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VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI, 
DR, KENNETH DAVID KAU ND A

PLECAREA PREȘEDINTELUI

Vizită protocolară 
la președintele 

Nicolae Ceaușescu

în timpul vizitei protocolare la președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu
Foto : A. Pasat

Președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, îm
preună cu soția, este de ieri oaspe
tele țării noastre, într-o vizită ofi
cială, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroportul internațional 
„București-Otopeni", unde a avut 
loc festivitatea de primire, în în
tâmpinarea șefului statului zam- 
bian au venit președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie Ver- 
<feț. Janos Fazekas, vicepreședinte 
al consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români, zambieni și 
corespondenți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alțl membri ai corbului diplo
matic.

Pe frontispiciul aerogării erau 
arborata drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Zambia. Deasupra pavi
lionului oficial se aflau portretele
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintelui 
Republicii Zambia, Kenneth David 
Kaunda. „ Bun venit Excelenței 
Sale, președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaunda i", 
„Trăiască prietenia dintre popoare
le României și Zambiei" — se pu
tea citi pe mari pancarte.

Ora 17. — Avionul prezidențial, 
însoțit de la intrarea în spațiul 
aerian al României de avioane cu 
reacție ale Forțelor Armate Ro
mâne, a aterizat. La coborîrea din 
avion, președintele Kenneth David 
Kaunda și soția, Betty Kaunda, 
sînt salutați cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și so
ția, Elena Ceaușescu, de prim-vi
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Ilie Verdeț.

Șeful statului zambian este în- , 
soțit de E. H. K. Mudenda, minis
trul dezvoltării și finanțelor, M. J. 
Chimba, ministrul îndrumării na
ționale, H. Mulemba, ministrul co
merțului, A.I. Phiri, ministrul in
formațiilor, M. Ngalanda, ministrul 
protocolului și funcțiunilor de stat, 
și alte persoane oficiale.

Oficialitățile române venite în 
întâmpinare sînt prezentate oaspe
telui de către președintele Nicolae 
Ceaușescu.

în timp ce răsună 21 de salve de 
artilerie sînt intonate imnurile de 
stat ale celor, două țări. Cei doi 
șefi de stat trec apoi în revistă 
garda de onoare.

înaltului oaspete îl sînt pre
zentați șefii misiunilor diplomati
ce acreditați la București, precum 
și celelalte persoane oficiale ro
mâne venite pe aeroport.

Cei doi președinți primesc apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport aplaudă cu căldură. Se 
oferă președintelui Republicii 

Zambia, soției sale și celorlalți 
oaspeți buchete de flori.

într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști, președintele 
Republicii Zambia, Kenneth Da
vid Kaunda, și președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
se îndreaptă spre reședința re
zervată inalților oaspeți. Pe între
gul traseu parcurs pînă în Capi
tală, ca și pe străzile Bucureștiu- 
lui, mii de cetățeni salută cu căl
dură pe șefii celor două state. 
Președintele Kaunda și președin
tele Ceaușescu răspund cu cordia
litate manifestărilor de ospitali
tate ale populației.

Aclamațiile celor veniți în în
tâmpinarea șefului statului zam- 
bian, personalitate de seamă a 
vieții politice africane, exprimă 
sentimentele de stimă și simpatie 
ale poporului român față de po
porul acestei țări, care și-a cuce
rit recent independența și spriji
nă cu fermitate lupta de elibera
re a popoarelor care se mai află 
sub dominația colonială, militează 
cu consecvență pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările, pentru asi
gurarea unei păci trainice în lu
me. Poporul zambian, de aproxi
mativ 4 milioane de locuitori, se 
află în prezent angajat într-o 
vastă operă constructivă, consa

Mii de bucureșteni salută cu căldură pe cei doi șefi de stat Foto ; M. Andreescu

crată progresului economiei și 
culturii naționale. Potențialul ma
terial și uman al acestei țări, ca 
și măsurile adoptate în domeniul 
politicii interne și externe, după 
proclamarea independenței, creea
ză un cadru propice dezvoltării 
multilaterale și de sine stătătoare.

Vizita în România a președinte
lui Republicii Zambia va prile
jui o mai bună cunoaștere a pre
ocupărilor și eforturilor popoare
lor român și zambian îndreptate 
spre progres și bunăstare, schim
buri de vederi menite să asigure 
dezvoltarea bunelor relații ro- 
mâno-zambiene în Interesul lăr
girii cooperării internaționale — 
idee de care este călăuzită poli
tica celor două țări. Poporul ro
mân consideră că evoluția ascen
dentă a relațiilor sale cu țările 
continentului african vine în în
tâmpinarea dezideratului major al 
creării unei atmosfere de încrede
re și stimă reciprocă între toate 
țările lumii, intensificării și dez
voltării tuturor relațiilor, consoli
dării păcii și securității generale.

*
Festivitatea sosirii în țara noas

tră a președintelui Republicii 
Zambia a fost transmisă în direct 
de studioul nostru de televiziune.

La scurt timp după sosire, pre
ședintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, și soția, 
Betty Kaunda, au făcut o vizită 
protocolară, la Palatul Consiliului 
de Stat, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Tn fața Palatului Consiliului de 
Stat o gardă militară a prezentat 
onorul.

La întîlnirea care a avut loc au 
participat prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie Ver-

Dineu oferit în onoarea

președintelui

Kenneth David Kaunda
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și ssiția. Elena 
Ceaușescu, au oferit luni, în sa
loanele Palatului Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, și a 
soției sale, Betty Kaunda.

Au participat Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa. 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, precum si Mihai Marinescu 
și Ion Pățan, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Mia Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na

*
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Toasturile rostite de președintele Nicolae Ceaușescu 

și de președintele Kenneth David Kaunda

deț, cu soția, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Drînceanu, ambasadorul Româ
niei în Republica Zambia.

Din partea Republicii Zambia au 
luat parte : E. H. K. Mudenda, mi
nistrul dezvoltării și finanțelor, 
M. J. Chimba, ministrul îndrumă
rii naționale, și H. Mulemba, mi
nistrul comerțului.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

ționale, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale.

Au luat, de asemenea, parte per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Zambia în 
vizita pe care o întreprinde în țara 
noastră.

înainte de începerea dineului au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Băneasq (Foto : Gh. VințiU)

Luni după-amiază a plecat la 
Varșovia tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 

.Miniștri, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România la 
lucrările celei de-a XXIV-a se
siuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație fac parte tovară
șii : Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Radu Constantinescu, vi
cepreședinte al Comisiei Guverna
mentale de Colaborare și Coope
rare Economică și Tehnică.

Delegația este însoțită de consi
lieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil Dră
gănescu, Janos Fazekas, Leonte 
Răutu, Iosif Banc, Mihai Marines
cu, Ion Pățan, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai

La Uzina de prelucrare a aluminiului

Stadiu avansat de execuție
SLATINA (corespon

dentul „Scînteii"). — 
Pe platforma indus
trială a orașului Sla
tina se află în plină 
construcție unul din 
cele mai mari obiecti
ve ale industriei alu
miniului — Uzina de 
prelucrare a aluminiu
lui. In perioada 1 
ianuarie — 30 apri
lie, constructorii aces
tui obiectiv au rea
lizat, din volumul a- 
nual de investiții, 28 la 
sută la construcții și 
27,2 Ia sută la con- 

strucții-montaj, ceea ce 
reprezintă o depășire 
de 5 și, respectiv, 4 la 
sută față de prevederi.

Obiectivele prevă
zute a intra în produc
ție anul acesta se află 
intr-un stadiu avansat. 
Secția de țevi de iri
gație e pregătită în 
proporție de 75 la sută 
pentru montajul utila
jelor și va produce în 
cursul lunii august. La 
secția turnătorie a alu
miniului s-au terminat 
complet fundațiile uti
lajelor care au început

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
în numele poporului cambodgian, al Frontului Național Unit, al Gu

vernului Regal de Unitate Națională și al meu personal, am marea onoare 
de ,a exprima recunoștința noastră cea mai profundă Excelenței Voastre, 
viteazului popor român și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România pentru nobilul dumneavoastră mesaj de sprijinire a luptei 
noastre împotriva imperialiștilor americani agresori, invadatori și co
lonizatori ai patriei noastre dragi, de recunoaștere oficială a noului 
nostru guvern.

Primim această recunoaștere oficială cu atît mai mult entuziasm 
și mîndrie, cu cît România prietenă se bucură de un înalt prestigiu 
în lume datorită politicii clarvăzătoare și curajoase a Excelenței 
Voastre.

Ca și Excelența Voastră, sînt convins că relațiile între cele două 
țări și popoare ale noastre, excelente în trecut, sînt chemate să aibă o 
continuă dezvoltare în interesul cauzei progresului social, independenței 
și păcii în lume.

Cu aceste sentimente, rog Excelența Voastră să primească asigu
rarea celei mai înalte și cordiale considerațiuni.

NORODOM SIANUK
Șeful statului Cambodgia

guvernului și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

★
La sosirea pe aeroportul din 

Varșovia, delegația română a fost 
întîmpinată de Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și de alte persoane 
oficiale. Erau prezenți Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul României la 
Varșovia, și membri ai ambasadei.

★
De la bordul avionului, trecînd 

pe deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice în drum spre R. P. Po
lonă, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a transmis un mesaj de 
salut, prin care adresează președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. N. Kosîghin, și po
porului sovietic cele mai bune urări 
de noi succese în opera de con
struire a comunismului în Uniu
nea Sovietică.

(Agerpres)

să fie montate, aceas
tă operație urmind să 
se încheie la sfîrșitul 
lunii iunie. Secția scu- 
lărie se află în stadiul 
cel mai avansat, aici 
puțind începe desfășu
rarea activității de 
producție. în aceeași 
situație se află și sta
ția de 110/6 Kv, unde 
constructorul a termi
nat toate lucrările, iar 
montajul utilajelor e 
pe terminate. Se lu
crează intens și la sec
ția extrudate, care e 
cel mai mare obiectiv.
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DIVERS
Dacă
1-ati văzut...»

Un copil, în vîrstă de 4 ani și 
3 luni, blond și cu ochii albaș
tri, înalt de 1,05 m, a dispărut 
în ziua de 25 aprilie de acasă. 
Se numește Hari Hoch, iar pă
rinții săi locuiesc în Cisnădie, 
strada Măgurii nr. 8, județul 
Sibiu. Cînd a dispărut de acasă, 
era îmbrăcat cu pantaloni negri 
de velur, un pulover de lină 
albastru cu verde, cămașă în 
carouri și un basc bleu-marin. 
Cu toate eforturile depuse de 
părinți și de organele de miliție 
(anunțate imediat), pînă acum 
nu i s-a dat de urmă. Orice in
formație referitoare la soarta 
lui poate fi extrem de prețioa
să. Găsirea copilului depinde 
deci, în mare măsură, de con
cursul pe care cei ce l-au vă
zut îl vor da organelor de mili
ție. Ca și în alte cazuri simi
lare, sperăm că apelul va fi re
cepționat prompt și se va ac
ționa ca atare.

LIPSA DE FERMITATE
In apărarea avutului obstesc

9

„prima de încurajare44

pentru amatorii de căpătuială
Militînd pentru Înfăptuirea cu suc

ces a vastului program elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. privind 
progresul continuu al economiei și 
culturii românești, oamenii muncii 
își concentrează eforturile spre creș
terea avuției țării, ceea ce, implicit, 
reflectă ridicarea conștiinței lor so
cialiste. „Dezvoltarea și înflorirea 
proprietății socialiste — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — repre
zintă izvorul bunăstării și fericirii 
maselor populare, chezășia valorifică
rii depline a capacității, energiei și 
talentelor, a împlinirii personalității 
umane".

Comitetul județean de partid Vaslui 
este preocupat ca întreaga activitate 
politico-educativă desfășurată în în
treprinderi, instituții, unitățile agri
cole de stat și cooperatiste să deter
mine formarea unei opinii de masă 
ferme, combative, împotriva acelora 
care prejudiciază proprietatea ob
ștească. Iar principalul instrument al 
formării acestei atitudini înaintate, 
combative îl constituie mobilizarea 
eforturilor organizațiilor de partid 
pentru apărarea și dezvoltarea avu
ției obștești, instaurarea unui cli
mat care să considere grija față 
de bunurile colectivității ca o preo
cupare permanentă, de prim ordin. 
Aceasta a fost rațiunea pentru care 
o plenară a comitetului județean 
de partid a dezbătut tocmai eficiența 
metodelor și mijloacelor folosite de 
organizațiile de partid spre a educa 
membrii colectivelor de muncă in 
spiritul înfăptuirii acestor deziderate. 
Fiindcă practica a demonstrat că, și 
în acest domeniu, munca de partid 
este ,cu atit mai eficientă, cu cît gă
sește posibilitățile unui dialog viu, 
nemijlocit, cu masele. Am apreciat, 
astfel, faptul că la Fabrica de rul
menți din Bîrlad, la Fabrica de con
fecții din Vaslui și în alte întreprin
deri, ca și într-o serie de comune, 
cum ar fi Tanacu, Codăiești, Fălciu, 
organizațiile de partid inițiază dezba
teri largi în legătură cu îndatoririle 
comuniștilor, ale fiecărui membru al 
colectivului, în ocrotirea avuției 
obștești și întărirea acesteia.

Militînd pentru creșterea exigenței 
organizațiilor de partid în apărarea 
avutului obștesc, comitetul județean 
de partid este preocupat, totodată, de 
a încetățeni aici o optică mult mal 
largă, de a ajuta comuniștii „să vadă" 
variatele căi prin care se pot aduce 
daune bunurilor colectivității, să pri
vească acest obiectiv în strînsă le
gătură cu îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Astfel, noi am putut trage 
concluzia că nu peste tot activitatea 
politico-educativă desfășurată de că- 

___  __ , __ . tre organizațiile de partid pentru ri- 
din_ tractoarele acestor întreprin* | • dicarea conștiinței socialiste a oame- 
J_________________________ -■ j — j- nilor muncii și prevenirea pagubelor

din averea obștească a avut un ca
racter concret, legat de preocupările 

■ imediate ale colectivelor respective. 
Așa se explică faptul că s-au înregis
tra* în mai multe întreprinderi, insti
tuții și unități agricole însemnate pa- 

‘gube materiale și bănești. Un exem
plu semnificativ de proastă gospodă
rire a bunurilor materiale îl consti
tuie întreprinderea de construcții- 
montaje. Cu toate că aici sint asigu
rate condiții bune pentru depozitarea 
materialelor, din cauza neglijenței au 
fost descărcate unele peste altele 
importante cantități de ciment, ba
last, cărămidă, provocîndu-se astfel 
pagube în valoare de peste 100 000 de 
lei. în semestrul I al anului precedent 
s-au înregistrat, la unele întreprinderi 
și instituții, plăți ilegale în valoare de 
peste 300 000 de lei, iar din cauza 
neverificării la timp a gestiunilor, 
prelungirii termenelor fixate de lege 
prin „bunăvoința" unor conducători 
de organizații comerciale, s-au adus, 
de asemenea, însemnate pagube avu
tului obștesc. Este semnificativ, în 
acest .sens, exemplul de la O.C.L. 
mixt Huși, unde datorită controlului 
superficial al gestiunilor, un singur 
om a ajuns să delapideze circa 123 000 
de lei.

Rezultă limpede din aceste cazuri 
că organizațiile de partid trebuie să. 
acționeze pentru a încetățeni pretu
tindeni un climat de înaltă exigență 
față de modul cum se realizează con
trolul gestiunilor, gospodărirea avutu
lui obștesc. .De aceea, atît în plenara 
comitetului județean de partid, cît și 
în șirul de dezbateri care i-au urmat 
în organizațiile de partid, am pus ac
centul pe problema ridicării nivelului 
conștiinței profesionale, a înțelegerii

Gheorghe VUȘDEA 
lecretar al Comitetului județean 

Vaslui al P.C.R.

La dispoziția

constructorilor

Meridianele 
la scara

că între felul in care sînt îndeplinite 
îndatoririle de zi cu zi de către fie
care și mersul general al colectivului 
este o strînsă legătură.

Am insistat, în primul rînd, asupra 
acestui aspect, fiindcă lipsa de grijă 
față de bunurile obștești, indolența 
în exercitarea îndatoririlor profesio
nale sint, prin amploarea consecințe
lor lor negative, tot atît de dăună
toare ca și furturile, sustragerile sau 
delapidările. S-ar putea spune că de 
la una la cealaltă nu este decît „un 
pas" și, din păcate, acest „pas" a fost 
uneori făcut chiar de oameni care 
aveau primii datoria să apere averea

unei... sere
de pe strada 
din Timișoara

In curtea casei 
Timocului nr. 13 — ----------
se află o seră cum poate că nici 
In grădini botanice renumite nu 
mai poate fi întîlnită o alta. De-a 
lungul unui deceniu, tehnicianul 
Valerlu Grlgoraș a adunat aici, 
de pe aproape toate meridianele, 
peste 15 000 de cactuși liliput și 
de talie mijlocie. Reprezentînd 
cam un sfert din varietățile cu
noscute în lume, cactușii din 
sera sa înfloresc eșalonat în tot 
timpul anului. Acum, bunăoară, 
își etalează paleta multicoloră 
varietățile de mamillarli, rebutii, 
astrophytum și altele cu eflores
centă abundentă în lunile apri- 
lle-mal. Recent, colecționarul a 
donat o parte din „grădina" sa 
Stațiunii republicane a tinerilor 
naturallști, pentru scopuri didac
tice.

Tot nu se dau | 
pe brazdă ? |

Intr-o notă, apărută nu de mult
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la această rubrică, semnalam că, 
în plină campanie de primăvară, 
multe din tractoarele întreprinde
rilor de mecanizare a agriculturii 
din județul Ilfov, absentînd de 
pe ogoare, se plimbă cu alte ros
turi pe șosele. Ce s-a întîmplat 
între timp 7 Nimic. O bună parte 

deri își văd mai departe de... 
drumuri asemănătoare. Pentru că 
un control recent s-a soldat cam 
cu aceleași rezultate : 17 tractoa
re erau parcate la domiciliile 
tractoriștilor (cu unele fuseseră 
transportate ilegal diverse mate
riale de construcție), două trans
portau produse sustrase din ca
drul unor cooperative agricole, 4 
erau folosite pentru deplasări ale 
tractoriștilor sau ale altor bene
ficiari, 7 circulau pe drumuri pu
blice conduse de tractoriști fără 
permise și, în sfîrșit, alte 10 
erau abandonate. Contravenienți- 
lor 11 s-au aplicat șl de data a- 
ceasta sancțiunile corespunzătoa
re. Pe cînd însă și măsuri ener
gice din partea conducerilor în
treprinderilor de mecanizare a 
agriculturii direct interesate pen
tru a-1 da pe brazdă 7

Un disc
pentru... 
„Electrecord"

Loz In plic la „Electrecord“ ? 
Pățania pe care ne-o relatează 
Patru Gavrilă. din comuna 
Brastavățu (Olt) pare să ne 
spună că da. A cumpărat de la 
cooperativa din localitate un 
disc, cu o înregistrare specifi
cată anume pe ambalaj, dar a- 
casă s-a trezit, de fapt, cu altul, 
la care nici nu se gindea. Sur
prize asemănătoare le-au fost 
oferite și altor cetățeni din co
mună. Adresîndu-ne casei de 
discuri „Electrecord“, am aflat 
că n-a renunțat la principiul de 
a asigura fiecăruia discul pre
ferat. Cică ar fi vorba doar de 
niște încurcături care s-au pro
dus la ambalarea discurilor, sau 
poate chiar... în rețeaua de des
facere (!?). Sperăm că, pe vi
itor, operațiunea va fi suprave
gheată cu mai multă atenție. Nu 
de alta, dar cei care le produc 
riscă să primească și ei cuve
nita „clntare" pe adresa dumnea
lor.

V

viața de

colectivă. Așa a fost, de exemplu, 
cazul președinților cooperativelor a- 
gricole din Arsura Vutcani. Albești, 
care tolerau abaterile unor țărani 
cooperatori ce aduceau prejudicii avu
tului obștesc. Le \ tolerau pentru că 
ei înșiși, puși să apere fondurile 
obștei, se „înfruptau" din ele. Evi- 

. dent, comuniștii de aici, ca și din alte 
unități agricole cooperatiste, unde 
s-au înregistrat furturi din averea 
obștească, au acționat cu hotărîre, 
adoptînd măsuri corespunzătoare. 
Din păcate însă, uneori, cu# destulă 
Intîrziere.

Am socotit necesar ca în dome
niul creșterii rolului exemplului 
personal al comuniștilor, mai ales al 
celor cu funcții de răspundere, să ac
ționăm pe un front mai larg. Pe lin
gă faptul că în multe unități au fost 
prezentate expuneri pe diverse teme 
privind apărarea proprietății obștești, 
iar în cadrul învățămîntului de partid 
s-au inițiat dezbateri largi, in nu
meroase organizații 
tre care cele de la 
Codăiești s-a făcut 
citate" prin gazetele 
panouri, celor care 
însușească din produsele cooperative
lor agricole. La Codăiești, organizația 
de. bază a inițiat o discuție cu mai 
multi țărani cooperatori în fața ga
zetei de perete unde se afișaseră ar
ticole în care' se vorbea desore cei ce 
se înfruptă din avutul obștesc, des
pre necesitatea intensificării activită
ții politico-educative în rîndul coope
ratorilor. In satul Dumasca, biroul 
organizației de bază din brigadă a 
afișat în văzul tuturor numele ace
lora care au comis sustrageri, iar la 
adunarea generală organizată în acest 
scop au fost puși să răspundă la în
trebările oamenilor.

De ce am întreprins asemenea mă
suri, pe care, de altfel, le vom ex
tinde ? In primul

de partid, prin- 
Vutcani, Fălciu, 
o largă „publi- 
de perete, afișe, 
obișnuiesc să-și

obștea, în totalitatea ei, să-i cunoas
că si să-i condamne pe cei care ii 
aduc daune și pentru ca astfel să 
creăm pretutindeni o puternică opi
nie colectivă, potrivnică delapidatori
lor, neglijenței și superficialității. Fi
indcă nu este mai puțin adevărat că 
uneori întîlnim, chiar din partea unor 
comuniști, atitudini de pasivitate, 
cînd pe cel cinstit „nu-1 interesează" 
ce face altul. Or, tocmai membrii de 
partid trebuie să explice tuturor că 
orice lezare a avutului obștesc lovește 
•in propriile lor interese. De aici da
toria ca, militînd pentru creșterea 
combativității opiniei publice, să 
creăm condițiile necesare pentru un 
control efectiv al acesteia asupra fe
lului în care-și fac datoria organis
mele chemate să apere avuția ob
ștească.

Este Îndeobște cunoscut rolul 
deosebit de însemnat pe care îl au 
comisiile de revizie din cooperativele 
agricole de producție în prevenirea 
pagubelor, tn dezvoltarea proprietă
ții obștești. Or, trebuie spus că nu 
peste tot activitatea acestora s-a ri
dicat la nivelul cerințelor. Comisia 
de revizie de la C.A.P. Gugești, de 
pildă, nu a prezentat în cursul anului 
trecut nici un raport de activitate în 
fața adunării generale, ceea ce a făcut 
ca membrii cooperatori să fie lipsiți 
de posibilitatea de a cunoaște Ia timp 
faptul că au fost pricinuite pier
deri averii obștești. în alte unități, 
comisiile de revizie au desfășurat o 
activitate formală, limitîndu-se la 
cîntărirea unor produse și la con
semnarea plusurilor sau minusurilor 
în gestiune, fără să propună măsuri 
care să prevină pe viitor asemenea 
anomalii. La Boțești, deși au fost 
efectuate sondaje și chiar verificări 
în gestiune, comisia de revizie a 
„uitat" pur și simplu să încheie pro
cesele verbale respective. In aseme
nea situații, este limpede că reviziile 
nu și-au atins scopul propus.

Pentru înlăturarea unor asemenea 
neajunsuri, apare deosebit de nece
sară îmbunătățirea activității comi
siilor de revizie, ca și a comisiilor 
de judecată, cărora organizațiile de 
partid trebuie să le acorde un ajutor 
mai susținut, să le stimuleze exi
gența, autoritatea în fața maselor, 
spre a-și îndeplini efectiv atribuțiile 
în zădărnicirea oricăror încercări de 
a știrbi avutul obștesc.

Aria de preocupări a comitetului 
județean de partid este deosebit de 
bogată în acest an. Răspunzînd che
mării la întrecere lansate de organi
zațiile județene de partid Brașov și 
Timiș, organizația județeană de partid 
s-a angajat — în numele tuturor oa
menilor muncii din orașele și satele 
vasluiene — să realizeze în acest an 
însemnate sporuri de producție indus
trială și agricolă, economii și benefi
cii suplimentare. Rezultatele obținute 
pînă în prezent atestă pe deplin fap
tul că angajamentele asumate se 
vor realiza, că activitatea organi
zațiilor de partid s-a îmbunătățit 
simțitor în toate sectoarele. Este și 
aceasta o mărturie a faptului că în 
acest an vom obține noi succese în 
dezvoltarea economică și social- 
culturală 
continuă a

Materialele din beton, celular 
autoclavizat, produse la între
prinderea de prefabricate din 
beton-Craiova și-au cîștigat 
aprecierea printr-o seamă de în
sușiri deoseibite : sînt ușoare, pot 
fi croite în orice dimensiuni, sînt 
foarte bune izolante termice și 
fonice. Folosirea acestor produse 
ca pereți despărțitori în locuințe, 
precum și la orice tip de con
strucție turistică, comercială etc., 
prezintă numeroase avantaje. 
Respectivele fîșii se montează și 
se asamblează cu ușurință, prelu
crarea fiind comparabilă cu cea 
a lemnului de esență moale (pot 
fi tăiate cu ferăstrăul, permit in
troducerea cuielor și șuruburilor), 
în același timp, utilizarea fîșiilor 
din beton celular autoclavizat dă 
posibilitate constructorilor să ob
țină o reducere de trei ori a greu
tății structurii pereților (în com
parație cu cei din cărămidă) și 
o înaltă productivitate a muncii 
pe șantiere (se suprimă total o- 
perațiile de zidărie și tencuire). 
Finisajul poate fi realizat prin 
diverse procedee — cu lacuri și 
vopsele, cu tapete și placaje — 
ceea ce conferă încăperilor res
pective un aspect modern, ele
gant.

Pentru cei interesați — proiec- 
tanți și constructori — precizăm 
că livrarea acestor produse se 
face prompt, pe baza unei co
menzi adresate întreprinderii de 
prefabricate din beton-Craiova, 
Calea Severinului nr. 170, tele
foane 941-13164 și 941-11822, 
telex 01690 sau Centralei indus
triale de prefabricate din beton, 
București, sectorul 4, bd. 1848 
nr. 10 ; telefoane : 162260, inte
rior 64, sau 132224 — de unde 
se pot obține informații supli
mentare. La cerere se acordă și 
asistență tehnică.

Asigurarea 
„Turist"

Amuza
ment ?

Unii amatori de glume se cam 
întrec cu gluma. Așa este cazul 
zugravilor din echipa lui Gheor
ghe Oprea, de la întreprinderea 
județeană de construcții Gorj. 
Lucrează pe schele la finisarea 
blocului C2, situat într-unul din
tre cartierele orașului Tg. Jiu. 
Vor să se amuze și țin neapărat 
să facă acest lucru pe seama ce
lor care trec prin apropiere. 
Intr-una din zilele trecute, tînă- 
rul Ilie Tudor a aruncat, de pe 
schelă, o găleată cu apă în capul 
trecătoarei Elena P. Spre hazul 
colegilor săi, după cîteva minute 
a mai aruncat încă una cu a- 
ceeași îndemînare. A fost sesizată 
imediat conducerea întreprinde
rii, dar din cauza „solidarității" 
echipei de zugravi, făptașul n-a 
putut fi depistat decît după o an
chetă care a durat două zile. I 
s-a administrat și lui dușul 
să-l facă să-i piară pofta de 
fel ’de „glume".

care 
ast-
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economică 
a județului, 
proprietății

Și 
în întărirea 

socialiste.

Administrația asigurărilor 
de stat — ADAS — vine in 
întâmpinarea celor ce doresc 
să ia măsuri de prevedere 
atunci cînd pleacă în conce
diu, în excursie sau drumeție, 
oferindu-le posibilitatea să 
încheie o asigurare pe o du
rată mai scurtă. Este vorba 
de asigurarea „Turist", care 
se poate perfecta pe timp de 
o lună, de către orice per
soană în vîrstă de la 16 la 65 
de ani. în cazul unor even
tuale accidente sau pentru di
verse pagube, asigurații vor 
primi despăgubiri.

Asigurarea „Turist" se în
cheie prin intermediul împu
ternicitului cu asigurările din 
întreprinderi și instituții sau 
prin agenții și inspectorii de 
asigurări.

Un militant de seamă
pentru eliberarea 

națională si socială 
a poporului român

Se împlinesc astăzi 100 ani de Ia 
moartea lui Eftimie Murgu. figură 
luminoasă de patriot și mili
tant progresist. revoluționar, u- 
nul dintre conducătorii revoluției de 
la 1848. Atașamentul său față de cau
za libertății și dreptății sociale, lupta 
necurmată pe care a dus-o pentru 
apărarea drepturilor poporului român, 
pentru eliberarea lui socială și națio
nală îl așează în galeria oamenilor 
iluștri ai României.

Născut în decembrie 1805 în comu
na Rudăria din Banat, într-o familie 
de grăniceri, a studiat filozofia și 
dreptul la Seghedin și Pesta, luîndu-și 
în 1834 doctoratul în drept universal. 
In cele două centre universitare a 
venit în contact cu ideile progresiste, 
democratice ale timpului și împreună 
cu alți tineri români s-a consacrat 
luptei pentru emanciparea națională 
și socială a românilor.

In 1830 a publicat „Combaterea di- 
zertației..." lucrare polemică prin 
care și-a propus 
să spulbere unele 
idei false, vehicu
late de istorici 
străini, să de
monstreze originea 
latină a limbii și 
poporului român. 
Bazîndu-se pe o 
solidă analiză 
faptelor, Murgu 
trăind ' ' 
ferite 
istorice, 
se consideră' unitar. „__________
toate că au fost expuși rînd pe rînd 
unor împrejurări triste, au rămas 
in trainică legătură națională, puțini 
dintre ei se găsesc răzlețiți, cea mai 
mare parte trăiesc în strînsă vecină
tate și nu le place să se despartă în
tre ei ; astfel este cazul în Banat, 
Transilvania, Țara Românească, Mol
dova..." Lucrarea de debut a tînăru- 
lui jurist surprinde prin vasta cul
tură istorică a autorului, prin formu
larea clară a unor principii care tre

să stea la baza muncii de cerce- 
„tn istorie — 

adevărul și nicide- 
atît mai puțin le- 
puterea unui argu-

a
între 1 
datorită 

poporul

un stat românesc puternic". întemni
țat pentru activitatea revoluționară, ■ 
Murgu este eliberat în aprilie 1848, 
după' izbucnirea revoluției maghiare.

Eftimie Murgu a înțeles necesitatea 
alianței tuturor forțelor revoluțio
nare indiferent de naționalitate, fap
tul că românii nu se vor putea 
elibera din asuprirea habsburgică de- 
cît luptînd împreună cu celelalte na- 
Îiuni oprimate din cadrul imperiului, 
ntr-un manifest lansat după ieșirea 

din închisoare, el i-a chemat pe ro
mâni să sprijine revoluția și „...în du
hul dragostei frățești, dind mina cu 
ungurii, toți cu toții să privighiem și 

. să chezășuim pentru păstrarea aces
tui așezămint". (n.n. regimul insti
tuit prin revoluție). A organizat îm
preună cu alți revoluționari marea 
adunare populară de la Lugoj din 
15/27 iunie 1848. care a cerut înfiin
țarea unei armate populare române, 

limbii române ca 
independența bise
ricii române. Ales 
deputat în vara 
aceluiași an, Mur
gu a plecat la 
Pesta unde a 
căutat să obțină 
recunoașterea de
zideratelor adu
nării de la Lu
goj.

In același timp, Murgu a tntr ținut 
, strînse legături cu revoluționarii din 

Țara Românească și din Moldova, a 
urmărit cu viu interes activitatea 
lor. Izbucnirea revoluției în Țara- 
Românească în iunie 1848 l-a entu
ziasmat. „Eu frate — îi scria el lui 
Bălcescu — să șlii că am plins de 
bucurie cînd am luat știre despre tri
umful libertății în România și cu 
nerăbdare aștept... ca om slobod să 
văd România slobodă... In toată in- 
timplarea... să pășiți la oarecare le
gătură cu guvernul unguresc... Eu 
fiind deputat ia adunarea țării — voi 
face toate pentru ca să fie alianță in
tre aceste două țări". Murgu a spri
jinit activ eforturile făcute de Băl
cescu în vara anului 1849 pentru rea
lizarea unei înțelegeri între conducă
torul revoluției maghiare, Kossuth, și 
Avram Iancu. împrejurările istorice 
au împiedicat Insă realizarea unei u- 
niri depline a forțelor revoluționare 
ale celor două națiuni. După înfrînge- 
rea revoluției, Murgu a fost arestat și 
condamnat la moarte. Intre capetele 
de acuzare era și faptiul că votase 
detronarea habsburgilor și mijlo
cise înțelegerea dintre revoluționarii 
români și guvernul maghiar. Pe
deapsa a fost însă comutată la 4 ani 
închisoare. După executarea ei, Murgu, 
bolnav, nu a mai luat parte activă la 
viața politică. A murit la Pesta, la 12 
mai 1870, osemintele lui fiind aduse 
în 1932 în țară și îngropate în apro
pierea Cîmpiei Libertății de la Lugoj, 
unde cu ani în urmă el dăduse glas 
năzuințelor spre o viață mai bună ale 
poporului român.

In pofida unor limite inerente e- 
pocii, gindirea social-politică, a lui 
Murgu se remarcă prin cartierul 
ei avansat, democratic. Prin - via
ța sa închinată în întregime în
făptuirii înaltelor țeluri de li
bertate, dreptate și progres social, 
prin consecvența idealurilor și luptei 
sale, Eftimie Murgu rămîne unul din 
cei mai 
români.

recunoașterea 
limbă oficială și

La comemorarea
lui Eftimie Murgu

i a arătat că, deși
hotare politice di- 
i unor vicisitudini

român este și 
„Românii... cu

buie 
tare științifică, 
scria
cum 
gendele pot avea 
ment fundamental".

Murgu răspunde favorabil apelului 
lui Gh. Asachi care căuta profesori 
pentru Academia Mihăileană și vine 
la Iași în 1834. Cursurile de logicii și 
istorie universală pe care le predă 
aici sînt pătrunse de un spirit nou, 
liberal, lucru care nu este pe placul 
domnitorului Sturdza. De aceea 
Murgu părăsește Moldova venind la 
București, unde împreună cu Dimi- 
trie Filipescu, Nicolae Bălcescu, Ce
zar Bolliac, J. A. Vaillant și alți re
voluționari, ia parte la organizarea 
mișcării revoluționare din 1840, care 
urmărea înlăturarea regimului feu
dal, împroprietărirea țăranilor și in
staurarea unui regim republican. Dar, 
în urma unei trădări, organizatotii 
ei sînt arestați. Murgu este expulzat 
în 
lor 
ză.
multe acțiuni avînd ca țintă elibe
rarea țăranilor iobagi și crearea u- 
nui stat românesc unitar. Intr-un ra
port al autorităților, țelurile lui 
Murgu sînt astfel caracterizate : 
.Intenția și scopul lui... este ru- 

' ' ’ ' la Țara ma-
Ardealul, Mol- 

întemeieze

el — doar 
poeziile, cu

Banat unde, fidel 
sale democratice, 
începînd cu anul

perea Banatului de 
ghiară și unirea lui cu 
dova și Valahia

principii-, 
organizea- 
1842, mai

de seamă revoluționari

Silviu ACHIMrînd, pentru ca

Ca în toate localitățile patriei, la Satu Mare s-au construit complexe moderne de locuințe care dau o față nouă orașului Foto : S. Cristian
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 Ceea ce vă scriem, în rîn- 

durile de față, pare a fi un lucru 
mărunt. Intr-adevăr, dacă faptul nu 
s-ar fi repetat, poate nici n-ar fi 
trebuit semnalat. Despre ce e vor

ba ? De la un timp, la întreprinde
rea construcții-montaj nr. 2 din 
București, unde lucrăm, ni se opresc 
lunar din salariu diferite sume de 
bani — drept contribuție pentru 
sport. Această măsură a fost luată 
— ni se spune — la indicația pre
ședintelui comitetului sindicatului 
întreprinderii. înțelegem bine nece
sitatea susținerii, din punct de ve
dere material, a activității sportive 
din fabrica noastră, dar nu putem 
fi de acord cu acest procedeu. Pen
tru că una este să contribui volun
tar și alta să ți se rețină — obliga
toriu — din salariu. De aceea, cre
dem că a venit timpul ca tovarășii 
care au avut această inițiativă să 
fie ajutați să renunțe la ea.

cu

etc. — au umplut de mult piețele și 
unitățile I.L.F., dar noi nici nu 
le-am văzut culoarea anul acesta. 
Ce gind au oare cu noi tovarășii de 
la I.L.F.-Hunedoara 1 Și, mai
seamă, ce rost au indicatoarele, în 
patru limbi, așezate la intrarea în 
comună, prin care se face cunoscut 
celor care nu știu că în Zam func
ționează o unitate de legume și 
fructe, pe care sînt invitați s-o vi
ziteze ? Ce să viziteze ? O clădire 
închisă ?

Vasile BARIZ
Zam, județul Hunedoara

Un grup de muncitori

Deși 
vara.

a venit de mult primă- 
unltatea de legume și 
localitatea Zam-Hune-

e
fructe din
doara nu și-a deschis nici pînă acum 
ușile. In toată țara trufandalele — 
spanac, ridichi, ceapă verde, salată

— O sesizare primită recent la 
O redacție ne aducea la cunoștin
ță o seamă de nereguli săvîrșite de 
către brigadierul Nicolae Popovici, 
de la C.A.P. „Victoria" din satul 
Luceni-Iași. precum și alte aspecte 
negative din activitatea acestei uni
tăți. După efectuarea cercetărilor de 
rigoare de către un instructor aJ 
Comitetului județean de partid Iași, 
am fost informați că sesizarea co
respunde. în parte, realității. Mai 
precis, in ceea ce privește nere
gulile comise de brigadierul sus- 
amintit, el se face vinovat de : 
1) vinderea a două căruțe de mo
hor din avutul C.A.P. și însușirea 
sumelor de bani respective ; 2) suss

tragerea unei căruțe de stuf, pe care 
l-a folosit în interese personale ; 3) 
însușirea unor sume de bani rea
lizate din transporturile efectuate 
cu atelajele C.A.P. Pentru toate a- 
cestea el a fost scos din munca de 
brigadier și obligat să achite coo
perativei agricole unele (? !) sume 
de bani de care a fost frustrată. 
Atîta tot. Față de gravitatea fapte
lor comise de acest om, care și-a 
îngăduit să-și vîre mina, de mai 
multe ori, in avutul obștesc al coo
perativei, măsurile par a fi luate cu 
duhul blindeții. Vor fi ele, oare, în 
măsură să constituie o pildă, un a- 
vertisment sever pentru toți cei 
tentați să se căpătuiască pe seama 
avutului obștesc al C.A.P. ?

•
 Potrivit contractului nr. 160/ 

1036/1969, întreprinderea de fa
bricație și montaj ascensoare Bucu
rești (I.F.M.A.B) și-a asumat obli
gația să monteze și să pună în func

țiune. în clădirea în care-și are se
diul instituția noastră, un ascensor 
pentru persoane. Termenul stabilit 
de comun acord pentru 
funcțiune a liftului era 
brie 1969. Montarea lui 
tat și terminat, de bine, 
oarecari întîrzieri față de contract, 
dar de funcționat nu funcționează 
nici astăzi, deși costul lucrării a fost 
achitat integral. Din această cauză.

darea in 
5 septem- 
s-a execu- 
de rău, cu

cele cîteva Sute de salariați ai in
stituției noastre continuă să facă 
zilnic ascensiuni de nevoie, intr-un 
bloc cu opt etaje. Oare pentru 
I.F.M.A.B. obligațiile contractuale 
se socotesc îndeplinite o dată cu în
casarea banilor ?

Ing. Ion CIORNEI 
președintele comitetului 
sindicatului
D.S.A.P C.-llfov, 
str. Matei Millo 13, 
București

•
 La o sesizare primită de la 

mai mulți cetățeni în legătură 
cu impurificarea aerului localității 
de către instalațiile fabricii de ci
ment din Comarnic. Inspectoratul 

sanitar de stat al județului Prahova 
ne răspunde următoarele :

„Intr-adevăr, teritoriul Întregii 
fabrici și împrejurimile sînt inva
date de pulberile provenite de la 
prepararea materiei prime, de la 
cuptoarele rotative, iar. in cazul ivi
rii unor defecțiuni, și de la morile 
de ciment. Pentru înlăturarea aces
tei stări de lucruri, nu de mult au 
început o seamă de lucrări -x prin
tre care cea mai importantă este 
executarea unor instalații de des- 
prăfuit prin multicicloane — care 
vor reduce substanțial răspîndirile 
de pulberi in fabrică și in atmos
feră. Pînă la darea în funcțiune a

*

acestor instalații de captare, condu
cerea fabricii va supraveghea ex
ploatarea corectă a tuturor utila
jelor întreprinderii".

•
 La 15 august 1969, am cum

părat, de la depozitul de ma
teriale de construcții nr. 64 din Tg. 
Jiu, două sobe de teracotă. Aveam 
intenția să le montez în încăperile 

in care locuiesc. Din păcate, n-am 
izbutit să fac acest lucru deoarece 
sobele erau... incomplete. Sesizat, 
responsabilul depozitului mi-a dat 
asigurări ferme că va face demer
suri la întreprinderea producătoare 
(fabrica de teracotă Timișoara) peri- 
tru a-mi trimite piesele care lip
seau. Am așteptat cit am așteptat 
și, văzînd că timpul trece fără să 
primesc nimic, am anunțat de acest 
lucru și întreprinderea respectivă. 
Apoi m-am dus din nou la șeful de
pozitului — o dată, de două ori, de 
nu știu cîte ori — dar am bătut 
drumurile de pomană. El susține 
morțiș că fabrica e de vină, iar fa
brica dă vina pe depozit. Se împli
nește peste cîteva luni anul de cînd 
am cumpărat aceste sobe și tare mă 
tem că mă va găsi încă o iarnă cu 
ele nemontate. Ce vină am eu, car» 
am achitat în Întregime costul pro
duselor, ca să suport toate aceste 
consecințe ?

Alexandru LEPĂDAT 
comuna Bustuchini, 
județul Gorj

EXCURSII
PESTE HOTARE

1

Oficiul Național de Turism or
ganizează, în trimestrele III și IV 
ale acestui an, o serie de călăto
rii turistice în străinătate pe dife
rite itinerare, cu trenul, avionul, 
autocarul, precum și excursii cu 
autoturisme proprii. Itinerarele 
preconizate sînt următoarele: 
București — Plevna — Sofia — 
Plovdiv — Tîmovo ; București —• 
Tîrnovo — Sofia — Niș — Bel
grad — Timișoara — Deva — 
Sibiu ; București — Budapesta — 
Praga — Karlovy Vary — 
Brno — Bratislava ; București — 
Budapesta — Praga — Bratisla
va ; București — Varșovia — 
Cernăuți ; București — Chiși- 
nău — Odesa ; București — 
Kiev — Leningrad — Moscova ; 
București — Riga — Moscova : 
București — Moscova — Alma 
Ata — Tașkent — Buhara — Sa
markand — Dușambe — Mosco
va ; Oradea — Budapesta și 
retur ; București — Budanesta — 
Balaton ; București — Praga —» 
Karl Marș Stadt — Erfurt — 
Leipzig — Meissen — Dresda — 
Budapesta.

La agențiile și filialele O.N.T. 
din Capitală și din țară se pot 
consulta prospectele tuturor ex
cursiilor și reține din timp locuri.
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Cine și cum girează 
calitatea produselor

Legea privind asigurarea și contro
lul calității produselor, recent votată 
de Marea Adunare Națională, cu
prinde o serie de prevederi de o ma
ximă importanță pentru creșterea spi
ritului de răspundere al tuturor oa
menilor muncii in realizarea unei 
producții de calitate superioară. în 
contextul legii, un rol deosebit de im
portant se atribuie controlului tehnic 
de calitate, care are mari răspunderi 
în acest domeniu și trebuie să mili
teze perseverent pentru instaurarea 
unui climat de înaltă exigență în 
producție, la toate locurile de muncă, 
pentru ca pe porțile unităților econo
mice să nu iasă decît produse supe
rioare din punct de vedere calitativ, 
competitive pe piața mondială. Am 
examinat, în cursul investigațiilor în
treprinse în cîteva uzine construc
toare de mașini din Arad și Timișoa
ra, modul în care sînt organizate 
compartimentele de control tehnic de 
calitate, cum coordonează comitetele 
de direcție activitatea acestor com
partimente șl, în viziunea noilor re
glementări, ce ar trebui întreprins 
pentru ca controlul să devină o prin
cipală pîrghie în vederea ridicării ni
velului calitativ al produselor.

Este cunoscut faptul că sfera de 
acțiune a controlului de calitate în
cepe din faza recepționării materiilor 
prime șV - materialelor și, deci, ser
viciul C.T.C: are nu numai latitudi
nea, dar și obligația de a refuza in
trarea în depozite a unor materiale 
ce nu vor putea fi utilizate în scopul 
pentru care au fost achiziționate. Ce 
se întîmplă cînd controlul de calitate 
nu-și îndeplinește conștiincios aceste 
îndatoriri 7 La uzina de vagoane A- 
rad au sosit și au fost recepționate 
de serviciul C.T.C. 32 tone de bare 
trase, din care s-au fabricat 482 de 
arcuri spirale. Acestea, trecute fără 
dificultăți prin filtrul C.T.C., au fost 
predate pentru a fi montate pe va
goane. O treime însă aveau fisuri vi
zibile, iar restul nu erau cores
punzătoare și pînă Ia urmă a trebuit 
să se renunțe la ele. în pofida faptu
lui că probabilitatea de a se fabrica 
din acel material arcuri bune era ex
trem de mică, totuși zeci de ore din 
timpul de lucru al unor muncitori au 
fost irosite în zadar, s-a consumat 
inutil o cantitate de metal. Reține a- 
tenția lipsa de vigoare a controlului 
de calitate, care nu numai că a asis
tat cu pasivitate la cheltuirea neeco- 
nomlcoasă a banilor întreprinderii, 1 
dar a pus cu bună știință girul cali
tății pe aceste piese rebut.

Și nu este singurul aspect din care 
rezultă că în activitatea serviciului 
C.T.C. de la Uzina de vagoane din 
Arad se mai mențin carențe serioa
se. în timp ce vizitam secția de vop- 
sitorie și finisaj, împreună cu ing. 
Nagy Iosif, șeful serviciului C.T.C., 
sub privirile noastre o echipă de 
muncitori vopseau longeroanele unui 
vagon de marfă fără ă-i fi îndepărtat 
în prealabil stratul de rugină. Unde 
erau specialiștii din cadrul serviciu
lui CLȚ.C. 7 în apropiere, dar închi- 
seseră e ii. Chipurile, era sfîrșit de 
lună și plănui trebuia oricum reali
zat. Scăderea exigenței controlului de 
calitate este determinată în acest caz 
de faptul că prin regulamentul de 
organizare al uzinei se indică, între 
altele, drept sarcină pentru serviciul 
C.T.C. asigurarea condițiilor în vede
rea realizării sarcinii de reducere a 
cheltuielilor la 1000 lei producție 
marfă. Prevederea aceasta trezește o 
vizibilă nedumerire. Cum este posibil 
ca lucrătorilor din acest serviciu, că
rora li se cere să fie intransigenți 
față de abaterile de la normele de 
calitate, să întocmească fără ezitare 
note de rebut și de remaniere, să li 
se impună a contribui la realizarea 
planului de cheltuieli 7 Este un non 
sens pe care comitetul de direcție 
trebuie să-l elimine de urgență din 
regulamentul pentru acordarea sala
riilor tarifare ale muncitorilor și per
sonalului tehnic-administrativ. Rezul
tatele activității controlorilor de cali
tate se resimt doar în timp, în mo
mentul în care, prin îndeplinirea fer
mă a atribuțiilor care le revin, reușesc 
să determine satisfacerea în cele mai 
bune condiții a comenzilor beneficia
rilor, sporirea simțului de răspunde
re al lucrătorilor direct productivi.

Dacă serviciul control tehnic de ca
litate de la Uzina de vagoane Arad 
se dovedește puțin exigent, într-un 
șir de cazuri, de aceasta se face vi
novat, după părerea noastră, și co-

mitetul de direcție al uzinei, care nu 
a urmărit îndeaproape activitatea a- 
cestui important compartiment. Eloc
vent în acest sens ni se pare modul 
cu totul superficial în care comitetul 
de direcție a analizat activitatea 
C.T.C.-ului, într-o informare prezen
tată la o recentă ședință în organiza
ția de partid, în care singura cerință 
subliniată se referea la necesitatea 
formării unui colectiv care să „stu
dieze posibilitatea aplicării în uzină 
a metodelor moderne de control". 
Nimic despre abaterile trecute cu 
vederea de la normele de calitate la 
unele operații, la unele piese, nimic 
despre problemele spinoase ale acti
vității de control, legate de încadra
rea celor mai buni oameni în acest

anchetă economică

sector, de asigurarea stabilității spe
cialiștilor repartizați în compartimen
tul amintit.

Minimalizarea rolului serviciului 
C.T.C., întîrzierea soluționării greu
tăților pe care el le întîmpină în în
deplinirea atribuțiilor sale sînt feno
mene pe care le-am întîlnit și la 
uzina „Electromotor“-Timișoara. în 
structura salariaților care lucrează în 
serviciul de control găsim numai trei 
specialiști cu studii superioare, iar 
din totalul muncitorilor, peste 40 la 
sută au calificare slabă, adică sînt 
încadrați sub categoria a 5-a de sa
larizare. Cum se reflectă aceasta în 
activitatea productivă a uzinei 7 Din 
totalul produselor finite prezentate 
pentru verificare organelor C.T.C. la 
standul de probe, în primul trimestru 
al acestui an, procentul produselor 
respinse variază între 25 șl 37 la sută. 
Deși aceasta ar face impresia că ser
viciul control tehnic de calitate este 
exigent, totuși motoarele nu trebuiau 
să ajungă la standul de probă, defec
țiunile, in mare parte de ordin me
canic, putînd să fie descoperite în di
feritele faze de fabricație. Nu este 
oare acesta și rezultatul calificării 
neoorespunzătoare a unor controlori 7 
Ing. loan Moroșan, șeful serviciului 
C.T.C., a recunoscut că în ultimul 
timp nu s-a făcut mai nimic pentru 
ridicarea calificării salariaților din 
subordine. El a făcut în același timp 
o remarcă justă care, după părerea 
noastră, ar trebui să stea în atenția 
comitetului de direcție.

— Față de anul trecut, planul de 
producție al uzinei este în acest an 
cu circa'25 la sută mal mare — ne-a 
spus el. Corespunzător, a crescut și 
numărul de salariați în secțiile de 
fabricație. Serviciul C.T.C. a rămas 
însă cu același personal. Nu pot să 
dau un calcul exact, însă dacă s-ar 
întări controlul pe faze prin crește
rea numărului de controlori, s-ar re
duce într-o proporție însemnată 
manopera și consumul de materiale 
pentru remanieri și s-ar obține eco
nomii mult mai mari decît salariile 
controlorilor angajați suplimentar.

Desigur, sînt și alte cauze care a- 
fectează bunul mers al activității ser
viciului C.T.C., binecunoscute de 
conducerea uzinei. Bunăoară, nu exis
tă o tehnologie de control care să sta
bilească numărul optim de controlori 
orari. Apoi, documentațiile tehnolo
gice existente se cer revizuite pentru 
a se norma judicios operațiile de 
control. Totuși, deși aceste probleme 
sînt binecunoscute, comitetul de di
recție nu intenționează, cel puțin 
deocamdată, să le rezolve.

Carențe în efectuarea controlului 
interfazic sg fac simțite și la Uzina 
de strunguri din Arad. Numai că, de 
această dată, principalele cauze care 
favorizează fenomenul amintit sînt 
de altă natură. Șeful grupei C.T.C., 
de la uzinaj, maistrul loan Halic, ne 
spunea că neritmicitatea producției 
provoacă supraaglomerarea controlo
rilor de calitate, care sînt puși "Să ve
rifice în același interval de timp un 
număr de două-trei ori mai mare de 
repere și piese decît ar fi normal. 
Același lucru se petrece și pentru că 
anumite loturi de piese nu sînt con
trolate selectiv, în conformitate cu 
planul de operații, în proporție de 
numai 25—40 Ia sută, ci integral. De 
ce este nevoie să se verifice lotul în

Întregime 7 Un sondaj In secția a- 
mintită ne-a dat răspuns la această 
întrebare : autocontrolul este un pro
cedeu puțin aplicat de muncitori. 
Unul dintre aceștia ne-a declarat cu 
seninătate că și-a lăsat acasă șuble- 
rul cu care trebuie să măsoare pie
sele pe care le execută ; un munci
tor a trebuit să descuie „șapte lacăte" 
pentru a ne arăta micrometrele pe 
care le are în dotare.

în scurt timp, legea privind asigu
rarea și controlul calității produselor 
va intra în vigoare. Prevederile sale 
sînt pe cît de clare, pe atît de cate
gorice : unităților producătoare le 
este interzisă livrarea produselor 
care nu corespund prescripțiilor din 
S.T.A.S.-uri sau clauzelor contrac
tuale. Iar nerespectarea acestei obli
gații atrage răspunderea patrimonială 
a unităților furnizoare, care vor tre
bui să repare toate prejudiciile cau
zate. Tocmai de aceea, îmbunătăți
rea calității produselor trebuie să de
vină o preocupare a fiecărui colectiv 
de întreprindere, a fiecărui sa
lariat. Ceea ce înseamnă că 
este necesar să se schimbe radical 
mentalitatea greșită, întilnită pe 
alocuri în legătură cu locul și im
portanța controlului tehnic de cali
tate din întreprindere. El nu trebuie 
să mai fie nicidecum un simplu a- 
pendice al activității productive, ci 
să joace un rol de prim ordin în ri
dicarea continuă a nivelului calitativ 
al produselor, aceasta fiind în inte
resul activității economice a între
prinderilor, al întregii economii na
ționale.

Corneliu CÂRLAN

POM ICUL TURA IN ZONA
DEALURILOR SUBCARPA TICE

Dealurile din zona sub- 
carpaților meridionali, si
tuate între Cîmpia Româ
nă și lanțul Carpaților, o- 
feră condiții deosebit de 
favorabile pentru cultiva
rea mărului, părului, pru
nului, cireșului, vișinului 
și nucului. Cu decenii în 
urmă locuitori din această 
zonă au extins pomicultura 
deoarece această ramură a 
agriculturii s-a impus ca 
cea mai economică meto
dă de exploatare a tere
nurilor în pantă. Livezile 
organizate la întîmplare, la 
care se adaugă și insufi
ciența tratamentelor anti- 
parazitare, au făcut ca po
mii să nu dea producții de 
fructe la potențialul lor 
natural de rodire.

Rezultatele cercetărilor 
științifice ca și experiența 
practică au dovedit că po
mii nu sînt plante „mira
culoase", care o dată sădi
te în pămînt să crească și 
să rodească abundent și 
fără nici o îngrijire. Ținîn- 
du-se seama că pomicultura 
din această zonă ajunsese 
într-un stadiu avansat de 
degradare, cu 20 de ani în 
urmă, la Voinești, județul 
Dîmbovița a fost înființată 
o stațiune experimentală 
pomicolă. Sarcina cercetă
torilor de aci a fost și este 
să stabilească sortimentul 
pomicol cel mai adecvat, 
crearea de soiuri noi și 
stabilirea unei agrotehnici 
care să asigure obținerea u-

nor recolte mari de fructe 
și de calitate superioară.

întrucît roadele cercetă
rii nu pot fi apreciate de
cît în măsura în care își 
găsesc aplicare în produc
ție, cercetătorii nu s-au 
mulțumit numai cu simpla 
publicare a rezultatelor 
muncii de cercetare ci, pe 
lingă atribuțiile de bază, 
s-au străduit să difuzeze 

sectorul de producție 
de influență re- 
științifice obți-

în 
din zona 
«uitatele

mulți dintre aceștia afir
mau că astfel de rezultate 
se pot obține numai la sta
țiune unde „este pomul și 
inginerul specialist". A- 
ceastă situație ne-a deter
minat să organizăm, in 
multe puncte, loturi de
monstrative în livezile e- 
xistente, pe bază de con
venții scrise, prin care 
stațiunea 6e angaja să dea 
indicațiile tehnice necesa
re, iar unitățile agricole să 
le execute la timp și co-

tante de fructe din care, 
bună parte, datorită ca
lităților lor sînt acceptate 
la export. Anul trecut, din 
bazinul pomicol Dîmbovița 
au fost achiziționate de 
către comerțul de stat 4 486 
tone mere, 961 tone pere, 
1 900 tone prune, 236 tone 
cireșe și vișine etc.

Pomicultura tradițională 
nu poate face față cerințe
lor actuale. De aceea, pe 
baza indicațiilor conduce
rii de partid și de stat au

tribuna experienței înaintate
la început, colec-nute. De

tivul de muncă al stațiunii 
s-a străduit să facă pe 
pomicultori să cunoască 
cum și de ce trebuie să in
tervină în dirijarea creș
terii și rodirii pomilor, cu 
ce și cînd trebuie să in
tervină cu maximum de e- 
ficiență cu unele sau alte
le din măsurile agrotehnice 
recomandate.

Paralel cu instruirea po- 
micultorilor s-au organizat 
vizite la stațiune pentru a 
cunoaște, în cîmpurile ex
perimentale, efectul celor 
mai bune variante ale cer
cetărilor abordate. Cu toa
te că pomicultorii au făcut 
cunoștință la fața locului 
cu rezultatele pozitive ob
ținute în livezile stațiunii.

rect. Rezultatele nu au în- 
tîrziat să iasă în evidență. 
Producția de fructe a ajuns 
chiar la 20—30 tone la hec
tar. Tehnica folosită 
generalizat în bazinul 
micol Dîmbovița în 
toate livezile pe rod 
cooperativelor agricole 
în fermele întreprinderilor 
agricole de stat din zona 
subcarpaților meridionali : 
Halinga (Dobrița), Iancu 
Jianu, Cîmpina (Borun- 
goci), Pucioasa, Cîmpu 
Lung (Lăicăi), etc, care la 
rîndul lor au devenit cen
tre de influență pentru po
micultorii din zona respec
tivă Numeroase coope
rative agricole și în
treprinderi agricole de stat 
livrează cantități impor-

s-a 
po-

Și

I

fost abordate cercetări cu 
privire la cultivarea inten
sivă a pomilor fructiferi. 
Nu numai că stațiunea și-a 
creat o livadă intensivă 
pe o mare suprafață, 
dar a ajutat și ajută coope
rativele agricole din jur și 
chiar mai îndepărtate să-și 
organizeze asemenea livezi. 
Așa sînt cele din Ungureni, 
Dragomirești, Mănești și 
altele din județul Dîmbovi
ța, Măgurele, județul Pra
hova, Buda din județul 
Vrancea, Cislău, Pîrscov și 
Măgura din județul Buzău. 
' Pe baza studiilor Inițiate 
de stațiune, cu sprijinul 
Direcției agricole județene, 
este în curs de înfăptuire 
transformarea bazinului

pomicol Dîmbovița într-un 
masiv modern de livezi in
tensive specializate ce va 
depăși suprafața de 2 300 
ha. Cercetătorii veghează 
la evitarea greșelilor care 
ar putea apărea în aplica
rea tehnologiei noi în cul
tura „intensivă" a pomilor 
și la extinderea sortimen
tului pomicol corespunzător 
nevoilor de perspectivă. In- 
trucît livezile intensive ro
desc în timp scurt de la 
plantare, cooperative agri
cole din zona colinară, in
suficient 
punct de vedere economic, 
pot să facă investiții deo
sebit de rentabile care să 
aducă, în scurtă vreme, ve
nituri foarte mari.

în pomicultură sint nu
meroase alte probleme de 
rezolvat. Pe lingă aborda
rea lor de către cercetători 
este necesar ca și specia
liștii din unitățile agricole 
de producție să solicite, pe 
bază de contract, rezolva
rea aspectelor noi, nelă
murite pînă în prezent, 
care apoi generalizate să 
ducă la ridicarea producti
vității livezilor și la obți
nerea unor fructe de cea 
mai bună calitate.

dezvoltate din

Aurel ȘUTA 
director al stațiunii 
experimentale pomicole 
Voinești-Dîmbovița

Intreprinderea de sîrmă, cuie și lanțuri din Galafi și-a sporit sub
stanțial capacitatea de producție în anii acestui cincinal. Lucrările 
de modernizare a întreprinderii, dotarea cu utilaje de înaltă tehni
citate asigură, la sfîrșitul anului 1970, o mare dezvoltare a capaci
tăților de recoacere a sîrmei, precum și o creștere cu 500 de tone 
a producției de sîrmă bobinată. De curînd, în nomenclatorul de pro
duse al întreprinderii de sîrmă, cuie și lanțuri din Galați a fost in
clusă și sîrmă trasă pentru șuruburi, din oțeluri de calitate supe
rioară, îmbogățindu-se astfel gama de sortimente destinate diverse
lor ramuri ale economiei naționale. Foto : M. Andreescu

Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR
La redacție continuă să sosească numeroase scrisori prin care citi

torii solicită precizări in legătură cu diferite aspecte ale aplicării noului 
sistem de salarizare. Publicăm, mai jos, răspunsuri formulate de spe
cialiștii din Ministerul Muncii.

— Cum sint salarizați condu
cătorii de autovehicule care sint 
mutați ae pe o categorie de 
autovehicul pe alta ? (Aurel 
Stoian, tehnician normator la 
întreprinderea industrială de 
produse pentru construcții din 
Capitală).

— Noul sistem de salarizare pre
vede diferențierea salariilor șofe
rilor pe categorii de încadrare în 
raport cu calificarea lor. pe trepte, 
care reflectă calitățile personale 
ale șoferilor, precum și în funcție 
de categoria autovehiculului con
dus, respectiv de dificultatea dife
rită ce o reprezintă conducerea u- 
nui autovehicul de o capacitate 
mai mică sau mai mare.

în consecință, trecerea unui șo
fer de pe un autovehicul dintr-o 
anumită grupă pe altul din altă 
grupă atrage după sine și modifi

carea corespunzătoare a salariului, 
acordîndu-se salariul prevăzut 
pentru grupa corespunzătoare au
tovehiculului pe care lucrează e- 
fectiv, respectiv salariul treptei la 
care este încadrat

— Salariații plecați tn străi
nătate — in baza H.C.M. nr. 
79/1963 — înainte de aplicarea 
noului sistem de salarizare au 
dreptul la sporul pentru vechi
me neîntreruptă in întreprin
dere ? (Ion Constantin, salariat 
la Uzinele „1 Mai“-Ploiești).

— Angajațil care la data intro
ducerii noului sistem de salarizare, 
în unitatea unde sint încadrați, se 
aflau trimiși să lucreze în străină
tate, în condițiile H.C.M. nr. 79/1963, 
beneficiază, conform prevederilor 
alineatului ultim al art. 2 din ho- 
tărirea menționată, de Îmbunătă

țirile de salarizare intervenite după 
plecarea lor în străinătate, îmbu
nătățiri care se iau în conside
rare în calculul indemnizației ce 
li se plătește în perioada cît lucrea- • 
ză in străinătate.

Față de aceste prevederi, la in
demnizațiile stabilite pentru anga- 
jații trimiși în străinătate în con
dițiile acestei hotărîri, pină la a- 
plicarea noului sistem de salari
zare, se adaugă o majorare egală 
cu procentul mediu de majorare a 
salariilor aprobat pentru ramura din 
care face parte întreprinderea a 
cărui salariat este cel plecat în 
străinătate. Menționăm că această 
majorare cuprinde și sporul de ve
chime pentru activitatea neîntre
ruptă în aceeași unitate.

în același timp, Ia aplicarea nou
lui sistem de salarizare în între
prinderea respectivă, salariații 
plecați în străinătate sînt încadrați 
cu noile salarii tarifare corespun
zătoare funcțiilor îndeplinite, pe 
trepte, respectiv gradații, stabilin- 
du-se și cota sporului la salariu 
pentru vechime neîntreruptă în a-

ceeași unitate, de care vor benefi
cia la înapoierea în țară.

— Cum se calculează sporul 
de vechime pentru salariații cu 
regim prelungit de lucru ? (Vic
tor Dicu, șef de echipă la uzina 
de laminate neferoase „Laro- 
met“ din Capitală).

— Sporul de vechime se plătește 
conform H.C.M. nr. 914/1968, nu
mai pentru orele lucrate în regim 
normal de lucru. La locurile de 
muncă unde se lucrează în regim 
prelungit, sporul de vechime se 
calculează în raport cu salariul ta
rifar corespunzător timpului rezul
tat prin înmulțirea numărului de 
zile lucrate de salariatul respectiv 
în cursul lunii cu 8 ore. în situa
ția în care, ca urmare a faptului 
că s-a lucrat în unele zile mai mult 
de 8 ore, iar în altele mai puțin de 
8 ore, numărul de ore efectiv lu
crate în cursul lunii este totuși 
mai mic decît cel rezultat din în
mulțire, sporul de vechime se va 
calcula la salariul tarifar corespun
zător timpului efectiv lucrat

MOARA
DE MĂCINAT TIMP
la Uzina mecanică din Buzău
Amploarea și complexitatea sarci

nilor ce revin în acest an unităților 
economice, vizînd ridicarea calitativă 
a întregii activități productive, im
pune mobilizarea permanentă, ope
rativă a rezervelor interne de care 
ele dispun. In acest context, folosirea 
completă și productivă a timpului de 
lucru, coordonată determinantă în a- 
sigurarea utilizării cu maximum de 
randament a capacităților de produc
ție, în creșterea susținută a produc
tivității muncii, cunoaște semnifica
ții și sensuri majore.

Uzina mecanică din Buzău, asupra 
căreia ne-am oprit în investigațiile 
noastre, are sarcina să realizeze în 
acest an, comparativ cu anul trecut, 
o producție globală cu peste 45 la 
sută mai mare. Membrii comitetului 
de direcție cu care am discutat au a- 
preciat caracterul mobilizator al a- 
cestei sarcini, subliniind totodată fap
tul că această creștere reflectă posi
bilitățile de care întreprinderea dis
pune. Cu toate acestea, în primul tri
mestru, secțiile de producție ale 
uzinei, exceptînd secția a II-a forje, 
nu și-au realizat planul. Producția 
marfă realizată pe ansamblul uzinei 
in această perioadă a fost de numai 
91,2 la sută față de nivelul planificat. 
Explicațiile primite s-au referit la o 
setie de greutăți întîmpinate în asi
milarea vagoanelor de cale ferată — 
ceea ce a dus la nerealizarea celor 
10 vagoane planificate pentru primul 
trimestru — în aprovizionarea cu 
materiale, în asigurarea cu forță de 
muncă calificată. Și lista acestora ar 
putea fi mult continuată. Cînd a fost 
însă vorba de modul în care este uti
lizat timpul de lucru, ni s-a vorbit 
despre existența unor deficiențe mai 
mult la modul constatativ, ca ceva 
inerent, nesesizîndu-se legătura din
tre gradul de valorificare a acestuia 
și rezultatele economice obținute.

Ora de începere ș programului de 
lucru ne găsește în secția I, unde se 
produc ramificații pentru calea fe
rată. în secție domnește un du-te- 
vino neîntrerupt, provocat de munci
tori plecați după piese sau ca să-și as- 
cută sculele. în alte locuri, grupuri de 
muncitori In jurul maiștrilor aștep
tau repartizarea lucrărilor. La ora 
7,30, deci după o jumătate de oră de 
la începerea lucrului, mai puteau fi 
văzuți incă muncitori care își reglau 
mașinile, le curățau sau le ungeau. 
Ne-am oprit în dreptul unei raboteze 
care, după cum am aflat, nu func
ționa datorită deteriorării sistemului 
de acționare electrică.

— De azi dimineață, de cînd am

venit la lucru șl am constatat de
fecțiunea, și pînă acum (ora 10 — 
n.n.), umblu după un electrician și 
nu reușesc să-l găsesc — ne-a spus 
muncitorul Traian Antonescu.

Și exemplul nu este singular : 
multe alte strunguri, freze, șepinguri 
nu funcționau ca urmare 
țiunilor, a lipsei de piese, a munci
torilor plecați să-și ascută sculele 
etc. Discutăm despre aceste aspecte 
cu șeful secției I, ing. Mircea Pie- 
naru, care ne spune : „Apariția unor 
aspecte de genul celor țntilnite se da- 
torește, pe de o parte, gradului avan
sat de uzură a mașinilor, fapt ce re
clamă un volum mult sporit de re
parații, care depășește posibilitățile 
atelierului de întreținere. Pe de altă 
parte, neglijării unei îndatoriri ele
mentare : întreținerea în condiții op
time și curățirea mașinilor."

întreruperile survenite pe parcursul 
exploatării mașinilor și utilajelor, 
din cauza lipsei de operativitate în 
remedierea defecțiunilor și organiză
rii necorespunzătoare a reparațiilor, 
favorizează în ultimă instanță men
ținerea unor indici scăzuți de utili
zare a mijloacelor tehnice. în e- 
sență, consecințele defecțiunilor me
canice și electrice, ale lipsei de 
scule și materiale, se reflectă în cele 
peste 1415 ore-mașină întreruperi ac
cidentale consemnate în primul tri
mestru din acest an, ca și în indi
cele scăzut de utilizare a mașinilor- 
unelte, de numai 75,7 la sută din 
timpul de lucru disponibil.

Un alt aspect surprins pe parcursul 
investigațiilor este acela privind mo
dul de efectuare a aprovizionării cu 
piese a locurilor de muncă. Insistăm 
mai mult asupra acestui aspect pen
tru că el constituie un adevărat 
punct nevralgic în activitatea uzinei 
buzoiene. După cum ne spunea tov. 
Petre Bura, inginerul-șef al uzinei, 
mari greutăți sint create de nerespec- 
tarea contractelor de livrare a unor 
materiale și piese de către uzina „23 
August" din Capitală, Combinatul si
derurgic Reșița, fabrica „Fartec" din 
Brașov și de alte întreprinderi. De
sigur, lichidarea deficiențelor exis
tente în acest domeniu impune inter
venția operativă și eficace a Grupu
lui de uzine pentru construcții de 
vagoane Arad, de care aparține În
treprinderea buzoiană. Dar, după 
cum am putut constata la fața locu
lui, aprovizionarea cu piese a fiecă-, 
rui loc de muncă decurge încă greoi 
datorită lipsei mijloacelor de trans
port mecanizate. Ca atare, majorita
tea transporturilor, chiar Și a piese-

Mașina de cusut

a defec-

„Ileana" nr. 200000
ALBA IULIA (coresponden

tul „Scînteii’). — De pe banda 
de montaj a secției mecanică 
II a Uzinei mecanice din Cugir 
a coborît cea de-a 200 000-a 
mașină de cusut „Ileana*. E- 
venimentul marchează, într-un 
fel, și o aniversare : prima 
mașină de cusut — tip „Cas
nica* — a fost produsă la Cu
gir cu mai bine de două dece
nii în urmă. Au urmat apoi al-

te tipuri, mai perfecționate : 
„Casnica super”, „Ileana* (în 
mal multe variante) „Iris*, ma
șina automată „Rodica*, ca
re poate eiectua un complex 
de cusături simple și decora
tive. Multe fabrici de confec
ții din țară au fost echipate 
cu mașini fabricate la U.M. 
dugir. Mașina de cusut „Ilea
na* se exportă, la ora actuală, 
în 25 de țări.

lor grele, se efectuează manual și u- 
neori cu muncitori calificați. Prin 
secții pot fi întilniți numeroși mun
citori transportînd cu brațele sau cu 
mijloace rudimentare piesele necesa
re prelucrării. în secția de ramificații 
pentru calea ferată, privirea ne este 
atrasă de un grup de muncitori care 
își așteptau rîndul în dreptul echipei 
de sudori ; pe măsură ce o piesă era 
terminată, era luată de un muncitor, 
care se grăbea spre locul de muncă. 
Explicația acestei stări de lucruri ne 
este furnizată de maistrul Ion Ma
rin, care ne spune că cei în cauză 
sînt muncitorii din atelierul de mon
taj, cărora nu li se poate asigura la 
timp întreg necesarul de repere, în
deosebi de plăci alunecătoare, puține 
Ia număr ca urmare a randamentului 
scăzut din schimbul de noapte și a 
remanierilor.

Este vorba, deci, de o nesincronl- 
zare a lucrului intre diferitele faze 
și operații, între diferitele ateliere. 
Ceea ce înseamnă că ceva nu este în 
regulă în „resorturile" intime ale or
ganizării producției și a muncii, că 
programarea producției este defici
tară. Citeva aspecte suplimentare de
monstrează cu prisosință această a- 
firmație. In depozitul de laminate, 
bunăoară, se irosește un timp prețios 
cu alegerea profilelor necesare din
tr-o grămadă haotică de materiale, 
nestivuite și nesortate pe dimensiuni, 
și care necesită o serie de manevrări 
de deblocare, timp in care muncitorii 
stau și iși așteaptă rîndul. Pe lingă 
acest aspect, supraaglomerarea mij
loacelor de transport mecanizat exis
tente este determinată și de modul 
imperfect de amplasare a fluxului 
tehnologic, fapt ce creează transpor
turi „încrucișate" și, implicit, timpi 
morți.

Oricît de eficiente s-ar dovedi mă
surile de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, de asigurare a 
unor condiții tehnice optime de des
fășurare a procesului de producție, 
efectele economice nu pot fi maxime 
dacă toate acestea nu vor fi însoțite 
de instaurarea unei ferme discipline 
în producție și muncă. Numărul ab
sențelor nemotivate și al învoirilor 
s-a ridicat in trimestrul I al acestui 
an la peste 12 000 ore-om ; indicele 
de utilizare a timpului de lucru a os
cilat în perioada amintită între 95,4 
și 96,4 la sută. Luind în considerare 
numai valoarea absențelor nemotiva
te și învoirilor, fără a mai ține sea
ma și de celelalte surse „nescriptice" 
de risipă a timpului de lucru, un cal
cul sumar ne indică posibilitatea ob
ținerii în plus a unei producții in va
loare de peste 2,6 milioane lei.

Cele de mai sus demonstrează că 
explorarea și valorificarea tuturor 
posibilităților de folosire rațională a 
fiecărui minut productiv, de închi
dere a oricărei „supape" de irosire 
a acestuia, trebuie să devină un o- 
biectiv permanent în activitatea co
mitetului de direcție și al organizației 
de partid de la Uzine mecanică din 
Buzău. îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan este Indisolubil legată 
în această întreprindere de îmbună
tățirea aprovizionării cu materiale, 
de perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, de lichidarea în 
cit mai scurt timp a absențelor, în
voirilor care, împreună cu alte came» 
de natură tehnică și organizatbrică, 
rămîn în continuare importante surse 
de risipă a prețiosului „tezaur" al 
timpului productiv. Imperativul pre
tinde intervenții operative, desfășu
rate pe coordonate precise, pentru ca 
rezultatele economice să oglindească 
fidel posibilitățile mari de care uzina 
dispune.

Constantin DUMITRU
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL „Editura

DE SUBINGINERI tehnică"

în căutarea la 20 de ani

de activitate

unei formule optime
Peste 5 300 studenți urmează în pre

zent cursurile de zi și serale ale în- 
vățămîntului de subingineri. Ei stu
diază 30 de profesii aspirînd să de
vină specialiști în construcții, meta
lurgie, chimie industrială, electronică, 
energetică, minerit, extracția țițeiului, 
industrie alimentară ș.a. Și nu ne des
parte nici măcar un an de data cînd 
prima lor promoție se va prezenta 
Ia posturi, pentru a spori detașamen
tele de cadre tehnice în sectoare din
tre cele mai importante ale economiei 
noastre naționale.

Dar ce relevă experiența de pînă 
acum a organizării secțiilor de sub
ingineri create în cadrul institu
telor de învățămînt superior, po
litehnice, de construcții, mine, 
petrol, gaze și geologie 1 Am adre
sat această întrebare mai întîi 
prof. dr. docent George Bărănescu, 
membru corespondent al Academiei, 
rectorul Institutului politehnic din 
București. „în ciuda unor greutăți 
inerente unui început de drurrf, 
succesele dobîndite în pregătirea noi
lor noștri studenți sînt evidente. Con
sider că promoția actuală își va în
suși o asemenea specializare care să-i 
permită să facă față sarcinilor impor
tante ce-i vor fi încredințate. Deși va 
avea o pregătire intermediară între 
maiștri și tehnicieni pe de o parte și 
ingineri pe de altă parte, subinginerul 
va fi în măsură să ia decizii în pro
bleme hotărîtoare pentru producție. 
Absența subinginerului se resimte a- 
cut în diferite sectoare ale economiei 
naționale și sperăm că încă primul 
eșalon care va părăsi amfiteatrele va 
acredita și mai mult în rîndurile ti
neretului studios prestigiul acestei 
importante profesii".

De altminteri, în întreaga țară pri
mul an de învățămînt al studenților 
de la secțiile de subingineri s-a în
cheiat cu un bilanț notabil. Procentul 
de promovați pe țară la cursurile de 
zi a fost de 77,5 la sută, iar la cursuri
le serale de 85,2 la sută. Dar, aseme
nea rezultate nu exclud ci implică 
căutarea posibilităților optime, a căi
lor de perfecționare.

— Ca să concepi cadrul de studiu 
al unor studenți — trebuie să știi 
neapărat, de la început, 
pentru ce și pe cine 
aprecia - conf. dr. Stan 
rector al Institutului 
gaze și geologie. Or, 
biective n-au fost clarificate pe 
deplin, din capul locului, de foru
rile în drept și, spre regretul tuturo
ra, nu sînt nici pînă în prezent eluci
date. Cu toată lipsa unor repere da
re. s-au alcătuit planuri de învăță
mînt care au în vedere configurarea 
unui profil cît mai practic, cît mai a- 
plicativ. Obiectele de specialitate care 
cuprind, printre altele, probleme de 
tehnologie, montare, funcționare, nor
mare, întreținere, salarizare, protecția 
muncii, organizare a secțiilor, atelie
relor și șantierelor au fost situate pe 
prim plan. Activitatea teoretică este 
completată de lucrări practice de la
borator, de proiecte de an și de sta
giile de practică de vară, a cîte 6 
săptămîni fiecare, efectuate în unități 
productive. Dar definitivarea și per- 
fecționarea lor implică stabilirea mai 
exactă a sarcinilor pe care le vor în
deplini subinginerii. Poate că ar fi 
necesar ca la subingineri să predea 
în mai mare măsură profesori presti
gioși, cu experiență didactică înde
lungată, dat fiind faptul că discipli-

în ce scop, 
pregătești, 

Soare, pro- 
de petrol, 
aceste 

clarificate 
de

o-

Desfășurîndu-se pe mai 
multe planuri (surprinzînd 
pregătirile naziștilor și, pa
ralel, elaborarea — la Krem
lin, la comandamentele so
vietice — a măsurilor de 
contracarare și apoi de con
ducere a ofensivei de pe 
front, prezentînd imagini 
revelatoare din primele li
nii) evocarea re-creează at
mosfera acelor 
împrejurări de 
capitală pentru

rat, uneori cu accente de 
umor — personalitatea a- 
cestor eroi. Un exemplu : 
scurtul episod al tanchis- 
tului care, chiar în ajunul 
bătăliei, se ascunde cu ca
rul său de luptă într-un 
loc mai ferit, pentru o... a- 
ventură sentimentală. îl 
vom revedea, apoi, condu- 
cîndu-și tancul în apoca
liptica înfruntare, lovin- 
du-i năpraznic pe dușmani 
pentru ca, după ce carul 
său este scos din luptă, să

filmului, regi 
daugă capacita 
druma jocul u 
echipe de inte 
trem de numer 
tă din actori 
din alte țări, c 
poate fi citată 
oarece în într 
punde sarcinih 
ale evocării, 
memoria eroilt 
la Kurșk, prim 
mului este un 
plicit la , rații 
un îndemn di 
niciodată ce a î 
boiul antihitler

Au trecut 25 de ahi de la 
triumful popoarelor, al ra
țiunii în războiul antihitle
rist. Pe toate meridianele 
a fost celebrată Ziua victo
riei, fiind cinstită cu so
lemnă emoție amintirea ce
lor' care au căzut.

Filmul sovietic Eliberarea 
se înscrie — monumental — 
printre operele cinemato
grafice care își propun să 
înfățișeze, prin mijlocirea 
imaginii, cum a fost obți
nută această victorie, ce au 
însemnat, în mod real, bă
tăliile care au pecetluit-o, 
care este semnificația no
țiunii de Eroism, să păstre
ze vie în conștiința genera
țiilor de azi și de mîine 
lecția tragică și înălțătoare 
a celui de-al doilea război 
mondial.

închinat, de autorii săi, 
memoriei eroilor Marelui 
Război pentru Apărarea Pa
triei, Eliberarea evocă mo
mente hotărîtoare ale luptei 
purtate de armata sovietică, 
forța decisivă. a coaliției 
antihitleriste, pentru zdro
birea Germaniei naziste. De 
o amploare puțin obișnuită, 
filmul circumscrie o peri
oadă cuprinsă între bătălia 
de la Kursk, din vara anu
lui 1943, (seria I) și con
ferința de la Teheran (cu 
care se încheie seria a Il-a). 
Realizarea regizorului Iuri 
Ozerov nu este ceea ce se 
înțelege în 
prin film cu „subiect1 
război ; adică 
cinematografică 
din evenimentele consem
nate de istorie, 
războiului prin intermediul 
unei ficțiuni. Filmul reîn
vie istoria, o reconstituie cu 
rigoare documentară, adu- 
cînd pe ecran personaje 
reale — soldați și ofițeri al 
armatei sovietice, care au 
luptat vitejește și s-ap jert
fit în numele vieții, pentru 
eliberarea patriei lor, pen
tru eliberarea omenirii de 
fascism, mari personalități 
ale epocii, ca și diferiți mi
litari și oameni politici in- 
trați in istorie, inclusiv 
„celebrități" de întunecată 
amintire din ierarhia mași
nii de război hitleriste. Os
tașii sovietici, oamenii 
frontului reprezintă de fapt 
— alcătuind prin individua
lități distincte un emoțio
nant portret colectiv — per
sonajul central al evocării.

Accentul principal al fil
mului cade asupra bătălii
lor decisive, redate cu o ri
goare excepțională., Reme- 
morînd lupta de la Kursk, 
regizorul pune în valoare 
posibilitățile ecranului pa
noramic pentru a înfățișa 
infernul încleștării dintre 
armatele de tancuri, ză
dărnicirea — cu pre
țui unor eforturi și sa
crificii imense — a ofensi
vei în care hitleriștii au 
concentrat tot potențialul 
lor destructiv. Dar filmul 
impune nu numai prin 
plastica acestor reconsti- 

mari proporții.

dramatice 
însemnătate 
evoluția ul-

Evocări „EROII N 
NICIODS-au împlinit două decenii de 

la înființarea Editurii tehnice, 
în cei 20 de ani de activitate, de 
sub tiparele editurii au ieșit cir
ca 4 800 titluri, cu un tiraj de 25 
milioane exemplare. Prin abor
darea unor probleme din peste 
30 de domenii ale gîndirii tehni
ce și științifice, s-a urmărit aco
perirea unei arii tematice cît 
mai întinse, corespunzătoare 
stadiului actual al dezvoltării 
industriale.
Jubileul — marcat de o adu

nare festivă organizată luni di
mineața în sala Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", a prile
juit inginerului Alexandru To- 
muță, directorul editurii, o suc
cintă trecere în revistă a princi
palelor realizări obținute și a 
prevederilor cuprinse în planul 
editorial de perspectivă.

Prof. ing. Gheorghe Buzdugan, 
membru corespondent al Acade
miei, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, și acad. Dumi
tru Dumitrescu au adresat cu
vinte de salut participanților la 
festivitate — personalități ale vie
ții științifice și tehnice româ
nești, autori, colaboratori și citi
tori ai editurii.

într-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au adoptat textul unei 
scrisori adresate COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune printre altele :

„In numele făuritorilor de car
te tehnică și al cititorilor, trans
mitem partidului și dumnea
voastră personal cea mai profun
dă recunoștință pentru condițiile 
create desfășurării acestei rodni
ce activități spirituale, pentru 
sprijinul și îndrumarea perma
nentă pe care le-am simțit in 
fiecare moment. Nu vom precu
peți nici un efort, se mențio
nează în scrisoare, pentru a o- 
glindi in paginile cărților noastre 
cele mai importante și actuale 
probleme ale științei și tehnicii, 
care se dezvoltă impetuos în pe
rioada construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

★
Cu prilejul aceluiași eveni

ment, lsț sediul editurii a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
carte, cuprinzînd titluri apărute 
în cei 20 de ani de activitate.

(Agerpres)
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nele de specialitate trebuie par
curse în numai cinci semestre uni
versitare, că ele solicită o mare pu
tere de sinteză și un grad de discer- 
nămînt sporit.

Desigur, căutările unei formule op
time pentru învățămintul de subingi
neri presupun și analiza atentă a unor 
simptome de fluctuații în studiu ale 
studenților. Pentru că, după cum am 
fost informați, rezultatele din prima 
sesiune a acestui an universitar, in
dică anumite regrese față de bilanțul 
din vara trecută. Astfel numărul stu
denților nepromovați — respinși, a- 
mînați, neprezentați — se prezintă 
în cîteva instituții de învățămînt 
bucureștene, după cum urmează : 318 
din 803, la politehnică ; 535 din 807 
la construcții ; 33 din 54 la petrol, 
gaze și geologie. Firește, în căutarea 
cauzelor care au determinat asemenea 
rezultate nedorite trebuie analizată 
și atitudinea unor studenți.

— O parte din tinerii cu rezultate 
nesatisfăeătoare concep subingineria 
ca un fel de popas temporar unde 
așteaptă șansa de a fi admiși la sec
țiile de ingineri la care au mai can
didat de 2—3 ori fără succes — spu
nea prorectorul Constantin Guțu, de 
la Institutul de construcții. Cu sigu
ranță că printre nepromovați și ex
matriculați, aceștia dețin numărul ma
joritar. Neinteresîndu-i specialitatea 
de subinginer, ei tac cereri de retra
gere din facultate sau pur și simplu 
absentează intenționat pentru a oferi 
decanatelor motive de exmatriculare. 
Socotesc că trebuie să ne sporim exi
gența față de asemenea «păsări călă
toare» care ocupă locul unor tineri 
ce ar dori într-adevăr să învețe.

în încheierea consemnărilor noastre 
am solicitat și opinia tovarășului Pe
tre Ionescu, director general adjunct 
al Direcției generale a învățămîntuiui 
superior tehnic și economic din Mi
nisterul învățămîntuiui :

— într-adevăr, în momentul de față 
se cere cu toată acuitatea răspunsul 
clar la asemenea întrebări : ce trebuie 
să fie subinginerul, ce Ioc va ocupa 
el in producție, ce funcții va exerci
ta ? Pină acum, Ministerul Muncii a 
fixat locul lui în schemă, a fixat sa
lariul caie. merită a ti spus, este 
foarte apropiat de cel al inginerului. 
S-au făcut și unii pași in direcția 
precizării atribuțiilor și funcțiilor vii
torului specialist. Din păcate, punc
tele de vedere nu s-au limpezit pe 
deplin, nu s-âu cristalizat în hotărîri. 
La formularea nomenclatorului spe
cialității de subinginer, trebuie să co
laboreze 12 ministere economice și 
mai multe organe centrale care sînt 
beneficiare directe. Or, reprezentanții 
acestora n-au depus stăruința nece
sară în limpezirea problemelor con
troversate. Fără aportul ministerelor 
economice, Ministerul învățămîntuiui 
nu va putea da răspuns Ia întrebările 
amintite. Să nu uităm că în mai pu
țin de un an prima promoție de sub
ingineri se va prezenta la posturi. Să 
n-o dezamăgim.

în plus, am adăuga noi, ar cîștiga 
prestigiul necesar acestui comparti
ment al învățămîntuiui superior, dar, 
mai ales, ar fi asigurată satisfacerea 
în mai bune condiții a unei cerințe 
acute a economiei naționale.
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filmului

ELIBERAREA

știe să moară ca un adevă
rat erou. Impresionantă 
este și moartea ofițerului 
căzut prizonier care re
fuză, cu demnitate, cle
mența cotropitorilor. Sau 
sacrificiul tunarilor care 
nu-și abandonează pozi
țiile nici cînd este evident 
că tancurile inamice vor 
trece de ei, și peste ei 1 
Sînt multe episoadele de 
eroism simplu, sublim, ca 
și momentele în care fron
tul apare în toată duritatea 
lui. Cu rezonanțe de epo
pee, Eliberarea prezintă 
sub multiple aspecte acel 
memorabil moment istoric, 
implicațiile epocalei vic
torii.

Priceperil de a coordona 
impresionanta concentrare 
de mijloace materiale

terioară a întregului război. 
Merită amintite, de pildă, 
momentele de aparentă a- 
calmie, care au precedat o- 
fensiva fascistă de la 5 iu
lie 1943. Pe ecran este mar
cată trecerea timpului, iar 
liniștea, așteptarea dobin- 
desc o autentică tensiune, 
care se comunică spectato
rilor.

Urmărim succesiunea e- 
venimentelor în imagini de 
istorie vie. Succinte inser- 
turi precizează — notînd 
cile un nume, cite un nu
măr de regiment — iden
titatea diferitelor persona
je, chiar episodice, ca o 
consacrare a eroilor bătă
liei evocate. Cîteva momen
te doar depășesc strictețea 
de docuhnentar a filmului, 
pentru a contura — colo-

Victor VIȘINESCU

minerale utile a probelorcompoziția deLa Institutul geologic din București : cu ajutorul aparaturilor moderne se determină
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cinema
• Eliberarea (seria I) : PATRIA
— 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• Castelul condanmaților
PUBLICA - 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, GRADINA DOINA — 20.
• Pentru țară și rege : CAPITOL
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• Prieteni fără grai ; FLOREAS- 
CA — 9,30.
• Al 8-lea s FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Acțiunea „Vulturul* • FESTI
VAL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, la grădină — 20.
• Helga : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Simpaticul domn R : VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 19,45.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare :
CENTRAL — 8,15; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45, GRIVITA — 
10,30; 15,30; 18; 20,30.
• Graiul animalelor ; 
cubaneză de muzică 
TIMPURI NOI — 9—21 
nuare.
• Parada comediei 
Bran) : CINEMATECA 
nion) — 10; 12, 14.
• Răzbunătorul : BUCUREȘTI
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
SALA PALATULUI — 17,15 (se
ria de bilete — 3286); 20,15 (seria 
de bilete - 3287), MELODIA - 
8,30; 10,30; 12,30; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45, MODERN — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea Lâontine : LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30, STADIONUL DINAMO
— 20.
• In fiecare seară la ora 11 : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 17,45, VIITORUL — 16; 
18; 20.
• Nu fi tflst î BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Cu mine nu, madam ! : DACIA
— 8,30—20,30 în continuare.
• Bănuiala : FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
— 9,45; 12,15; 14,45; 17,30; 20, TO
MIS — 9,30—15,30 îri continuare; 
18, la grădină - 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. ♦
• Program de desene animate : 
DOINA - 10.
• Tatăl meu, căpitanul î DOINA
— 11,30; 13,30.
• Vă place Brahms 7 :
— 16; 18,30: 20,45.
• Fuga buiestrașului : 
15,30; 18.
• Ghici etne vine la 
GRADINA LIRA
• Asterix și Cleopatra : VOLGA
— 16; 18,15; 20.30, RAHOVA — 
15,30; 18. la grădină — 20.
• Colonia Lanfieri : MOȘILOR — 
15,30; 18.
• Tarzan, omul junglei : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Iubita Iul Graminla : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18, la gră
dină - 20,15.
• Cînd se arată cucuveaua : 
COTROCENI — 15,30.
• O întîmplare ; COTROCENI — 
18; 20.
• Splendoare

RE-

Orchestra 
modernă : 
în 'contl-
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LIRA —

20.
cină ? :

Iarbă : GIU-

LA SUCEAVA

LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLAMU
RA — 15,30. 18; 20,30, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20.
• Winnetou în Valea Morțil i 
FLAMURA — 11.
• Republica fetelor : FLACARA
— 15,30; 20,15.
• Corabia nebunilor : LUMINA
— 9—17,15 în continuare; 20,15.
• Prea mic pentru un război atît 
de mare : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Taina leului : POPULAR — 
15.30; 18; 20,15.
• Domnișoara doctor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17.45; 20.
• Picioare lungi, degete lungi t 
BUCEGI - 16; 18.15, la grădină
— 19,45, MIORIȚA — 15; 17,30; 20, 
ARTA — 15,30, 18, la grădină — 20.
• Moll Flanders : PROGRESUL
— 15,30; 18, la grădină - 20.
• Familia noastră trăznită : UNI
REA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Valea păpușilor : PACEA — 
16,45; 19,15, GRADINA MOȘILOR
— 20.
• Explozie In munți : CRINGAȘl 
— 16: 18; 20.
• Mireasa era Tn negru : COS
MOS — 15,30: 18; 20,15.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic pentru studenții 
din centrul universitar București. 
Dirijor : Mircea Cristescu. So
listă : Ilinca Dumitrescu — 20,30.
• O.S.T.A. (în sala Ansamblului 
U.G.S.R.) prezintă : Spectacol ex
traordinar consacrat Centenarului 
nașterii iul V. I. Lenin, susținut 
de un grup de artiști din Mosco
va, Leningrad, Riga, Tbilisi și 
Minsk — 20.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Castiliana
— 20; (sala Studio) : Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Puricele în ureche — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Crimă și pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Enjgmatica 
doamnă „M“ — 20.
• Teatrul Giulești Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 15; (sala din str. Acade
miei) : Guiiver în țara păpușilor
— 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" (sala Casandra) : Cartofi 
prăjiți cu orice — 20.
• Teatrul de Stat din Constanța 
(m sala Teatrului de comedie) : 
Bliss — o familie trăznită — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Viața... o come
die ! — 19,30.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

P.S. Mai mulți interlocutori au fă
cut cîteva sugestii pe care le consem
năm ca atare : să se acorde viitori
lor subingineri titlul de inginer, iar 
absolvenților secțiilor de ingineri din 
institutele politehnice titlul de ingi
ner diplomat (prof. dr. docent 
George Bărănescu) ; conf. dr. ing. 
Ioan Tocan propune schimbarea de
numirii de subinginer în două varian
te : inginer operator sau inginer de 
exploatare.

A fost dat în folosință localul
noului Institut pedagogic

La Suceava au avut loc festi
vitățile prilejuite de darea 
completă în folosință a noului 
Institut pedagogic, unde studia
ză anual peste 1 000 de studenți. 
Fiind prevăzută cu săli spați
oase de studii, o aulă modernă 
și 4 laboratoare, un bloc ali
mentar bine dotat și cu cămine 
pentru 500 de locuri, noua in
stituție de învățămint superior 
din Suceava asigură studenților 
condiții optime de învățătură 
Institutul a fost amplasat în 
parcul Arini, iar la realizarea 
lui s-au folosit elemente arhi
tecturale specifice construcții-

lor bucovinene — cu secțiuni 
din lemn cioplit și piatră 
fuitâ — ceea ce îi 
aparte.

în localul noului 
deschis și lucrările __
de comunicări științifice. La lu
crările sesiunii — care vor du
ra 3 zile și se vor desfășura pe 
mai multe secții (istorie, geo
grafie, limba și literatura ro
mână etc) — participă cadre di
dactice din cadrul institutului- 
gazdă. precum și peste 50 de 
profesori din celelalte centre 
universitare ale țării.

dă o

institut 
unei sesiuni

Sălile Dalles reunesc o 
selecție a lucrărilor rea
lizate între 1966—1970 de 
pictorul danez Karl Hen
ning Pedersen, lucrări ale 
unui artist aflat acum 
în cel de-al cincilea de
ceniu de activitate, împli
nite sub semnul unor cău
tări consecvente, reluate 
și adîncite lucid, cu tena
citate. Exponatele sînt 
mărturia unei sinteze per
sonale la care a ajuns ar
tistul, sinteză în care ne
cesitatea și invenția, 
spontaneitatea și știința, 
caracterul decorativ și 
gravitatea se află într-o 
organică simbioză, în mă
sură să pună în evidență 
laturi ale individualității 
unui artist care-și priveș
te cu seriozitate creațiile, 
ale unui mare pasionat 
de arta lui. De fapt, du
pă cum artistul însuși 
mărturisește în prefața 
catalogului, pictura se 
dovedește a fi o necesi
tate interioară, un mijloc 
de concretizare a aspira
țiilor spre omenesc, 
mijlocirea acestei 
vizionare. în sălile 
ziției, te întîmpină 
beranța stenică a
spațiu plin de surprize. 
Se află aici materializată 
prin culoare aspirația o- 
mului din Nord către lu
mină, către culoare, către 
mișcare : „...an) făcut o
pictură expresivă, în care 
culoarea avea primordia
litate, o artă care-și are 
rădăcinile în culorile clare 
ale impresioniștilor, măr
turisește pictorul Iubesc 
mult aceste culori fremă
tătoare și care dau efec
tul intens al realității. îmi 
place să privesc ceea ce 
curge: apa, stelele, păsă-

rile zburînd deasupra pâ- 
mîntului...”.

Iată enumerate sumar 
elementele în jurul cărora 
se axează cu consecven
ță preocupările pictoru
lui. Timpul nu marchează 
o diterență foarte accen
tuată între lucrările crea
te de-a lungul a patru 
ani, care se află acum pe

tă a naturii sau artei 
populare. Pornind decla
rat de la natură, de la 
calitățile plastice ale con
cretului, Karl Henning Pe
dersen ajunge treptat la 
un figurativ simplificat, 
recreînd o atmosferă fan
tastică, de basm. Lucră
rile sale îți dau sentimen
tul că te afli în fata unei

centuate a caracterului, 
al exagerării efectului. 
Sînt realități în care artis
tul se adîncește cu since
ritate și pasiune, în care 
topește propria-i persoa
nă, pentru a se regăsi îm
bogățit, aflîndu-și tot
odată motivele și confe- 
rindu-le mereu alte posi
bilități de sugestie.

a unui pictor 
profund umanist

simezele expoziției. Este 
evidentă reluarea și 
transpunerea mereu ine
dită a acelorași motive și 
simboluri dincolo de care 
transpare siguranța meș
teșugului, stăpînirea ști
inței evitării continue și 
cu abilitate a clișeelor, a 
repetițiilor Unitatea ta
blourilor expuse aparține 
mai mult registrului tem
peramental, unui anumit 
mod de a înțelege și 
transpune observații și 
gfnduri care-și au origi
nea In realitatea imedia-

panorame în care intră 
oameni și animale, ele
mente ale «naturii, ale u- 
nei lumi care, imitînd-o 
pe cea reală, este în în
tregime creată în labora
torul unui alchimist al cu
lorii. în același, timp, fi
xarea aproape exclusivă 
a interesului artistului a- 
supra anumitor motive — 
personaje de circ, zeități 
acvatice, pasărea, copa
cul etc. — materializează 
nevoia de a egala în o- 
peră o experiență umană 
cu prețul sublinierii ac-

Ca o constantă a între
gii expoziții, dar mai ales 
a 'compozițiilor cu figuri 
umane, este tendința ire
zistibilă de a generaliza. 
Pictorul vede în individ 
speța, tipul, astfel încîl 
din toate figurile el face 
imagini generice, amplifi
cate Amestec de grotesc 
și sublim, imaginile „Jon- 
gleur-ului”, „Personajului 
roz tragicomic", „Bufonu
lui", „Echilibristului" șînt 
tipuri umane explorate pe 
o singură dimensiune, în 
care apare evidentă preo-

cuparea 
populare, 
de carnaval a căror pri
mă regulă e simplifica
rea, sinteza expreșivă.

Sugestie și sinteză, dis
continuitate (izolîndu-se 
unele elemente ale lucră
rii se multiplică puterea 
ei de percuție) — efecte 
realizate deliberat, măr
turisesc în același timp o 
vivacitate senzorială re
marcabilă pe care folosi
rea culorii o atestă. Vie 
și vibrantă, de o deosebi
tă consistență picturală și 
strălucire, culoarea izbuc
nește de cele mai multe 
ori intensă, în ansambluri 
de certă monumentalitate 
ca „Steaua mării'. „Zeii 
mării" sau în cele două 
panouri cuprinzînd fiecare 
cîte 12 tablouri intitulate 
„Suită romană" și „Suită 
din Bovbjerg", accentuîn- 
du-se mai ales valoarea 
decorativă de ansamblu. 
Alteori, artistul recreează 
lumea basmelor și legen
delor daneze prin inter
mediul jocului pointillist 
al tușelor de culoare 
(„Arborele aurit", „Jocul 
în jurul arborelui de aur"
— ce par multiplicări mi
rifice ale lumii roadelor 
pămîntului) sau se dove
dește atașat investigării 
unei realități specifice, 
caracteristice patriei sale
— marea („Naiadă albas
tră", „Enigma mării' etc).

Tehnica remarcabilă 
folosită de artist este 
flexul direct al unei 
ziuni unitare asupra 
mii, al unui mod de a 
firma credința în rolul
manist pe care trebuie 
să-l aibă arta.

Turneul Tea 
de stat din 

în Capita 
Teatrul de stat d 

întreprinde, între J 
un turneu în Capita 
cest prilej, actorii si’ 
zintâ — pe scena C 
„Richard al III-lea" d 
peare (în zilele de 
mai, ora 20) și un „fi 
cian Blaga” (joi, 14 
17) în regia lui Dan 
afișul turneului aces 
tiv mai figurează și 
tacole, ce vor fi sus 
scena Teatrului Mic 
Lucian Blaga" (vinei 
ora 17) ; „Recital R< 
ca" (duminică, 17 r 
17) ; „Năpasta", de 
giale. (duminică, 17 
20).

18,00 Deschiderea 
Microavanpremtera. 18, 
sal-șotron : litera „J" 
enciclopedică pentru ci 
Apolodor km 239 — Ri 
de Gh. Pietraru. Ima; 
xandru Ionescu. 18,55 f 
publicitate. 19.00 Telej 
seară. 19,20 La volan - 
pentru conducătorii s 
Atomul — această neci 
„Detectivul... atomic" 
nucleară mijloc de ir 
20,10 „Burghezul gen 
Moliăre. Film artistic î: 
tarea Comediei France: 
tă Radu Beligan. 21,3( 
nența poeziei lui Lucii 
Participă : Al. Piru, I 
Bălan, Gheorghe Ach 
Telejurnalul de noapte, 
glob. Norvegia — Film 
tar de Mihai Lazăr și : 
nescu. 22,30 Muzlcorami 
tnchiderea emisiunii.
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VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Kenneth David Kaunda

Stimate domnule președinte,
Stimați oaspeți,

îmi face o deosebită plăcere ca, 
în numele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri să vă adre
sez un cordial salut prietenesc șl 
să dau expresie sentimentelor de 
înaltă ospitalitate cu care întregul 
popor vă înilîmpină pe pămîntul 
României socialiste.

Primirea plină de căldură pe 
care v-a făcut-o astăzi populația 
Capitalei constituie o vie ilustrare 
a solidarității, stimei și simpatiei 
pe care poporul român le nutrește 
față de țara și poporul dumnea
voastră, o expresie a dorinței sale 
de a întări și dezvolta prietenia și 
colaborarea româno-zambiană.

întîmpinîndu-vă cu sinceră 
bucurie — așa cum își primește în
totdeauna prietenii — poporul ro
mân dorește ca vizita pe care o fa
ceți în România să marcheze noi 
pași înainte în dezvoltarea relații
lor dintre România și Zambia, în 
mai buna cunoaștere reciprocă și 
apropierea dintre țările noastre.

în timpul vizitei veți avea posi
bilitatea, stimate domnule preșe
dinte, să veniți în contact nemij
locit cu o parte din realizările pe 
care muncitorii, țăranii, intelectua
lii din patria noastră le-au obținut 
în opera de edificare a orînduirii 
noj, socialiste, în dezvoltarea eco- 
r mică, culturală și socială a în
tregii țări. Veți putea astfel cu
noaște și înțelege mai bine ce 
uriașe forțe de progres poate pune 
în mișcare un popor atunci cînd 
muncește într-o țară liberă și in
dependentă, cînd și-a cucerit pen
tru totdeauna dreptul de a fi stă- 
pîn deplin pe destinele sale.

în țara noastră este cunoscută și 
apreciată lupta plină de sacrificii 
dusă de poporul Zambiei pentru 
dobîndirea independenței națio
nale, pentru făurirea unei vieți li
bere și demne. Eforturile poporu
lui dumneavoastră îndreptate spre 
dezvoltarea economiei, culturii, în- 
vățămîntului, rezultatele pe care 
le-ați obținut în îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai se 
bucură în România socialistă de o 
înaltă apreciere. Fără îndoială că 
toate aceste realizări — de ordin 
economic, social, cultural — vor 
deschide poporului zambian noi 
perspective de progres pe calea 
consolidării independenței și suve
ranității naționale, a civilizației și 
bunăstării.

îmi face plăcere să constat că 
.relațiile dintre România socialistă 
și Republica Zambia — deși de 
dată destul de recentă — cu
nosc o evoluție favorabilă, care 
corespunde atît intereselor popoa
relor celor două țări, cît și cau
zei păcii și colaborării interna- 
țio ale. îmi exprim convin- 
£ ?a că în cadrul întîlnirilor șl 
convorbirilor pe care le vom a- 
vea se vor evidenția noi posibi
lități de a extinde raporturile bi
laterale româno-zambiene, de a 
intensifica colaborarea economi
că, culturală și pe alte planuri 
dintre țările noastre.

Noi considerăm că promova
rea colaborării reciproc avanta
joase, a cooperării tehnico-știin- 
țifice dintre națiuni, înlăturarea 
barierelor artificiale și a practici
lor discriminatorii care mai per
sistă în schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale se im
pun astăzi ca o necesitate strin
gentă a progresului omenirii, a 
consolidării păcii și securității 
internaționale.

Poporul nostru este profund in
teresat în asigurarea și consoli
darea păcii și securității mondia
le, în crearea unui climat de în
credere și apropiere între popoa
re, de largă și fructuoasă cola
borare internațională. Pornind 
de la aceste deziderate, Româ
nia dezvoltă prietenia și coopera
rea cu țările socialiste, promo
vează pe scară largă relații poli- 
tico-diplomatice, de colaborare. e- 
conomică, tehnico-științifică, cul
turală, cu toate statele lumii, își 
aduce contribuția activă la pro
movarea în viața internațională a 
unor raporturi întemeiate trainic 
pe principiile independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc. 
Viața arată că respectarea acestor 
principii, consfințirea dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și ho
tărî calea dezvoltării sale potrivit 
aspirațiilor și voinței proprii con
stituie condiția esențială a înain
tării omenirii pe calea progresului 
multilateral și întărirea păcii.

Poporul român urmărește cu 
profundă simpatie eforturile tine
relor state din Africa și de pe 
alte continente pentru apărarea și 
consolidarea independenței lor, 
sprijină lupta acestora pentru dez
voltarea economică și socială de 
sine stătătoare, pentru valorifica
rea largă și eficientă a resurselor 
naționale în folosul propriilor po
poare. Am salutat cu deosebită 
satisfacție puternicele prefaceri 
înnoitoare petrecute pe continen
tul african, care au dus la apari
ția. în cursul ultimelor două de
cenii, a zeci și zeci de noi state 
în această parte a lumii — printre 
care și a tînărului stat zambian.

România este pe deplin solidară 
cu lupta popoarelor împotriva asu
pririi străine, a colonialismului și 

neocolonialismului, pentru abolirea 
oricărei forme de dominație a unui 
stat asupra altuia, de spoliere a 
bogățiilor naționale și a rodului 
muncii altor popoare. Țara noas
tră condamnă în modul cel mai 
hotărît discriminarea rasială și 
politica de apartheid promovate 
de cercurile conducătoare din Re
publica Sud-Africană și Rhodesia, 
încălcarea brutală a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului.

Un imperativ de prim ordin al 
progresului în lumea de azi îl con
stituie ridicarea economică și so
cială a țărilor în curs de dezvol
tare, lichidarea decalajului care 
Ie separă de țările avansate, va
lorificarea resurselor acestor sta
te în interesul ridicării gradului 
de civilizație și bunăstare al po
poarelor lor. Viața arată că lichi
darea acestui decalaj este una din 
condițiile esențiale ale dezvoltării 
cooperării internaționale, ale asi
gurării păcii în lume.

In condițiile actuale, toate sta
tele lumii, indiferent de mărimea 
teritoriului sau a populației, de 
puterea economică, militară sau de 
orînduirea social-politică, pot și au 
datoria să contribuie activ la cau
za păcii și securității internațio
nale. Un rol deosebit de impor
tant în această privință au, după 
părerea noastră, țările mici și mij
locii care — așa cum arată via
ța — cad, de regulă, primele vic
time ale actelor agresive ale im
perialismului ; cooperînd multila
teral, aceste țări pot aduce o con
tribuție deosebită la dezvoltarea u- 
nor raporturi normale în viața in
ternațională, la lichidarea focare
lor de conflicte și încordare pe 
care imperialismul le creează și 
menține în diferite, zone ale lumii, 
la apărarea păcii.

Poporul român își exprimă pro
funda sa îngrijorare față de esca
ladarea războiului în Indochina, ca 
urmare a extinderii acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului ame
rican și a forțelor reacționare in
terne asupra popoarelor din a- 
ceastă peninsulă. Aceste acțiuni 
sînt o expresie a politicii de mare 
putere a Statelor Unite ale Ame
rica, care, pe baza forței, își aro
gă dreptul de a interveni în viața 
altor țări, de a stabili cum și unde 
să se acționeze, ignorînd normele 
dreptului internațional, indepen
dența și suveranitatea popoarelor. 
Poporul român cere să fie curmată 
agresiunea Statelor Unite în Viet
nam, să înceteze definitiv bom
bardarea teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam, să fie retra
se trupele americane și saigoneze 
din Cambodgia, să se pună capăt 
acțiunilor militare îndreptate îm
potriva forțelor patriotice din 
Laos. Popoarele vietnamez, laoțian 
și cambodgian să fie lăsate să-și 
rezolve singure problemele, potri
vit voinței și aspirațiilor proprii 
fără nici un amestec din afară !

Ne preocupă, de asemenea, în 
mod deosebit intensificarea acțiu
nilor militare în Orientul Apropiat, 
care sporesc tensiunea în această 
zonă a lumii. România se pronunță 
cu consecvență pentru soluționarea 
pe baze politice pașnice a con
flictului din Orientul Apro
piat, pentru retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupate, 
respectarea dreptului la existență 
și dezvoltarea independentă a fie
cărui stat din această zonă, pentru 
rezolvarea problemei refugiaților 
palestinieni în conformitate cu in
teresele lor legitime. Ne exprimăm 
speranța că, pînă la urmă, rațiu
nea va învinge, că vor înceta ac
țiunile militare și se va trece la 
măsuri concrete pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Ca țară europeană, România mi
litează activ pentru normalizarea 
relațiilor pe continent, este hotă- 
rîtă să-și aducă întreaga contribu
ție la pregătirea și ținerea unei 
conferințe consacrate securității și 
colaborării în Europa. Avem con
vingerea că fiecare pas înainte în 
asigurarea păcii și securității eu
ropene se va reflecta pozitiv asu
pra atmosferei internaționale ge
nerale.

Cu deplină răspundere pentru 
soarta păcii și civilizației omenirii, 
România acționează cu consecven
ță pentru înfăptuirea dezarmării 
generale, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, se pronunță con
stant pentru încetarea producției 
de arme atomice și distrugerea 
stocurilor existente, avînd convin
gerea că numai pe această bază se 
poate institui trainic un climat de 
încredere între state, de înțelegere 
și securitate internațională.

Stimate domnule președinte.

Cu convingerea că vizita dum
neavoastră în România va consti
tui un moment important în dez
voltarea legăturilor prietenești din
tre România și Zambia și cu do
rința de a face totul ca șederea în 
țara noastră să vă fie cît mai plă
cută și rodnică, permiteți-mi să 
toastez în sănătatea dumneavoas
tră, a stimatei doamne Kaunda ; 
în sănătatea colaboratorilor dum
neavoastră ; pentru prosperitatea 
și fericirea poporului zambian; 
pentru prietenia și colaborarea din
tre popoarele noastre ; pentru pace 
în întreaga lume I

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Dragi colegi și tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți, domnule 
președinte, să subliniez faptul că 
dumneavoastră ați ridicat în astă- 
seară o serie de probleme foarte 
importante, la care, cu îngăduința 
dumneavoastră, voi răspunde a- 
tunci cînd vom avea prilejul să 
discutăm împreună mai pe larg în 
cursul acestor zile. Deci voi atinge 
numai cîteva din problemele foar
te importante ridicate de dumnea
voastră în declarația de mari sem
nificații pe care ați făcut-o în a- 
ceastă seară.

în numele soției mele, domnule 
președinte, al delegației mele și în 
numele meu personal, aș dori să 
vă spun astăzi, la începutul vizitei 
în marea dumneavoastră țară, cît 
de bucuroși sîntem că ne aflăm în 
București.

Vă aduc, dumneavoastră exce
lență, dumneavoastră doamnă, în
tregului popor al acestei republici 
socialiste, salutul frățesc al po
porului Republicii Zambia.

Ne-am bucurat, domnule preșe
dinte, de o primire atît de căldu
roasă în frumoasa dv. țară încît, 
deși ne aflăm aici numai de cîteva 
ore, ne simțim într-adevăr ca a- 
casă. Vă mulțumesc, tovarășe pre
ședinte, pentru această ospitalitate 
călduroasă. Intr-un anumit sens, 
aceasta reprezintă o reflectare a 
legăturilor ascendente de prietenie 
dintre cele două țări frățești ale 
noastre. Este speranța mea sinceră 
că această vizită, prima mea vi
zită în România, va contribui la 
cimentarea acestor raporturi de 
prietenie, astfel încît să se poată 
stabili relații mai pline de sens, 
mai bune.

Domnule președinte,

Ați spus multe lucruri frumoase 
despre țara mea și, în egală mă
sură, despire mine personal. De la 
obținerea independenței Zambiei, 
noi ne-am străduit să îmbunătățim 
soarta omului simplu, aceasta fiind 
una din pietrele unghiulare funda
mentale ale filozofiei noastre 
umaniste. Noi credem că omul, 
indiferent de culoarea sau cre
dința sa, trebuie să se afle în cen
trul întregii activități umane. 
Umanismul nu este în acord cu 
realități existente în sisteme eco
nomice și sociale în care un om 
exploatează un alt om. Exploa
tarea omului de către om este un 
lucru incompatibil cu sistemul 
social pe care noi ne străduim să-l 
edificăm și, care, știu, a fost 
construit în țara dv. De la început 
mi-am dat seama, domnule pre
ședinte, că regimul economic și 
social pe care l-am moștenit nu 
era conform cu idealurile noastre 
de a servi omul, progresul econo
mic și social al întregului popor. 
Pe frontul politic noi am descen
tralizat pînă în prezent resorturile 
administrative ale guvernării. A- 
ceasta înseamnă că o parte con
siderabilă a procesului de adop
tare a hotărîrilor și de planificare 
a fost preluată de către poporul 
însuși. Sub guvernarea colonială 
anumite servicii sociale, și în 
special învățămîntul, erau în 
mod dureros neglijate. Pentru 
a remedia acest dezechilibru gu
vernul meu a inițiat un masiv pro
gram de investiții în domeniul 
învățămîntului și în cel al ocrotirii 
sănătății. Astăzi, la 6 ani de inde
pendență, ne putem mîndri cel pu
țin cu o universitate care a în
ceput deja să dea tineri și tinere 
pregătiți să-și slujească națiunea 
în diverse specialități. Sub colo
nialism economia țării era organi
zată în așa fel încît servea mai 
mult interesele financiare ale ca
pitaliștilor străini decît pe cele ale 
zambienilor, care, în fapt, erau și 
sînt proprietarii de drept ai resur
selor țării.

Domnule președinte,

In cuvîntarea dv. v-ați referit la 
dorința profundă a poporului ro
mân de pace și securitate în lume, 
la necesitatea de a se statornici 
încrederea și colaborarea interna
țională, de a se .promova principii
le independenței, suveranității și 
egalității în drepturi a tuturor 
oamenilor. V-ați referit, tovarășe 
președinte, la pericolul de amestec 
în treburile interne ale altor na
țiuni. Nouă, celor din Zambia, dom
nule președinte, aceste principii ne 
sînt foarte scumpe. Intr-adevăr, 
am luptat pentru independență și 
am jertfit din sîngele nostru pen
tru a fi liberi. Pentru noi a fi li
beri și independenți înseamnă a fi 
liberi de a ne hotărî propriul nostru 
sistem social, astfel încît poporul 
să se poată bucura de modul de 
viață pe care l-a ales el însuși. Noi 
nu acceptăm, tovarășe președinte, 
ideea că vreo națiune, mare sau 
mică, are vreun drept de a se 
amesteca în treburile noastre in
terne.

Tovarășe președinte,

Ministrul dv. de externe a vor
bit la o adunare despre activita
tea internațională a republicii dv. 
socialiste și se știe că a vorbit în 
termenii următori despre prin
cipiile care călăuzesc politica 
externă a republicii dv. socialiste : 
„România își bazează relațiile cu 
toate statele pe principii care ca
pătă o importanță sporită în viața 
internațională și se bucură de un 
sprijin tot mai larg din partea po
poarelor' respectarea independen
ței și suveranității naționale, ega
litatea în drepturi, avantajul reci
proc, neamestecul în treburile in

terne, dreptul fiecărui stat de a 
hotărî de sine stătător asupra po
liticii sale interne și externe".

Dragul meu frate,

Asemenea principii în formula
rea, politicii externe au însemnă
tate și sînt acceptabile nu numai 
pentru România. Noi, ca și alte 
state, acceptăm aceleași principii, 
acestea numărîndu-se printre cei 
mai importanți factori care pot să 
contribuie și contribuie efectiv la 
pacea internațională. Am putea spu
ne, tovarășe președinte, că de fapt 
atunci cînd noi, cei din Zambia, 
vorbim despre nealiniere, în sen
sul că aceasta reprezintă baza po
liticii noastre externe, noi nu 
adoptăm o atitudine după formula 
„Eu sînt mai sfînt decît tine". 
Ceea ce dorim este să ne păstrăm 
suveranitatea națională, adică 
dreptul de a lăuda sau critica orice 
stat dacă și atunci cînd aceasta se 
impune. Noi nu acceptăm ca vreo 
națiune să aibă dreptul de a ne 
spune ce trebuie sau ceea ce nu 
trebuie să facem. în același timp, 
noi așteptăm ca toți prietenii noș
tri să se simtă liberi, .chiar liberi 
de a lăuda eforturile noastre ca 
națiune, sau de a ne critica dacă 
și atunci cînd consideră că aceasta 
se impune.

Noi am respectat cu profunde 
sentimente de prețuire și recunoș
tință principiile independenței și 
suveranității naționale, chenrnd în 
același timp la o mai mare uni
tate internațională. Dv. ați făcut 
aceasta, și poporul dv. a făcut a- 
ceasta. Iar noi apreciem, apre
ciem foarte mult acest lucru. După 
cum am declarat deja, domnule 
președinte, noi cei din Zambia spri
jinim și susținem aceste sentimen
te. Din nefericire multe state ale 
lumii nu susțin decît în vorbe 
principiile înscrise în Carta O.N.U., 
organizație din care fac parte 
majoritatea acestor națiuni. Dar, 
în fapt, noi vedem în jurul nostru 
că acțiunile acestor națiuni sînt 
motivate de interese egoiste, sub 
vălul protejării intereselor lor na
ționale sau al apărării unei oare- 
cari civilizații nedefinite. Așa se 
întîmplă că în Africa de Sud, Rho
desia, Angola și Mozambic drep
turile sacre ale ființei umane la 
demnitate, egalitate și autodeter
minare sînt călcate în picioare în 
numele ocrotirii așa-numitelor va
lori ale civilizației creștine. Dar știm 
cu toții prea bine că aceste valori 
nu sint nici creștine, nici civiliza
te. Discriminarea rasială și into
leranța rasială ar putea fi orice 
altceva numai civilizate sau crești
ne nu pot fi dacă sînt bazate, așa 
cum de fapt sînt, pe deosebiri 
artificiale. Africa de Sud continuă 
să sfideze în Namibia rezoluția 
Națiunilor Unite care prevede să 
se acorde acestei țări nefericite 
dreptul la realizarea autodetermină
rii, a statului său național. Am a- 
vertizat în mai multe rînduri, dom
nule președinte, asupra posibilită
ții unei inevitabile conflagrații ra
siale în Africa de Sud dacă aceste 
regimuri minoritare nu înțeleg 
spiritul vremii și nu-și schimbă în 
mod corespunzător politica.

Dragă frate,

După cum am subliniat și cu alte 
prilejuri, evenimentele recente din 
Asia de Sud-Est constituie un 
motiv de profundă sau de mare 
îngrijorare. Amploarea implicării 
guvernului Statelor Unite în Cam
bodgia amenință stabilitatea inter
națională. Tot ceea ce pot afirma 
aici este că riscurile extinderii 
acestui război spre alte regiuni sînt 
mari. Ni s-a spus înainte, domnule 
președinte, că va avea loc o retra
gere a trupelor Statelor Unite din 
Asia de Sud-Est, și am asistat în 
această perioadă la o retragere 
simbolică a trupelor Statelor Unite 
din Asia de Sud-Est. Insă impli
carea recentă în Cambodgia este, 
cu certitudine, în contradicție cu 
întreaga politică a retragerii tota
le. Spuneați în cuvîntul dv. că 
trebuie să aibă loc retragerea tru
pelor americane din .această re
giune, astfel încît popoarele zonei 
să fie lăsate să-și rezolve proble
mele potrivit intereselor, aspirații
lor, și voinței lor; știu că în această 
privință avem chiar sprijinul unui 
număr crescînd de americani, tot 
mai dezamăgiți de faptul că țara 
lor continuă să fie implicată în 
acest război. Demonstrațiile din 
universitățile din Statele Unite 
ilustrează dorința clară, lipsită de 
echivoc, a poporului american 
de a vedea înfăptuită politica 
declarată, a Statelor Unite, cu 
privire la retragerea din Asia de 
Sud-Est. Situația din Orientul 
Apropiat constituie și acum, ca și 
în trecut, un pericol potențial la 
adresa păcii mondiale. Este nece
sar, domnule președinte, ca în in
teresul păcii și securității în lume 
să se adopte fără1 întîrziere noi 
inițiative pentru a încerca să se 

' ajungă la o soluționare justă și 
trainică în această regiune. Nu 
este nelalocul său, tovarășe pre
ședinte, să cerem marilor puteri să 
înceteze să folosească dificultățile 
din această regiune ca un pion în 
jocul lor politic de putere ; a pro
ceda astfel înseamnă a nesocoti 
suferințele umane.

In sfîrșit, domnule președinte, 
sper că sosirea noastră în marea 
dv. țară va deschide un nou ca
pitol în relațiile dintre țările noas
tre. Căutăm să ne dezvoltăm țara 
din punct de vedere economic și 
social și nutrim speranța sinceră 
că vor putea fi stabilite relații bi
laterale pline de conținut care să 
poată spori colaborarea economi
că și culturală. Există un mare

SOSIREA IN CAPITALĂ Cronica zilei
A MINISTRUL!» METALURGIEI

NEFEROASE
DIN UNIUNEA SOVIETICĂ
La invitația Ministerului Indus

triei Miniere și Geologiei, luni di
mineața a sosit în Capitală o de
legație a Ministerului Metalurgiei 
Neferoase din Uniunea Sovietică 
condusă de ministrul P. F. Lomako.

La sosire, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, delegația 
a fost întîmpinată de ministrul 
Bujor Almășan. și alți membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei.

Au fost de față A-V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Ambasa
dei.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țari : Vremea a fost 

frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mal mult senin în sudul 
țării. Cu totul izolat în nordul 
Moldovei s-au semnalat averse, 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la orele 14 
oscila între 17 grade la Sulina șl 
Mangalia șl 30 de grade la Turnu 
Măgurele, Videle, Budești și Dîl- 
ga. In București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 31 de 
grade.

* Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 șl 1S mal a.c. In țară : 
Vremea va fi ușor instabilă și 
relativ călduroasă. . Cerul va fi 
temporar noros. Local în jumăta
tea de nord a țării vor cădea 
ploi sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice. Vînt 
potrivit. Temperatura va scădea 
ușor, mai ales în nordul țării.
Minimele vor fi cuprinse intre
5 șl 15 grade, iar maximele între 
16 și 26 de grade, izolat mai ri
dicate în sud-est. In București : 
Vreme relativ călduroasă. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura se va men
ține ridicată, mai ales la începu
tul intervalului.

CLUJ

Adunare cu prilejul celei de-a XXV a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
ocupația fascistă, la clubul Uzinei 
„Carbochim" din Cluj a avut loc luni 
după-amiază o adunare festivă, or
ganizată de Consiliul județean al 
Frontului Unității Socialiste. La adu
nare a participat tovarășul Aurel 
Duca, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului popu
lar județeșn, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, activiști 
de partid și de stat, conducători ai 
unor unități economice, muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la uzinele 
clujene.

A fost prezent ambasadorul Ceho
slovaciei la București, Miroslav Su- 
lek.

Despre semnificația împlinirii unui 
sfert de veac de la eliberarea Ceho
slovaciei a vorbit Ioan Beu, vicepre
ședinte al ConsiUului popular jude

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL
A PLECAT ÎN MEXIC

Numeroși amatori de sport au fost 
prezenți luni dimineața pe aeropor
tul internațional Otopeni pentru a 
saluta reprezentativa de fotbal a ță
rii noastre care a plecat în Mexic, 
la turneul final al campionatului 
mondial, dotat cu cupa „Jules Ri- 
met". Fotbaliștii români au părăsit 
Bucureștiul cu un avion al „TAROM"- 
ului pînă la Bruxelles. Din capitala 
belgiană ei vor pleca cu un avion al 
companiei „Sabena" pe ruta Mon
treal—New York—Ciudad de Mexi
co—Guadalajara.

Delegația este însoțită de Ion Ba
laș, vicepreședintele federației de

potențial pentru o dezvoltare e- 
conomică și sper că poporul dv. 
va accepta să participe la colabo
rarea cu poporul zambian într-o 
serie de domenii. Sînt fericit să 
spun că aceasta s-a și făcut sim
țită în domeniul prospectărilor 
geologice. Sînt sigur că o mai lar
gă cooperare științifică și tehnică 
de această natură ar putea fi rea
lizată și în alte domenii. Știu, de 
pildă, că România are reputația de 
a da de țiței acolo unde alții înain
te au eșuat. Sper că într-o zi țara 
dv. va fi în măsură să facă a- 
ceasta și pentru Zambia.

Domnule președinte,

Permiteți-mi să folosesc acest 
prilej pentru a ridica paharul în 
sănătatea dv. ; în sănătatea doam
nei Ceaușescu ; în sănătatea tutu
ror .colegilor, tovarășilor, prieteni
lor din jurul acestei mese ; pentru 
prosperitatea României ; pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Zambia ; pentru pace inter
națională, pentru progres și înțe
legere 1

Cu ocazia Zilei independenței 
Israelului, Raphael Benshalom, am
basadorul acestei țări la București, a 
oferit luni seara o recepție in saloa
nele ambasadei.

Au luat parte Athanase Joja, mem
bru al Consiliului de Stat, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★

Luni a' sosit în Capitală H. Ban- 
zragci, vicepreședinte al Comisiei 
de Stat a Planificării din R.P. Mon
golă, însoțit de G. Damdin, vice
președinte al Comitetului pentru re
lațiile economice, cu străinătatea, și 
S. Luvsangombo, adjunct al minis
trului construcțiilor, împreună cu 
un grup de experți. Delegația R.P. 
Mongole urmează să poarte tratative 
la Comitetul de Stat al Planificării 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
economice și a schimburilor de măr
furi dintre cele două țări în perioa
da viitorului cincinal, 1971-1975.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de Mir
cea Georgescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, Ră- 
ducanu Cioroiu, adjunct al minis
trului construcțiilor industriale. Au 
fost de față D. Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală președintele Prezidiului Uniunii 
Tineretului din Iugoslavia, Janez 
Kocijancic, însoțit de Visici Zivorad, 
membru al Secretariatului Conferin
ței Republicane a Uniunii Tineretu
lui din Serbia, care, la invitația C.C. 
al U.T.C., vor face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul București- 
Otopeni, in întîmpinarea oaspeților 
au venit Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C- al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, activiști ai 
U.T.C., precum și Iso Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

★
între 6 și 11 mai, Shata Aly Diab, 

reprezentantul Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Arabe, mem
bru în Consiliul sindicatelor feroviare 
din R.A.U., precum și delegația Fe
derației Muncii din R.A.U., formată 
din Aii Muhamed Al-Said, secretar 
general adjunct al sindicatului din 
comerț, și Yusuf Abdel Al-Klutaleb, 
membru al Direcției generale a sin
dicatelor din serviciile publice din 
R.A.U., care s-au aflat în țara noas
tră cu prilejul zilei de 1 Mai, au 

țean, vicepreședinte al Consiliului 
județean al Frontului Unității Socia
liste.

După oe s-a referit la succesele ob
ținute de poporul cehoslovac în cei 
25 de ani de viață liberă, vorbitorul 
a subliniat contribuția adusă de ar
mata română, alături de armata so
vietică, de patrioții cehi și slovaci la 
eliberarea Cehoslovaciei, eroismul cu 
care au luptat ostașii români împo
triva dușmanului comun.

în cuvîntarea rostită apoi, ambasa
dorul R. S. Cehoslovace a arătat că 
jertfa zecilor de mii de eroi români 
pentru alungarea fasciștilor de pe te
ritoriul Cehoslovaciei a cimentat și 
mai puternic frăția și prietenia din
tre popoarele Cehoslovaciei și Româ
niei, prietenie care se dezvoltă ne
contenit.

A fost prezentat apoi un film artis
tic, ^producție a studiourilor ceho
slovace.

(Agerpres)

fotbal, antrenorii prof. A. Niculescu, 
Em. Vogi și medicul D. Tomescu.

La plecare, fotbaliștii noștri au fost 
salutați de Anghel Alexe, președin
tele C.N.E.F.S., și Mircea Angelescu, 
președintele Federației de fotbal.

Echipa României va sosi la Gua
dalajara la 13 mai ; ea va fi cazată 
la hotel „Gran". în primul meci ofi
cial al campionatului mondial, la 2 
iunie, fotbaliștii români vor juca în 
compania echipei Angliei, la 6 iunie 
România va întilni Cehoslovacia, iar 
la 10 iunie reprezentativa noastră va 
întilni formația Braziliei.

în cîteva rînduri
Selecționata de fotbal a Mexicului 

a susținut un nou meci de verificare 
la Toluca în compania formației Bo
russia Dortmund. Victoria a revenit 
fotbaliștilor vest-germani cu scorul de 
2-1 (0—1).

Turneul internațional de tenis de 
la Atlanta (S.U.A.) s-a încheiat cu 
victoria jucătorului olandez Tom Ok- 
ker, care în finală l-a învins, cu 6—4, 
10—8, 6—2 pe americanul Dennis 
Ralston.

REZULTATE ÎNREGISTRATE DE 
ECHIPE ROMANEȘTI DE FOT
BAL în întîlnirile susținute în Bul
garia : Dunav Ruse — Dinamo Bucu
rești 1—1 ; Etyr Trnovo — Steagul 
roșu Brașov 2—1 : Spartak Plevna — 
F. C. Argeș 3—1 ; Cerno More — Fa
rul Constanța 2—1.

Echipa de tenis a Cehoslovaciei s-a 
calificat pentru turul doi al Cupei 
Davis, învingînd cu 3—2 selecționa
ta Italiei. în ultimele două partide 
de simplu Kukal l-a învins cu 7—9, 
6—4, 7—5, 9—7 pe Did Domenico, iar 

vizitat sistemul hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, Uzi
nele de vagoane din Turnu Severin, 
Uzinele „Electroputere" din Craiova, 
instituții social-culturale.

La întîlnirile avute cu activiști ai 
sindicatelor, cu muncitori din între
prinderile vizitate, oaspeții au apre
ciat realizările obținute de țara noas
tră în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală, eforturile depuse de 
poporul român în edificarea societății 
socialiste. Ei și-au exprimat dorința 
ca relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între oamenii muncii și 
sindicatele din România și Republica 
Arabă Unită să se dezvolte în con
tinuare, spre folosul ambelor părți.

Simbătă, oaspeții au făcut o vizită 
la Frontul Unității Socialiste, unde 
au fost primiți de tovarășul vasile 
Potop, secretar al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

Luni dimineața, delegațiile au pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

*
Luni a avut loc la Sinaia o cons

fătuire de lucru organizată de Co
mitetul de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, în cadrul căreia 
au fost dezbătifte probleme privind 
îmbunătățirea activității balneo-cli- 
materice.

în cadrul marilor aniversări cultu
rale recomandate de UNESCO, luni 
a avut loc în sala festivă a Institutu
lui de medicină și farmacie din Tg. 
Mureș un simpozion dedicat anato
mistului și chirurgului român de 
prestigiu internațional, Ernest Juvara, 
de la a cărui naștere se împlinesc 
100 de ani.

*
Luni au început la Craiova „Zi

lele Macedonski", manifestare orga
nizată de Comitetul județean Dolj 
pentru cultură și artă, cu prilejul 
comemorării a 50 de ani de la moar
tea poetului, care și-a petrecut o 
parte din viață în satul Pometești- 
Dolj și în orașul Craiova.

în aceeași zi, în holul filialei Aca
demiei a fost deschisă o expoziție, 
cuprinzînd documente și ediții din 
opera tipărită a poetului.

★
La invitația președintelui Automo- 

bil-clubului austriac O.A.M.T.C., luni 
a plecat la Viena o delegație a Au- 
tomobil-clubului român, condusă de 
Alexandru Sobaru, președintele Ofi
ciului Național de Turism și al 
A.C.R. Delegația română va purta 
discuții cu organizația austriacă în 
vederea dezvoltării turismului auto
mobilistic între România și Austria 
și va avea convorbiri cu conducerile 
organizațiilor de turism din această 
țară în vederea sporirii fluxului tu
ristic între cele două țări.

★
Luni dimineața a părăsit Capita

la, îndreptîndu-se spre Istanbul, o 
delegație a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
dusă de Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C., care, la invitația Or
ganizației naționale a tineretului din 
Turcia — T.M.G.T. — va face o 
vizită în această țară.

★

Grupul de reputați artiști din U- 
niunea Sovietică, aflați de o săptă- 
mină în țara noastră, a prezentat o 
serie de spectacole, în cadrul mani
festărilor prilejuite de centenarul 
nașterii lui V. I. Lenin, în orașele 
Sinaia, Mediaș, Sibiu, Rm. Vîlcea, Pi
tești și Ploiești.

Luni seara, artiștii oaspeți — so
liști de la Teatrul Mare „Mossoviet" 
și Filarmonica din Moscova, teatre
le de operă și balet din Leningrad și 
Riga, filarmonicile din Tbilisi, Minsk 
și Kiev — au apărut pentru prima 
oară în fața publicului bucureștean. 
în sala Casei prieteniei româno-so- 
vietice ei au prezentat un spectacol 
omagial, închinat memoriei lui Le
nin, care a cuprins recitări, lucrări 
instrumentale, arii din opere, piese 
coregrafice, cîntece și dansuri popu
lare sovietice.

Arta interpreților sovietici a fost 
răsplătită cu călduroase aplauze.

(Agerpres)

Astăzi, la Praga

START
IN „CURSA PĂCII"

Astăzi de Ia Praga se va da star
tul în cea de-a 23-a ediție a tradițio
nalei competiții cicliste de lung kilo
metraj „Cursa Păcii". întrecerea mă
soară 1 978 km împărțiți în 15 etape 
și se va desfășura pe ruta : Praga- 
Varșovia-Berlin. Competiția progra
mează astăzi etapa : Praga-Karlovy 
Vary (130 km), reunind la start aler
gători din 15 țări. România va fi re
prezentată de următoarea echipă : 
Vasile Teodor, Constantin Grigore, 
Nicolae Ciumeti, Alexandru Sofronie, 
Nicolae David, Vasile Selejan și Emil 
Rusu.

Kodes l-a întrecut cu 6—4, 6—2, 6—2, 
pe Adriano Panatta.

Meciul de tenis dintre echipele Me
xicului și Noii Zeelande, din cadrul 
„Cupei Davis" (grupa de Nord a zonei 
americane) s-a încheiat cu scorul de 
3—2 în favoarea oaspeților, care s-au 
calificat pentru turul următor al com
petiției. In partida decisivă, Brian 
Fairlie l-a înv ns cu 8—10, 8—6, 6—1, 
6—1 pe Vicente Zarazua.

Campioana mondială de patinaj ar
tistic Gabriele Seyfert (R.D. Germa
nă) a anunțat că se retrage din acti
vitatea competițională. în viitor, Sey
fert se va ocupa de pregătirea tine
relor cadre din orașul său natal, Karl 
Marx Stadt.

Antrenamentele echipei de fotbal a 
Braziliei sînt urmărite cu mare inte
res de amatorii jocului cu balonul ro
tund din Guadalajara. într-o declara
ție făcută reprezentanților presei me
xicane. celebrul jucător brazilian Pels 
a arătat că echipa este mult mai bună 
ca în 1986 și că de acest lucru se vor 
convinge toți specialiștii.



viața internațională____

Apartheid-ul, politica celei mai crunte discriminări rasiale care lip
sește de drepturi elementare milioane de băștinași din Republica Sud- 
Africană, este aspru condamnat în numeroase regiuni ale lumii. O 
broșură editată recent la Pretoria arată că în această țară are loc, 
în medie, cîte o execuție prin spînzurătoare la fiecare trei zile (aici 
fiind pronunțate jumătate din condamnările la moarte din întreaga 
lume) și că majoritatea covîrșitoare a condamnaților sînt locuitori de 
origine africană. în fotografie: o demonstrație anti-apartheid la 

Londra

SITUAȚIA DIN INDOCHINA
© Trupe interventionists la Pnom Penh
• Măsuri excepționale luate de politia de la Saigon
SAIGON 11 (Agerpres). — într-o 

corespondență transmisă din Saigon 
cu privire la continuarea acțiunilor 
americano-saigoneze pe teritoriul 
Cambodgiei, agenția U.P.I. mențio
nează că cele aproape 100 de ambar
cațiuni militare, care au pătruns sîm- 
bătă in Cambodgia pe fluviul Me
kong, au debarcat trupe de desant în 
orașul Neak Leung, localitate stra
tegică situată la 60 km de Pnom 
Penh. Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt al comandamentului saigo- 
nez a anunțat că o parte din ambar
cațiunile participante la „Operațiu
nea Mekong" au ajuns la Pnom Penh.

în capitala Cambodgiei — transmi
te France Presse — s-a aflat că flo
tila sud-vietnameză își va continua 
drumul încă 120 km spre nord.

In ciuda termenelor ipotetice ale 
retragerii trupelor intervenționiste 
din Cambodgia (30 iunie a.c.), men
ționate de președintele Nixon, gene
ralul Thieu, șeful regimului saigonez, 
a afirmat, după cum arată agenția 
A.P., că „pentru durata operațiuni

lor din Cambodgia nu a fost stabilită 
nici o limită".

*
Poliția saigoneză a făcut din nou uz 

de gaze lacrimogene pentru a împrăș
tia o demonstrație organizată de stu- 
denți în fața clădirii tribunalului din 
capitala Vietnamului de sud. Stu
denții protestau împotriva arestă
rii unui număr de colegi de-ai lor, 
participanți la demonstrațiile care, 
săptămîna trecută, au creat o si
tuație deosebit de încordată la Sai
gon.

încercînd să liniștească spiritele, 
administrația saigoneză a hotărît să 
elibereze o serie de studenți, men- 
ținînd doar pe liderii acestora. Cei 
eliberați au refuzat să părăsească 
clădirea tribunalului pînă ce nu li 
se vor alătura și colegii aflați în 
continuare în detențiune.

In eventualitatea unor noi de
monstrații, poliția de la Saigon a 
luat măsuri excepționale, plasînd 
patrule întărite în jurul clădirilor 
oficiale.

Xuan Thuy despre lucrările
Conferinței

9
PARIS 11 (Agerpres). — Xuan 

Thuy, șeful delegației Republicii 
Democrate Vietnam la Conferința 
cvadripartită de la Paris în proble
ma vietnameză, a părăsit luni capi
tala Franței, îndreptîndu-se spre 
patrie. El a declarat presei că la 
Hanoi va prezenta guvernului R. D. 
Vietnam un raport cu privire la mo
dul in care se desfășoară lucrările 
Conferinței de la Paris. Xuan Thuy 
a precizat că, după încheierea con
sultărilor sale la Hanoi, va reveni 
în capitala Franței.

de la Paris
Xuan Thuy a _făcut cunoscut zia

riștilor că delegația R. D. Vietnam 
va participa la ședința de joi a con
ferinței cvadripartite și va fi con
dusă, pînă la reîntoarcerea sa, de 
Nguyen Minh Vy. în ce privește po
sibilitatea ca lucrările conferinței să 
aibă rezultate pozitive, vorbitorul a 
subliniat că aceasta depinde în în
tregime de atitudinea americană. 
„Statele Unite trebuie să renunțe la 
politica lor de agresiune dacă doresc 
o soluție negociată la Conferința de 
la Paris", a spus el.

Demonstrație de solidaritate cu lupta popoarelor 
vietnamez și cambodgian la Genova

ROMA 11 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : în Ita
lia continuă să se desfășoare acțiuni 
de protest împotriva intervenției a- 
mericane în Cambodgia și de soli
daritate cu lupta pentru libertate și 
independență a popoarelor vietnamez 
și cambodgian. Aproximativ 100 000 
de persoane în rîndul cărora se aflau 
Luigi Longo, secretar general al

P.C.I., Enrico Berlinguer, vicesecre- 
tar general al partidului, și alți con
ducători ai P.C. Italian, au demon
strat la Genova. în fața demonstran
ților au vorbit Gian Carlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii P.C.I., și Gian 
Franco Borghini, secretarul national 
al Federației Tineretului Comunist 
Italian.

REUNIUNEA DE LA BRUXELLES

Puncte de vedere opuse 
in problema extinderii Pieței comune

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Luni a început la Bruxelles o nouă 
sesiune de două zile a Consiliului 
Ministerial al Pieței comune. Pro
blema principală de pe ordinea de 
zi a sesiunii se referă la poziția „ce
lor șase" în chestiunea tratativelor 
de aderare la C.E.E. a Marii Brita
nii și celorlalte țări candidate (Ir
landa, Danemarca și Norvegia).

în prima ședință a sesiunii, mi
niștrii afacerilor externe au ajuns la 
un acord de principiu pentru anga
jarea tratativelor cu țările candidate 
la data de 30 iunie. Două aspecte 
majore asupra cărora punctele de 
vedere ale „celor șase" se deosebesc

ORIENTUL 
APROPIAT
® Intensă activitate diplo

matică
Intense consultări diplomatice con

sacrate evoluției situației în Orientul 
Apropiat, precum și modalităților de 
dezvoltare a relațiilor dintre țările 
arabe, au loc în momentul de față 
în diverse capitale. Agențiile de 
presă relevă în special intensitatea 
contactelor diplomatice ale Republicii 
Arabe Unite, ai cărei emisari sosesc 
în diverse țări arabe pentru a pre
zenta în mod detaliat poziția egip
teană în problemele regiunii. în 
acesț context se înscrie vizita la 
Tunis a președintelui Adunării Na
ționale a R.A.U., Labib Shukeir ; 
convorbirile pe care el le-a avut luni 
cu primul ministru tunisian, Bahi 
Ladgham, au prilejuit un schimb de 
opinii în legătură cu problemele 
majore ale lumii arabe. La Damasc, 
Mohamed Fayek, ministru de stat 
pentru afaceri externe, a conferit 
luni cu șeful statului sirian, Noured- 
din El Atassi. După această întreve
dere Fayek a declarat că părerile 
celor două țări în ceea ce privește 
actuala situație din Orientul Apro
piat sînt „în perfectă concordanță". 
Un alt emisar al R.A.U., Hassan 
Abbas Zaki, ministrul economiei și 
comerțului exterior, a avut convor
biri cu conducătorul emiratului 
Bahrein, Khalifa Ben Salman Al 
Khalifa, căruia i-a înmînat un me
saj din partea președintelui Nasser.

• Un interviu al premieru
lui R. A. Yemen

SANAA. — într-un interviu acor
dat agenției U.P.I., primul ministru 
al Republicii Arabe Yemen, Moshen 
El Aini, a confirmat evoluția favora
bilă a relațiilor dintre țara sa și Ara
bia Saudită, după acordul intervenit 
între cele două state la începutul 
anului. în acest sens el a declarat că 
Arabia Saudită a încetat să mai a- 
corde sprijin elementelor regaliste 
yemenite și că o parte a acestora 
s-au reîntors la Sanaa, unde și-au a- 
firmat adeziunea la regimul republi
can. Moshen El Aini și-a exprimat 
totodată speranța că intre Republica 
Arabă Yemen și Arabia Saudită vor 
putea fi restabilite relații diplomatice 
normale.

® Arabia Saudită a hotărît 
să rupă relațiile econo
mice cu Siria

Arabia Saudită a hotărît luni să 
rupă relațiile sale economice cu Si
ria. Hotărîrea intervine în urma re
fuzului sirian de a permite repararea 
conductei „Tapline" (Trans-Arabian 
Pipeline Company) care transportă 
țițeiul extras din terenurile petroli
fere ale Arabici Saudite spre coasta 
mediteraneană, trecînd prin Siria, 
Iordania și Liban. Conducta a fost a- 
variată la începutul acestei luni, în 
regiunea siriană Daraa.

substanțial urmează a fi soluțio
nate. Este vorba, în primul rînd, de 
procedura tratativelor. Unii susțin 
ca negocierea problemelor nepolitice 
cu țările candidate să fie încredin
țată Comisiei C.E.E., iar alții consi
deră necesar ca tratativele să fie 
duse de Consiliul Ministerial. 
Această divergență' evocă de fapt 
vechea dispută de fond asupra ideii 
„supranaționalității". Este vorba de 
a ști, deci, dacă tratativele vor fi 
duse în numele „celor șase" de un 
organ supranational, cum este Co
misia executivă, sau de exponen- 
ții autorizați ai guvernelor statelor 
membre, deci de Consiliul Ministe
rial (care ii grupează pe miniștrii 
de externe).

In al doilea rind, miniștrii își pro
pun să cadă de acord asupra unui 
punct de vedere comun în privința 
diverselor probleme pe care le ridică 
eventuala aderare a Angliei și a ce
lorlalte țări candidate, mai ales ches
tiunea raporturilor viitoare ale 
C.E.E. cu țările Commonwealthului.

Evident, elaborarea poziției „celor 
șase" este doar un moment incipient 
al procesului de lărgire a Pieței co
mune. Rămîne ca această poziție să 
intre în confruntare cu cea a state
lor candidate.

INDIA

Nou eșec al aripii de dreapta 
a Partidului Congresului

DELHI 11 (Agerpres). — Curtea 
Supremă a Indiei a respins luni ce
rerea de anulare a alegerii lui V.V. 
Giri în funcția de președinte al sta
tului.

Cererea fusese adresată Curții Su
preme de un grup de adversari po
litici ai actualului președinte, sub 
pretextul că, in cursul alegerilor pre
zidențiale, ar fi fost comise erori. 
După cum relevă observatorii politici 
din capitala indiană, hotărîrea Curții 
Supreme constituie încă un eșec al 
aripii de dreapta a Partidului Con
gresul Național Indian, care se opune 
actualei politici promovate de pre
mierul Indira Gandhi.

Noi incidente între grupuri de hin
duși și musulmani au avut luni loc 
în orașul Thana de lîngă Bombay. 
Poliția a intervenit pentru a restabili 
ordinea.

în localitățile Bhiwandi și Jalgoan 
din același stat, care au fost timp de 
cîteva zile scena unor ciocniri violen
te între reprezentanții celor două Co
munități religioase, calmul a fost re- 
instaurat în urma măsurilor urgente 
luate de autoritățile locale. Ultimul 
comunicat difuzat de poliție infor
mează că 90 de persoane și-au pier
dut viața în cursul acestor incidente.
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VIZITA IN IUGOSLAVIA

Insulele Fiji pe calea independenței
LONDRA 11 (Agerpres). — Procla

marea oficială a- independenței Insu
lelor Fiji a fost stabilită pentru data 
de 10 octombrie a.c. Un acord de 
principiu fusese realizat intre guver
nul britanic și reprezentanții Insulelor 
Fiji la Londra cu două săptămini în 
urmă.

Partidul de guvernămînt (Partidul 
Alianței) și cel de opoziție (Partidul

Federației naționale) au hotărît ca 
fosta colonie britanică să devină un 
stat independent păstrînd legăturile 
tradiționale cu coroana britanică, 
ceea ce semnifică prezența formală 
în fruntea statului a reginei Elisabeta 
a Angliei. Asemenea legături s-au 
păstrat pentru un timp în cele mai 
multe dintre fostele colonii britanice 
după ce și-au dobîndit independenta.

agențiile de presă transmit:
Convorbire A. Kosîghin - 

L. StrOUgal. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a avut luni o convorbire 
cu șeful guvernului cehoslovac, Lu- 
bomir Strougal, în legătură cu co
laborarea dintre cele două țări în 
perioada 1971—1975, anunță agenția 
TASS. Lubomir Strougal a sosit în
tr-o vizită la Moscova în fruntea unei 
delegații guvernamentale pentru a 
participa la deschiderea expoziției 
„Cehoslovacia 1970".

Lucrările Congresului Con
federației Franceze Demo
cratice a Muncii (C.F.D.T.) 
au luat sfirșlt la Paris. Pentru a pa
tra oară consecutiv, în funcția de 
secretar general al acestei importan
te organizații sindicale franceze a 
fost reales Eugene Descamps.

0 remaniere guverna
mentală caracterizatâ de observa
tori drept majoră a fost anunțată de 
primul ministru al statului Trini- 
dad-Tobago, Eric Williams. Au fost 
efectuate noi numiri la trei depar
tamente, ai căror titulari au demi
sionat, și s-au creat noi posturi in 
guvern. Observatorii politici apre
ciază că remanierea a fost determi
nată de cererea conducătorilor orga
nizațiilor populației de culoare ca 
guvernul să ia măsuri pentru redu
cerea șomajului -și redresarea eco
nomiei țării.

La Moscova au început 
lucrările unei conferințe
științifice consacrate împlinirii a
25 de ani de la victoria asupra fascis
mului. Pe lîngă conducători militari 
și oameni de știință sovietici, la con
ferință participă delegații din mai 
multe țări. Delegația din România 
este condusă de generalul-locotenent 
în rezervă Gheorghe Zaharia, director 
adjunct al Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. Participanții la confe
rință au fost salutați de mareșalul 
Uniunii Sovietice A. Greciko, minis
trul apărării, care a deschis lucrările, 
și de Mstislav Keldîș, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Conferința a nouă țări latino-americane <Argentina. Bra
zilia, Chile, Ecuador, Peru, Panama, Nicaragua, Salvador și Uruguay) care a 
examinat și adoptat „Declarația asupra drepturilor maritime" a- luat sfîrșit la 
Montevideo. Statele respective își afirmă în acest document dreptul de a ex
tinde pînă la 200 mile limita apelor marine aflate in suveranitatea lor, de a 
dispune de resursele naturale ale mării în limita menționată pentru a promova 
dezvoltarea rapidă a economiei și a ridica nivelul de trai al populației. Statele 
semnatare ale declarației consideră necesar să aibă și dreptul de a explora, 
conserva și exploata fundul mării pînă la limita stabilită. Semnatarii și-au 
exprimat intenția de a-și coordona în viitor acțiunile pentru a asigura apărarea 
efectivă a principiilor enunțate.

Apel pentru salvarea 
vieții lui

Pinto de Andrade
Mișcarea populară pentru eli

berarea Angolei (M.P.L.A.) a 
adresat tuturor forțelor demo
cratice și progresiste din lume 
un apel, chemindu-le să exerci
te presiuni asupra guvernului 
portughez pentru a-l determina 
să elibereze pe președintele de 
onoare al M.P.L.A. Pinto de 
Andrade, aflat în prezent în de
tenție. In apelul dat publicității 
la Lusaka se arată că Andrade, 
care a fost arestat la 12 aprilie 
de agenți ai siguranței portu
gheze, este lipsit de orice posi
bilitate de a comunica cu exte
riorul și supus unui tratament 
aspru și umilitor. Viața lui Pin
to de Andrade, a cărui sănătate 
a fost subminată în timpul re
petatelor detențiuni în închiso
rile coloniale, este grav ame
nințată, se subliniază în decla
rație.

BELGRAD 11. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Delegația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 
condusă de Mihal Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului Național, 
și-a încheiat vizita făcută în R.S.î’. 
Iugoslavia la invitația Conferinței 
federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia.

Luni dimineața, delegația română 
a fost primită de Mișo Pavicevici, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale. în aceeași zi, membrii de
legației române s-au întîlnit cu 
Veliko Milatovici, președintele Con
ferinței federale a U.S.P.M.I. și au 
avut convorbiri cu Beno Zupancici, 
secretarul general al Conferinței fe
derale a U.S.P.M.I. La întîlniri și 
convorbiri, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a participat și ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Belgrad, 
Vasile Șandru.

Seara, delegația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste a părăsit Belgradul, indreptîn- 
du-se spre patrie.

Vizita lui Le Duan

Ultima reuniune a Con
siliului interamerican eco
nomic și social (C.I.E.S.), 
încheiată săptămîna trecu
tă la Washington, a repus 
pe tapet vechea și mereu 
actuala problemă a supri
mării barierelor vamale din 
calea exporturilor latino- 
americane pe piața S.U.A. 
Acestei revendicări i-au 
fost rezervate, in ultimii 
ani, în afară de con
tactele bilaterale, numeroa
se reuniuni, ordinare și ex
traordinare, în comparti
mentele ce compun volu
minosul și complicatul an
grenaj panamerican. In 
ciuda numărului mare 
de ședințe și convorbiri la 
diverse niveluri, pînă azi 
problema nu a înregistrat 
un avans real și cea mai 
elocventă dovadă o consti
tuie existența unei liste de 
800 de produse latino-a- 
mericane care se lovesc de 
restricții pe piața S.U.A. — 
iar numărul lor, în loc să 
scadă, tinde să crească. Nici 
de astă dată negocierile nu 
s-au soldat cu ceva con
cret, în afară de crearea 
unui grup de lucru care să 
„studieze posibilitățile** și să 
„ofere sugestii" în vederea 
unei viitoare reuniuni pre
văzute în principiu pentru 
începutul lunii august. To
tuși s-au impus atenției u- 
nitatea de vederi manifes
tată de latino-americani la 
această nouă „rundă de re
proșuri" și consecvența cu 
care și-au susținut pozițiile, 
în timpul reuniunii, re
prezentantul columbian, a- 
dresîndu-se delegatului 
S.U.A., a declarat i „...Dacă 
cedez și acum, în mod cert 
îmi voi pierde postul la 
întoarcerea în patrie". în 
fond, nu de concesii este

vorba, ci de revendicarea 
egalității de tratament : la- 
tino-americanii vor să Ii 
se ofere aceleași șanse de 
a-și plasa produsele pe pia
ța nord-americană de care 
dispun S.U.A. Ia plasarea 
mărfurilor lor pe meridia
nele latine. în directă co
relație cu creșterea distan
ței dintre promisiunile gu
vernului S.U.A. și rezulta
tele practice la capitolul 
bariere tarifare, se radica-

ne la prețuri echitabile". 
Cu prilejul recentei vizite 
în Brazilia a secretarului 
Departamentului comerțu
lui din S.U.A. Maurice 
Stans, colegul său brazilian, 
ministrul Dratini de Mo
raes, i-a exprimat oaspe
telui, în mod limpede, ne
mulțumirile Braziliei față 
de situația creată. Impor
turile braziliene de pro
duse nord-americane au 
crescut in ritm accelerat

tabloul unui continent cu 
dezvoltarea economică lite
ralmente sugrumată de pie
dicile protecționiste.

Reprezentanții S.U.A. a- 
firmau, mult timp, că nu 
pot să propună nici o mă
sură pe linia întîmpinării 
doleanțelor partenerilor din 
Sud atîta vreme cit nu e- 
xistă (de fapt existau sufi
ciente) informații care să 
indice produsele prejudicia
te de restricțiile comercia-

Latîno-americanii forțează
„zidul protectionist" al S.U.A.

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

Uzează pozițiile latino-a- 
mericanilor. Aceștia își văd 
tot mai compromise pro
iectele de expansiune eco
nomică, care, inevitabil, 
trebuie să se sprijine pe 
amplificarea exporturilor. 
Or, amplificarea visată se 
izbește de obstacolele ridi
cate de principalul client. 
Acum trei luni, Columbia 
a adresat un mesaj preșe
dintelui Nixon în care a- 
vertiza că, nu numai avan
sul economic, dar și stabi
litatea politico-socială a 
țării este în funcție de „pla
sarea produselor columbie-

în ultimii ani, dar expor
turile au fost insuficiente 
pentru a face față necesi
tăților naționale. Mai exact, 
în opt ani volumul impor
turilor din S.U.A. s-a du
blat, în timp ce exporturile 
pe acea piață au sporit cu 
numai 29 la sută. Și, ceea 
ce e mal grav, valoarea 
lor a scăzut. Situația se 
prezintă in mod similar și 
în cazul celorlalte state la- 
tino-americane. Procentele 
variază de la țară la țară, 
dar ele sînț constant în de
favoarea latino-americani- 
lor, oferind în ansamblu

le. Ca răspuns, latino-ame- 
ricanii au prezentat, cu ma
ximă operativitate, o listă cu 
cîteva sute de asemenea pro
duse. Teza S.U.A. susținută 
oficial pînă în ajunul ulti
mei reuniuni a C.I.E.S. pre
tinde că eliminarea bariere
lor ar fi posibilă numai în 
contextul unor reformulări 
tarifare generale, imprevi
zibilă ca termen și amploa
re. La reuniunea C.I.E.S. 
s-a încercat conturarea unei 
noi speranțe de soluționare 
a acestei probleme de ca
pitală importanță pentru 
progresul economic latino-

american. Dar terenul nu 
e prea potrivit pentru a se 
nutri iluzii. O știre proas
pătă de la Washington in
formează că producătorii 
de cafea solubilă din S.U.A. 
au cerut guvernului să ma
joreze cu 400 la sută tari
fele de import la acest 
produs. Concretizarea pro
punerii ar duce pînă la ul
time consecințe conflictul 
comercial mai vechi cu 
Brazilia, adică la închide
rea completă a pieței 
S.U.A. pentru oafeaua solu
bilă braziliană — produs și 
așa afectat de o taxă in
ternă stabilită la cererea 
guvernului S.U.A. într-o 
situație dificilă se află 
și produsele industriei 
textile braziliene, ramură 
care utilizează cea mai 
numeroasă forță de mun
că. Simțind tot mai adînc 
consecințele nefaste ale 
discriminărilor tarifare, ță
rile latino-americane au a- 
juns, treptat, la înțelegerea 
faptului că numai acțio- 
nînd unite ar putea să mo
difice în vreun fel situația, 
mizind pe consideren
tul că dacă pentru ele este 
importantă piața nord-a
mericană, cel puțin tot atît 
de importantă este și piața 
latino-americană pentru 
S.U.A. și, pentru a nu risca 
pozițiile pe această piață 
mănoasă, „marele client" va 
deveni mai flexibil.

în orice caz, unanimitatea 
manifestată de latino-ameri
cani în jurul revendicărilor 
prezentate la ultima reu
niune a C.I.E.S. atestă, de 
acum, existența unui front 
comun, dispus, se pare, să 
grăbească forțarea zidului 
protecționist, in care nu 
există deocamdată nici cea 
mai mică breșă vizibilă.

Relațiile economice din
tre R.D.G. și Franța. ° dele- 
gație economică din Republica De
mocrată Germană, condusă de Gun
ter Mittag, președintele Comisiei 
pentru problemele industriei, con
strucțiilor și transportului a Camerei 
Populare, a făcut o vizită în Franța 
la invitația cercurilor de afaceri din 
această țară, informează agenția 
A.D.N. Delegația a avut convorbiri 
cu reprezentanți de frunte ai unor 
cercuri economice și industriale fran
ceze. în cursul discuțiilor purtate, cele 
două părți și-au exprimat convingerea 
că această vizită va marca începutul 
unei noi etape în evoluția relațiilor 
economice dintre Republica Democra
tă Germană și Franța.

0 hotărîre a c c-al p M SU- 
și a Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar în legătură 
cu dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe și noua reglementare a re
partizării apartamentelor și chiriilor 
a fost dată publicității la Budapesta. 
Subliniind că satisfacerea cerințelor 
de locuințe este o problemă rezolva
bilă în timp, o dată cu dezvoltarea 
întregii economii naționale, hotărîrea 
prevede, concomitent cu sporirea nu
mărului de apartamente ce se vor 
construi din veniturile statului, dez
voltarea construcțiilor individuale. 
Au fost stabilite, totodată, norme

pentru reglementarea chiriilor, în așa 
fel îneît acestea să poată asigura 
cheltuielile necesitate de întreține
rea spațiului locativ.

Președintele Uniunii Scrii
torilor din Republica Socia
listă România, acad- ZahaTia 
Stancu, a sosit luni la Moscova la in
vitația Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S. în aceeași zi, el a avut o 
convorbire amicală cu Konstantin Fe
din, prim-secretar al Uniunii Scriito
rilor din U.R.S.S. Au fost abordate 
unele aspecte ale relațiilor dintre uni
unile de scriitori din cele două țări.

La Sofia • sosit 0 de!egatie 
parlamentară britanică într-o vizită 
oficială de 10 zile.

Patru avioane de pasa
geri ale companiei aeriene spa
niole „Iberia" au fost duminică ținta 
unor atentate cu bombe incendiare 
pe aeroporturile din Geneva, Frank
furt pe Main (R.F. a Germaniei), 
Amsterdam și Londra. Soldate cu 
pagube neînsemnate la sol, explo
ziile ar fi putut fi fatale în timpul 
zborului.

Walter Reuther, președin
tele Sindicatului unit al muncitorilor 
din industria americană de auto
mobile și avioane, și-a găsit moartea 
într-un accident de avion. Agenția 
France Presse apreciază că dispariția 
sa riscă să complice negocierile din
tre membrii sindicatului și cel trei 
„mari" ai industriei automobilului
— General Motors, Ford și Chrysler
— prevăzute pentru toamna acestui 
an, pentru reînnoirea contractului 
colectiv de muncă.

James Earl Ray, condamnat 
In martie anul trecut la 99 de ani în
chisoare sub acuzația de a fi asasi
nat pe fostul lider al populației de 
culoare dm S.U.A., Martin Luther 
King, declară într-o scrisoare adresa
tă autorităților judiciare că avocatul 
său l-a îndemnat să se recunoască vi
novat. Ray afirmă că avocatul Percy 
Foreman știa cu precizie că el este 
nevinovat, dar i-a promis grațierea 
în termen de doi ani și o sumă de 
200 000 de dolari dacă își va recu
noaște vinovăția. Judecătorul William 
Williams a amînat pînă la 16 mai 
examinarea scrisorii lui Ray.

Un băiat în greutate de 
peste șapte kilograme a 
născut Maria Rodriguez Munoz, lo
cuitoare a unui sat din apropierea 
Seville!. Mama, în vîrstă de 28 de 
ani, mai are încă nouă copii în afară 
de recentul candidat potențial la ti
tlul de campion la... categoria grea !

la Pekin
PEKIN 11 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc d n 
Vietnam, a sosit la Pekin într-o vi
zită în China.

★
Mao Tzedun, președintele C.C. al 

P.C. Chinez, și Lin Biao, vicepreșe
dinte al C.C. al P.C. Chinez, l-au pri
mit luni la Pekin pe Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, cu care au a- 
vut o convorbire, informează agenția 
China Nouă.

în aceeași zi. Le Duan a avut o în- 
tîlnire cu Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, și cu alți condu
cători de partid și de stat.

Demisia 
guvernului 

bolivian
LA PAZ 11 (Agerpres). — Ceî 

16 miniștri din guvernul bolivian, 
format de președintele țării Al
fredo Ovando Candia, și-au pre
zentat luni demisia. Această hotă
rîre a fost luată cu 24 de ore înain
tea intrării în vigoare a unei re
forme a instituțiilor guvernamen
tale care prevede crearea de noi 
ministere și suprimarea altora. Se 
așteaptă ca lista noului guvern 
bolivian să devină cunoscută în 
cursul zilei de marți.

Deși iarna q pără
sit Europa, iubitori
lor de sport din El
veția li se propune 
un interesant scu
ter alpin. Construit 
de Willy Troillet 
din Geneva, el 
poate dezvolta o 
viteză de 50 km pe 
oră și urca pante 
cu o înclinație de 
45 grade. In foto
grafie : o demon
strație cu scuterul 

de zăpadă

SAARBRUCKEN

Deschiderea 
Congresului 

P. S. D. G.
In prezența a aproximativ 350 de 

delegați, luni s-au deschis lucrările 
Congresului Partidului Social-Demo
crat din Republica Federală a Ger
maniei. Timp de patru zile vor fi 
discutate orientarea politică a actua
lului guvern vest-german, precum și 
tactica P.S.D.G. în viitoarele cam
panii pentru alegerile provinciale. A- 
ceasta este prima reuniune a P.S.D.G. 
după formarea guvernului de coaliție 
dintre social-democrați și liber-de- 
mocrați. D'upă cum se știe, formarea 
acestui guvern a urmat succesului 
social-democraților în alegerile pen
tru Bundestag, din toamna anului 
trecut.

Prezentind raportul de activitate al 
grupului parlamentar social-demo
crat, Herbert Wehner, vicepreședinte 
al P.S.D.G., a reproșat opoziției creș- 
tin-democrate faptul că refuză să 
sprijine acorduri care să asigure in
tegritatea teritorială a tuturor state
lor, ca o condiție prealabilă pentru 
stabilirea unor relații normale intre 
parteneri egali in drepturi, punînd 
astfel piedici participării R.F.G. „la 
eforturile in vederea instaurării păcii 
in Europa"

Helmut Schmidt, vicepreședinte al 
P.S.D.G. și ministru al apărării, refe- 
rindu-se la politica europeană, a spus 
că guvernul federal „dorește să gă
sească o soluție echilibrată" pentru 
relațiile cu țările socialiste. In ce pri
vește situația din sud-estul Asiei, 
vorbitorul a relevat că evenimentele 
din Cambodgia „riscă să aibă reper
cusiuni asupra altor zone ale lumii". 
Exprimând „profunda consternare" în 
legătură cu intervenția americană in 
Cambodgia, Schmidt a subliniat că 
„R.F.G. nu poate privi în tăcere ase
menea evenimente".

Se așteaptă ca președintele Parti
dului Social-Democrat, cancelarul 
Willy Brandt, să ia cuvintul miercuri. _
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