tradițiile.dreptul de a legifera, de a percepe impozite.Această ofensivă politică-ideologi- că în slujba dobîndirii independenței de stat a fost un însoțitor permanent — efect și element stimulator în a- celași timp — al procesului de dezvoltare a forțelor de producție capitaliste, de unificare a pieței interne, de înaintare a țării pe calea progresului social. Unirii vamale de la 1 ianuarie 1848 i-au urmat unirea politică la 24 ianuarie 1859 și unirea administrativă la 24 ianuarie 1862 — acte care au consfințit nașterea statului român modern. Cu toate contradicțiile sociale și politice din interior, în ciuda unor enorme dificultăți și a evoluției

puternice imix- treburile lor in- române tși păstor politice și limba oficială,

situației in-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

tîlnit în cursul întregii sale istorii. La temelia tuturor acestor transformări revoluționare se află conducerea de către Partidul Comunist Român a luptei poporului nostru pentru construirea orînduirii noi, socialiste.întreaga experiență acumulată de poporul român în ultimele decenii confirmă pe deplin adevărul potrivit căruia conducerea întregii noastre societăți de către Partidul Comunist Român constituie factorul politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a patriei pe calea socialismului. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Partidul Comunist Român a dobîn- dit recunoașterea unanimă a rolului de conducător al societății noastre datorită fidelității, devotamentului și spiritului de jertfă cu care a slujit neîncetat, încă de Ia înființarea sa, interesele supreme ale clasei muncitoare, ale celor ce muncesc, ale întregului popor. Politica sa, inspirată din nevoile arzătoare ale dezvoltării societății românești, din interesele vitale ale întregului popor, întemeiată pe principiile marxism-Ieninismului, a devenit drapelul sub care s-au unit, în rînduri strîn- se, muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea, întreaga națiune".Experiența României confirmă faptul că rolul conducător al partidului este o lege obiectivă a făuririi noii orinduiri sociale. Construirea societății socialiste este opera activității conștiente a maselor ridicate la înțelegerea cerințelor dezvoltării istorice, rezultatul cunoașterii și folosirii legilor dezvoltării sociale. Desfășurarea cu succes a procesului complex și multilateral de edificare a societății socialiste nu este posibilă fără o forță politică organizată, fără un partid comunist puternic, înarmat cu concepția științifică, mate- rialist-dialectică despre lume, care să unească și să conducă toate forțele progresiste ale societății. Tocmai un asemenea rol Îndeplinește cu succes, prin întreaga sa activitate politică și organizatorică, Partidul Comunist Român. Privind în urmă drumul străbătut în sfertul de veac caie a trecut de la eliberarea țării, apare limpede că la baza tuturor succeselor obținute în înfăptuirea misiunii istorice a partidului, a vastului program de transformare revoluționară a societății noastre, a stat, în primul rînd, faptul că în întreaga sa activitate Partidul Comunist Român s-a iden-
(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi după- amiază pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Leonard C. Meeker, la cererea acestuia.
La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a participat George Ma- covescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

ternaționale adesea nefavorabile, statul român rezultat prin unirea celor două țări surori — Muntenia și Moldova — unității victorie pletată seculare ționale.Realizarea acestui deziderat a devenit posibilă în al 8-lea deceniu, in condițiile internaționale din anii 1875—1877, caracterizate prin agravarea așa-numitei „chestiuni orientale" — avîntul luptei de eliberare națională a popoarelor asuprite din Balcani, agravarea contradicțiilor dintre Rusia țaristă și Imperiul otoman, care au fost utilizate cu multă abilitate și înțelepciune de oamenii politici ai vremii, exponenții voinței de independență a poporului.In a doua jumătate a anului 1878, România, deși oficial neutră în conflictul turco-sîrbo-muntenegrean, a permis trecerea armelor și voluntarilor din Rusia prin teritoriul său. La 4 aprilie 1877, Kogălniceanu semna în numele țării noastre convenția prin care armata rusă obținea dreptul de liberă trecere prin teritoriul . român „și tratamentul repartizat armatelor amice", și prin care Rusia se obliga „a menține și a face a se respecta drepturile politice ale statului român, astfel cum rezultă din legile interioare și tratatele existente, precum și a menține și a apăra integritatea actuală a României".După tratative purtate de părțile română și rusă s-a ajuns Ia un acord care stabilea participarea distinctă a României la război, participare de care ea urma să se prevaleze la viitoarele tratative de pace. în ajunul asaltului eroic din 30 august asupra Plevnei, în fața redutelor turcești se aflau, alături de armata de asediu rusă. 45 batalioane, 38 escadroane și 19 baterii române. Suita de bătălii purtate de ostașii noștri de la asal-
Matei IONESCU

a constituit primul nucleu al statale românești. Această istorică se cerea însă com- prin înfăptuirea aspirației — dobîndirea neatîrnării na-

(Continuare In pag. a IV-a)

Telegrame
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer, a trimis cancelarului federal al Republicii Aus
tria, Bruno Kreisky, o telegramă de felicitare cu prilejul inaugurării 
mandatului său.

în răspunsul său, cancelarul federal al Republicii Austria, Bruno 
Kreisky, a mulțumit președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, pentru amabilele felicitări transmise, asigurîndu-1 că guvernul 
austriac va continua politica de cooperare și înțelegere în scopul adîn- 
cirii relațiilor prietenești între cele două țări, al păcii între popoare.

ACORDUL GLOBAL
cointeresează pe constructori,
stimulează munca de calitate,

de înaltă productivitateIncepind cu data de 1 februarie a.c., acțiunea de experimentare a noului sistem de salarizare și de majorare a salariilor a fost generalizată în unitățile din ramura construcții- montaj. în cadrul oricărui sistem de salarizare o importanță deosebită prezintă formele de salarizare, care au menirea să îmbine salariul tarifar cu celelalte forme ale sistemului, astfel încît să se asigure o cit mai bună cointeresare a salariaților la realizarea sarcinilor de plan. Dacă principiile noului sistem de salarizare sint unitare, așa cum este și firesc, pentru toate sectoarele de activitate, în ce larizare. ele de specificul cărui sector.Activitatea _ ______.__________ _prezintă particularitatea că, la același obiect, se succed — conform procesului tehnologic — un număr mare de meserii și specialități, ale căror eforturi trebuie conjugate, astfel încît acestea să intre în procesul de producție după ce o fază premergătoare de lucrări a fost terminată, să le execute efectiv — la fața locului, în timpul stabilit prin grafic și să creeze front de lucru pentru specialitățile care urmează. Datorită acestui fapt, echipele de muncitori- constructori nu pot lucra independent, nu pot produce decît pe obiectul respectiv, atunci cînd trebuie și atît cît trebuie, astfel încît să se respecte stadiile fizice intermediare și, în final, termenul de predare al o- biectivului respectiv. Nu-i de neglijat nici faptul că, uneori, datorită unor întîrzien în asigurarea cu materialele sau utilajele necesare pot surveni rămîneri în urmă în executarea unor lucrări. Este de înțeles că recuperarea lor impune scurtarea timpului de execuție pentru fazele următoare, fapt ce determină eforturi suplimentare din partea anumitor categorii de muncitori. La aspectele de mai sus se adaugă și faptul construcții-montaj condiții diferite, aspectul recrutării— ceea ce presupune o permanentă mobilitate în organizarea locurilor de muncă. In funcție de situațiile de fapt intervenite pe parcursul execu-

privește formele de sa- sînt diferite, în funcție și particularitățile fie-de construcții-montaj

diferite, in zone că lucrările de setndiferiteforței de muncăexecută în anotimpuri sub

tării lucrărilor, solicită în permanență luarea de decizii din partea celor care conduc procesul de producție, precum și eforturi susținute din partea executanților.Corespunzător acestei activități complexe este necesară și o mai mare elasticitate a formelor de salarizare, care să cointereseze întregul colectiv de muncitori și tehnicieni la realizarea în termen și de bună calitate a lucrărilor respective.Formele de salarizare în acord, folosite în mod curent în activitatea de construcții-montaj, nu răspund în suficientă măsură acestei necesități, deoarece, nefiind suficient de elastice, nu pot îmbrățișa multiplele aspecte ale muncii în construcții. Astfel, deși salarizarea în acord individual sau în acord colectiv — pe echipe (meserii) — sporește interesul muncitorilor pentru realizarea unui volum cit mai mare de lucrări, aceasta nu-i cointeresează să recupereze anumite întîrzierl în execuție, deoarece cîștigurile individuale sint stabilite în raport cu cantitățile de lucrări executate de aceștia, indiferent dacă se asigură sau nu front de lucru pentru alte meserii sau dacă se respectă sau nu termenul de predare a lucrării. De asemenea, modul de repartizare, mecanic, a sumelor individuale muncitorilor care lucrează în acord colectiv, în raport cu calificarea și timpul efectiv lucrat, nu ține seama în suficientă măsură și de contribuția fiecărui muncitor la realizarea lucrărilor, de efortul pe care fiecare îl depune, de modul cum folosește timpul de muncă de productivitatea cu care în cadrul echipei.Avînd îr> vedere volumul Investiții ce va fi realizat î da 1971—1975, Directivele < lui al X-lea al Partidului Român prevăd sarcina de ; a ritmului de execuție a simultan cu îmbunătățirea < reducerea prețului de cost. Totodată, se prevede introducerea în activitatea de construcții-montaj a unor for-
Ing. Mircea MORARIU consilier în Ministerul Muncii

și. deci, lucreazăI sporit de în perioa- Congresu- Comunist accelerare lucrărilor, calității și

(Continuare în pag. a Hl-a) A



PAGINA 2 SClNTEI A — vineri 8 mai 1970

■FAPTUL! 
[DIVERS;
I ....—
| Magnolii |

montane |Crestele masivului Gurghiu păstrează încă, intact, covorul I alb al zăpezilor. Pe virful „Bu- ciu“ sînt și acum pîrtii bune de • schiat. La poalele lui, în parcul ■ dendrologic de la Gurghiu, pei- ; sajul este însă mai mult decît I primăvăratic. După unele semne, tropical. Aici, sub îngrijirea atentă a specialiștilor, au înflo- | rit deja magnoliile, plante exotice aclimatizate pentru prima I oară în țară, la o asemenea altitudine. Un contrast inedit care I abia în anii viitori va fi și mai... . izbitor. Pentru că atunci, pe fon- I dul alb de iarnă al munților în- | conjurători, va înflori, grație strădaniei maeștrilor floricoli, o I adevărată pădure de magnolii.
Ghinion 
sau irespon- | 
sabilitate

Abia lansată pe Someș, barca • 
în care se aflau patru schifiști > 
începători de la secția de cano- ; 
taj a asociației sportive „Olim- | 
pia" din Satu Mare s-a umplut 
cu apă. Toți patru au sărit din I 
ea. Trei au reușit să se salveze^ 
Pink Gheorghe, in virstă de IC * 
ani, n-a mai putut ajunge însă i 
la mal. Ce arată „radiografierea" I 
împrejurărilor care au concurat I Ia acest tragic accident ? Barca . 
fusese spartă din cauza condiții
lor total improprii pentru lan- | 
sarea pe Someș (un mal abrupt 
primejdios, un ponton îngust și I 
mult prea înalt față de nivelul 
apei). Secția de canotaj nu era • 
dotată cu mijloacele necesare de ■ 
salvare : colaci cu plute pentru 
începători, o barcă cu motor co
respunzătoare (cea care s-a de
plasat să-l salveze pe P. Gh... I 
s-a defectat !). Antrenorul Tudor | 
Ion declară că nenumăratele sale • apeluri adresate conducerii aso- ■ 
ciației pentru asigurarea unor 
condiții optime de desfășurare a I 
antrenamentelor au rămas fără 
nici un rezultat, lată o situație . 
care — chiar dacă am face ab- | 
stracțle de consecințele de mai 
sus — impune să se ia măsuri I 
drastice împotriva celor vino- 
vați. •

I

I

Naufragiați 
la... BrașovDeunăzi, printre călătorii sosiți la Brașov, puteau fi vă- zuți doi tineri, Sorin Tanu și Constantin Alexandru, amîn- doi din Galați, strada Saturn 2. Asupra lor s-au găsit cite un pumnal, două kg de... cuie și 4 librete C.E.C. cu un sold total de 16 777 lei, plus 800 lei numerar. Ce i-a determinat să-și părăsească unul școala, iar altul serviciul ? După spusele lor, nici mai mult, nici mai puțin decît reeditarea, sub poalele Tîmpei, a aventurilor lui Robinson Crusoe (!?). Planurile le erau, în tot cazul, destul de nebuloase. Pînă una-alta, a fost dezlegată enigma prin care cei doi tineri ajunseseră aici. De necrezut și, totuși, cei ce le-au înlesnit evadarea sînt chiar... părinții. (Sorin Tanu era de pildă trecut pe toate libretele C.E.C. cu drept de retragere). Cum era de așteptat, „naufragiații" au fost obligați să se reîntoarcă la Galați. Sperăm că părinții, școala și colegii le vor călăuzi pașii, măcar de acum încolo, spre aventuri de cu totul altă natură.
în serieGheorghe Mutulescu din Timișoara, strada Mehedinți nr. 40, salariat la Uzinele mecanice din oraș, a stabilit într-una din zilele trecute un record puțin obișnuit. „Startul" l-a luat la amiază, cînd sub înfățișarea unui înfocat adept al lui Bachus, a a- dresat cuvinte vulgare mai multor femei care treceau pe stradă I s-a aplicat pe loc o amendă de 1 000 de lei, potrivit prevederilor Decretului intrat recent în vigoare. După numai cîteva ore, el dezlănțuia un scandal de proporții în altă parte a orașului. Și de data aceasta pe fază, organele de miliție i-au ..omologat" cu promptitudine noua „performanță". Huliganul a fost deferit instanței, urmînd să-și primească sancțiunea contravențională cuvenită.
Meta
morfozăZi de tîrg la Tîrgoviște. Din- 
tr-o dată s-a răspîndit vestea că 
a început un control pentru sta
bilirea provenienței mărfurilor 
puse in vînzare. Cit ai bate din 
palme, o bună parte dintre „ne
gustori" au devenit cumpărători. 
„Al cui este cimentul ?“ — întrea„ 
bă organele de control. Minune : 
n-are stăpîn ! Și nu era vorba 
de o căldare, ci de... două tone 
și jumătate. Au mai rămas fără 
stăpîni 300 kg ipsos, 120 kg să- 
mință de lucernă, 100 litri țuică, 
3 000 kg sămînță de sorg, un... 
vițel etc. In atare situație, toate 
aceste bunuri au fost puse sub 
pază pînă cind hoții de... păgu
bași se vor întoarce să le caute, 
îi asigurăm că sînt oriclnd aș
teptați I

Rubricd redactată de : 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților

Evoluția serviciilor în ultimii ani, ca și prognozele specialiștilor, demonstrează cu prisosință că ponderea a- cestora în totalul consumului populației tinde să sporească continuu. Cetățeanul este legat într-o măsură tot mai mare de unitățile prestatoare de servicii, determinat fiind de natura bunurilor utilizate, bunuri din ce în ce mai complexe, cu un înalt grad de tehnicitate, a căror întreținere și reparare o pot asigura doar meseriașii calificați. Pentru a face față cerințelor actuale, în creștere, și mai ales evoluției rapide ce se întrevede în acest sector, se impune, cum este și firesc, o bună organizare a sa, a- șezarea pe baze solide, delimitarea precisă de alte domenii de activitate. Am întreprins recent o anchetă în mai multe județe ale țării — cu potențial economic diferit — pentru a stabili măsura în care stadiul actual de organizare a sectoarelor cooperației meșteșugărești și industriei locale, ce se ocupă cu prestațiile de servicii în mediul urban, răspunde acestor cerințe.— Practica ne-a demonstrat că atîta timp cît nu se știe precis în ce direcții anume trebuie orientate eforturile intr-un domeniu dat, nu se pot obține rezultate mulțumitoare, ne-a declarat Trofin Sime- drea, prim-vice- președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Cluj. Pornind de la necesitatea de a crea condiții cit mai prielnice de dezvoltare a serviciilor, pentru înlăturarea paralelismelor ce e- xistau între cooperația meșteșugărească și industria locală, comitetul nostru e- xecutiv a emis recent o decizie in care se delimitează în amănunt aria lor de activitate, atît pentru perioada imediat următoare, cît și în perspectivă. Cunoscînd acum ce au de făcut, urmează ca fiecare sector să-ȘÎ precizeze căile de materializare a sarcinilor.Era de așteptat ca și în alte județe să se fi procedat similar, în Bistrița-Nă- săud, de exemplu, deși se simte nevoia unor asemenea măsuri, existind deja propuneri și un acord general in privința apartenenței unor ramuri ale sectorului de servicii, nu s-a întreprins încă nimic concret. Ni s-a spus, totuși, că la o viitoare sesiune a consiliului popular se va analiza și această problemă. Am dori să subliniem necesitatea de a se stabili cît mai operativ, la nivelul fiecărui județ al țârii — într-o formă sau alta. în funcție de condițiile existente— sarcinile precise ale ramurilor și unităților economice care au în nomenclatorul lor de activitate prestații de servicii, delimitindu-se cît mai exact atribuțiile. Se va crea, pe această cale, posibilitatea orientării eforturilor. încă de pe acum, spre direcțiile în care va trebui să se acționeze în etapa următoare.Specialiștii cu care am stat de vorbă au susținut pe drept cuvînt că această acțiune nu trebuie oprită la nivelul sectoarelor economice, ci continuată in cadrul fiecăruia în parte pentru a se delimita sarcinile prestării de servicii de celelalte activități. Atît cooperația meșteșugărească, cît și industria locală se ocupă în prezent, pe lingă servicii, și cu alte activități. în prezent ponderea serviciilor în cadrul sarcinilor generale ale industriei locale nu depășește în mul‘e județe un procent. în unele din ele fiind și mai mică : Bistrița-Năsăud— 0,2 la sută, Cluj — 0,5 la sută. In cadrul cooperației meșteșugărești, deși raportul între servicii și producție este mai echilibrat, se înregistrează un fenomen de stagnare și chiar o relativă restrîngere a serviciilor, deși solicitările au o evidentă tendință de creștere. în timp ce în 1968, de exemplu, în județul Cluj ser

viciile reprezentau 40 la sută din totalul activităților cooperației meșteșugărești, în acest an ponderea lor a scăzut la 30 la sută. Și mai semnificativ este faptul că, pentru perioada următorilor ani, industria locală din județul Cluj nu-și propune nici o investiție pentru servicii, iar cea din Bistrița-Năsăud — doar o stație au- to-service și extinderea unei secții pentru repararea obiectelor electro- casnice, deși nevoile ambelor județe sînt încă departe de a fi satisfăcute. Restul fondurilor de investiții — destul de mari — se vor îndrepta spre producția de mică serie. Desigur, dezvoltarea bazei materiale a acestui sector este foarte necesară și ea, dar atît timp cît solicitările populației pentru prestările de servicii depășesc încă cu mult posibilitățile existente de a fi preluate, este de neconceput ca orientarea eforturilor și preocupărilor să nu țină cont și de acest lucru. Repartizarea pe capitole a investi
Pendulind între cerere și ofertă

SECTORUL
SERVICII 

nu-și poate depăși 
condiția precară

PUNCTE DE VEDERE ALE UNOR CONDUCĂTORI 
Al INDUSTRIEI LOCALE Șl COOPERAȚIEI 

MEȘTEȘUGĂREȘTI

țiilor trebuie operată în mod judicios, echilibrat, în scopul dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor de activitate. în acord cu nevoile cetățenilor.La prima vedere s-ar putea crede că o asemenea situație se datorește exclusiv comodității sau lipsei de interes a unor factori de răspundere, Știut fiind că activitatea de servicii incumbă mai multă... bătaie de cap decît producția de serie. A reduce totul la o asemenea explicație ar fi însă o greșeală, întrucît marea majoritate a lucrătorilor din cooperația meșteșugărească și din industria locală dovedesc preocupare și pasiune în a servi interesele cetățenilor. Realitatea este că, în actuala structură a indicilor, in favoarea limitării serviciilor pledează, în mod fortuit, argumente economice importante. în comparație cu celelalte activități cu care se ocupă Industria locală și cooperația meșteșugărească, sectorul de servicii este încă mult prea puțin stimulativ ; rata rentabilității, de pildă, este in general de 2—3 ori mai mică decît in cazul producției de serie. Din această cauză, întreprinderile și cooperativele meșteșugărești, care au în nomenclatorul lor domenii complexe de activitate, tind să se îndrepte spre cele care le oferă avantaje economice, vitregindu-le pe celelalte, în speță serviciile. Astfel, înființarea unităților pentru activități solicitate de populație este tărăgănată pe motiv că n-ar fi rentabile, deși nici vorbă să se lucreze în pierdere, numai că indicatorii realizați se află sub media planificată pe cooperativă sau Întreprindere.La fel se petrec lucrurile chiar înăuntrul sectorului de servicii, unde

se produc nu odată orientări ale diferitelor sectoare și grupe de profile în contradicție cu cerințele populației, în județul Cluj, deși structura populației pe sexe este favorabilă femeilor, activitatea de croitorie pentru bărbați este de trei ori mai dezvoltată ca cea pentru femei. Explicația ? Productivitatea pe salariat în cele două profile este net diferită: 28 521 lei la croitorie bărbați și numai 16 866 lei la croitorie femei. Nici interesul nu prea susținut pentru activitatea de servicii în construcții nu este lipsit de legătură cu faptul că aici rata rentabilității este de numai 6,8 la sută, față de 16,07 la sută cît este media sectorului de servicii. O analiză în rindul micilor meseriași necooperatori din orașele județului Cluj ne-a dus la concluzia că numărul lor este mai mare — oglindind un nivel de solicitări neacoperite mai ridicat— tocmai la acele meserii In care rentabilitatea în cadrul cooperativelor meșteșugărești este mai re-’ dusă față de medie. Este cazul meseriilor de lăcătuș, tîmplar, ta- pițer, tricoter, zugrav, zidar etc.— Consider că este nevoie de o delimitare în însuși sistemul de organizare a activității serviciilor — ne-a declarat Ioan Pintea, președintele U.J.C.M.-Cluj, în legătură cu aspectele mai sus semnalate. La nivelul uniunii noastre județene ne-am propus să specializăm cooperative in întregime pe profilul deservirii, depășind pe cit posibil stadiul actual al profile- lor mixte. Vom înființa în Cluj o cooperativă specializată numai în vopsitorie — spălătorie — curățătorie, alta numai pentru întreținerea și repararea bunurilor de folosință îndelungată. Cooperativa „Munca invalizilor" se va diviza, o parte rămînînd profilată exclusiv pe activitatea de deservire a populației. în acest an vom crea o cooperativă pentru blănărie și țăbă- cărie, prin desprindere de cooperativa actuală de confecții, cu profil mixt. La fel vom proceda și la Gherla, Dej, Turda, unde vom înființa cite o cooperativă cu activitate de deservire.— Tn acele județe în care, din considerente economice, fărîmițarea cooperativelor nu este recomandabilă, așa cum este cazul județului nostru — ne-a spus Aurel Cherteș, președintele U.J.C.M. Bistrița-Năsăud— cred că ar fi necesar să se aibă în vedere la stabilirea indicatorilor structura activităților și nu doar valoare^ globală a planului, astfel încît să se asigure posibilitatea corelării indicatorilor cu specificul fiecărei activități. Totodată, consider necesar ca în cadrul activității de prestări servicii să se introducă trepte de cointeresare pentru diferite categorii de servicii în cote proporționale cu nivelul solicitărilor. Țin să precizez că toate aceste lucruri sînt realizabile, fără a diminua sarcinile globale de plan sau a modifica tarifele, ci numai printr-o îmbunătățire a metodologiei actuale de planificare.Opinii asemănătoare au fost exprimate și de alți interlocutori, reprezentanți ai cooperației meșteșugărești și ai industriei locale. Ei au subliniat că printr-o perfecționare a sistemului actual de stabilire a indicatorilor s-ar servi mai bine atît interesele populației — care va avea la dispoziție mai multe unități de deservire, corespunzător înzestrate — cît și interesele cooperatorilor, care ar obține o răsplată a muncii pe măsura eforturilor depuse. Supunem deci atenției forurilor interesate aceste propuneri spre a fi studiate.
Mihai IONESCU

49 de ani
de la crearea P. C. R.
(Urmare din pag. I)tiflcat cu cerințele obiective ale dezvoltării societății românești, cu interesele și aspirațiile vitale ale poporului. Unul din izvoarele forței și vitalității politicii partidului constă în aceea că el s-a călăuzit și se călăuzește neabătut de teoria revoluționară, profund științifică, a proletariatului — mar- xism-leninismul, teorie pe care a a- plicat-o creator în apriga luptă revoluționară pentru răsturnarea claselor exploatatoare, pentru înfăptuirea revoluției socialiste, pentru edificarea socialismului. Aceasta i-a permis să găsească soluțiile cele mai corespunzătoare condițiilor sociale și naționale ale țării noastre, stadiului de evoluție istorică a României și, totodată, să-și aducă contribuția proprie, originală, la dezvoltarea tezaurului teoriei și practicii mișcării comuniste și revoluționare mondiale.Constituind — prin amploarea, diversitatea și însemnătatea măsurilor de perfecționare inițiate în toate domeniile — o nouă etapă în dezvoltarea României, în activitatea partidului, perioada marcată de Congresele al IX-lea și al X-lea al P.C.R. a ridicat pe o treaptă superioară succesele poporului român în construcția socialistă. O atenție primordială acordă P.C.R., în cadrul activității generale de conducere a societății noastre pe calea socialismului și comunismului, dezvoltării bazei tehnice-materiale a societății, perfecționării continue a organizării, conducerii și planificării economiei naționale, a întregii producții de bunuri materiale. Sînt bine cunoscute în acest sens măsurile a- doptate în ultimii ani ale căror efecte s-au materializat în dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, creșterea producției industriale și agricole, sporirea eficienței întregii activități e- conomice. Experiența istorică a României confirmă că consecvența cu care partidul veghează la dezvoltarea continuă și în ritm rapid a bazei tehnice-materiale a socialismului este sursa progresului multilateral al societății. a creșterii nivelului de trai al populației,’ punctul de sprijin al tuturor înfăptuirilor prezente și viitoare. în tot mai mare măsură se vădesc avantajele cadrului propice creat stimulării energiei și inițiativei maselor, mai bunei valorificări a resurselor materiale și u- mane ale țării. Eforturile creatoare ale poporului concentrate spre înfăptuirea ansamblului de măsuri vizîr.d dezvoltarea forțelor de producție, perfecționarea relațiilor socialiste dau rod bogat ; este grăitor faptul că ritmul mediu anual de dezvoltare a industriei în perioada ultimilor ani a depășit considerabil prevederile.Paralel cu grija neslăbită pentru dezvoltarea potențialului economic al țării, partidul se preocupă statornic de perfecționarea relațiilor socialiste de producție, a raporturilor dintre oameni. O atenție permanentă acordă P.C.R. exercitării cu succes de către clasa muncitoare a rolului ei de clasă conducătoare a societății, întăririi alianței munci- torești-țărănești — temelia de nezdruncinat a noii orînduiri, dezvoltării coeziunii societății noastre, bazată pe comunitatea intereselor și aspirațiilor vitale ale clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, reprezentînd o uriașă forță motrice a progresului social, unul din principalii factori ai afirmării plenare a potentelor materiale și spirituale ale societății, ca și ai creșterii prestigiului internațional al României socialiste. Cu neabătută consecvență veghează partidul la consolidarea uneia dintre cele mai mari cuceriri revoluționare ale societății noastre — deplina egalitate în drepturi a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alta naționalități, prietenia frățească a poporului român cu naționalitățile conlocuitoare — rod minunat al rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale, care a creat condi

țiile luptei unite a celor 20 de milioane de cetățeni al României socialiste pentru înflorirea patriei comune.Călăuzindu-se de principiul fundamental al marxism-leninismului că socialismul și democrația sînt de nedespărțit, continua lărgire a democrației reprezentînd o cerință legică imperioasă de care depinde afirmarea deplină a forței vitale și superiorității noii orinduiri sociale, partidul promovează o vastă și multilaterală acțiune de dezvoltare și perfecționare a democrației socialiste. A fost adoptat, în acest sens, în ultimii ani un cuprinzător ansamblu de măsuri menit să asigure întărirea legalității socialiste, stimularea largă a criticii și autocriticii în viața socială, promovarea fermă a principiilor e- chității sociale, crearea cadrului organizatoric care asigură oamenilor muncii posibilitatea să-și spună liber și nestingherit cuvîntul asupra modului cum sînt conduse treburile publice, să critice fără rețineri neajunsurile, să contribuie la înlăturarea lor, la perfectionarea activității.Toate acestea au contribuit Ia creșterea continuă a autorității și prestigiului de care se bucură partidul în rîndurile poporului, a dragostei cu care este înconjurat de masele cele mai largi, a încrederii cu care este înfăptuită politica partidului.In cadrul vastului ansamblu de măsuri de perfecționare a organizării și conducerii tuturor laturilor vieții sociale capătă o deosebită însemnătate perfecționarea modalităților de exercitare a rolului conducător al partidului asupra întregului angrenaj economic și social. Pornind de la concepția că formele și metodele de conducere și organizare nu sînt rigide, date o dată pentru totdeauna, ci trebuie îmbunătățite în pas cu schimbările ce se produc în viața socială, partidul adoptă măsuri corespunzătoare privind perfectionarea formelor și metodelor de activitate ale organizațiilor sale.Partidul subliniază că unul din elementele esențiale ale conducerii științifice este larga promovare a noului in ioate domeniile vieții sociale, în virtutea naturii sale de cea mai revoluționară forță socială, de exponent al celei mai înaintate concepții despre lume și societate, Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de generator și promotor consecvent al noului. Lupta fermă pentru stimularea și sprijinirea a tot ~ce e nou și înaintat constituie un element definitoriu al activității tuturor eșaloanelor partidului, a fiecăreia dintre organizațiile sale.In orientarea activității de perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor sale, partidul pornește de la concepția că rolul său de forță conducătoare a societății se exercită nu în mod declarativ sau prin metode administrative, de comandă, ci prin justețea confirmată de viață a politicii sale marxist-leniniste, prin elaborarea celor mai corespunzătoare soluții menite să asigure progresul necontenit al societății noastre, prin capacitatea sa de a aplica creator legile universale ale revoluției și construcției socialiste la particularitățile țării noastre, prin întărirea continuă a legăturilor sale cu masele și vasta activitate po- litico-organizatorică pentru înfăptuirea obiectivelor de progres economic, social și cultural, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, atragerea lor la o participare activă la opera de făurire a noii orînduiri sociale. Poziția înaintată a comuniștilor, perseverența cu care militează pentru promovarea Idealurilor comuniste, abnegația cu care slujesc interesele poporului chezășuiesc îndeplinirea rolului conducător al partidului în opera de construire a socialismului.Misiunea ce revine partidului ea

forță conducătoare a societății se concretizează, în ultimă instanță, în activitatea desfășurată de fiecare din organizațiile sale, în consecvența cu care acestea se situează in fruntea colectivului de oameni ai muncii, ac- ționînd ca factor dinamizator în mobilizarea maselor la înfăptuirea politicii partidului.Corelația reciprocă dintre politica internă și externă constituie o caracteristică fundamentală a întregii activități a partidului nostru. La temelia el se află unitatea dialectică a patriotismului și internaționalismului socialist, îmbinarea armonioasă a sarcinilor naționale și internaționale, laturi fundamentale, care se condiționează, se completează reciproc in activitatea partidului într-o unitate inseparabilă.Evoluția vieții internaționale în ultimii ani oonfirmă pe deplin justețea aprecierilor ca șl a orientării stabilite de Congresele al IX-lea și al X-lea politicii externe a României. Realismul, spiritul constructiv, clarviziunea, îmbinarea organică a slujirii intereselor naționale fundamentale cu promovarea intereselor generale ale cauzei socialismului și păcii s-au afirmat drept trăsături definitorii ale politicii externe a României socialiste. Prietenia frățească, colaborarea multilaterală și solidaritatea cu toate statele sistemului mondial socialist — de care ne leagă comunitatea orîn- duirii noi și a ideologiei marxist-leniniste, unitatea de țeluri și aspirații, lupta comună împotriva imperialismului — reprezintă temelia trainică, permanentă a politicii noastre externe. Acționînd consecvent în spiritul coexistenței pașnice, România dezvoltă colaborarea, pe diferite planuri, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, fiind convinsă că astfel îșl aduce contribuția Ia cauza prieteniei între popoare, a păcii mondiale.Niciodată prestigiul șl autoritatea Internațională a țării noastre nu au fost atît de puternice ca azi, drept urmare a principialității și consecvenței cu care militează pentru instaurarea unui climat de încredere șl cooperare între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor suveranității și independenței națiunilor egalității In drepturi, neamestecului în treburile Interne, avantajului reciproc, respectării dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.Credincios îndatoririlor sale Internaționaliste, partidul nostru — detașament activ al marii armate a revoluționarilor din întreaga lume — dezvoltă legăturile de splidaritate, colaborare și prietenie cu toate partidele frățești, acționează perseverent, cu înaltă răspundere, pentru refacerea și întărirea unității mișcării comuniste internaționale — uriașă forță politică a contemporaneității.La a 49-a aniversare .a întemeierii Partidului Comunist Român, poporul român își exprimă hotărîrea de a-șl consacra toate forțele, întreaga energie creatoare înfăptuirii programului insuflețitor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de Congresul al X-lea al P.C '■’? Prestigiul și autoritatea partidulu’ m rîndurile maselor sînt azi mai puternice ca oricînd de-a lungul întregii sale existențe ; cu neabătută încredere și elan înfăptuiește poporul politica marxist-Ieninistă a partidului. Realitate pregnantă a vieții so- cial-politice a României contemporane, unitatea și coeziunea indisolubilă a întregii națiuni în jurul partidului, al conducerii sale, reprezintă factorul fundamental al vitalității și dinamismului orlnauirii noastre, chezășia înfloririi patriei socialiste, a fericirii poporului.Partid al tinereții, al viitorului. Partidul Comunist Român își menține veșnic tinerețea prin legătura sa organică cu masele, din a căror înțelepciune soarbe neîncetat, prin clarviziunea cu care mobilizează eforturile poporului spre înflorirea patriei socialiste, spre Înfăptuirea pe pămîntul României a visului de aur al omenirii — comunismul.

„Scînteii" J

OBBBBBBBBBBO 8 B B B B B B B B B B B B B(Urmare din pag. I)marele efectiv al forțelor armate angajate in luptă, prin grele jertfe de singe, prin masivele eforturi și sacrificii materiale -făcute pentru front in condițiile atit de grele, cind țara, secătuită de fasciști, suferea foamete și lipsuri — poporul român s-a înscris la Ioc de cinste intre popoarele care au făurit istorica victorie antifascistă ; atît documentele vremii, cît și istoriografia obiectivă contemporană, acordă o largă recunoaștere însemnătății deosebite pe care a avut-o contribuția României, atit prin urmările favorabile ale actului de Ia 23 August pentru desfășurarea ulterioară a luptelor împotriva fasciștilor, cit și prin masiva participare a trupelor române la bătălii, prin substanțialul efort economic făcut pînă in ziua încheierii victorioase a războiului.Intr-un interval scurt, de numai citeva luni, după capitularea Germaniei hitleriste, a fost scoasă din luptă, sub loviturile coaliției antifasciste, și Japonia militaristă — principalul aliat al hitleriștilor in Asia.La infringerea acesteia a adus o uriașă contribuție poporul chinez care, încă din 1937, a opus rezistență agresiunii dezlănțuite împotriva sa de nii- litariștii japonezi. în pofida tacticii trădătoare a Gomindanului, Partidul Comunist Chinez a închegat un puternic front unic antijaponez, a creat armate populare revoluționare și a desfășurat un larg război popular — parte însemnată a giganticei lupte a tuturor forțelor care s-au ridicat împotriva fascismului. Contra imperialiștilor japonezi au luptat eroic, cu arma-n mină, popoarele coreean, vietnamez și alte popoare din Indochina. din Filipine, din întreaga Asie.Strălucita victorie asupra agresorilor fasciști a spulberat planurile hitleriștilor care, dezlănțuind războiul, urmăreau să dobindească dominația mondială, să lichideze independența, suveranitatea, însăși existența și ființa națională a popoarelor, să impună dictatul economic și politic asupra omenirii. Experiența celui de-al doilea război mondial a dovedit cu putere invincibilitatea cauzei popoarelor care-și apără pămîntul patriei, drepturile lor fundamentale. Așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „victoria epocală asupra fascismului in eel de-al doilea

război mondial a demonstrat încă o dată, la scara celei mai ample încleștări din cite a cunoscut istoria, forța cu care popoarele se ridică in apărarea unei cauze drepte, adevărul incontestabil că rolul hotăritor in făurirea istoriei, în apărarea libertății și independenței naționale ii au masele populare, milioanele și milioanele de oameni ai muncii de pretutindeni. Războiul antifascist a relevat că oricît de mare ar fi potențialul aruncat in luptă de forțele reac- țiunii, oricît de puternice ar fi armatele imperialiste invadatoare, ele nu pot infringe voința de libertate a popoarelor, dorința acestora de a-și hotărî singure soarta".Este bine cunoscut că pentru instaurarea și ascensiunea fascismului

mocrată Germană. O însemnătate epocală a avut victoria revoluției chineze, care a dus la eliberarea de sub cătușele imperialismului, a sute de milioane de oameni. S-a constituit Republica Cuba — primul stat socialist pe continentul american. S-a format și s-a dezvoltat sistemul mondial socialist, care cuprinde in prezent 14 state.Partidele comuniste și muncitorești, care In anii războiului s-au dovedit stegari eroici și neînfricat! ai independenței și libertății popoarelor, ai intereselor naționale, au crescut și și-au sporit influența.Raportul de forțe favorabil păcii și progresului s-a accentuat și mai mult prin avîntul luat de lupta de eliberare națională ; pe ruinele vechilor imperii

ție mondială — ceea ce impune o permanentă vigilență din partea popoarelor. în lupta pentru pace este dăunătoare atît orice subapreciere a pericolului imperialist, cît și supraaprecierea acestuia, — ceea ce impune necesitatea unei analize riguros științifice, obiective, a raportului de forțe. Faptul că imperialismul comite noi acțiuni agresive nu înseamnă însă că el a devenit mai puternic. însuși exemplul victoriilor obținute de poporul vietnamez, cursul vieții internaționale în general relevă pregnant că imperialismul nu-și mal poate impune voința după bunul său plac, că politica de forță este astăzi condamnată falimentului. Uriașele forțe mondiale luptătoare pentru pace au capacitatea ca, prin acțiunile

SĂRBĂTOAREA MARII VICTORII
o gravă răspundere poartă marile puteri imperialiste, cercurile politice reacționare de atunci dintr-o serie de țări ; temîndu-se de avîntul mișcării muncitorești și de eliberare națională, aceste cercuri au promovat faimoasa politică de „neintervenție" în fața pericolului crescînd al fascismului, care a culminat cu dictatul de la Munchen — în fapt o politică de încurajare a agresorilor fasciști, de dirijare a agresiunii spre Răsărit, spre Uniunea Sovietică, in speranța că in acest fel imperialismul își va păstra și consolida propriile poziții, va stăvili procesul revoluționar mondial.Toate aceste calcule au suferit un eșec total. Ca principal rezultat al celui de-al doilea război mondial, raportul de forțe pe arena mondială s-a schimbat radical, definitiv și ireversibil, în favoarea forțelor păcii, democrației și socialismului. Au apărut și s-au dezvoltat țările de democrație populară din Europa și Asia, care au pășit pe calea socialismului ; s-a născut primul stat muncitoresc-țărănesc pe pămînt german — Republica De-

coloniale au apărut peste 70 de noi state independente. Creșterea continuă a forțelor antiimperialiste, iubitoare de pace este caracteristica dominantă a intregii evoluții postbelice. Niciodată nu a fost atit de puternică și de fermă ca in prezent voința popoarelor de a-și hotărî singure soarta, de a se dezvolta de sine stătător, de a trăi in pace și a-și pune resursele și capacitățile creatoare in slujba progresului.Firește, cercurile imperialiste, în primul rînd cele din S.U.A., n-au renunțat la încercările de a stăvili mersul înainte al omenirii ; ele recurg în continuare la atentate împotriva păcii și independenței popoarelor, la acțiuni agresive, mergînd pînă la intervenția armată directă. O profundă indignare și mînie trezesc continuarea războiului de agresiune dus împotriva eroicului popor vietnamez și extinderea agresiunii a- supra Laosului și Cambodgiei, asupra întregii peninsule indochineze. Toate acestea confirmă că atîta timp cît există imperialismul se menține și terenul pentru o nouă conflagra-

lor unite șl hotărîte, să împiedice un nou război mondial, să determine soluționarea problemelor internaționale corespunzător cu interesele de securitate, independentă și progres ale omenirii.Constituirea coaliției antifasciste a dovedit că sînt posibile și necesare colaborarea și cooperarea Intre țări cu orînduiri sociale diferite chiar pe plan militar, în timp de război, în lupta împotriva agresorului, a planurilor de dominație mondială ale fascismului ; cu atît mai imperioasă este in condițiile actuale necesitatea dezvoltării relațiilor de colaborare Intre toate statele, ca esență a coexistenței pașnice, — aceasta fiind singura alternativă a unui război termonuclear, pustiitor. Este fapt că una din caracteristicile situației internaționale o constituie afirmarea unui puternic curent spre destindere, spre eliminarea focarelor de încordare și conflict. Interesele tuturor popoarelor, ale păcii și progresului, cer de aceea o politică activă, constructivă de natură să stimuleze forțele care se pronunță pentru un curs

pozitiv In viața Internațională, să valorifice premisele existente pentru promovarea destinderii, soluționarea problemelor litigioase, pe căi politice, prin tratative. întreaga experiență postbelică a reliefat că baza sigură, condiția fundamentală pentru evitarea conflictelor, pentru menținerea și întărirea păcii rezidă in promovarea și respectarea consecventă in relațiile dintre toate statele a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc.Cu toate că, așa cum a arătat istoria, atît primul, cît și al doilea război mondial au izbucnit în Europa, la 25 de ani de la încetarea ultimei conflagrații rămășițele războiului n-au fost încă complet lichidate pe continent. De aici apare în toată însemnătatea ei — ca unul din învățămintele principale ale războiului — cerința de a se depune toate eforturile pentru înaintarea treptată, pas cu pas, pe calea înfăptuirii securității europene. în prezent s-au creat condiții care permit să se aprecieze că Europa are resursele necesare pentru a aduce o contribuție hotărîtoare la instaurarea unei păci trainice.Desigur, nu pot fi ignorate obstacolele ridicate pe acest drum de cercurile reacționare imperialiste. în R.F.G. continuă să existe cercuri militariste, neonaziste și revanșarde ; totodată în această țară se manifestă tendințe pozitive spre o abordare mai realistă a problemelor europene. în toate țările continentului cresc forțele și curentele care se pronunță pentru lichidarea surselor de încordare, pentru desființarea concomitentă a grupărilor militare opuse și o largă cooperare Intre toate statele continentului, pentru recunoașterea frontierelor postbelice, pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane, pe baza dreptului internațional, pentru atragerea ambelor state germane, In deplină egalitate, Ia eforturile de consolidare a păcii in Europa. Opinia publică, inclusiv cercurile conducătoare din majoritatea statelor continentului, se declară în favoarea organizării conferinței consacrate securității și cooperării in Europa.în cursul celui de-al doilea război mondial armele folosite au dus la exterminarea a zeci de milioane de

oameni, au prefăcut In ruine importante centre economice și culturale. Dar este cunoscut că tehnica militară modernă a creat arme de o forță destructivă incomparabil mai mare, iar goana înarmărilor continuă. Iată de ce unul din învățămintele primordiale ce decurg din experiența războiului este înfăptuirea de măsuri concrete, practice, in direcția dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare.Este convingerea fermă a poporului și a țării noastre că realizarea dezideratelor fundamentale de pace și progres ale omenirii depinde de unirea într-vn front comun a tuturor forțelor antiimperialiste, iubitoare de pace și înainte de toate, de unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste — forțe de bază ale lumii contemporane. Pornind de la această cerință imperioasă, România socialistă manifestă o preocupare neslăbită pentru adîncirea prieteniei și colaborării cu Uniunea Sovietică — prietenie pecetluită prin sîngele vărsat In comun in războiul antifascist — cu toate țările socialiste de care ne leagă comunitatea de orînduire, de ideologie și de țeluri, pentru întărirea unității tuturor țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncitorești, pentru dezvoltarea solidarității cu toate forțele antiimperialiste. Manifestlnd vigilență față de planurile vrăjmașilor păcii, țara noastră întărește continuu capacitatea de apărare, dezvoltă colaborarea cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, cu toate țările socialiste, pentru a putea da la nevoie riposta Împotriva oricărui atac militar imperialist. Totodată, țara noastră se pronunță și acționează neabătut pentru dezvoltarea relațiilor bazate pe stimă și încredere reciprocă între toate statele, subliniază necesitatea de a se depune eforturi perseverente in vederea înțelegerii și colaborării Internaționale, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și apropiere între toate popoarele.Aniversarea a 25 de ani de la încheierea victorioasă a celui de-al doilea război mondial răsună ca o puternică și nobilă chemare la unirea și intensificarea tuturor eforturilor pentru preîntîmpinarea unul nou război mondial, pentru menținerea șl Întărirea păcii In lume.
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pagina economică
LA COMBINATUL SIDERURGIC 

HUNEDOARA 
Importante economii 

și beneficii suplimentareHUNEDOARA (corespondentul „Scînteii"). Importantele realizări obținute de siderurgiștil hunedo- reni în acest ari, prin îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, au un corespondent valoros și in domeniul creșterii eficienței economice a activității desfășurate. Prin sporurile realizate la principalele produse — cocs, fontă, oțel și laminate — și prin mai buna utilizare a materiilor prime și materialelor, siderurgiștil hunedoreni au înscris suplimentar, în contul economiilor la prețul de cost, 10 055 000 lei, iar la beneficii — peste 16 milioane lei. De remarcat este faptul că, deși combinatul este în principal producător de metal, în acest an s-a realizat aici o economie de circa 600 tone metal, îndeosebi prin reducerea consumurilor specifice de metal în sectorul laminoare și a consumurilor pe utilaj de turnare în oțelării.

VINE VREMEA COSITULUI!
La recoltarea furajelor-lucrare esențială 
in zootehnie-să se aplice toate normele 

tehnologiei pentru păstrarea integrală
a substanțelor nutritive

PE ȘANTIERUL COMPLEXULUI 
HIDROTEHNIC

DE PE VALEA UZULUI

Ritm intens de lucruBACAU (corespondentul „Scînteii"). — în aceste zile de început de mai, constructorii Complexului hidrotehnic de pe Valea Uzului au înregistrat cel mat înalt ritm de lucru. Echipele de betoniști conduse de Remus Baltag, Dumitru Pușcașu și Nicolae Asi- mionesei au terminat toate ploturile din zona centrală a barajului. în prezent se înalță plotul 33, u- nul din cele mai dificile, la care contraforții trebuie încastrați în terenul de coastă. în pofida acestor condiții grele, se toarnă zilnic peste plan cîte 100— 150 metri cubi de beton. Volumul de beton planificat pentru prima etapă a fost realizat cu 8 luni mal devreme, constructorii lndeplinindu-și astfel angajamentul luat în întrecere. Acum, ei continuă beto- narea drumului de coastă, construiesc drenul central al barajului, fac injectări pe versanți și excava- ții la bazinul de liniștire a apei.
în cei 10 ani de activitate. Uzina de produse sodice din Govora a reușit să cîștige un binemeritat prestigiu în țară și străinătate, înaltul grad de tehnicitate al instalațiilor de care dispune, calificarea superioară a specialiștilor, pasiunea și hărnicia întregului colectiv stau la baza rezultatelor pozitive obținute. Pe lîngă contribuția adusă în ceea ce privește acoperirea unor nevoi ale economiei, uzina exportă produse în 16 țări, beneficiarii solicitînd an de an cantități mereu mai mari de sodă caustică și calcinată. Aprecieri pozitive s-au făcut, de asemenea, la tîrgurile internaționale de la Izmir, Casablanca, Damasc, Milano și Teheran, unde au fost prezentate produse de la Govora. Potrivit prevederilor de dezvoltare în cadrul viitorului cincinal, urmează ca Uzinele de produse sodice din Govora să asigure, pînă în 1975, o creștere de 3,3 ori și, respectiv, de 2,3 ori a producției de sodă caustică și calcinată.în fotografie : Aspect exterior al uzinei.Foto : Gh. Vințilă

Prima recoltă de furaje a anului, de pe circa 800 000 ha din suprafața arabilă a țării, urmează să fie strinsă în următoarele săptămîni. în acesta zile, în unele unități agricole din sudul țării a început recoltarea lucer- nel — cea mai valoroasă plantă da nutreț care deține ponderea principală în structura bazei furajere. Recoltarea la timpul optim a lucernei și a celorlalte plante de nutreț, transportul și depozitarea lor fără pierderi, reprezintă una din acțiunile de însemnătate majoră pentru înfăptuirea programului național de dezvoltare a zootehniei. în condițiile acestui an, datorită ploilor și temperaturii relativ ridicate din ultimul timp plantele s-au dezvoltat normal oferind o primă recoltă bună de nutrețuri. Este o premisă de mare însemnătate pentru echilibrarea balanței furajere și creșterea producției animale. în I.A.S. și cooperativele agricole lucerna și trifoiul ocupă mal mult de jumătate din totalul terenurilor destinate producției de furaje, în multe zone constituind principala sursă de hrănire a animalelor. Și nu este vorba atît de suprafață ci de aportul mare de substanțe nutritive produse la hectar. în medie, pe ultimii 5 ani, în sectorul de stat al agriculturii, fiecare hectar de lucerna a produs mai mult, față de culturile anuale, cu 700 de unități nutritive și 300 kg de proteină digestibilă, iar prețul de cost pe tona de fîn a fost cu 200 lei mai redus. Există insă o caracteristică specifică acestor culturi ; cea mai mare parte din totalul substanțelor nutritive ale întregii plante se localizează în frunze. Or, tocmai acestea se pierd atunci tind regulile de recoltare nu se respectă întru totul. Prezentind acesta date nu o facem pentru că ele ar fi necunoscute specialiștilor, ci tocmai pentru că, adesea, în practică, ele sînt subapreciate. în multe cooperative agricole persistă încă obișnuința de a calcula numai tonajul de nutrețuri strînse pentru iarnă, făcîndu-se abstracție de calitatea acestora. Este una din cauzele care au determinat ca în perioada iernii trecute o serie de unități agricole să înregistreze

producții scăzute în fermele zootehnice. O analiză a cauzelor care determină scăderea calității duce la concluzia că întîrzierea recoltării, urmată de folosirea unor metode învechite de preparare a finului provoacă pierderi de proteină cu care s-ar putea obține producții echivalente cu mai multe milioane hl de lapte. Prin organizarea judicioasă a recoltării încă înainte ca lucerna să ajungă în faza de îmbobocire, în comparație cu practica greșită de a se cosi plantele în preajma înfloririi, se pot cîștiga 200—300 kg de proteină la ha (echivalente cu necesarul pentru producerea a 2 000— 3 000 1 lapte), iar procentul de diges- tibilitate a substanțelor organice crește de la circa 60 la sută la peste 75 la sută. Un imens cîștig se poate realiza prin înlăturarea cauzelor care duc la transformarea lucernei în bețe lignificate, secătuite de substanțele nutritive.Este Intru totul posibil ca și în acest Important sector al producției de furaje să pătrundă tehnologiile moderne de recoltare și conservare.în legătură cu măsurile ce se Iau pentru organizarea temeinică a lucrărilor în scopul obținerii unor cantități cit mai mari de furaje de calitate superioară, ne-am adresat ing. Gheorghe Posea, directorul direcției bază furajeră din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, care ne-a relatat : „Principala acțiune inițiată de conducerea ministerului se referă la elaborarea și difuzarea documentațiilor tehnice, a tehnologiilor moderne de recoltare și conservare a furajelor, urmărindu-se aplicarea lor în funcție de dotația cu mașini și utilaje existente. Urmărim să se aplice un sistem unitar de lucru la fiecare sortiment de furaje în parte pentru a obține, în mod efectiv, nutrețuri de calitate superioară atît în întreprinderile agricole de stat cît și în cooperativele agricole. în acest scop, la instructajele și demonstrațiile practice pe care le organizează direcțiile agricole județene participă laolaltă specialiști din I.A.S. și din cooperativele agricole. De asemenea s-au luat măsuri de redistribuire a unor utilaje pentru folosirea lor la întreaga capacitate și satisfacerea în

mai mare măsură a nevoilor fiecărei unități. Pentru a putea interveni operativ in organizarea și coordonarea lucrărilor, în sistemul informațional al M.A.S. se vor include săptăminal și datele esențiale privind recoltarea furajelor".Sînt fără îndoială măsuri judicioasa a căror aplicare depinde de organizarea practică a muncii in fiecare unitate. In acest sens se relevă necesitatea aplicării corecte a tehnologiei de recoltare, intensificarea circuitului experienței practice doblndite de I.A.S. și cooperativele fruntașe. La complexul de creștere a vacilor de la I.A.S. Sf. Gheorghe, județul Covasna, recoltatul începe în faza de îmbobocire a plantelor și continuă, în mod eșalonat, realizindu-se astfel fin de calitate superioară din întreaga cantitate de masă verde destinată acestui scop. In această mare unitate agricolă a fost organizată o brigadă specializată pentru recoltarea furajelor, care dispune de toate utilajele necesare. în programul de lucru al brigăzii se prevăd, între altele, viteza zilnică și perioada de recoltat a fiecărei parcele, responsabilități precise pe faze ale procesului tehnologic. începînd de la cosirea unei parcele și pînă la balotarea, transportul și depozitarea finului, toate lucrările se desfășoară în mod corelat, în zilele și orele stabilite. Se relevă faptul că prin sistemul de organizare adoptat se lucrează permanent, în tot cursul verii, în așa fel încît atunci tind se termină de recoltat ultima parcelă se revine la prima. Acest sistem de lucru se practică cu rezultate excelente și în cooperativele agricole din Nerău, județul Timiș, Sîntana și Nădlag, județul Arad, Ianca, județul Brăila etc. Experiența acestor unități trebuie să capete un caracter de generalitate, puțind fi deosebit de utilă fermelor zootehnice cu gestiune economică proprie din cooperativele agricole care au primit teren pentru producerea furajelor de volum.Una din metodele care permite evitarea pierderilor de substanțe nutritive, echivalente cu valoarea producției de pe mii de hectare de teren, este uscarea finului cu curenți de aer rece. Cu un singur electroventilator se pot usca 80—100 tone de fîn, costul procurării și instalării acoperindu-se încă din primul an de folosire. Finul uscat cu curenți de aer are cu 35—40 la sută mai multă proteină și de 4—7 ori mai mult caroten în comparație cu cel uscat în brazde pe timp. Este un cîștig imens care ar putea fi amplificat prin generalizarea acestei metode în toate unitățile agricole. Preo- cupîndu-se de promovarea acestei metode deosebit de avantajoase, cooperativele agricole din județul Timiș au procurat 109 electroventilatoare, cele din județul Arad — 96, Ilfov — 89 și Brăila — 81, astfel că au posibilitatea să prepare mii de tone de fîn de calitate. Dar cu toate avantajele amintite, în cooperativele agricole din județele Vaslui, Sălaj, Maramureș, Cluj, Alba, Bihor și alteia numărul electroventilatoarelor este extrem de redus sau chiar inexistent. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Silviculturii, cooperativele agricole dispun de 700 de ventilatoare de mare capacitate, număr cu totul insuficient. Cu atît mai mult se Impune ca cele care există să fie reparate și puse în stare de funcționare.

în aceste zile, o dată cu scoaterea animalelor la pășune, se înregistrează o creștere substanțială a producției. Acest efect pozitiv face să treacă neobservate fenomenele de risipă de pe pășunile naturale unde ierburile sînt călcate de animale și depreciate. Ar fi cît se poate de util ca numeroasele recomandări privind organizarea pă- șunatului sistematic să se aplice in mod necondiționat, să se treacă la cosirea și insilozarea prisosului de masă verde, creîndu-se rezerve prețioase de nutrețuri pentru a doua parte a verii tind vegetația este diminuată.în multe țări cu zootehnie dezvoltată insilozarea ierburilor are o veche tradiție. Exemple concludente, la în- demîna oricui, oferă și multe unități agricole socialiste din țara noastră. O metodă extrem de eficientă este prepararea semisilozului din ierburi sau din lucernă. La I.A.S. Iași care obține, pe an, în medie peste 4 200 I lapte pe vacă furajată, se prepară se- misiloz din lucernă și alte nutrețuri verzi, cu un procent redus de umiditate. Nutrețurile sînt presate puternic cu tractoarele pe șenile, elimi- nîndu-se golurile de aer, condiție esențială pentru Îmbunătățirea calității. Prin Insilozarea lucernei cu umiditate redusă pierderile de substanțe nutritive sînt cu 10 la sută mai mici decît în cazul însilozării imediat după cosire și cu 15 la sută față de finul uscat pe timp. Cheltuielile de transport scad cu aproximativ 25 la sută prin eliminarea transportului de apă din plante deoarece după pălire la soare umiditatea nutrețului se reduce la 50—55 la sută. Cu aceleași rezultate bune se practică această metodă la I.A.S. Tg. Frumos șl la alte unități agricole de stat din județul Iași unde, în anii trecuți, s-au organizat demonstrații practice. Majoritatea participanților la aceste demonstrații au considerat însă că aplicarea celor văzute este benevolă, uitînd de obligația elementară de a prepara semisiloz in unitățile în care lucrează.Care va fl soarta consfătuirilor de lucru și a demonstrațiilor practice organizate în acest an cu o participare incomparabil mai largă ? Este cazul ca forurile de resort din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, organele agricole să urmărească aplicarea punct cu punct a tehnologiilor indicate, să tragă la răspundere pe acel „amatori de drumeție" care se deplasează uneori la sute de km pentru a auzi și vedea lucruri pe care apoi le dau uitării. Eficiența activității practice a specialiștilor agricoli, a șefilor fermelor zootehnice din I.A.S. și cooperativele agricole se poate aprecia cel mai bine după calitatea și numărul tonelor de nutrețuri depozitate, după aportul efectiv pe care îl aduc la aplicarea tehnologiilor moderne în acest domeniu esențial al programului național de dezvoltare a zootehniei.Este în interesul fiecărei unități agricole, a maselor largi de cooperatori și lucrători din agricultură să participe efectiv la aplicarea tehnologiilor moderne de recoltare și conservare a nutrețurilor, să înlăture risipa, să asigure echilibrarea balanței furajelor de care depinde creșterea efectivelor de animale șl a producției acestora.
G BORDEIANU
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• La „pomul științei"

în acțiunea de or
ganizare științifici a 
producției și a mun
cii, Centrala indus
trială de petrochimie 
Pitești înregistrează o 
„recoltă" bogată de 
succese. In producție 
au fost aplicate 27 din 
cele 40 de studii ela
borate In cursul anu
lui trecut, vizînd spo
rirea producției, re
ducerea prețului de 
cost și a consumului 
de forță de muncă, 
diminuarea importu
rilor. Studiile își arată 
de pe acum efectul. 
La Uzina de produse 
sodice Govora, acțiu
nea de organizare țti-

In anumite condi
ții de concentrație 
și temperatură, a- 
mestecul pulbere de 
zahăr—aer poate de
veni exploziv. Acest 
lucru a impus spe
cialiștilor de la Insti
tutul de cercetări și 
proiectări pentru in
dustria alimentari să 
identifice măsurile ap
te să 
tecul 
halele 
zahăr, 
protecția muncii 
constatat însă că, 
practică, eficiența 
cestor măsuri nu poa
te fi garantată în toa
te situațiile ce s-ar 
putea ivi, deoarece nu 
se cunosc cu exacti-

ames- 
din 
de 
de 
au 
in 
a-

(Urmare din pag. I)me mal elastice de salarizare, care să contribuie la sporirea cointeresării lucrătorilor din această ramură în creșterea productivității muncii.Pentru realizarea sarcinii pr’vind Introducerea unor forme mai elastice de salarizare în activitatea de construcții-montaj, au fost analizate rezultatele obținute de unele șantiere care în anul 1969 au experimentat asemenea forme de salarizare, s-a efectuat o documentare privind for» mele de salarizare aplicate in alte țări șl au fost consultați specialiști din construcții (ingineri, maiștri, muncitori) ; pe aceste căi s-a ajuns la concluzia că una dintre cele mai eficiente forme de salarizare in construcții-montaj este cea în acord global pe obiecte, părți de obiecte sau părți de lucrări de specialitate. Introducerea acestei forme de salarizare a fost aprobată la 1 februarie a.c., o dată cu generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în toate unitățile din ramura construcții-montaj.Aplicarea salarizării în acord global impune respectarea anumitor criterii în executarea lucrărilor. Nou este faptul că obiecte întregi, părți de obiecte sau părți de lucrări de specialitate se încredințează spre execuție unei formații de lucru, înche- indu-se un contract-angajament între conducerea șantierului și șeful formației, în care se prevăd lucrările de executat, termenele de predare, sumele cuvenite formației de lucru . (sume stabilite global pe obiect, părți de obiect sau părți de lucrări de specialitate, după caz), precum și obligațiile reciproce (din partea șantierului — asigurarea cu documentații, materiale, utilaje etc., iar din partea ! formației de lucru — asigurarea ne- ■ . cesarului de muncitori, respectarea prescripțiilor tehnice, a regulilor de protecția muncii, gospodărirea judicioasă a materialelor, utilajelor etc). |f Cît privește sumele cuvenite for- Lj «nației de lucru, acestea se stabilesc,

de regulă, pe baza normelor tehnice de muncă și a prețurilor unitare ; în cazul lucrărilor ce se execută în condiții similare, sumele pot fi determinate și pe bază de norme tehnice de muncă — stabilite global și unificate pe șantier, grup de șantier sau pe întreprindere, iar pentru lucrările ce se contractează la preț ferm (locuințe, clădiri social-culturale etc.), pe baza prețurilor pentru manopera prevăzută în cataloagele de prețuri unificate pe articole de deviz, la care se adaugă prețul lucrărilor de deservire.Pentru a da posibilitate conducă-

losește Integral timpul de muncă, lucrează cu un număr minim de muncitori, într-un cuvint dacă are o productivitate a muncii ridicată. Pînă la terminarea lucrării, pe parcursul execuției, formația de lucru primește chenzinal și lunar avansuri, re- prezentînd 80—90 la sută din sumele ce i se cuvin corespunzător cantităților de lucrări executate. Spre deosebire de forma de salarizare în acord colectiv, in care sumele primite de formația de muncitori (care lucrează în echipe, brigăzi) se împart Intre membrii formației, in

timp prevăzute pentru executarea lucrării respective ; acordarea salariilor acestora se face în aceleași condiții ca și pentru muncitorii din formația de lucru pe care o conduc, în funcție de contribuția pe care o aduc la realizarea lucrărilor. Dacă în cadrul formațiilor de lucru își desfășoară nemijlocit activitatea și alți salariați tehnico-administrativi, cum ar fi maiștrii și tehnicienii, In cazul formațiilor conduse de ingineri, contabili etc.. In sumele stabilite vor fi incluse și salariile acestora, care li se vor acorda (în aceleași condiții ca

ACORDUL GLOBAL
torului șantierului să aprecieze eforturile ce trebuie depuse în vederea executării unor lucrări urgente sau în condiții diferite de cele în care se desfășoară activitatea obișnuită, acesta are dreptul să modifice cu pînă la plus sau minus 15 la sută prețurile unitare din unele capitole de normă pentru anumite cantități (meserii etc.), precum și sumele stabilite în norma globală unificată, pentru anumite lucrări (meserii), cu condiția de a se încadra în costurile planificate pe întreaga lucrare. Sumele stabilite sint ferma și se plătesc integral formației de lucru indiferent de timpul lucrat, la terminarea lucrării, dacă aceasta respectă termenul de predare și asigură calitatea corespunzătoare a lucrărilor. Această prevedere dă posibilitatea sporirii ciștiguri- lor individuale ale membrilor formației de lucru, dacă aceasta își organizează bine munca, recuperează pe parcurs eventualele întîrzieri, fo-

raport cu salariul tarifar de Încadrare și timpul efectiv lucrat, in forma de salarizare in acord global șeful formației are dreptul ca, în cadrul sumei totale cuvenite formației de lucru și cu acordul majorității membrilor formației de lucru și a conducerii șantierului, să majoreze sau să diminueze cu pînă la 20 la sută sumele individuale ale membrilor echipei, calculate in raport cu salariul tarifar și timpul efectiv lucrat, astfel încît să stimuleze pe cei mai harnici dintre ei.Formațiile de lucru pot fl conduse, după caz. de maiștri, tehnicieni sau de ingineri, în funcție de complexitatea lucrării sau de mărimea ei. Pentru a cointeresa pe șefii formațiilor de lucru la realizarea obiectului, părții de obiect sau părții de lucrare de specialitate, contractate cu conducerea șantierului, in sumele stabilite se includ și salariile acestora, corespunzător perioadei da

șl muncitorilor) în funcție de contribuția fiecăruia.în cazul în care formația de lucru înregistrează stagnări, care Insă nu sînt din vina sa, conducerea șantierului este obligată să asigure acesteia lucrări temporare la alte obiecte din șantier. Totodată, In cazul în care conducătorul șantierului constată ră- mlneri în urmă din vina formației de lucru, acesta poate să o oblige să ia măsuri de recuperare și predarea lucrărilor în termen, Iar în cazul cînd acestea nu sînt luate, să hotărască rezilierea contractului-an- gajament.Executarea lucrărilor In acord global pe bază de contract-angajament și stabilirea sumelor cuvenite formațiilor de lucru care lucrează în a- ceastă formă de salarizare sint reglementate printr-o metodologie difuzată tuturor unităților de construcții- montaj. în prezent, această formă de salarizare este Introdusă pe multe

șantiere la executarea unor lucrări, fiind totodată în curs extinderea ei. Astfel, pe șantierele întreprinderii de izolații a Ministerului Construcțiilor Industriale lucrează in acord global 27 formații, pe șantierele din Sibiu 10 formații etc. De asemenea, acordul global a fost introdus la unele lucrări de pe șantierele din București, Buzău, Oltenița, Porțile de Fier ș.a. ; desigur că aceasta trebuie considerată ca un începutSe cuvine subliniat că, pentru a se obține rezultate cit mai bune, introducerea acestei forme de salarizare trebuie pregătită atît sub aspectul organizării și programării producției, cit și sub aspectul asigurării mijloacelor tehnice și materiale necesare. Elasticitatea noii forme de salarizare, atribuțiile lărgite pe care le conferă în stabilirea diferențiată a prețurilor unitare — în anumite perioade sau pentru anumite meserii — și în diferențierea cîștigurilor individuale în raport cu contribuția fiecărui membru din formația de lucru respectivă la realizarea lucrărilor, presupune din partea acelora care o aplică discer- nămînt, obiectivitate, fermitate $1 un dezvoltat simț al dreptății, care să asigure respectarea cu strictețe a principiului echității sociale.Această formă de salarizare poate și trebuie să fie extinsă, întrucât ea cointeresează colective largi de constructori, care preiau excutarea lucrărilor de construcții-montaj. Prevederea ca stabilirea sumelor cuvenite formațiilor de lucru să se facă pe obiecte întregi, părți de obiecte sau părți de lucrări de specialitate, Îmbracă toate situațiile existente pe șantiere, introducerea acordului global nefilnd condiționată de începerea unui obiect nou.Extinderea acestei forme de salarizare Ia toate unitățile de construcții- montaj va contribui, alături de celelalte măsuri organizatorice, la creșterea productivității muncii și, ca urmare, la scurtarea timpului de executare a lucrărilor de construcții-montaj și îmbunătățirea calității acestora.

ințifică, canalizată 
deosebi pe linia 
ducerii consumurilor 
specifice și a timpilor 
neproductivi, s-a sol
dat cu economii de 
aproape 5,5 milioane 
lei. La fel, la Com
binatul chimic din 
Rm. Vllcea studiile 
de raționalizare a 
producției au contri
buit la sporirea pro
ducției globale cu 3,7 
milioane lei, iar a vo
lumului economiilor cu 
aproape 900 000 lei. 
La Combinatul petro
chimic din Pitești, 
s-a înregistrat o eco
nomie substanțială de 
personal. Știința e ren
tabilă l

tate condițiile 
temperatură și 
centrare — în 
se poate declanșa o ex
plozie. Deși s-a tra
sat din nou sarcină 
aceluiași institut de 
a stabili — de astă 
dată pe baze științi
fice — noi măsuri de 
prevenire a acciden
telor de această na
tură, rezolvarea pro
blemei Intirzie neper- 
mis de mult. Oare ce 
se mai așteaptă 7 O 
veritabilă explozie 
pentru a putea fi a- 
flate pe viu care sint 
limitele de concen
trație și temperaturi 
periculoase ? Ar fi o 
experiență prea scum
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• Ecuație simplă

Cultura plantelor de 
cimp se îmbină tn 
mod armonios cu creș
terea animalelor : Ia animale rezultă 
noi de grajd care, ju- 
losit la îngrășarea te
renului, asigură 
ținerea unor 
mari, deci furaje mai 
multe. Să fi uitat coo
peratorii din Sihlea, 
județul Vrancea, a- 
cest adevăr simplu 7 
Se pare că da, din 
moment ce în apro
pierea construcțiilor 
zootehnice gunoiul stă 
risipit pe o mare 
praf ață de teren, 
cum se vede din 
tografia de mai 
Cooperativa are 
sector zootehnia dez-

de 
gu- 
fo-

ob- 
recolte

su- așa lotus.un

voltat: 500 bovine, 350 
porci, 800 ovine. Re
zultă cantități însem
nate de gunoi de grajd 
care s-ar simți de mi
nune la rădăcina plan
telor făcindu-le să 
crească și să rodeas
că îmbelșugat. Dar 
această comoară se ri
sipește. In sediul coo
perativei din Sihlea 
există niște grafice cu nivelul recoltelor 
pe ani. Se remarcă 
faptul că de cîțiva ani 
recoltele stagnează. 
Deci, o ecuație simplă s 
risipa de gunoi mare 
— recolta mică și in
vers. E ceva de învățat 
din aceasta ! Chiar de 
către corigenții la alge
bră.
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• învingători în cursa

<cu obstacole
La începutul lunii 

aprilie, pe adresa Fa
bricii de articole de 
sticlărie București a 
sosit un compresor de 
mare capacitate, uti
laj „cheie", care con
diționa funcționarea 
unei treimi din ma
șinile secțiilor de fa
bricație. Transportul, 
montajul și rodajul 
compresorului urmau 
să se desfășoare — 
conform timpului nor
mat — in circa 17 zi
le. Echipa de meca
nici condusă de mais
trul Ionel Crețu și 
de inginerul 
Nlculescu a 
altfel. Și a 
o adevărată 
eontra-cronometru 
care au fost

Cornel 
hotărit 

început 
cursă 

in 
biruite,

rînd pe rînd, obsta
cole datorate lipsei 
unor mijloace de 
transport și manevrare 
adecvate, experienței 
încă insuficiente in 
montarea unor astfel 
de utilaje. S-a muncit 
intens zile în șir. In 
cele din urmă com
presorul a inceput să 
funcționeze, iar fa
brica a putut lucra cu 
întreg efectivul de 
mașini, cu 10 zile mai 
devreme decît se scon
tase inițial. Astfel, 
echipa de mecanici, 
nu numai că și-a în
scris in palmares un 
record in competiția 
cu timpul, dar, mai 
mult decit atît, și-a 
cucerit stima și pre
țuirea colectivului de 
munci.
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Adunare comemorativă consacrată împlinirii 
a cinci decenii de la moartea

lui Constantin Dobrogeanu-Ghereaîmplinirea a cinci decenii de la oartea lui Constantin Dobrogeanu- herea, una din cele mai proeminen- ; figuri de gînditori socialiști ai țării aastre, a fost marcată în Capitală rintr-o adunare comemorativă, or- înizatâ joi după-amiază, în sala teneului Român, de Academia de iințe sociale și politice.în prezidiul adunării au luat loc varășii Paul Niculescu-Mizil, embru al Comitetului Executiv, al rezidiului Permanent, secretar al ■C. al P.C.R., Gheorghe Stoica și tefan Voitec, membri al Comite- ilui Executiv al C.C. al P.C.R., Mi
Expunerea tovarășului Ștefan Voicu

Evocăm astăzi — a spus vorbi- >rul — în această lună mai, cînd se nplinesc 113 ani de la naștere și o rmătate de veac de la încetarea sa in viață, pe Constantin Dobrogeanu- iherea, una din cele mai proemi- ente figuri de gînditori și militanți ,cialiști din țara noastră. Puternică ersonalltate a mișcării muncitorești îcialiste din România, Constantin •obrogeanu-Gherea a militat cu per- averență și pasiune pentru crearea i dezvoltarea mișcării muncitorești scialiste și răspîndirea marxismului 1 România, pentru cercetarea reali- iților sociale românești și aplicarea reatoare a științei marxiste la con- ițiile social-politice și economice ale lomâniei de la sfîrșltul secolului tre- ut și Începutul secolului nostru.Acțiunea dusă alături de alți mili- anți revoluționari, pe terenul orga- izării și îndrumării partidului de lasă al proletariatului român, s-a ontopit cu opera sa teoretică de des- ifrare a perspectivelor de dezvol- are a societății românești, cu prodi- ioasa sa activitate de animator al ieții literare și inițiator al criticii iterare științifice în țara noastră. Ipera teoretică a lui Gherea ocupă in loc de mare însemnătate In procesul de formare a conștiinței de lasă și de maturizare politică a cla- ei noastre muncitoare, ea reprezintă » contribuție de prim ordin la îmbo- (ățirea culturii naționale și a istoriei științelor sociale din țara noastră, la clarificarea problemelor social-econo- nice și politice determinante pentru ■unul mers al României de atunci ie căile progresului social. Ideile laie deosebit de valoroase au făcut >arte din patrimoniul gîndirii socia- iste române și internaționale.Avem marea satisfacție că ideile jentru care a militat Gherea, cauza robilă pentru care au luptat în con- liții deosebit de grele și au dat nenu- nărate jertfe multe decenii eroica loastră clasă muncitoare, comuniștii •omâni, au învins, pe deplin și definitiv, în țara noastră.Comitetul Central al Partidului Comunist Român, clasa noastră muncitoare, intelectualitatea, toți oamenii muncii din țara noastră aduc un vibrant omagiu lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, figură luminoasă și reprezentativă a mișcării socialiste de dinaintea primului război mondial, a vieții culturale și a gîndirii social- politice progresiste din România.Vorbitorul a amintit în continuare particularitățile epocii în care Gherea și-a început activitatea revoluționară, epocă în care capitalismul în România era încă în prima fază a “volyție! sale, menționînd : Este o caracteristică a mișcării noastre muncitorești că încă de timpuriu elementele revoluționare cele mai avansate din țara noastră au acționat în direcția organizării muncitorimii în organizații proprii, menite să-i apere interesele social-economice.Luptele cu caracter economic și politic ale clasei muncitoare, crearea primelor organizații socialiste și a primului partid politic al proletariatului român, în 1893, Partidul Social- Democrat al Muncitorilor din România, sînt legate indisolubil de apariția și răspîndirea marxismului, a socialismului științific. Procesul de popularizare a marxismului a găsit un climat favorabil datorită tradițiilor revoluționare ale poporului român.Amintind numele a numeroși militanți români care au adus o mare contribuție la introducerea marxismului în România, vorbitorul a spus : Pe primul plan al popularizării ideilor marxiste în România se situează însă Constantin Dobrogeanu- Gherea, prin amploarea și profunzimea activității sale teoretice, prin bogăția de idei izvorîte din promovarea celei mai înaintate concepții a- supra fenomenelor naturii și societății, prin prestigiul pe care și l-a cucerit în rîndurile clasei muncitoare, ale oamenilor de cultură și, în general. în viața social-culturală a țării.Activitatea sistematică de popularizare a marxismului a fost începută de Gherea prin studiul „Karl Marx și economiștii noștri" (1884), lucrare cu caracter polemic, combativ, in care a interpretat la un înalt nivel științific principalele capitole din „Capitalul" lui Marx.Un an mai tîrziu el a publicat „Ce vor socialiștii români", studiu care are un rol deosebit de important în istoria politico-ideologică a mișcării noastre muncitorești, remarcabilă lucrare, primită cu multă satisfacție de Friedrich Engels, program care a stat la baza creării, cîțiva ani mal tîrziu, a primului partid politic al clasei noastre muncitoare.Mișcarea socialistă, întîmpinînd de la primele începuturi nenumărate adversități, a avut de înfruntat o largă și persistentă campanie a ideologilor conservatori, poporaniști, liberali care, de pe poziții diferite și chiar contradictorii, negau necesitatea și posibilitatea unui partid socialist la noi In țară.Era o cerință imperioasă pentru existența și viitorul mișcării noastre socialiste să se dea acestor teorii o temeinică replică științifică, marxistă. Replica a fost dată în mod strălucit de Dobrogeanu-Gherea.Dacă In primele decenii ale secolului, unii adversari ai socialismului susțineau că România nu ar fi încă o țară capitalistă, iar alții susțineau că România este sortită să devină un „stat țărănesc", unii ideologi din rîndurile marxiștilor, chiar și în anii de după Eliberare, au sărit la extrema cealaltă și. în- sușindu-și mecanic tezele elaborate în perioada antebelică de foruri de conducere din afara țării a mișcării noastre comuniste, fără să țină seama de realitățile concrete din 

ron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice, Chivu Stoica, Constantin Pirvu- lescu, Ion Popescu-Puțuri, Ștefan Voicu, Ilie Rădulescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Stoian, rectorul Academiei de învățămînt social- politic „Ștefan Gheorghiu", Mihai Cruceanu și Banyai Ladislau, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră.în sală se aflau activiști de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării socialiste și muncitorești din țara 
țara noastră, promovau ideea greșită că România ar fi intrat la începutul secolului în stadiul capitalismului monopolist, devenind un stat imperialist. Se știe ce daune a adus această teză eronată, în perioada interbelică, activității partidului nostru pentru organizarea luptei de eliberare națională și socială a poporului român.Gherea a demonstrat cu o mare bogăție de idei și de exemple concrete că în România nu numai că este posibilă, dar chiar are loc, sub ochii contemporanilor săi, un proces multilateral de dezvoltare a capitalismului și a clasei muncitoare, a relațiilor capitaliste în toate domeniile activității economice, inclusiv în agricultură.Intr-o perioadă cînd știința marxistă era încă insuficient cristalizată în gîndirea multor militanți socialiști din diferite țări, Dobrogeanu-Gherea, a intuit că este necesar de a se aplica legile generale ale socialismului științific potrivit particularităților naționale și condițiilor concrete, foarte variate de la o țară la alta.Abordînd cu îndrăzneală această problemă, Gherea a subliniat că realitățile social-istorice caracteristice țărilor mai puțin dezvoltate nu infirmă cituși de puțin valoarea generalizatoare a legilor generale descoperita de Marx, că ideile socialismului științific, concepția filozofică marxistă au o valoare intr-adevăr universală. „Ceea ce variază în adevăr — demonstra Gherea — sînt împrejurările reale, istorice ale diferitelor țări și, după ele, aplicabilitatea practică a concepției socialiste și de aici activitatea practică a socialismului... De aceste împrejurări variabile — spunea el — depinde felul activității u- nui socialist, nu însă socialismul lui".Transpunerea în practică a adevărurilor generale ale teoriei revoluționare, corespunzător situațiilor și împrejurărilor specifice din fiecare țară, este necesară mai ales astăzi, cind procesul revoluționar mondial pune sarcini noi, de o deosebită complexitate.în cercetările sale, Gherea a ajuns la concluzia potrivit căreia România are „un regim economic agrar dublu, pe de o parte capitalist, pe de alta iobăgist, un regim capitalist-iobăgist". Acestui regim dublu, pe care el îl califica drept „ridicol, absurd, odios" i-a dat denumirea de „neoiobăgie". De această opinie erau și reprezentanții unor curente nesocialiste, care însă nu vedeau altă perspectivă de- cit dezvoltarea României ca țară eminamente agricolă. Gherea a opus acestei viziuni o altă viziune istorică, izvorîtă din cerințele obiective ale progresului social, și anume dezvoltarea forțelor de producție ale societății, in primul rind pe calea industrializării țării. „Dacă viitorul țării ar fi de la sate — spunea el — țara ar fi fără viitor. O țară eminamente agricolă e o țară și eminamente săracă, înapoiată și economicește, și culturalicește". în concluzia acestei puneri a problemei, Gherea demonstra că locul clasei muncitoare este nu în partidele burgheze, ci în- tr-un partid propriu „diametral opus domeniului de activitate al burgheziei și al partidelor ei politice". El se pronunța pentru un partid de clasă al proletariatului român care, țum spunea în 1912, cu o clarviziune profund partinică, are menirea de a fl „avangarda și reprezentanta intereselor imediate și permanente ale muncitorimii", avînd ca program fundamental realizarea misiunii istorice a clasei muncitoare.Concluzia esențială a operei sale teoretice — concluzie confirmată de istorie — este aceea că legile generale de dezvoltare a societății, descoperite de Marx, acționează și în condițiile social-economice specifice țării noastre, că în România, deși aflată într-un stadiu încă înapoiat al dezvoltării capitaliste și avînd un caracter încă predominant agrar, este inevitabilă dezvoltarea economiei capitaliste, iar o dată cu aceasta sînt inevitabile dezvoltarea proletariatului și a partidului său de clasă, cucerirea puterii de către clasa muncitoare și victoria socialismului.Doresc de asemenea să subliniez unul din marile merite ale lui Gherea, acela de a fi înțeles legătura indisolubilă dintre lupta de clasă a proletariatului și lupta pentru formarea statului național român unitar. El a subliniat cu deosebită forță tradițiile de luptă ale poporului român pentru neatîrnare națională, condamnînd cu asprime asuprirea națională la care acesta a fost supus de-a lungul secolelor de către imperiile feudale, iar în epoca modernă, de către marile puteri imperialiste.„Senini, cu conștiința împăcată — scria el — în plenitudinea dreptului nostru, putem formula revendicările noastre... în virtutea dreptății și echității, în virtutea dreptului imprescriptibil al unui popor de a trăi nesupărat și de sine stătător". Considerînd înfăptuirea statului național unitar ca o necesitate legică a dezvoltării societății românești, el a argumentat convingător că „O țară ca un organism social trebuie să se dezvolte ca un organism întreg", căci altfel „dezvoltarea țării devine anormală și nesănătoasă în cel mai înalt grad".Această poziție, care răspundea aspirațiilor seculare ale poporului român, dezvoltării progresiste a țării, s-a împletit cu spiritul profund internaționalist al mișcării socialiste din România care, de la primele sale începuturi, a știut să Îmbine sarcinile naționale, răspunderea pentru interesele naționale ale poporului, ale patriei, cu interesele internaționale ale clasei muncitoare, ale socialismului. 

noastră, oameni de știință și cultură, cercetători ai institutelor de științe sociale, cadre didactice, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Miron Constantinescu.Viața și opera marelui ginditor și propagandist al învățăturii marxiste, activitatea sa revoluționară au fost evocate de tovarășul Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, redactor-șef al revistei „Lupta de clasă".

în continuarea cuvîntării, tovarășul Ștefan Voicu a subliniat că bogata activitate teoretică desfășurată de Dobrogeanu-Gherea, participarea sa activă la Congresele internaționale de la Bruxelles, Zurich, Basel i-au adus un binemeritat prestigiu în mișcarea socialistă internațională.înalta prețuire de care se bucurau mișcarea noastră socialistă și Dobrogeanu-Gherea, personal, este puternic evidențiată de faptul că Vladimir Ilici Lenin, în timpul Congresului internațional de la Copenhaga din 1910, a trimis, împreună cu Roza Luxemburg și alții, o carte poștală ilustrată lui Dobrogeanu- Gherea, la Ploiești, cu următorul cuprins : „Bunului tovarăș și excelentului om Dobrogeanu-Gherea, salutări frățești de la Congresul internațional de la Copenhaga".Este semnificativ, în aceeași ordine de idei, că organul Comitetului Executiv al Cominternului „Internaționala Comunistă", a publicat, în anul 1920, o dată cu portretul Rozei Luxemburg și al lui Karl Liebknecht, un portret al lui Constantin Dobrogeanu- Gherea, ca omagiu pentru activitatea sa ca fruntaș socialist român.Atitudinea internaționalistă a mișcării noastre socialiste s-a manifestat puternic în perioada războaielor balcanice (1912—1913) și a primului război mondial. După cum se știe, Partidul social-democrat din România s-a situat în 1914 în rînduî partidelor și grupărilor de stînga din Internaționala a II-a.Politica internaționalistă a Partidului social-democrat, la care Gherea a dat o mare contribuție, a intrat în rîndul celor mai valoroasa tradiții ale mișcării noastre muncitorești revoluționare.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra activității lui Gherea ca critic literar, arătind că acesta a demonstrat primul în țara noastră că arta este un fenomen social. El adresa oamenilor de creație artistică chemarea — a- ceeași chemare pe care o adresează și astăzi partidul nostru comunist — să fie artiști-cetățeni, să se contopească cu năzuințele poporului, să cînte luptele poporului purtate de-a lungul secolelor pentru libertate socială șl să-l îmbărbăteze în lupta sa actuală.Relevînd limitele, erorile și inconsecvențele operei teoretice a lui Gherea, vorbitorul a subliniat că Dobrogeanu-Gherea nu a avut o privire clară asupra forțelor motrice ale revoluției, nu a putut vedea misiunea istorică a clasei muncitoare de a înfăptui desăvîrșirea revoluției bur- ghezo-democratice, subapreciind, pe de altă parte, potențialul revoluționar al țărănimii.Aceste erori au fost supuse unor Îndreptățite critici în mișcarea noastră muncitorească revoluționară — a spus vorbitorul. De la critica îndreptățită s-a ajuns însă la o atitudine unilaterală față de Gherea. la absolutizarea limitelor și greșelilor sale, mergîndu-se pînă la negarea totală a unora din principalele sale lucrări teoretice. De abia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, în 1985, a deschis calea reconsiderării operei lui Gherea. Este un merit personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu că în Congres s-a auzit, pentru prima dată, după ani și ani de prezentare deformată a ideilor gheriste, o binemeritată apreciere pozitivă a gîndirii sociale a lui Gherea, pe care — fără a-i trece cu vederea neajunsurile și limitele —, secretarul general al partidului l-a citat în raportul său ca reprezentant și teoretician de seamă al mișcării noastre muncitorești și socialiste.Analiza operei teoretice a lui Gherea trebuie privită în lumina progreselor realizate în domeniul teoriei marxiste, ca urmare a succeselor construcției socialiste și comuniste în Uniunea Sovietică, în celelalte țări ale sistemului mondial socialist, a creșterii influenței partidelor comuniste și muncitorești și a dezvoltării mișcărilor de eliberare națională, a creșterii influenței socialismului în lume.Partidul Comunist Român a dat, mai ales în ultimii ani, un puternic
Dezvelireaîn Capitală a avut loc joi, în piațeta situată la intersecția străzilor C. A. Rosetti-Snagov, dezvelirea unui bust al lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, omagiu adus acestui mare înaintaș al gîndirii social-politice și al mișcării socialiste din România, la împlinirea unei jumătăți de secol de la moartea sa.La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Pană, Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, Miron Constantinescu, Chivu Stoica, Constantin Pîr- vulescu, vechi militanți ai mișcării muncitorești, Ion Dobrogeanu-Gherea, fiul celui comemorat, activiști de partid și de stat, academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior, alți oameni de știință și cultură, ziariști, numeroși cetățeni.Evocînd figura celui ce a contribuit substanțial la luminarea de pe poziții marxiste a drumului mișcării noastre muncitorești și la educarea a numeroase generații de socialiști români, tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, 

a subliniat, între altele :Cinstind memoria acestui mare gînditor și militant socialist, cinstim prin aceasta clasa muncitoare din România, tradițiile ei de luptă, precum și marile izbînzi pe care le-a repurtat sub conducerea partidului 

și rodnic impuls constructiv activității teoretice marxist-leniniste, a a- bordat în mod viu, creator, problemele fundamentale ale construcției socialiste și ale dezvoltării vieții sociale din țara noastră, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale și, în general, ale dezvoltării lumii contemporane, a adus o contribuție de gîndire proprie, originală, la îmbogățirea teoriei marxist-Ieni- niste.„A fl marxist-leninist — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — înseamnă a aborda cu curaj, fără idei preconcepute, noile realități, a trage toate concluziile care se impun din acestea pentru lupta revoluționară. Numai în acest fel învățătura marxistă poate ajuta partidele comuniste în soluționarea sarcinilor istorice ce le stau în față. Numai pe această cale se vor putea depăși tendințele de stagnare și dinamiza gîndirea revoluționară, se va asigura, in condițiile de astăzi, dezvoltarea mar- xism-leninismului, afirmarea lui ca o adevărată forță motrice a transformării societății".A trecut o jumătate de secol de la moartea lui Gherea. In pîlpîirile celor din urmă ani ai vieții sale i-a fost dat să vadă triumful Marii Revoluții Socialiste din Octombrie care a deschis o nouă eră în istoria omenirii. I-a fost dat să vadă făurirea statului național unitar român și năvalnica creștere a valului revoluționar al maselor muncitoare din România care, în zilele lunii mai 1920, cînd Dobrogeanu-Gherea a închis ti
chii pentru totdeauna, zguduia puternic însăși temelia regimului bur- ghezo-moșieresc.Prin crearea Partidului Comunist Român, în luna mai 1921, s-a făurit partidul despre care Gherea spunea în 1912 că trebuie să fie „avangarda și reprezentanta imediată și permanentă a muncitorimii". Partidul socialist s-a transformat în partid comunist, întruchipînd experiența pozitivă a vechii mișcări socialiste și adoptînd principiile revoluționare marxist-leniniste ale partidului de tip nou. în acest fel s-a creat acea forță politică de avangardă a clasei muncitoare, care avea misiunea de a conduce poporul român pe calea eliberării sale sociale și naționale.Istoria a dat răspunsul cel mai categoric cu putință mult dezbătutei probleme de la începutul veacului, dacă socialismul este sau nu este legitim in România. Socialismul a învins definitiv în țara noastră și nu există putere în lume care să poată opri mersul mereu înainte al țării, al poporului român, pe calea ascendentă a construcției noii orînduiri.întrebării vitale pe care o punea Gherea, stăruind că pentru România industrializarea țării constituie problema „de a fi ori a nu fi", i-a găsit dezlegare partidul comunist, spriji- nindu-se pe forțele creatoare ale poporului român. Călăuzită de învățătura marxist-leninistă și pornind de la realitățile țării noastre, partidul a situat pe primul plan industrializarea țării, făurirea unei baze tehnice-materiale moderne, ca singura cale de dezvoltare intensă a economiei și culturii, de ridicare a nivelului de viață, de întărire a independenței și suveranității naționale.In prezent, poporul român își consacră eforturile și întreaga sa putere de creație realizării mărețului program trasat de Congresul al X-lea al partidului, al cărui obiectiv fundamental este făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Ceea ce caracterizează orînduirea noastră socialistă este energia și ho- tărirea cu care clasa muncitoare, țărănimea. intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central, urmează și aplică politica partidului, cu convingerea fermă că aceasta corespunde intereselor esențiale ale propășirii materiale șl spirituale a poporului, a dezvoltării și înfloririi continue a patriei noastre socialiste.In centrul politicii internaționale a țării partidul și guvernul nostru situează dezvoltarea prieteniei și alianței frățești cu toate țările socialiste, cu convingerea că aceasta contribuie la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea forței și influenței socialismului în lume. România duce o politică externă activă, participă activ la rezolvarea problemelor internaționale, în interesul progresului social, al colaborării internaționale, al păcii.Omagiul cel mai cald pe care îl aduc clasa muncitoare, întregul nostru popor lui Constantin Dobrogeanu-Gherea îl constituie realizările obținute în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, activitatea de zi cu zi pentru înfăptuirea programului elaborat de partid, pentru mersul continuu al patriei noastre pe calea celei mai înalte civilizații, civilizația socialistă și comunistă.
unui bustcomunist In opera de realizare a înaltelor idealuri de libertate și dreptate socială, la răspîndirea cărora și-a a- dust contribuția Gherea.A fost dezvelit apoi bustul de bronz, operă a sculptorului Naum Corcescu, pe soclul căruia se află scris : „Constantin Dobrogeanu-Gherea 1855—1920”.

★După dezvelirea bustului, persoanele oficiale au luat parte la solemnitatea depunerii unor coroane de flori la cripta lui Constantin Dobrogeanu-Gherea de la Monumentul e- roilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. Aici, erau prezenți membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ai Consiliului, Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, activiști de partid și de stat, pionieri.Au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al l\irti- dului Comunist Român, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetului municipal București al P.C.R. și a Consiliului popular municipal, a Academiei de științe sociale și politice, Consiliului municipal al sindicatelor-București, Uniunii Scriitorilor, colectivelor U- zinelor „Timpuri Noi" și „Vulcan", precum și jerbe de flori din partea pionierilor. (Agerpres)

in Editura politică 
a apărut volumul:

DOCUMENTE DIN ISTO
RIA PARTIDULUI COMU
NIST Șl A MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI REVO
LUȚIONARE DIN ROMÂ

NIA
(mal 1921 — august 1929)

tv
17,00 Deschiderea emisiunii. 0 

Microavanpremlera. 17,05 Teleșcoa- 
lă. • Compuși organici cu azot 
(chimie, clasa a XH-a). Prezintă 
prof. Rodica Nicolalciuc • Film 
didactic : Centrale termoelectrice. 
17,40 Un cîntec din inimă. Oma
giul celor mici — emisiune de 
cîntece și versuri. 18,00 „Copiii vă 
așteaptă" — emisiune distractivă 
cu Ion Lucian, Alexandrina Ha- 
lic, Felix Caroly, Niculiță Teodo- 
ru. 18,30 Muzică populară la ce
rerea telespectatorilor. Interpre
tează : Maria Ciobanu, Ion Dolă- 
nescu, Elena Barbu, Laura Lavric, 
Marla Comescu. Dirijor Victor 
Predescu. 18,55 Anunțuri — publi
citate. 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Cîntec în mal. Emisiune mu- 
zical-llterară dedicată Zilei Parti
dului Comunist Român. Interpre
tează corul Radiotelevlzlunil. Diri
jori : Carol Litvin șl Aurel Grl- 
goraș. 19,50 Actualitatea economi
că. 20,05 Film artistic : „Blestemă
ții". Regla : Renâ Clâment. 21,45 
Un sfert de veac de la victoria 
asupra fascismului. Victorie în 
Mai. Partea a II-a a culegerii de 
documente cinematografice alese 
și comentate de Eugen Mândrie. 
22,25 Telejurnalul de noapte. 22,35 
Cadran — emisiune de actualitate 
internațională. 23,00 închiderea 
emisiunii.
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• Eliberarea — seria I (pe e- 
cran panoramic) : PATRIA — 10: 
12,30; 16;-18,30; 21.
f. Castelul condamnațllor : REPU
BLICA — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare :
CENTRAL — 8,15; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45, MODERN — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Pentru țară și rege : CAPITOL
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• Al 8-lea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Războiul domnițelor : LUMINA
— 9,30—15,30 în continuare, 18,15;
20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Elv.ra Madigan : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Bănuiala : FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 19,30; FAVORIT — 15,30; 
18; 20,30.
• Răzbunătorul : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30, EXCELSIOR 
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
GRADINA DINAMO — 20.
o O fată fericită : GRADINA DOI
NA — 20.
• Film, film, film : In savană;
Mirta și Râul ; Drumul spre Izvor; 
Stațiunea Borjoml : TIMPURI
NOI — 9—21 în continuare.
e Parada comediei (Stan și Bran): 
CINEMATECA — (sala Union) — 
10; 12; 14.
0 Splendoare în Iarbă : GRI.VI- 

> ȚA — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
15: 17,30, 20.
« Prieteni fără grai : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 
16,30; 19.

(Urmare din pag. I)tul Griviței și pînă la acel al Vidi- nului, adică din august 1877 pînă la încetarea focului. în ianuarie 1878, a constituit un strălucit examen șî o dovadă a virtuților ostășești românești în fața Europei și a lumii întregi pentru o armată tinără împotriva unui inamic bine dotat și puternic fortificat pe pozițiile sale.Sacrificiul de singe al soldaților români a pecetluit proclamarea independenței de stat, a exprimat hotărî- rea poporului român de a nu se abține de la nici o jertfă pentru dobîn- direa și menținerea neatirnării sale, în luptele comune purtate de trupele române și ruse pe cîmpurile de bătălie ale războiului din 1877—78 s-a făurit o prietenie trainică, s-a țesut o tradiție viabilă a frăției lor de arme — ce avea să fie ridicată pe o treaptă nouă, superioară în crîncenele bătălii purtate în comun de ostașii români și sovietici pentru înfrîngerea Germaniei hitleriste, pentru obținerea victoriei în cel de-al doilea război mondial, al cărui sfirșit glorios îl comemorăm tot la 9 mai.Consecințele imediate ale victoriei din 1877—1878 au fost deosebit de importante Congresul de la Berlin — deși arenă a unor dispute imperialiste între marile puteri europene — a trebuit, totuși, să țină seama de cele petrecute pe cîmpurile de bătălie ale războiului oriental, de voința fermă și de neînduplecat a românilor de a asigura independenței un caracter ireversibil. în telul acesta, actul de Ia 9 Mai 1877 a primit recunoașterea oficială pe plan internațional, o dată cu consfințirea independenței Serbiei și Muntenegrului și a renașterii statului bulgar.în ce privește efortul de război al națiunii române, pe lingă cei aproape 10 000 de morți și răniți pe cimpul de luptă, se cuvine a sublinia larga participare a populației, îndeosebi a țărănimii, Ia aprovizionarea armatei cu hrană, echipament, mijloace de transport, ca și ofrandele de ordinul a 12 milioane strînse de la populația orașelor și satelor. Pe lingă faptul că la victorie își aduseseră contribuția și voluntarii români din Transilvania, populația română a orașelor și satelor din monarhia habsburgică a donat, la rindu-i, sume mari de bani, medicamente, echipament sanitar pentru armata României. Cucerirea Griviței, căderea Plevnei. asaltul Smîrdanului au devenit — de o parte și de cealaltă a Carpaților — subiecte preferate și surse de inspirație pentru poeți

Ședințe ale unor comisii 

ale Marii Adunări Naționale
în ziua de joi 7 mai a.c. s-au întrunit in ședință de lucru la Palatul Marii Adunări Naționale, sub președinția tovarășului Aurel Vijoli, Comisia economico-financiară și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale.în fața comisiilor, tovarășul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat o expunere privitoare la proiecte de legi pentru aprobarea unor decrete emise de Consiliul de Stat în intervalul dintre cea de-a IlI-a și actuala sesiune ale Marii Adunări Naționale : Decretul nr. 123/1970, privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Prețuri ; Decretul nr. 124/1970, privind organizarea și funcționarea

Expoziția de artă populară 
din Renaniaîn timp ce iubitorii de frumos din orașul Kommern (R. F. a Germaniei) au posibilitatea să viziteze o expoziție de artă populară românească, bucureștenii găsesc deschisă, începînd de joi, la Muzeul Satului, o expoziție de artă populară din Renania. Făurite într-o lungă perioadă istorică, de la începuturile secolului al XII-lea, ptnă la sfîrșitul secolului al XIX-lea, cele peste 500de obiecte originale prezentate Inexpoziție fac parte, în marea lormajoritate, din colecțiile Muzeuluietnografic in aer liber din Kommern.Despre caracteristicile artei popu

• Mireasa era tn negrul BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 
20, VIITORUL — 16; 18,15; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină
— 20. s
o Moll Flanders : DACIA — 8,30 
—15,45 în continuare; 18; 20,30,
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Asterix șl Cleopatra • BUCEGI
— 16; 18,15;, la grădină — 20,
ARTA — 15,30; 18, la grădină
— 20.
0 Tarzan, omul junglei : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
0 Via Mala t FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
0 Colonia Lanfleri : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Te Iubesc, te Iubesc : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
0 Corabia nebunilor : CRÎNGAȘI
— 15,30; 19.
0 Iubita lui Gramlnla : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
GLORIA — 9; 11,30; 14,30; 17,30;
20,30.
0 Urmărirea: FLOREASCA — 15; 
17,30; 20,30.
0 Cu mine nu, madam I i VOL
GA — 18; 18,15; 20,30.
0 Picioare lungi, degete lungi i 
AURORA — 9; 11; 13; 16; 18; la 
grădină — 20, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 13; la grădină — 20, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30,
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
0 Domnișoara doctor : FLACARA
— 15,30; 18; 20,15, PACEA —
16,45; 19.
0 Nu fl trist ! : RAHOVA — 15,30: 
18, la grădină — 20.
0 In fiecare seară la ora 111 
PROGRESUL — 15,30; 18.
0 Angelica și Sultanul : GRADI
NA PROGRESUL — 20.
0 Cînd se arată cucuveaua : U- 
NIREA — 15,30; 18; la grădină
— 20.
0 Vîrsta ingrată : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
0 Explozie tn munți : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15.

Mai 1877și pictori, teme dragi pentru publicistică, prilejuri obișnuite de manifestare generală a mîndriei naționale românești.Cucerirea independenței a constituit o importantă verigă in procesul o- biectiv, necesar, ineluctabil de făurire a statului unitar român — început la 24 ianuarie 1859 și încununat in decembrie 1918 prin unirea Transilvaniei cu România. Ea a deschis noi perspective de progres țării noastre, a creat premise prielnice pentru valorificarea potențialului său material și uman, pentru afirmarea României moderne pe arena vieții internaționale.Dar in condițiile orinduirii sociale burgheze, cînd citadela „Plevnei interne" — cum spunea Rosetti — domina viața socială și politică a țării, masele populare, care au purtat greul războiului pentru neatîrnare, n-au dobîndit posibilitatea de a se bucura pe deplin de roadele luptei lor. Este cunoscut că cercurile cele mai reacționare ale burgheziei și mo- șierimii interne, punînd mai presus interesele lor înguste, de clasă, au dus o politică de subordonare continuă a țării dominației monopolurilor străine, au pășit pe calea tîrgui- rii independenței naționale, a încălcării grave a suveranității poporului, a aservirii tot mai accentuate economice și politice a României marilor puteri imperialiste.Reintrarea întregii națiuni române — așa cum prevedea Nicolae Bălcescu — „in plenitudinea drepturilor sale naturale" avea să aibă loc abia după decenii întregi de „lucrare a poporului român asupra lui însuși", misiunea de a înălța tot mai sus steagul independenței naționale și al progresului social revenind forței celei mai înaintate a societății românești — proletariatului organizat, mișcării muncitorești din țara noastră, Partidului Comunist Român. Exponent și apărător credincios al intereselor vitale ale întregului nostru popor, P.C.R. s-a ridicat cu ho- tărîre, în anii grei ai ilegalității, împotriva fascismului, a cotropirii hitleriste care amenința însăși ființa națională a poporului român. Organized lupta antifascistă a maselor largi populare, P.C.R. a condus insurecția armată victorioasă din august 1944, care a deschis larg poporului român calea spre recucerirea independenței naționale. Participarea României la războiul antihitlerist, jertfele de sînge făcute, marea victorie a popoarelor asupra Germaniei naziste au creat o temelie trainică înfăptuirii idealului de independență. Cucerindu-și libertatea prin lupta 

Băncii Naționale a Republicii Socialiste România ; Decretul nr. 125/1970, privind organizarea și funcționarea Băncii de Investiții ; Decretul nr. 55/1970, privind organizarea și funcționarea Băncii Agricole ; Decretul nr. 25/1970, pentru modificarea Decretului nr. 210 din 17 iunie 1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase șl pietrelor prețioase ; Decretul nr. 27/1970, privind modificarea unor prevederi legale referitoare la impozite și taxe, precum și la primele de asigurare.Membrii comisiilor au început apoi examinarea proiectelor de legi.Lucrările comisiilor continuă.(Agerpres)

lare renane și lucrările expuse eu vorbit, la festivitatea de deschidere a expoziției, Gheorghe Focșa, directorul Muzeului Satului, și Adelhart Zippelius, directorul Muzeului etnografic in aer liber din Kommern.La festivitate au asistat Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, numeroși oameni de artă, precum și Erich Strătling, ambasadorul R. F. a Germaniei la București, și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

teatre
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solist : Ion Voicu. In 
program lucrări de Beethoven 
— 20.
0 Opera Română : Seară de bale» 
Gershwin — 19,30.
0 Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan — 20.
0 Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Transplantarea inimii ne
cunoscute — 20, (sala din str. 
Alex. Sahla): Sfîntul Mitică Bla
jinii — 20.
0 Teatrul Mic : Primarul lunii și 
iubita sa — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30.
0 Teatrul Giuleștl : Geamandura
— 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 10.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): O poveste cu 
cîntec — 15; (sala din str. Acade
miei): Guilver în țara păpușilor
— 17.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" (sala Casandra): Menajeria 
de sticlă (în limba germană) — 20. 
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174): Boeing — 
Boeing — 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Viața... o come
die ! — 19,30.
e Ansamblul Artistic al U.G.S.R.: 
Ritm ’70 — 20.
0 Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Mosco
va — 19,30.
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dusă sub conducerea partidului, poporul român s-a putut, în sfîrșit, bucura de cea mai reală și mai deplină independență națională.Socialismul a asigurat înfăptuirea Integrală a prerogativelor suveranității și independenței naționale, realizarea efectivă a aspirațiilor de libertate ale poporului. Pentru prima oară in decursul milenarei sale istorii, poporul român a devenit unicul stăpin al tuturor bogățiilor țării și al roadelor muncii sale, cel care iși hotărăște efectiv soarta conform voinței și intereselor lui vitale. Succesele obținute în edificarea socialismului pe pămintul României creează condiții favorabile pentru afirmarea plenară a ființei naționale a poporului nostru, întăresc cu forța lor materială independența națională. Totodată, faptul că este liber și stăpin pe soarta sa, că iși făurește singur propriul destin, înzecește și însuflețește forțele creatoare ale poporului în munca și lupta pentru progres.Poporul român este conștient de faptul că înfăptuirea integrală a idealurilor sale de neatîrnare constituie un merit istoric al Partidului Comunist Român, care-și îndeplinește strălucit mandatul de încredere încredințat de națiune. Pe drept cuvint, poporul român vede în partidul comunist pe stegarul independenței naționale — aceasta fiind o parte integrantă, esențială, a misiunii istorice de făurire a societății socialiste și comuniste pe pămintul patriei.Poporul român face parte din comunitatea de națiuni libere și suverane ale lumii socialiste, își dezvoltă legăturile internaționaliste, de solidaritate și frăție tovărășească cu popoarele tuturor țărilor socialiste, cu toate popoarele ce luptă pentru libertate, împotriva imperialismului, pentru independență națională. Este o realitate istorică faptul că ideca independenței naționale — atribut esențial al existenței șl propășirii fiecărei națiuni — se afirmă cu o uriașă vigoare in lumea contemporană, formează un principiu-cheie al dezvoltării unor relații internaționale normale, al colaborării între toate statele, al consolidării păcii. Poporul român, care a dat nenumărate jertfe pentru a-și dobîndi și întări propria sa neatîrnare, sprijină cu toată tăria lupta justă a celorlalte popoare pentru o viață liberă Și independentă, văzînd în dreptul sfînt al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta o chezășie și totodată o cerință fundamentală a păcii în lume.
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O delegație militară condusă 
de ministrul forțelor armate 

a plecat la MoscovaO delegație militară condusă de general colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, a plecat joi dimineața la Moscova pentru a participa la manifestările prilejuite de a XXV-a aniversare a victoriei asupra fascismului, la invitația ministrului apărării al Uniunii Sovietice, mareșalul A. A. Greciko.Pe aeroportul Băneasa erau pre- zenți general colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului și șef al Marelui Stat Major, generali și ofițeri superiori. Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★La sosirea la Moscova, pe aeroportul Vnukovo, membrii delegației au
Deschiderea expoziției

„Polonezii pe fronturile 

celui de-al doilea război mondial"La Casa de cultură ,,Mihai Emi- nescu“ a sectorului 2 din Capitală s-a deschis, joi la amiază, expoziția „Polonezii pe fronturile celui de-al doilea război mondial", organizată cu concursul Ambasadei Republicii Populare Polone la București, cu prilejul Zilei Victoriei.Expoziția se compune din 16 panouri foto, reprezentînd imagini ale bunurilor materiale și spirituale distruse de naziști, precum și aspecte
Plecarea delegației culturale 

din OlandaDelegația culturală din Olanda, condusă de ministrul culturii, Mar- gareth Klompe, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a părăsit joi dimineața Capitala. La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Pompiliu Macovei, președintele C.S.C.A., membri ai conducerii comitetului, precum și de Pieter Veecken Putman Cramer, ambasadorul Olandei la București, șl membri ai ambasadei.înainte de plecare, ministrul olandez a făcut o scurtă declarație unor reprezentanți ai presei, remarcînd cu acest prilej că „dezvoltarea relațiilor culturale creează o punte între popoare, fapt important atît pentru promovarea înțelegerii între popoarele noastre, cit și pentru promovarea păcii în lume. Vizita mea în România mi-a prilejuit convorbiri interesante pri
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BĂLĂRIE

Succese ale dinamoviștilor 
la concursurile internaționale 

de la Bratislava și KiskunhalasEchipa de călărie obstacole și probă completă a clubului Dinamo- București, care a participat la concursurile internaționale de la Bratislava (Cehoslovacia) și Kiskunhalas (R. P. Ungară) a înregistrat cîteva rezultate remarcabile.Astfel, la Bratislava călăreții români, în întrecerile desfășurate alături de călăreții din R.S. Cehoslovacă (5 cluburi), R.P. Polonă, R.P. Ungară și din Austria, au obținut : locurile 1 și 3 la proba de obstacole ștafetă (Vlad Constantin cu „Spirt", Moi- șeanu Gheorghe cu „Jak“, Ionescu Eugen cu „Gama" și, respectiv, Vlad Constantin cu „Șandor", Ionescu Eugen cu „Vifor", Silea Mircea cu „Himalaia"), locurile 1, 2 și 3 la proba de obstacole durată (Simion Marian cu „Patrat", Vlad Constantin cu I „Spirt" și același călăreț cu „Șandor"), și locurile 2, 4 și 5 la proba ' de deschidere, categoria mijlocie I (Moișeanu Gheorghe cu „Petrișor", Vlad Constantin cu „Șandor" și Ionescu Eugen cu „Gama"). Sportivul Vlad Constantin a fost declarat cel mai bun călăreț din concurs. Din echipele țării gazdă s-au remarcat călăreții Boor Boris și Glatz A. de Ia clubul Slavia Bratislava, iar din echipa Dozsa Kiskunhalas (R.P. Ungară) călărețul Șuti Istvân (de două ori pe locul intîi).în localitatea Kiskunhalas din sudul R. P. Ungare, echipe de club din cinci țări : R.P. Ungară (5 cluburi), R.P. Bulgaria (2 cluburi), R.S.F. Iugoslavia (3 cluburi), R.S. Cehoslovacă și echipa clubului Dinamo-București, și-au disputat intîîetatea într-un frumos concurs internațional de călărie

Sosirea echipelor 
în MexicSosirea echipelor participante la turneul final al campionatului mondial de fotbal se succede acum la intervale scurte, astfel că țncepînd de azi și pînă la 21 mai, aeroporturile capitalei mexicane și ale celorlalte patru orașe (Toluca, Puebla, Leon și Guadalajara) vor fi aproape la fiecare 48 de ore teatrul pitoreștilor festivități de primire de la care, bineînțeles, nu vor lipsi tradiționalele orchestre de „mariachis". Se află deja în Mexic selecționatele Braziliei, Angliei și Perului. Simbătă și duminică sînt așteptate delegațiile Salvadorului și Belgiei. Reprezentativa Bulgariei va sosi în două etape, la 10 și 12 mai, ca și formația Uru- guayului. Tot la începutul săptămînii viitoare va sosi reprezentativa României, urmată de echipele Marocu- . lui, U.R.S.S. și Cehoslovaciei. Italia și-a anunat sosirea la 16 mai, R. F. ; a Germaniei la 19 mai, iar Suedia la 

fost salutați de mareșalul A. A. Greciko, mareșalul I. I. Iakubovski, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., comandant suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, locțiitori ai ministrului apărării, generali și ofițeri superiori sovietici.Erau de față ambasadorul R.P.D. Coreene în U.R.S.S., Rem Thă Diun, și atașatul militar, aero și naval, colonel superior Zo Nam Zun.La aeroport erau prezențl ambasadorul Republicii Socialiste România, Teodor Marinescu, colonel Cornel Berar, atașatul militar, aero și naval al României la Moscova, membri ai ambasadei române. (Agerpres)

din eroica! luptă a poporului polonez împotriva hitleriștilor, participarea la război și contribuția sa la victorie.Cu prilejul vernisajului au rostit scurte cuvîntări prof. I. G. Borca, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, și Jaromir Oche- duszko, ambasadorul R. P. Polone la București. (Agerpres)

vind perspectivele colaborării culturale între țările noastre. Am stabilit astfel un plan pe doi ani pe care îl consider foarte eficace. între România și Olanda există, de altfel, schimburi de arhitecți, de experți în probleme de radio și televiziune. Corul „Madrigal", care este foarte apreciat, a avut în Olanda un mare succes ; ne-au vizitat, de asemenea, mai multe ansambluri folclorice românești ; cineaști din țările noastre au făcut schimburi de informații, în Olanda sînt în curs de pregătire materialele documentare necesare pentru a oferi României, în 1971, o expoziție de pictură din secolul al XIX-lea. Atît eu, cit și președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, sîntem de acord că perspectivele relațiilor noastre culturale sînt pozitive". (Agerpres)

obstacole și probă completă, la sfîr- șitul căruia călăreții dinamoviști au obținut : locul 1 la proba completă prin călărețul Moișeanu Gheorghe cu calul „Petrișor", locul 1 la proba de obstacole juniori, prin juniorul Simion Marian cu „Gama", locul 2 în clasamentul individual la proba pe echipe seniori prin Ionescu Eugen cu „Vifor", locul 2 în clasamentul individual la proba pe echipe juniori prin Simion Marian cu „Gama", locul 3 la proba pe echipe juniori cu o echipă combinată din doi juniori dinamoviști, Simion Marian cu „Gama” și Vlad Nicolae cu „Șandor", și juniorul Boor Martin cu calul „Tunis" de la clubul Slavia Bratislava și locul 4 în clasamentul pe echipe la proba de obstacole pe echipe seniori.A fost bine apreciată evoluția juniorului Vlad Nicolae în vîrstă de 14 ani care a participat pentru prima dată într-un concurs internațional.Din echipele celorlalte țări . s-au remarcat călăreții : Hriazik Păi și Șuti Istvân de la clubul Hatarâr Dozsa Kiskunhalas și Milutinovici M. și Spasojevici M. de la clubul „13 Mai" Belgrad.Numărul cailor participanți In probele ambelor concursuri a fost Intre 23 și 75. cu o medie de 40—45 cat In cea mai mare parte a probelor.Echipa clubului Dinamo-București 
a fost formată din 4 seniorî, 2 juniori și 9 cai, sub îndrumarea tehnică a antrenorului Andreianu Petre.

M. G.

FOTBAL
20 mai. Ultima va sosi echipa Israelului, la 21 mai, adică cu 10 zile înainte de uvertura celui de-al 9-lea campionat mondial de fotbal, al cărui meci inaugural este programat la 31 mai pe stadionul „Azteca" între selecționatele Mexicului șl U.R.S.S.

Bulgoria-U.R.S.S. 0*0Meciul de verificare desfășurat la Sofia intre echipele de fotbal ale U.R.S.S. și Bulgariei (ambele participante la turneul final al campionatului mondial) s-a terminat nede- cis : 0—0.
Contrast frapant...După cum transmit agențiile internaționale de presă, la Ciudad de Mexico echipei Angliei, actuala deținătoare a „Cupei Jules Rimet", i s-a făcut o primire destul de rece. A fost un contrast frapant față de primirea entuziastă de care s-a bucurat cu cîteva zile înainte formația Braziliei. Se pare, scrie ziarul „El He-

Cronica zilei
TELEGRAMEMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste. România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare dr. Rudolf Kirchschlăger, cu prilejul numirii sale în funcția de ministru federal al afacerilor externe al Republicii Austria, care a răspuns printr-o telegramă de mulțumire.

★O delegație de veterani români, formată din general-maior în rezervă Ilie Bădica, din partea Comitetului veteranilor din războiul antifascist, și Ilie Raicov, din partea Comitetului foștilor luptători antifasciști, a plecat la Belgrad, la invitația Uniunii asociațiilor de luptători din războiul de eliberare națională a Iugoslaviei, pentru a lua parte la manifestările organizate în R.S.F. Iugoslavia, cu ocazia sărbătoririi unui sfert de veac de la victoria asupra Germaniei naziste.
★La invitația Federației combatanților antifasciști din R. S. Cehoslovacă, o delegație a Comitetului veteranilor din războiul antifascist, alcătuită din generalii-maiori în rezervă Constantin T. Burtuloiu șl Marcel Mihăilescu, a plecat în R. S. Cehoslovacă pentru a participa la manifestările organizate în localitățile Bratislava și Zvolen, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a victoriei asupra Germaniei fasciste.
★Joi dimineața a plecat în Finlanda delegația română, condusă de Mircea Bădică, secretar general în Ministerul Comerțului Exterior, care va participa la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte româno-finlandeze de cooperare economică, industrială și tehnică ce va avea loc la Helsinki între 8—13 mai. Cu acest prilej, vor fi examinate posibilitățile de cooperare intre cele două țări în domeniile industriei construcțiilor de mașini, lemnului, alimentar, turismului, precum și în alte ramuri de Interes comun — a declarat înainte de plecare conducătorul delegației unui redactor al Agerpres. Este demn de subliniat — a spus el — că în a- nul 1969 schimburile comerciale între România și Finlanda au marcat o creștere apreciabilă față de perioada anterioară și se estimează că prin dezvoltarea într-o mai largă măsură a cooperării în domeniile amintite schimburile pot cunoaște o continuă dezvoltare, la nivelul posibilităților pe care le oferă economiile celor două țări.
★Joi dimineața a plecat spre Rio de Janeiro o delegație a Ministerului E- nergiei Electrice, condusă de Nicolae Armencoiu, adjunct al ministrului, care va participa la sesiunea anuală de lucru a Consiliului Executiv Internațional al Conferinței Mondiale a Energiei.
★La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, joi a sosit în Capitală ministrul educației naționale, tineretului și sporturilor din Volta Superioară, Molse Lankoande. (Agerpres)

„Cursa munților"SINAIA (prin telefon). ~~ Etapa de ieri, veritabilă etapă de munte — circuit în Sinaia pe un traseu spre Furnica in lungime de 3,3 km și parcurs de 15 ori — a răsturnat de fapt aproape complet clasamentele, instalind pe primele locuri alergători de forță, a căror principală predilecție în cursele cicliste este cățărarea. Este pentru prima dată în această întrecere, și ne face desigur plăcere să o spunem, cînd la conducerea ostilităților, mereu pe planul intîi al cursei, s-au situat alergătorii noștri : V. Teodor, N. Ciumeti, E. Rusu, St. Cernea. Fără îndoială, impresia cea mai bună pe traseul de ieri a produs-o Vasile Teodor, prezent permanent in grupul fruntaș. El are marele merit de a fi ciștigat, într-o manieră de adevărat maestru, marea majoritate a sprinturilor de cățărare într-un duel pasionant cînd cu St. Cernea, cînd cu sovieticul Ed. Savin. Pe ultima treime a traseului etapei a apărut în prim plan și cehoslovacul Ăl. Svoboda. Acesta fusese mereu in micul pluton ce a condus cursa de la început, dar nu reușise — și probabil nici nu urmărea in mod special — să acumuleze prea multe puncte la cățărare. Intențiile ciclistului cehoslovac ne-au apărut clare în momentul cînd in turul 13 s-a lansat vertiginos pe șoseaua ce coboară in Sinaia pe lingă Muzeul Peleș. La început cu un avans de cîțiva zeci de metri, fugarul a insistat în temerara sa acțiune și și-a văzut în cele din urmă realizat planul ; el a încheiat etapa cu un avans de aproape 300 metri față de urmăritorii săi. Cu bonificația de timp (30 sec.) primită ca Învingător, Svoboda a făcut un salt spectaculos : de pe locul 9 a trecut în fruntea clasamentului.Cursa munților ia sfîrșit astăzi. O etapă ușoară, de permanentă cobo- rîre pe șoseaua Sinaia—București. Sosirea va avea ioc pe velodromul Dinamo, în jurul orei 12,30.
Ion DUMITRIU

raldo", că publicul mexican nu va fi de partea echipei engleze în întîl- nirile pe care aceasta le va susține la Guadalajara.
Brazilienii, la primul 

lor ineci de antrenament 
la GuadalajaraEchipa de fotbal a Braziliei aflată la Guadalajara a susținut un meci de antrenament cu o selecționată locală pe care a învins-o cu scorul de 3—0. Antrenorul Zagalo s-a declarat satisfăcut de randamentul întregii formații.Reporterii aflați în orașul unde se vor disputa meciurile grupei a 3-a continuă să culeagă impresii și declarații. Jucătorii brazilieni consideră că adversarul lor cel mai redutabil va fi Cehoslovacia și nu Anglia. Cu două zile în urmă, Bobby Charlton spusese același lucru, neglijînd se pare, din motive de „război psihologic", șansele brazilienilor.

25 de ani de la eliberarea Cehoslovaciei

de sub jugul fascist

Adunarea festivă 
de la Fraga

PRAGA 7 — Corespondentul Agerpres, Eugen Ionescu, transmite : La Hradul din Praga a avut loc joi a- dunarea festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. în prezidiu au luat loc conducătorii de partid și de stat ai Cehoslovaciei, precum și șefii delegațiilor de peste hotare invitate la festivități.Prezentind raportul la adunarea festivă, Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a vorbit despre însemnătatea istorică a victoriei asupra fascismului. După ce a relevat rolul hotărîtor al armatei sovietice în eliberarea Cehoslovaciei, el a exprimat popoarelor frățești român, polonez, iugoslav, bulgar, ungar, tuturor luptătorilor antifasciști, recunoștința pentru contribuția adusă, alături de unitățile armate și partizanii cehoslovaci, la lupta pentru alungarea cotropitorilor naziști. Vorbitorul a prezentat apoi momentele importante din istoria postbelică a Cehoslovaciei, succesele obținute de popoarele ceh și slovac în dezvoltarea economiei și culturii țării. în continuare, Gustav Husak s-a referit la unele aspecte ale situației internaționale și a abordat pe larg diverse probleme actuale ale construcției socialiste din Cehoslovacia.Au rostit apoi cuvîntări de salut conducători ai delegațiilor de partid și de stat prezente la festivități — Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Todor Jlvkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Pal Losonczi, membru al C.C. al P.M.S.U., președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, Albert Norden, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.Luind cuvîntul. conducătorul delegației române, Ion Pățan, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, al Republicii Socialiste România, a adresat tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din R.S, Cehoslovacă un salut tovărășesc și cele meii calde felicitări din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, din partea întregului popor român. Vorbitorul a relevat importanța luptei poporului cehoslovac, sub conducerea partidului comunist, împotriva ocu- panților hitleriști pentru apărarea libertății și independenței țării, pentru salvarea ființei naționale. Insurecția armată din Slovacia și insurecția din Praga reprezintă pagini glorioase înscrise de popoarele ceh și slovac in letopisețul luptelor de eliberare socială și națională.în sfertul de secol care a trecut de la eliberare, oamenii muncii din Cehoslovacia au obținut, sub conducerea partidului comunist, rezultate importante în construirea orinduirii socialiste, in dezvoltarea economiei, științei și culturii, In ridicarea nivelului de trai.Ziua de 9 mai 1945 — a spus în continuare conducătorul delegației române — este sărbătorită totodată de întreaga omenire progresistă ca zi a victoriei asupra fascismului. Greul războiului antihitlerist l-a purtat pe umerii săi Uniunea Sovietică — forța principală a coaliției națiunilor unite, ale cărei armate s-au acoperit de glorie în marile bătălii împotriva mașinii de război naziste.Poporul român, după victoria Insurecției armate de la 23 august 1944. inițiată și condusă de Partidul Comunist Român, a participat cu întregul potențial materia] și uman, cu întreaga sa forță militară la bătălia pentru victoria definitivă asupra fascismului. După eliberarea întregului teritoriu al țării noastre, armata română a continuat lupta, alături de armata sovietică, pentru ell-
T e I e gPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a adresat președintelui Adunării Federale a Republicii Socialiste Cehoslovace, Dalibor Hanes, o telegramă de felicitare cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eli-

Adunarea festivă 
a oamenilor muncii 

din TirgovișteCu ocazia aniversării unui sfert de veac de la eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupația fascistă, a avut loc joi o adunare festivă a oamenilor muncii din Tirgoviște, la Casa de cultură din localitate. Alături de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești și ai oamenilor muncii din u- nitățile economice ale municipiului, au fost prezenți la adunare membri ai Ambasadei Cehoslovaciei la București. Adunarea a fost deschisă de Marin Iliescu, secretar al Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste.Despre semnificația și însemnătatea acestui eveniment a vorbit ing. Constantin Tzitzeclis, directorul general al Uzinei constructoare de utilaj petrolier din Tirgoviște. Vorbitorul s-a referit la succesele obținute de Cehoslovacia în dezvoltarea economiei, culturii, ridicarea nivelului de trai, subliniind totodată legăturile de prietenie statornicite Intre poporul nostru și popoarele Cehoslovaciei, cimentate prin singele vărsat In comun in luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupația hitleristă, pentru victoria finală asupra Germaniei fasciste.A vorbit apoi Lubor Heisig, consilier la Ambasada Cehoslovaciei la București. După ce a făcut un istoric al ocupării Cehoslovaciei de către hitleriști, el s-a referit la contribuția adusă de armata română, alături de forțele armate ale Uniunii Sovietice, la eliberarea Cehoslovaciei. în continuare, diplomatul cehoslovac a relevat succesele obținute de țara sa pe drumul construcției socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Cehoslovac. 

berarea Ungariei și Cehoslovaciei, dînd grele jertfe de singe : peste 66 000 de ostași români au căzut eroic pe teritoriul Cehoslovaciei, în încleștarea cu cotropitorii hitleriști.După ce ă relevat rezultatele importante obținute de poporul Cehoslovaciei sub conducerea Partidului Comunist, in construirea orinduirii socialiste, vorbitorul a subliniat că prietenia tradițională româno-ceho- slovacă, bazată pe solidaritatea in lupta pentru eliberarea națională și socială și cimentată prin singele vărsat în comun în lupta împotriva fascismului, a căpătat in anii construcției socialiste în țările noastre un conținut nou. calitativ superior, pe temelia trainică a țelurilor fundamentale comune.în continuare, tovarășul Pățan a a- rătat că oamenii muncii din România, strins uniți în jurul partidului, își oonsaeră întreaga lor energie transpunerii în viață a programului adoptat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Mobilizînd potențele creatoare ale națiunii noastre socialiste, partidul și guvernul țării se preocupă în același timp de promovarea unei colaborări active, pe multiple planuri cu popoarele țărilor socialiste. Prietenia frățească, alianța și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste constituie elementul central al politicii externe a României. Totodată, — a spus vorbitorul — țara noastră dezvoltă largi relații cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. La baza legăturilor sale cu toate statele, România așează neabătut principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecăruia de a-și hotărî singur destinele și avantajului reciproc.Republica Socialistă România își aduce contribuția activă la realizarea securității europene, la înfăptuirea unor progrese pe calea dezarmării generale, în primul rind a celei nucleare. Militînd cu hotărîre împotriva politicii imperialiste agresive, poporul român acordă întregul său sprijin poporului vietnamez, în lupta sa dreaptă împotriva agresiunii americane. Republica Socialistă România a condamnat cu hotărîre extinderea și intensificarea acțiunilor agresive ale imperialismului american și sateliților lui împotriva popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian ; țara noastră — a subliniat tov. Ion Pățan — și-a reafirmat deplina solidaritate și întregul sprijin față de lupta dreaptă a popoarelor din Indochina pentru libertate, independență, pentru cauza progresului și păcii în lume.In întreaga sa activitate Internațională — a arătat vorbitorul — Partidul Comunist Român militează cu ho- tărîre pentru marea cauză a unității țărilor socialiste, a solidarității mișcării comuniste și muncitorești Internaționale, a tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru progres și pace.în încheiere, el a adresat tuturor oamenilor muncii cehi și slovaci urări de succes — sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia — în opera de construire a socialismului.
★Joi dimineața, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ion Pățan, membru al C.C. al P.C.R. și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor sovietici de la Oslany și la Monumentul eroilor de la Vitkov. De asemenea, au fost depuse coroane de flori din partea conducerii de partid și de stat a R-S. Cehoslovace, precum și din partea delegațiilor de partid și guvernamentale din unele țări socialiste.

rameberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.
★Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Socialista Cehoslovace, Jan Marko.(Agerpres)

Manifestări consacrate Zilei VictorieiPrintre numeroasele acțiuni care marchează sărbătorirea Zilei Victoriei se numără și cele organizate de casele de cultură și cluburile din Capitală.Astfel, la casele de cultură din sectoarele 1, 2 și 6 și la Tehnic-Club au avut loc conferințe și simpozioane in cadrul cărora generali și ofițeri superiori, activi și în rezervă, istorici șl alți oameni de știință au vorbit despre importanța zdrobirii armatelor hitleriste și contribuția României la înfrîngerea definitivă a fascismului.Vineri se vor desfășura la casele de cultură din sectoarele 1 (sala Băneasa), 3 și 8, manifestări asemănătoare. Tot vineri, la clubul tineretului din sectorul 4, va fi evocată, in cadrul unui simpozion, cucerirea independenței acum 93 de ani, de către tînărul stat român.
★La sediul Uniunii ziariștilor s-a desfășurat simpozionul „Contribuția României la victoria asupra fascismului oglindită în presa vremii".Cu acest prilej au prezentat comunicări Constantin Antip, membru în biroul Uniunii Ziariștilor, Nicolae Belu, redactor-șef adjunct la „Revista de filozofie". Dumitru Matei, cercetător principal la Centrul de studii de istorie și teorie militară, și Mihai Lazăr, redactor-șef adjunct la Televiziune.
★Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la victoria asupra fascismului, Uniunea Scriitorilor a organizat, joi seara, la Sala mică a Palatului, sub egida Frontului Unității Socialiste, un festival artistic-literar.

Un sfert de veac 
de la eliberarea 

poporului german 
de sub jugul fascist I

Eveniment memorabil al secolului nostru, înfrîngerea definitivă a celui de-al Ill-lea Reich a însemnat și eliberarea poporului german de sub jugul fascismului. în obținerea victoriei un merit nepieritor și-a ciștigat U- niunea Sovietică, care a purtat pe umerii ei principala povară a războiului și a dat cele mai mari jertfe In războiul antifascist. La zdrobirea fascismului au contribuit de asemenea lupta celorlalte țări ale coaliției antihitleriste, eroica rezistență a popoarelor cotropite. La loc de cinste se înscrie contribuția poporului român, a armatei sale, care, după înfăptuirea insurecției armate, a luptat eroic, cot la cot cu ostașii sovietici, pînă la victoria finală. în lupta împotriva imperialismului german, cel mai feroce dușman al tuturor popoarelor, și-au dat viața și sute de mii de antifasciști germani, care au căzut în lupta ilegală, în temnițele Gestapoului, în lagăre, în mișcările de partizani din diferite țări.După sfărimarea statului hlt- Ierist, în partea de răsărit a Germaniei forțele antifasciste, în frunte cu clasa muncitoare și partidul ei, smulgînd rădăcinile militarismului și nazismului, au înfăptuit profunde înnoiri în toate domeniile vieții economice, politice și sociale. Proclamarea la 7 octombrie 1949 a Republicii Democrate Germane— primul stat al muncitorilor și țăranilor pe pămînt german, care a pășit la edificarea orânduirii socialiste — a marcat împlinirea celor mai înalte năzuințe ale forțelor progresiste ale poporului german, al căror credincios exponent s-au dovedit a fi comuniștii. în perioada care a trecut de atunci, oamenii muncii din R. D. Germană, de- veniți stăpîni pe propriile destine, călăuziți de Partidul Socialist Unit din Germania, au desfășurat o amplă muncă creatoare, obținînd succese de șeamă în dezvoltarea economiei și culturii. în ultimele două decenii, capacitatea industrială a țării a sporit de cinci ori, R.D.G. reali- zînd în prezent în numai zece luni o producție echivalentă cu aceea a întregii Germanii antebelice. O creștere rapidă se înregistrează într-un șir de ramuri esențiale pentru o economie modernă : chimia, construcția de mașini, electronica și electrotehnica, construcția de aparate, metalurgia etc. Au fost realizate progrese și în domeniul agriculturii. înfloresc știința, cultura, arta. în prezent, oamenii muncii își consacră eforturile înfăptuirii obiectivului major stabilit de P.S.U.G.— crearea în R. D. Germană a șistemului social dezvoltat al socialismului.
Recepție oferită 

de ambasadorul R. D. Germane
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Germaniei de sub jugul fascist, joi după-amiază ambasadorul R.D. Germane la București, Ewald Moldt, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, general

Cuvîntul omagial dedicat acestei sărbători a fost rostit de acad. Zaha- ria Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor.Numeroși poeți dintre cei mai cu- noscuți au citit din versurile lor. A urmat poemul dramatic „Secolul XX" de Geo Dumitrescu, în interpretarea unui colectiv de studenți ai Institutului de medicină din Timișoara, laureat al recentului Festival național de artă studențească.
Sub egida Institutului 

de studii Istorice $1 social- 
polltice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., in Editura mili
tară a apărut lucrarea

IN NUMELE LIBERTĂȚII 
ȘI PRIETENIEI

Documente, extrase din 
presă și amintiri despre 
participarea României la 
eliberarea Ungariei de sub 
lugul fascist (octombrie 
1999 — ianuarie 1995).

în unitățile și instituțiile militare, de învățămînt, la casele armatei au avut loc expuneri, conferința și simpozioane în care s-a relevat eroismul ostașilor români și al maselor populare in luptele pentru eliberarea patriei de zub jugul

Animat de calde sentimente de simpatie și solidaritate față de toate popoarele care făureso orînduirea nouă — socialismul și comunismul — poporul nostru urmărește cu profundă satisfacție succesele oamenilor muncii din statul socialist german, în toate domeniile muncii creatoare. sîntre România și R.D. Germană s-au statornicit și dezvol- i tat relații de prietenie și colaborare multilaterală. Situînd neabătut în centrul politicii sale externe prietenia, alianța și colaborarea multilaterală cu toata statele socialiste, România acționează perseverent pentru extinderea acestor relații pe toata planurile, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, ala egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, ajutorului reciproc Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — „se desfășoară în mod pozitiv relațiile frățești pe plan politic, economic, tehnico- științific și cultural ale României cu Republica Democrată Germană — primul stat german socialist — de care sîntem legați prin comunitatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, prin lupta pentru cauza păcii și socialismului In lume. Sintem încredințați că potențialul economic crescind al țărilor noastră creează condiții pentru dezvoltarea continuă a schimburilor și cooperării economice reciproc avantajoase, că se vor dezvolta continuu relațiile dintre partidele noastre".Acordînd o mare atenție problemelor majore ale continentului nostru, înfăptuirii securității europene. România consideră că In abordarea eficientă a a- cestoir probleme trebuie să se pornească de la realitățile istorice, de la schimbările petrecute în urma celui de-al doilea război mondial, de la recunoașterea frontierelor postbelice și a existenței celor două state germana, în vederea atragerii lor, pe picior de egalitate, la eforturile pentru consolidarea păcii. Tara noastră sprijină activ lupta pentru recunoașterea R.D. Germane pe baza dreptului internațional, se pronunță consecvent pentru primirea R.D.G. și R.F.G. In Organizația Națiunilor Unite.în această zi festivă, poporul român urează oamenilor muncii din Republica Democrată Germană noi izbînzi In opera de construire a socialismului, precum ți tuturor forțelor patriotice din Germania — să do- bîndească succese tot mai mari în lupta pentru Idealurile democrației, păcii și progresului.

colonel Mihai Burcă, adjunct «l ministrului forțelor armate, membri ai C.C. al P.C.R., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de artă, știință șl cultură, generali, reprezentanți ai presei.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

fascist, contribuția hotărîtoare a- dusă de Uniunea Sovietică, forța principală a coaliției antifasciste, la salvarea omenirii de pericolul războiului nazist, lupta eroică a popoarelor cotropite, împotriva Germaniei hitleriste. Au fost organizate, de asemenea, gale de filme, montaje literare, concursuri pe teme eroic- patriotice
★Manifestări consacrate aniversării victoriei asupra fascismului și Zilei independenței naționale a României au continuat in întreaga țară.La cluburi, case de cultură, licee de cultură generală, școli profesionale și la cămine culturale din județele Argeș, Bacău, Ploiești, Gorj, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Olt s-au organizat conferințe și în- tîlniri cu veterani ai războiului antihitlerist. Activiști de partid, cadre didactice, ofițeri activi, precum și veterani de război au vorbit cu acest prilej despre rolul forțelor a- liate și îndeosebi al armatei Uniunii Sovietice în înfrîngerea fascismului, despre contribuția adusă de armata și poporul român la obținerea victoriei Istorice asupra hltle- rismului.Victoria asupra fascismului a fost evocată în numeroase simpozioane, seri de poezie patriotică și în alte manifestări care au fost organizate în numeroase localități din județele Satu-Mare, Covasna, Maramureș, Constanța. La cimitirele eroilor și la mormintele și monumentele eroilor români și sovietici, cetățenii — tineri și vîrstnici — au sădit flori.

(Agerpres)



viața internaționala
Pentru încetarea acțiunilor militare
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americane in Indochina!

Garda nafionalâ din orașul Medison (S.U.A.) împrăștie a demonstrație de protest împotriva intervenfiei trupelor americane în Cambodgia
VEHEMENTE Luptele din Cambodgia

REACȚII 
ÎN LUMEGUVERNUL R.P. BULGARIA a dat publicității o declarație in legătură cu agresiunea S.U.A. împotriva Cambodgiei, In care este reafirmată solidaritatea poporului bulgar cu cauza dreaptă și lupta eroică a popoarelor din Indochina. Guvernul și poporul bulgar, se spune în declarație, vor continua să acorde, în măsura posibilităților lor, întregul sprijin moral și material popoarelor Asiei de sud-est, care luptă pentru pace, Independență națională și progres social.ITALIA. La Roma, Milano, Padova și Savona au avut loc miercuri seara puternice manifestații de protest împotriva intervenției S.U.A. în Cambodgia la care au luat parte zeci de mii de persoane — tineri, studenți și muncitori, deputați și senatori, reprezentanți ai forțelor democratice și luptători din Rezistență, intelectuali.Conducerile Partidului Comunist și Partidului Socialist al Unității Proletare, lideri ai socialiștilor italieni (P.S.I.), conducerile celor trei mari centrale sindicale și cele ale organizațiilor tineretului democrat au dat publicității declarații speciale în care subliniază pericolul grav pentru pace pe care-1 reprezintă agresiunea împotriva Cambodgiei și bombardarea teritoriului R.D. Vietnam,AMERICA LATINA. Partidele politice chiliene, grupate în blocul forțelor populare, au dat publicității o declarație comună în care condamnă intervenția americană în Cambodgia, subliniind că această acțiune constituie „o încălcare a normelor elementare ale dreptului internațional".în capitala Venezuelel, numeroși studenți și profesori au participat la o demonstrație de stradă, cerind încetarea imediată a războiului.în presa peruviană se relevă că .Agresiunea armată a S.U.A. în Cambodgia constituie o violare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a unei țări neutre".Presa mexicană, care a Informat pe larg despre acțiunile de protest ce au avut loc în S.U.A. față de ho- tărîrea președintelui Nixon de a trimite trupe în Cambodgia, relevă la rîndul său că orice om de bună credință, oriunde s-ar afla, condamnă cu indignare această intervenție.REPUBLICA ARABĂ UNITA examinează cu atenție evoluția situației din Cambodgia, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvînt oficial al guvernului egiptean, Esmet Abdel Me- guid. El a subliniat că „R.A.U. condamnă cu energie invadarea Cambodgiei și consideră ca un fapt extrem de grav bombardamentele asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam", precizînd că „această nouă a- gresiune, precum și raidurile asupra R.D.V., constituie un atentat la suveranitatea șl independența țărilor din Indochina".

„Cerem cu insistență sâ inifiafi sau sâ sprijiniți 6 legislație care sâ îndepărteze trupele americane din Cambodgia și să-l împiedice pe președinte de a le mai trimite din nou acolo' — se poate citi pe această petiție care poartă peste 2 000 de semnături și a fost prezentată de senatorul Harrison Williams jr., împreună cu un grup de studenți, la Capitoliu (sediul Congresului american din Washington)

PNOM PENH 7 (Agerpres). — Forțele terestre americane susținute de bombardamente masive ale aviației strategice și tactice, precum și de marina fluvială, și-au continuat joi operațiunile pe teritoriul cambodgian, în acest sens, corespondenții de presă menționează că intervenția vede-
Guvernul RevoluționarI 

Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud 

a recunoscut Guvernul Regal 
de Unitate Națională

tSAIGON 7 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a hotărît să recunoască Guvernul Regal de Unitate Națională drept singurul guvern legal al Cambodgiei, anunță agenția de presă Eliberarea. într-un mesaj adresat lui Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, se arată că poporul vietnamez va face tot posibilul pentru a susține cauza dreaptă a luptei poporului khmer și a dezvolta relațiile cu Cambodgia pe baza respectării stricte a independenței, neutralității și integrității teritoriale a Cambodgiei în cadrul frontierelor ei actuale. Guvernul Revoluționar Provizoriu, se arată în mesaj, se angajează să lupte împreună cu poporul khmer împotriva agresorilor americani pînă la victoria totală.
INTENSIFICAREA MANIFESTAȚIILOR 

DE PROTEST IN S. U. A.WASHINGTON 7. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Deschiderea de către trupele americano-saigoneze a unor noi fronturi ofensive în Cambodgia, prin angajarea în invazie a noi batalioane cu un efectiv de 20 000—30 000 de militari, a intensificat mișcarea de protest din Statele Unite împotriva politicii Administrației în Asia de sud- est. în Senat și Camera Reprezentanților, gruparea liberalilor și moderaților continuă să critice cu asprime hotărirea președintelui de invadare a Cambodgiei. în prezent se fac ultimele retușuri la mai multe proiecte de amendament prevăzînd condamnarea invaziei, retragerea trupelor din Cambodgia și blocarea fondurilor destinate operațiunilor militare americane din Asia de sud- est.De asemenea, în întreaga Americă 

telor marinei fluviale americane în sprijinul trupelor terestre constituie un element nou, intervenit în ultimele 24 de ore, în evoluția situației militare din Cambodgia.Pe de altă parte, se menționează că luptele puternice dintre trupele administrației de la Pnom Penh și forțe ale rezistenței populare în regiunea capitalei cambodgiene s-au extins și în zonele învecinate. Potrivit agenției Associated Press, în cursul zilei de joi, forțele de rezistență populară au cucerit importanta localitate Senmonorom, capitala provinciei Mondulkiri, precum și orașul Kratie, situat pe malul estic al fluviului Mekong, la aproximativ 160 kilometri de Pnom Penh. Totodată, surse oficiale de la Pnom Penh au a- nunțat că localitatea Prey Veng, capitala provinciei cu același nume (situată la 40 km de capitală), este înconjurată în momentul de față de forțe ale rezistenței populare ; unitățile administrației Lon Noi, care se află în acest oraș, mențin legătura cu comandamentul din capitală numai prin Intermediul radioului.
PARIS 7 (Agerpres). — Nguyen Thi Binh, șefa delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la convorbirile cvadripartite de la Paris, a declarat joi că reluarea discuțiilor în cadrul ședinței normale de joia viitoare depinde de atitudinea Statelor Unite. Ea a arătat că principalele obstacole pentru realizarea acestui lucru îl constituie agresiunea americană din Cambodgia și bombardamentele efectuate asupra R.D. Vietnam.

au continuat acțiunile de protest ale studenților față de noua intervenție militară a S.U.A. în Asia de sud-est, precum și împotriva uciderii celor patru studenți de la Universitatea de Stat din Kent (Ohio) de către garda națională. „Practic, scrie a- genția U.P.I., toate colegiile și universitățile Statelor Unite și-au suspendat cursurile, ca urmare a grevei lansate în semn de protest față de intervenția in Cambodgia și uciderea celor patru manifestanți din Kent", în numeroase localități au avut loc demonstrații și mitinguri în cursul cărora mii de studenți și-au exprimat opoziția față de politica președintelui Nixon în Cambodgia. Universitățile din Boston și Princeton au decretat suspendarea cursurilor pînă la vacanța școlară pentru a protesta contra intervenției militare americane în Cambodgia.Senatorul Edward Kennedy a chemat pe toți americanii de bună credință să-și exprime protestul față de angajamentul american în Cambodgia și față de uciderea celor patru studenți. „Trebuie să ne unim vocile în semn de protest și să cerem încetarea acestei nebunii. Depinde numai de voi, de mine și de ceilalți nenumărați americani care s-au îngrozit de noua evoluție a evenimentelor pentru a pune capăt acestei stări de lucruri".Patru personalități religioase au dat publicității un comunicat comun în care arată, printre altele : „Din nou Statele Unite au adoptat măsuri militare intr-o situație care a demonstrat deja în mod suficient inutilitatea măsurilor militare. încă o dată Statele Unite au depășit procedura constituțională și ignoră a- cordurile internaționale. Adoptlnd această măsură, guvernul a acționat în contradicție cu declarațiile sale, potrivit cărora el urmărea dezesca- ladarea conflictului și o soluție politică".Senatul Insulelor Hawaii a adoptat o rezoluție prin care cere președintelui și Congresului S.U.A. să înceteze intervenția militară in Cambodgia. în rezoluție se spune că escaladarea războiului din Vietnam prin pătrunderea trupelor americane pe teritoriul Cambodgiei „nu va duce Ia încetarea războiului, ci va supune națiunea americană la noi pierderi de vieți omenești".

Moțiune depusa în Camera

Deputaților din Italia

în favoarea 
recunoașterii 

R. D. GermaneROMA 7 — Corespondentul Agerpres Nicolae Puicea transmite : Un grup de deputați italieni aparținînd Partidului Comunist, Partidului Socialist al Unității Proletare (P.S.I.U.P.) și „Mișcării Socialiștilor Autonomi" au prezentat Camerei Deputaților o moțiune prin care invită guvernul italian „să întreprindă acțiunile necesare pentru recunoașterea R. D. Germane și stabilirea de relații diplomatice ou aceasta și să promoveze inițiativele o- portune pentru admiterea celor două state germane Ia Națiunile Unite". In preambulul moțiunii se arată că o astfel de măsură a guvernului italian ar corespunde „intereselor superioare ale destinderii și păcii, care cer să se întreprindă acțiuni constructive pentru crearea în Europa a unui sistem de securitate colectivă, menit să favorizeze pe continentul nostru cooperarea pașnică între state, dezarmarea treptată și eliminarea politicii blocurilor militare opuse".
SESIUNEA ADUNĂRII 
GENERALE A O.M.S.

• Intervenție a reprezentantului român pe marginea ra
portului de activitate al organizațieiGENEVA 7. — Corespondentul A- gerpres Horia Liman transmite : Luind cuvîntul la cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului de activitate al organizației, șeful delegației române, dr. Dan Enăches- 

cu, ministrul sănătății, a evocat o serie de succese înregistrate de O.M.S. în diferite domenii, subliniind că punerea multilaterală în valoare a experienței acumulate de fiecare țară membră s-ar putea realiza în cadrul unei largi cooperări impulsionate de organizație. Vorbitorul a exprimat regretul că un număr de state, ca R. P. Chineză, R. D. Germană Și R.P.D. Coreeană — care ar putea aduce o contribuție deosebită la eforturile O.M.S., nu se află printre membrii ei. în continuare, șeful delegației române a insistat asupra necesității dezvoltării cercetărilor operaționale, a informaticii medicale, ca și a utilizării ordinatoarelor, ceea ce presupune formarea unor echipe complexe de medici, sociologi, matematicieni etc. El a spus că România oferă facilitățile existente la Centrul pentru perfecționarea cadrelor conducătoare din întreprinderi și la Institutul de igienă și sănătate publică din București, în vederea organizării de către O.M.S. a unui curs internațional de planificare sanitară.Vorbitorul s-a pronunțat, apoi, In favoarea studierii multilaterale și pe o

agențiile de presă transmit:
0 delegație a Republicii 

Democrate Vietnam, condu=3 de Xuan Thui, șeful delegației R.D.V. la tratativele cvadripartite de la Paris, a făcut o vizită de cinci zile în Italia la invitația secției italiene a conferinței de la Stockholm. Delegația R.D.V. s-a întîlnit cu conducători ai partidelor politice și organizațiilor sindicale, cu reprezentanți ai presei italiene și străine, a avut, de asemenea, convorbiri cu o delegație a Partidului Comunist Italian, condusă de Luigi Longo, secretar general al partidului, și cu Luciano de Pascalis, șeful secție; externe a Partidului Socialist Italian.
Aspectele politice ale 

lărgirii Pieței comune au constituit tema principală a întrevederilor pe care Mario Scelba, președintele Parlamentului european (organ consultativ al țărilor membre ale C.E.E.), le-a avut miercuri la Londra cu primul ministru britanic, Harold Wilson, și cu ministrul de externe, Michael Stewart. în cadrul discuțiilor, premierul britanic i-a făcut cunoscut lui Mario Scelba că Marea Britanie dorește să fie asociată, încă de la începutul negocierilor cu „oei șase", la consultările privind problemele politice care stau în fața țărilor membre ale Pieței comune.
Cea de-a treia conferința 

tripartită la nivel înalt tur- 
co-irano-pakistaneză, avlnd ca temă cooperarea regională, și-a început lucrările la Izmir. Cele trei state sînt reprezentate de președintele Turciei, Cevdet Sunay, de șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, și de președintele Pakistanului, generalul Yahya Khan. însoțiți de prim-mi- niștri și de miniștrii afacerilor externe.

Parlamentul Ugandei a 
votat o lege ,n baza căreia «“• vernul urmează să achiziționeze 60 la sută din acțiunile a 85 de firme mari, inclusiv 7 companii petroliere. Această măsură se înscrie pe linia

RĂSPUNSUL

LUI W. BRANDT
LA SCRISOAREA
LUI W. STOPH
BONN 7 (Agerpres). — După cum anunță serviciul de presă și informații al guvernului Republicii Federale a Germaniei, cancelarul Willy Brandt a răspuns scrisorii pe care l-a adresat-o Willl Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, în legătură cu apropiata lor întîlnire de la Kassel. în răspunsul său, cancelarul Willy Brandt a repetat asigurările verbale, date în cursul întrevederii de la Erfurt, în ce privește „crearea premiselor pentru tratative bazate pe egalitatea în drepturi, fără nici o discriminare" între cele două delegații — menționează agenția D.P.A. Cancelarul federal a precizat că atît Willl Stoph, cit și membrii delegației R.D.G., vor avea la întîlnirea de la Kassel (din 21 mai a.c.) aceleași drepturi și vor beneficia de un tratament identic celui acordat delegației vest-germane la întîlnirea de la Erfurt din 19 martie a.c.

bază ecologică largă a rolului diverșilor factori ai mediului de viață în evoluția principalelor aspecte ale sănătății. în încheiere, el a subliniat necesitatea promovării acțiunilor tehnice de natură să sporească eficiența organizației în acest domeniu.
VIZITA

PREȘEDINTELUI 
ZAMBIEI 

1N IUGOSLAVIA
BELGRAD 7 (Agerpres). — A- 

genția Taniug anunță că joi au 
început la Belgrad convorbirile o- 
ficiale dintre președintele Iugosla
viei, Iosip Broz Tito, și președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
care face o vizită în R.S.F. Iu
goslavia.

După cum precizează agenția ci
tată, cei doi președinți procedează 
la un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme internațio
nale și a dezvoltării relațiilor bila
terale dintre Zambia și Iugoslavia.

acțiunilor care au drept scop asigurarea controlului guvernului asupra economiei țării.
Un plan de colaborare 

pe anii 1970-1971 în do
meniul sanitar și al științe
lor medicale tntre PoloniaRomânia a fost semnat la Varșovia.

La Montreal au declarat 
grevă 30 000 de muncitori 
constructori, Paralizind activitatea tuturor șantierelor din acest mare oraș canadian. Greviștii revendică Încheierea unor noi contracte de muncă.

La Phenian a sosit dele
gația culturală română con* dusă de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, în vederea semnării planului de colaborare culturală dintre România și R.P.D. Coreeană pe anii 1970—1971. în cursul zilei de miercuri, delegația a fost primită de Kim Kuan Sup, președinte a.1. al Comitetului coreean pentru relații culturale cu țările străine, cu care a avut o convorbire cordială.

Camera Populară a Par
lamentului indian a aprobat 
în ansamblu proiectul legii 
financiare “ tării pe anul 1970—1971 și a trecut la dezbaterea acestei legi pe articole. Luind cuvîntul în fața deputaților, primul ministru, Indira Gandhi, care deține, de asemenea, și portofoliul finanțelor, a subliniat că „linia directoare a bugetului vizează înfăptuirea diferitelor programe ale guvernului și reducerea șomajului".

Vulcanul Hekla, aflat la 
120 km de Reykjavik, 8 ,n* ceput din nou să erupă după o perioadă de 23 de ani. înaintea erupției au fost înregistrate mișcări seismice cu o intensitate de gradul 4. După

încheierea vizitei 
ministrului afacerilor externe 

al României la BrazzavilleBRAZZAVILLE 7 — Trimisul special Agerpres Nicolae Crețu transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, și-a încheiat miercuri vizita oficială întreprinsă la Brazzaville la invitația guvernului Republicii Populare Congo.în ultima zi a șederii sale la Brazzaville, Corneliu Mănescu a fost primit de președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi. A fost prezent ministrul afacerilor externe, Auxence Ikonga.Cu acest prilej, ministrul de externe român a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de salut președintelui Republicii Populare Congo. La rindul său, președintele Marien N’Gouabi a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj cordial de salut.întrevederea, desfășurată într-o atmosferă cordială, a prilejuit o trecere în revistă a problemelor de interes comun, relevîndu-se importanța deosebită a extinderii colaborării dintre cele două țări in domenii cit mal diverse de activitate. Au fost abor
SOSIREA MINISTRULUI DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI LA KINSHASAMiercuri, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a sosit la Kinshasa, capitala Republicii Democratice Congo. Oaspetele român a fost întîmpinat de Cyrille Adoula, ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe, cooperarea și comerțul exterior, de persoane oficiale congoleze, de membri ai corpului diplomatic acreditați la Kinshasa. Au fost prezenți ambasadorul român Alexandru Tujon și membrii ambasadei.Joi dimineața, ministrul afacerilor externe al României a avut primele contacte oficiale cu ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe, cooperarea și comerțul exterior. Seara, ministrul congolez a oferit un dineu în onoarea oaspetelui român, la care au fost prezenți reprezentanți ai vieții publice, economice și culturale congoleze. Cyrille Adoula și Corneliu Mănescu au rostit toasturi.Cu prilejul acestei vizite, ziarele
Criză de guvern în Irlanda ?DUBLIN 7 (Agerpres). — Situația politică din Republica Irlanda trece prin momente de tensiune. Un comunicat oficial publicat miercuri la Dublin anunța că premierul irlandez. Jack Lynch, a cerut ministrului agriculturii și pescuitului, Neil Blaney, precum și celui al finanțelor, Charles Haughey, să demisioneze. Inițiativa primului ministru era motivată în comunicat prin faptul că aceștia „nu subscriau pe deplin la politica guvernului de la Dublin cu privire la Irlanda de nord". Nemulțumiți de i miniștri, Brennan, Acestora ,din motive 
această situație, alți doi Kevin Boland și Joseph și-au prezentat demisiile, li s-a adăugat demisia, „i

aceea a apărut o trombă de fum și din 5 cratere s-a revărsat lavă. Cenușa aruncată din cratere a ajuns pină în regiunile de nord ale Islan- dei, aflate la cîteva sute de kilometri. Asupra localităților din apropiere s-a revărsat o grindină de piatră. Nu au fost înregistrate victime omenești, populația fiind evacuată din timp.
VIENA 7 — CorespondentulAgerpres Petre Stăncescu transmite : Sub auspiciile Rectoratului și Senatului Universității din Viena, in capitala Austriei a a- vut loc festivitatea inmînării premiilor Gottfried von Herder pe anul 1970 unui număr de șapte personalități, printre care și scriitorului Zoltan Franyo din România. La festivitate au participat președintele Austriei, Franz Jonas, ministrul cercetării și culturii, Hertha Firnberg, reprezentanți ai vieții publice austriece. A fost de față Dumitru Aninoiu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena.

Grupul oamenilor de 
știință de Ia centrul de cer
cetări spațiale din Houston, însărcinat cu întocmirea programelor de explorare lunară a recomandat oficialităților N.A.S.A., ca viitoarea aselenizare să aibă loc în zona accidentată Fra Mauro, acolo unde urma să debarce echipajul navei „A- pollo-13". Rocile lunare din regiunea craterului Fra Mauro, spun specialiștii, sint mai vechi decît cele recoltate de echipajele astronavelor „Apol- lo-ll“ (Marea Liniștii) și „Apollo-12“ (Oceanul Furtunilor), ele puțind constitui pentru oamenii de știință un material prețios în eforturile lor de evaluare a vîrstei și originii Lunii și, probabil, a sistemului nostru solar.

Protocolul privind pre
lungirea acordului comer
cial iugoslavo-francez pe termen lung a fost semnat la Belgrad.

date, de asemenea, aspecte ale șl» tuației internaționale actuale, eviden- țiindu-se existența unor puncte de vedere similare în problemele discutate.La încheierea vizitei, a fost publicat un comunicat comun, care relevă dorința celor două părți de a crea condiții cit mai favorabile întăririi prieteniei și cooperării româno-con- goleze. Documentul subliniază necesitatea intensificării eforturilor pentru salvgardarea și consolidarea păcii în lume, pentru reglementarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase. S-a exprimat convingerea că pentru întărirea păcii șl securității internaționale este necesar să se asigure fiecărui popor dreptul sacru de a-și hotărî singur destinul, să se așeze la baza relațiilor dintre state principiile suveranității, independenței naționale, egalității în drepturi, al neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Ministrul afacerilor externe al României a adresat ministrului de externe al Republicii Populare Congo invitația de a efectua o vizită oficială în Republica Socialistă România. invitație acceptată cu satisfacție, data vizitei urmînd să fie stabilită ulterior.

din Kinshasa evocă aspecte ale realității românești contemporane, o atep- ție particulară fiind acordată raporturilor de prietenie și solidaritate dintre țara noastră șl tinerele stata africane. De menționat, in context, articolul din ziarul „Le Progres", în care se subliniază că „România manifestă o caldă simpatie și un interes deosebit față de dorința statelor Africii de a se dezvolta pe o cale independentă, de a realiza profunde schimbări în economie, în cultură, în viața lor socială. Rezultatele obținute in evoluția relațiilor comerciale ale României cu statele de pe continentul african sînt deosebit de semnificative. Ele s-au intensificat cu fiecare an, structura lor fiind diversificată. In ultimul deceniu — subliniază ziarul — schimburile comerciale ale României cu țările Africii au crescut de aproape patru ori, avind o pondere importantă în ansamblul schimburilor economice cu statele în curs de dezvoltare".

de sănătate", a ministrului justiției, Michael O’Morain.Miercuri seara a fost convocat într-o ședință de urgență parlamentul țării, pentru a lua în consider iminența unei crize în sinul gu\ z nului. Premierul Jack Lynch a ex- plicat deputaților că miniștrii Haughey și Blaney erau implicați într-o tentativă de trafic cu arme, problemă apreciată ca incompatibilă cu funcția și responsabilitatea lor po - tică. Cei doi miniștri au respins acuzația ce li s-a adus, dar, cu ocazia unui vot de Încredere solicitat de premier, ei au votat în favoarea politicii guvernamentale, Jack Lynch obțlnînd sufragiul a 72 de deputați, față de 65, cîți au votat împotrivă.

Lucrările celui de-al 
7-lea congres al pedago
gilor din R.D. Germană au luat sfîrșit Ia Berlin. în ultima zi, a luat cuvîntul Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat alR. D.G., care a evidențiat realizările obținute în domeniul învățămîntulul și s-a referit Ia perspectivele și sarcinile care stau în fața pedagogilor pentru creșterea și educarea generației tinere. La lucrările congresului a participat și o delegație a Ministerului învățămîntului din Republica Socialistă România, condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului.

Centrul de telecomuni
cații cu ajutorul sateliților, construit în regiunea Thermopyle, a fost inaugurat miercuri de primul ministru al Greciei, Gheorghios Papadopoulos. Prin intermediul acestui centru, Grecia va avea legături telefonice și de televiziune directe cuS. U.A., Canada și Marea Britanie.ALGER 7. — Corespondentul Agerpres Constantin Benga transmite : La Institutul Politehnic de pe lingă Universitatea din Alger a avut loc ceremonia oficială de inaugurare a unui laborator de petrochimie și tehnologie a petrolului, realizat, sub auspiciile UNESCO, cu sprijinul specialiștilor români. Aparatura laboratorului a fost fabricată în întregime de întreprinderi românești.

România a primit Diploma de 
onoare ți Medalia de aur a „Tir- 
gului internațional al artizana
tului de la Florența, care, timp 
de două săptămini, a întrunit 
participarea a 46 de țări de pe 
toate continentele. Țara noastră 
a participat cu un frumos stand 
în care a expus lucrări in lemn 
și os, țesături originale prove
nind din diferite regiuni ale ță
rii, numeroase alte produse de 
artizanat. Tnmtnind distincțiile, 
președintele tirgului, Cesare 
Matteini, a subliniat calitatea și 
originalitatea exponatelor româ
nești.
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