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Repede 
înseamnă 
eficacitate!
UN RAPORT MATEMATIC DEMON
STRAT ÎN CONSTRUIREA NOILOR 
FABRICI Șl UZINE, ÎN ÎNTREAGA 
ACTIVITATE DE REALIZARE A PLA

NULUI DE INVESTIȚII

Dr. Mihai DIAMANDOPOL
președintele Consiliului de conducere al Băncii de Investiții

/Cu justificat temei, conducerea partidului a subliniat in repetate rîn- duri importanța deosebită pe care o prezintă, jn activitatea de investiții, reducerea duratei de construire a noilor obiective, darea lor în funcțiune la datele planificate sau chiar mai devreme, atunci cînd acest lucru se justifică din punct de vedere economic, atingerea intr-un termen cit mai scurt a parametrilor tehnioo-economici proiectați. Este lesne de înțeles că, pe aceste căi, se asigură transformarea mal rapidă a investițiilor în fonduri fixe și obținerea mai grabnică a rezultatelor scontate a se realiza de pe urma lor. Prin devansarea punerii în funcțiune a 55 de capacități, anul trecut, economia a beneficiat de un spor de producție de circa 1,5 miliarde lei și de un venit Suplimentar de la 43 de capacități de peste 400 milioane lei. Faptele demonstrează că orice reducere a duratelor de execuție și de atingere a parametrilor tehnioo-economici nu poate aduce decît avantaje, după cum orice prelungire a timpului de executare a lucrărilor atrage după sine o diminuare a eficienței investițiilor..Ce «o desprinde din rezultatele obținute jjînă acum în realizarea planului de investiții pe acest ultim an al cincinalului ? Din volumul de 65,8 miliarde lei investiții economice și social-culturale, planificat din fondurile centralizate ale statului pe anul 1970, s-au realizat în primele cinci luni 22,7 miliarde lei, ceea ce reprezintă 34,4 la sută din planul anual. La construcții și montaje, realizările sînt întrucitva mai mari, ele repre- zentînd 35,4 la sută din prevederile anuale de plan. Deși față de perioada corespunzătoare a anului trecut rezultatele sînt net superioare — cu 11,8 la sută la total investiții și cu 7,7 la sută la lucrările de construcții și montaje — totuși, proporțiile a- mintite nu pot fi considerate satisfăcătoare.Indiscutabil, ritmul de lucru pe un șir de șantiere a fost influențat ne

Fiecare cetățean — 
cunoscător și apărător al legii!

Caracteristica esențială a legislației noastre socialiste o constituie înaltul său democratism și umanism, concretizate în aceea că legile exprimă voința și interesele generale ale societății, fiind elaborate și adoptate cu o largă participare a maselor. După adoptare, din expresie principială a intereselor generale ale societății, legile devin instrumente specifice de reglementare a raporturilor sociale, deci și obiect al cunoașterii generale. „Este necesar — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cadrelor din securitate. miliție, justiție și procuratură — să se acorde o atenție mai mare cunoașterii legilor de către toți cetățenii patriei. Organele de stat trebuie să ia măsuri pentru a lichida lipsurile ce s-au manifestat in acest domeniu. Se știe, de altfel, că necunoașterea dc către cetățeni a legilor, a diferitelor hotăriri, a sancțiunilor la care sînt supuși dacă încalcă aceste legi contribuie intr-o bună măsură la apariția unor stări de lucruri infracționale și a unor manifestări antisociale".Este un fapt îndeobște cunoscut că nimeni nu poate justifica în fața instanțelor judecătorești încălcarea prevederilor legale prin aceea că n-a știut de existența lor. Acest principiu, instaurat in urma unei îndelungate experiențe judiciare, subliniază importanța deosebită pe care o are cunoașterea legilor de către toți cetățenii. Este limpede că afirmații in genul... „n-am crezut că fapta mea contravine legii"........nu știam că există asemenea dispoziții legale", care mai pot ti auzite uneori în fața organelor chemate să aplice legea, nu absolvă de răspundere pe autorii sau favorizatorii încălcării legalității.„Cunoașterea șl explicarea legilor — ne «pune tovarășul Nicolae Po- 

favorabil de calamitățile naturale care s-au abătut luna trecută asupra țării noastre. Pe 80 de șantiere nominalizate în listele de titluri, ele au determinat întreruperea temporară a execuției construcțiilor și montajului, a probelor tehnologice, distrugerea și degradarea unor lucrări de construcții, a unor materiale, avarierea unor utilaje și instalații tehnologice. Din aceste cauze, în luna mai — perioadă în care în alți ani s-a lucrat deosebit de intens — s-au realizat investiții de numai 5,1 miliarde lei. Pe un număr de 11 șantiere principale din cele urmărite operativ, s-au realizat luna trecută lucrări în valoare mai mică de 3 la sută din volumul anual, pe 21 șantiere intre 3 și 5 la sută, iar pe 28 de șantiere între 5 și 7 la sută. Calamitățile naturale au influențat negativ desfășurarea lucrărilor pe un mare număr de șantiere industriale cu lucrări importante ; de asemenea, au fost afectate serios o serie de șantiere importante de îmbunătățiri funciare — amenajări pentru irigații, lucrări de îndiguiri și desecări.Este de relevat că, în primele 5 luni ale acestui an, au fost date în funcțiune, prin eforturile susținute ale oamenilor muncii ce lucrează în domeniul investițiilor și în întreprinderile producătoare de utilaje și instalații, un număr de 76 de capacități de producție industriale și agrozootehnice, față de 71 cîte erau prevăzute în plan. Pozitiv este faptul că 11 din aceste obiective au fost date în funcțiune integral sau parțial înainte de termenul prevăzut. Pe această cale, s-a creat posibilitatea obținerii unei producții suplimentare în valoare de cîteva zeci de milioane de lei, au fost reduse imobilizările de fonduri, iar potențialul de lucru al organizațiilor de construcții a putut fi îndreptat spre realizarea și punerea în funcțiune a altor capacități de producție. Tn acest an, s-a redus, de asemenea.(Continuare in pag. a IlI-a) 

povicl — adjunct al ministrului justiției — constituie o necesitate stringentă pentru întărirea legalității. A- plicabilitatea principiului juridic, conform căruia legea se presupune a fl cunoscută — în consecință nimeni ne- putîndu-se apăra invocînd necunoașterea ei — trebuie să fie garantată de o informare juridică adecvată".Nevoia Intensificării informării juridice se evidențiază cu pregnanță în cadrul raporturilor sociale nemijlocite. Oameni de bună credință, fie d*n 
La ancheta „Scînteii* răspund : AUGUSTIN ALEXA, procurorul general 

al Republicii Socialiste România, STELIAN NIȚULESCU, președintele Asocia
ției juriștilor, NICOLAE POPOVICI, adjunct al ministrului justiției, dr. docent 
MIRCEA LEPADATESCU, decanul Facultății de drept din București, și alte 
personalități aie vieții juridice.

necunoașterea propriu-zisă a prevederilor legale, fie din neînțelegerea clară a conținutului lor, vin în conflict cu acestea ori nu-și pot valorifica in mod corespunzător anumite drepturi. ,,în fața instanțelor judecătorești — ne spune I. Țiclete, președintele judecătoriei sectorului 4 din Capitală — se mai constată încă situații cînd oamenii rămîn descumpăniți, afllnd uneori pentru prima oară în instanță de existența anumitor dispoziții legale, mai ales în materia legislației muncii, locative sau financiare. Acesta este însă un aspect minor față de cazurile cînd însăși a- pariția în fața tribunalului este prilejuită de necunoașterea legii".Pornind de la asemenea considerente, ancheta noastră își propune să evidențieze modul cum se realizează popularizarea legii, care sînt mijloacele prin care ea ar putea fi îmbunătățită. Interlocutorii noștri au
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Scrisoarea adresată 
tovarășului Nicolae Ceausescu 

de cetățenii circumscripției 
electorale M. A. N. nr. 1

IUBITE TOVARĂȘE
NICOLAE CEAUȘESCU,Cetățenii circumscripției electorale M.A.N. nr. 1, întruniți într-o entuziastă adunare, am luat cunoștință cu deplină satisfacție de modul cum se traduc în viață propunerile alegătorilor cu privire la dezvoltarea și modernizarea cartierului „23 August", municipiul București.Vizitele dumneavoastră de lucru în circumscripția noastră electorală, discuțiile purtate cu cetățenii, prețioasele îndrumări date cu acest prilej constituie o expresie vie a legăturii strînse cimentate între conducătorii statului și popor, constituie- un puternic stimulent în munca noastră pentru realizarea mărețului program stabilit de cel de-al X-lea Congres al partiduluiSîntem profund recunoscători partidului, dumneavoastră personal, deputatul nostru îndrăgit, pentru grija permanentă pe care o acordați construirii de noi obiective social-edilitare în această zonă, modernizării străzilor și creșterii mijloacelor de transport în comun, aprovizionării populației, în sco

Pe șantierul Complexului 
hidroenergetic de pe SomeșCLUJ (corespondentul „Scînteii") : Pe șantierul Complexului hidroenergetic de pe Someș, cu toate greutățile provocate de vremea nefavorabilă, lucrările se desfășoară în ritm susținut, situîndu-se în grafic sau înaintea lui. La Tamița, acolo unde se va ridica una din hidrocentrale, se e- fectuează lucrări de înaintare în galeria de fugă ce va avea o lungime de 235 m. pe care vor fi deviate apele Someșului. Se evidențiază în mod deosebit

la execuția operațiilor respective brigada de mineri a maistrului Augustin Duruș. La construcția barajului au fost excavați peste 3 000 mc de stîncă, iar pînă la sfîrșitul a- cestei luni vor mai fi excavați încă 1 000 mc, depS^indu-se substanțial prevederile planului. Sînt înaintate și lucrările la amenajarea stației de sortare a a- gregatelor, fabrica de betoane, la o serie de blocuri de locuit, cantine și clădiri administrative, la stația de

fost unanimi în aprecierea că modalitățile prin care diferitele prevederi legale ajung la cunoștința publică sînt insuficiente, că această activitate nu este încă îndeajuns de cuprinzătoare pentru a facilita in mod corespunzător pătrunderea șl înțelegerea dispozițiilor legale.O altă confirmare a necesității de intensificare a muncii de popularizare a legilor ne-o dă și opinia profesorului dr. docent Mircea Lepădătes- cu. decanul Facultății de drept din

București, tn ceea ce privește felul activității de popularizare a legilor : „nu simpla aducere la cunoștință a cutărei sau cutărei prevederi legale, ci sădirea in conștiința fiecărui cetățean a respectului pentru lege, înțelegerea profundă a faptului că legea ii aparține lui și în același timp tuturor membrilor societății, că ea acționează in interesul său și al întregii colectivități".„Respectul față de lege, față de ordinea de drept — remarca și tovarășul D. Popescu, procurorul-șef al Capitalei — trebuie să devină pentru fiecare cetățean un adevărat cult. Numai astfel se poate vorbi despre conștiința juridică socialistă ca despre o realitate".— Propuneți, deci, o delimitare între activitatea de informare juridică și munca de formare a conștiinței juridice 7 

pul creării de condiții tot mai bune de muncă și viață nouă, locuitorilor acestui cartier.Ne angajăm să ne aducem mal mult contribuția noastră concretă la construcția complexelor comerciale și de deservire din strada Grindului, din piața „23 August", cartierul Cosmos—Pantelimon și piața preuzinală Republica prin acțiuni de muncă patriotică, prin participarea noastră la darea lor în folosință în termenele stabilite.Profund convinși că politica partidului și statului nostru este închinată nobilului scop de a asigura patriei și poporului un viitor luminos, asigurăm și cu acest prilej conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cetățenii a- cestei circumscripții electorale, alături de întregul nostru popor, sînt ferm hotărîți să-și consacre întreaga putere de muncă înfloririi patriei, Republica Socialistă România.
ADUNAREA CETĂȚENEASCA 

DIN CIRCUMSCRIPȚIA 
M.A.N. NR. 1, MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI

transformare de 110 kV și sistemul de transport a energiei e- lectrice, în vederea a- sigurării cu energie a tuturor obiectivelor în construcție.Au fost, de asemenea, intensificate lucrările la galeria de a- ducțiune, pentru devierea Someșului Rece In Someșul Cald, exca- vîndu-se pînă acum peste 70 metri. S-au „atacat" lucrările de excavare și la galeria de fugă de la Mărișelu, unde va fi construită o altă centrală electrică.

— Nu poate fl făcută o delimitare strictă. Una decurge din cealaltă, dar nu reprezintă același lucru. Bine înțeles că una e să explici, de exemplu, Decretul privind contravențiile la regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică, și alta e să faci înțeleasă rațiunea, scopul urmărit prin adoptarea acestui act. Sînt lucruri în puterea de înțelegere a oricui, dar practica dovedește că nu întotdeauna aducerea la cunoștință a legilor este suficientă pentru întronarea in conștiința oamenilor a respectului pentru lege.Am întîlnit această idee la majoritatea interlocutorilor noștri, care au subliniat că intr-adevăr activitatea de popularizare a legilor trebuie să facă un salt calitativ, pentru a răspunde cerințelor stringent actuale, reliefate în cuvîntarea secretarului general al Partidului Comunist Român la consfătuirea cadrelor de bază din miliție, securitate, justiție și procuratură. Astfel s-a evidențiat necesitatea lărgirii frontului forțelor care participă la activitatea de formare a conștiinței juridice, a măririi frecvenței acestor acțiuni.— Cît este de cuprinzătoare, ce forțe mobilizează activitatea de popularizare a legilor ?— întrebarea vizează una dintre problemele-cheie ale acestei activități, exprimată clar la consfătuire de către secretarul general al partidului : mobilizarea tuturor organismelor, a tuturor cadrelor care au atribuții In această direcție, pentru a realiza in mod permanent o informare
R. DIMBOVICEANU
D. N. POPESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Luni la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit delegația militară a Republicii Zambia, condusă de A. Zulu, ministrul apărării în guvernul zam- bian, care face o vizită prietenească în țara noastră.La primire au participat din partea română : general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, general-colonel Sterlan Țîrcă, adjunct al ministrului forțelor armate, general-maior Nicolae State, adjunct al ministru

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI
DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER, 
IN REPUBLICA FEDERALĂ A GERMANIEI

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a plecat luni dimineața la Bonn, pentru a face o vizită oficială în Republica Federală a Germaniei, la invitația cancelarului federal Willy Brandt.în vizita sa în Republica Federală a Germaniei, președintele Consiliului de Miniștri este însoțit de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Oancea, ambasadorul României la Bonn, de alte persoane oficiale, de consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, președintele Consiliului de Miniștri a fost salutat de tovarășii Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Janos Fazekas, Leonte Răutu, Iosif Banc, Mihai Marinescu, Ion Pățan, miniștri.Au fost de față Franz Drutsch- mann, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Federale a Germaniei la București, și membri ai ambasadei.
♦Survolînd teritoriul R.P. Ungare și Republicii Austria, în drum spre R.F. a Germaniei, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat, de la bordul avionului, telegrame de salut lui Jeno Fock, președintele Guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, și lui Bruno Kreisky, cancelarul federal al Republicii Austria.
★BONN 22.— Trimișii speciali Agerpres M. Moarcăș și C. Var

La sosire, pe aeroportul Koln-Bonn
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• Toastul cancelarului 
federal, Willy Brandt 

© Toastul președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

PAGINA A ll-AZILE-LUMINA ȘI NOPȚI-LU- MINA IN BATALIA PENTRU RECUPERAREA TIMPULUI FURAT DE APE
Lor le-a aparținut ini
țiativa, ei se află acolo 
unde se cere curaj, for
ța, spirit de sacrificiu 

CINE SÎNT El ? 

lui afacerilor interne. Din partea zambiană au fost de față: L. Changufu, ministrul afacerilor interne al Zambiei, D. L. Chilao, adjunct al secretarului ministrului apărării, M. V. Siwale, adjunct al secretarului ministrului afacerilor interne, K. I. Tembo, adjunct al șefului poliției statului, G. K. Chinculi, locotenent-colonel, locțiitor comandant de batalion.întîlnirea s-a desfășurat Jntr-o atmosferă cordială.
★în aceeași zi, delegația militară a Republicii Zambia a fost primită de vicepreședintele Consiliului de Stat, Emil Bodnaraș.

vara transmit: Luni la amiază, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și persoanele oficiale care îl însoțesc au sosit în capitala R.F. a Germaniei.La aeroportul Koln—Bonn, pe clădirea căruia erau arborate drapelele de stat ale României și R.F. a Germaniei, președintele Consiliului de Miniștri al României a fost salutat cordial de cancelarul R.F. a Germaniei, Willy Brandt.Au venit, de asemenea, în întîm- pinare locțiitorul șefului Cancelariei Federale, secretarul de stat Egon Bahr, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Paul Frank, ambasadorul R.F. a Germaniei la București, Erich Strătling, șeful adjunct al Oficiului de presă și informații al guvernului federal, Rudiger von Wechmar, locțiitorul inspectorului general al Bundeswehrului, general-locote- nent Helmut Buchs, și de alte persoane oficiale.Pe aeroport se aflau ambasadorul Republicii Socialiste România la Bonn, Constantin Oancea, și membri ai Ambasadei române. Un mare număr de corespondenți de presă, fotoreporteri, operatori cinematografici și ai televiziunii au consemnat ceremonia primirii președintelui Consiliului de Miniștri.în cinstea președintelui Consiliului de Miniștri, pe aeroport era a- liniată o gardă de onoare.Au fost intonate imnurile de stat ale României și R.F. a Germaniei. Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de cancelarul Willy Brandt, a trecut în revistă garda de onoare.Salutindu-1 pe oaspetele român, cancelarul R. F. a Germaniei,

Alteței Sale Regale
Marele Duce JEAN AL LUXEMBURGULUILUXEMBURGCu ocazia zilei naționale a Marelui Ducat de Luxemburg, adresezAlteței Voastre felicitări cordiale $1 cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și pace poporului luxemburghez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumesc foarte mult pentru felicitările transmise de dumneavoastră cu prilejul aniversării Revoluției din Mai. Urez fericire și prosperitate poporului și guvernului dumneavoastră.
Amiral PEDRO A. GNAVI

Președintele Juntei Comandanților Șefi 
ai Forțelor Armate ale Republicii 

Argentina

La primire, desfășurată tntr-o atmosferă cordială, au luat parte general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, Ion Iliescu, ministrul pentru problemele tineretului, și Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne.
★Luni seara, delegația militară din Republica Zambia, condusă de A. Zulu, ministrul apărării, a participat la un dineu oferit de gener^- colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, și Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne.(Agerpres)

WILLY BRANDT, a spus : „Este o onoare pentru mine să vă salut pe dumneavoastră și membrii delegației în numele guvernului Republicii Federale a Germaniei.Mă bucură deosebit faptul că acest salut reprezintă pentru mine în același timp o revedere.Este o satisfacție pentru mine că ați făcut posibilă această vizită, cu toate că țara dumneavoastră a fost lovită recent de o catastrofă naturală de proporții nebănuite. Populația noastră a urmărit în ultimele săptămîni cu adîncă compasiune soarta grea a românilor si- nistrați.Vizita dumneavoastră, căreia îi acordăm o deosebită importanță, se înscrie armonios în seria întîl- nirilor dintre factorii politici de răspundere ai celor două țări ale noastre. întîlnirea noastră ne va oferi posibilitatea unui schimb de păreri important pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre.Noi vom efectua acest schimb de păreri în același spirit care a caracterizat discuțiile noastre anterioare și care este călăuzit de voința de a folosi toate posibilitățile în slujba destinderii și a păcii.Cu acest prilej, noi nu ne vom sfii să abordăm și probleme în care trebuie să socotim că vor exista concepții deosebite. între oamenii politici care sînt dispuși să adîn- cească înțelegerile reciproce, tocmai acest lucru va fi de o deosebită actualitate.Nutresc speranța că vizita dumneavoastră va contribui la lărgirea și îmbunătățirea în continuare a relațiilor dintre țările noastre.(Continuare în pag. a V-a)
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Lor le-a aparținut inițiativa, 
ei se află acolo unde se cere 
curaj, forță, spirit de sacrificiu 

CINE SlNT El?ți.

Brigada de reporteri ai „Șcînteii" transmite de pe șantierele reconstrucției. ASTĂZI, TG. MUREȘ

Alături de vîrstnici, brigăzile patriotice ale tineretuluiCititorii au observat desigur că, de dteva zile, buletinele hidrologice au cam început să se rărească In paginile ziarelor. Scad apele. Se retrag în culcușul lor de humă, ca fiarele sătule și moleșite după pradă. Apele trec, dar pagubele ră- mîn... Călătorind în ultimele zile de-a lungul Mureșului, Tîmavelor, Someșului, Arieșului, ne-am deprins să vedem cu alți ochi peisajul tragic al calamităților. Există localități, cartiere, ogoare unde multe urme s-au șters. Aici s-a re- însămințat ; dincolo mîlul a fost scos și oamenii au dat o zugrăveală proaspătă peste semnul întunecat lăsat de ape ; dincoace o întreprindere anunță reintrarea în circuitul productiv normal. Ochiul te poate înșela însă. Chiar și acolo unde a- parent stihia a dispărut, urmele ei persistă — deși nu răsar la prima vedere.O casă năruită, un ogor răvășit de ape violentează privirea. Dar există și altfel de pagube, „invizibile" : zilele de stagnare a unui organism industrial, producția neprodusă, degradarea „lăuntrică" a unor utilaje, zecile, sutele de mii de ore cheltuite pentru repunerea in funcțiune a unor întreprinderi. Cînd vorbim despre „șantierele reconstrucției", avem nemijlocit în față imaginea cărămizii și a betonului, a schelelor și a lopeților. Există însă și altfel de șantiere, cu altfel de schele și cărămizi, unde nu se reclădesc case și poduri, ci se reclădește timpul furat de ape, se ridică la cotele anterioare și mai sus de ele, producția de bunuri materiale.
Pretutindeni, chiar șl în puținele zone necalarilitate, pulsează viu ritmurile acestui șantier al refacerii, al revenirii la normal. Practic, flecare loc de muncă este astăzi un punct al acestui imens șantier, care, la chemarea partidului, angajează plenar toate forțele țării, toate resursele de abnegație, energie, pricepere ale celor ce muncesc. Această impresionantă mobilizare de energii verifică încă o dată, în împrejurări deosebite, tăria organizațiilor de partid, capacitatea lor de a antrena masele largi, de a duce pe umerii lor sarcinile grele ale refacerii. Acolo unde se lucrează, fără precupețire, cite zece, douăsprezece și, uneori, șaisprezece ore pe zi ; a- colo unde e nevoie de voluntari în acțiunea de reconstrucție care cere curaj, forță și, nu o dată, spirit de sacrificiu, acolo unde se înregistrează ritmuri ce păreau de neatins — acolo, mereu în drumul nostru, am Intîlnit comuniști.Cu ei, alături de el, pătrundem astăzi pe unul dintre cele mai febrile „șantiere de reconstrucție" de pe devastatorul Mureș : industria municipiului Tg. Mureș.Dar, mai Întîi. cum arată tabloul pagubelor 7— Industria noastră a primit de pe urma inundațiilor lovituri dintre cele mai puternice — ne spune tovarășul Vasiîe Rus, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tg. Mureș. Apele au intrat în a- proape 40 de întreprinderi, unități eoonomice și instituții pe care le-au scos temporar din circuitul productiv. Valoarea pagubelor cauzate de distrugerea unor mijloace fixe și circulante, de suplimentarea cheltuielilor pentru refacerea acestora, se ridică la 111 370 000 lei. Dacă mai adăugăm la aceasta și cele 94 506 000 lei pierderi de producție cauzate de întreruperea activității unor unități, avem o Imagine clară, pe de o parte, asupra loviturilor pe care le-a primit industria municipiului nostru, și, pe de altă parte, asupra efortului general în care sîntem angajați pentru recuperarea cit mai grabnică a acestora, pentru refacerea potențialului economic.— Ce rezultate concrete s-au obținut pînă acum în opera de refacere 7— Am intrat In cea de-a treia șăptămînă de cînd toate unitățile economice afectate de calamități și-au reluat total sau parțial activitatea. Biroul comitetului municipal de partid apreciază că repunerea în funcțiune a acestora în termene foarte scurte — de la 3 la 10 zile — este poziția „cheie" pe care au cîștigat-o pe frontul refacerii... Acum totul depinde de capacitatea organizațiilor de partid, a comuniștilor, de a valorifica inițiativa creatoare a maselor, spiritul de organizare și disciplină al clasei noastre muncitoare, de a angaja toate forțele umane și materiale în cîmpul magnetic al reconstrucției.-- Cum caracterizați aportul organizațiilor de partid ?— Refacerea potențialului economic reprezintă în acest an principalul examen politic pentru toate organizațiile noastre de partid, pentru toți comuniștii. Reluarea activității de către unitățile economice avariate intr-un termen foarte scurt atestă faptul că prima etapă a acestui examen a fost trecută cu succes. într-adevăr, avem numeroase dovezi că forța și capacitatea de acțiune a organizațiilor de partid au crescut mult în aceste zile. 

Obiectivul principal al refacerii este acum recuperarea pierderilor, atit pe calea efortului propriu, de către întreprinderile calamitate, cit și pe calea suplimentării angajamentelor de către întreprinderile care n-au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Am cerut organizațiilor de partid, la începutul acestei luni, să analizeze în adunări cu activul de partid, în fiecare secție, în fiecare întreprindere, posibilitățile de recur rare a acestor pagube, de suplimentare a angajamentelor inițiale. Reiese că pînă la sfîr- șitul anului toate întreprinde-

La întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară din Tiigu-Mureș recuperareo timpului furat de ape se conjugă^cu eforturile consacrate în
deplinirii angajamentelor suplimentare. Noi mașini textile părăsesc montajulrile afectate își vor recupera pierderile datorate stagnărilor provocate de inundații, iar pe baza suplimentării angajamentelor de către restul unităților, industria municipiului Tg. Mureș va realiza peste plan o producție in valoare de peste 80 milioane lei — cu aproape 30 milioane mai mult decit angajamentele stabilite la începutul anului. Acesta este un semn că organizațiile de partid au imprimat muncii de refacere un autentic spirit de efort, de creație, de. autode- pășire.Părăsim biroul primului secretar și vizităm fabrici și uzine, șantiere pentru a face cunoștință „pe viu" cu acest spirit autentic de efort, de creație, de autodepășire.— Dacă m-ați fi întrebat atunci, clnd apele transformaseră halele de producție în... lac de acumulare, în cit timp ne vom reface, v-aș fi spus — ne mărturisește tovarășul Emil Roșea, inginerul-șef al fabricii de mobilă „23 August" — că ne trebuie cel puțin un an, doi. N-a trecut decit o lună și, după cum vedeți, lucrăm cu unele secții la capacitatea normală. Cum am reușit să ne revenim așa de repede de pe urma izbiturii primite 7 Există o singură explicație : ziua întîi a re

„Normalizarea" în întreprinderile calamitate inseamna atingerea ritmu
rilor zilei de mîine. Unul dintre oamenii acestor ritmuri : strungarul Sa

muel Vasile de la „Electro-Mureș"

facerii a început chiar în momentul invaziei apelor.— Cine și cum a deschis „focul* refacerii 7— Nominal nu v-aș putea spune nici acum cine. Am aflat mai tîr- ziu că mai mulți membri de partid din sectoarele de întreținere, cărora 11 s-au alăturat și alți muncitori, au hotărit din proprie inițiativă, chiar din clipa cînd apele au pătruns pe poarta fabricii, să ridice utilajele — „cu mîinile, cu cărucioarele, numai să le ridicăm" — la etajele superioare pentru a le feri de avariere. Zeci de utilaje și materiale au fost astfel salvate.

Așadar, ziua Întîi a refacerii i-a avut în frunte pe comuniști. Ei au fost primii cercetași în dispozitivul vrăjmaș al apelor și tot ei au ciș- tigat și prima bătălie. Iar „ștafeta primei zile" a fost preluată și dusă mai departe. In fabrică lucrează aproape 1 000 de comuniști și fiecare s-a considerat și se consideră un ostaș care știe că faptele lui atrag după sine mersul întregului front. Acest climat a generat acțiuni dinamice, inițiative, spirit de sacrificiu, structuri morale care alcătuiesc pilonii de rezistență ai refaceri’.Altfel cum s-ar explica faptul că un timplar, un comunist — pe nume Iosif Kerceac — a venit la uzină a doua zi după inundație cu soția și feciorul să ajute la refacere 7 Cum se explică — dacă nu așa — faptul că exemplul lui s-a transmis, prin circuitul viu al conștiinței comuniste, și altor membri de partid și muncitori care au venit la uzină, cu mic cu mare, pentru a ajuta la refacerea acesteia 7 Cum se explică — dacă nu astfel — faptul că un alt comunist, Ion Brejean, deși sinistrat, nu a părăsit fabrica timp de 72 de ore, adică 3 zile și 3 nopți, pentru că știa că aici e neapărată nevoie de el ?— Ce v-a determinat să luați o asemenea hotărire 7

— Simplu, răspunde Brejean. Sînt electrician. Acasă mă putea înlocui oricine la scosul lucrurilor de sub nămol. Dar aici, la fabrică, n-avea cine să mă înlocuiască. Aici era nevoie de mine, mai mult ca oricînd, fiindcă fabrica rămăsese" fără curent electric, fiindcă se lucra la lumina torțelor.
Comuniștii au declanșat ziua întîi a refacerii și tot ei — și alături de ei toți muncitorii — continuă asaltul, zi și noapte, pînă vor șterge toate urmele lăsate de ape, pînă vor face ca fabrica să producă din nou 

la capacitatea maximă. Primele dovezi : comenzile de export către principalele firme au fost onorate pe luna mai r— Din fericire, Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș a fost ocolit de ape. Am aflat însă cum sute de mii de hectare de terenuri agricole au fost distruse, degradate. Seva lor vitalizatoare se află la noi în combinat, la noi ca și la Craiova sau Turnu-Măgurele ; de aceea am hotărit recent, intr-o adunare de partid, in urma consultării comuniștilor, a tuturor sa- lariaților, să ridicăm cotele de participare a unității noastre la efortul de reconstrucție la 9 000 tone de amoniac, 22 000 tone de a- zotat de amoniu, 1 milion de m c oxigen tehnic — produse în valoare de 30 milioane lei ce vor fi date peste plan.Andrei Tiribă, secretarul comitetului de partid din combinat, este scump la vorbă. Ne invită la fața locului. Undeva, în colțul unei hale, ne atrage atenția un grafic cuprinzînd angajamentele inițiale de suplimentare a producției — luate la începutul' anului — de chi- miștii din Tg. Mureș : 16 milioane lei. Acum lor li s-au adăugat alte 14 milioane. Cum se explică această „cutezanță" 1— Puhoaiele ne-au prins In plină desfășurare a reparațiilor capitale. La un moment dat — ne spune inginerul Ion Isailă, șeful secției tmoniac I — credeam că vom în- tîrzia execuția. Zeci de muncitori aflați in zonele sinistrate n-au putut să vină la lucru. Situația devenise critică. Atunci, cîțiva comuniști s-au oferit să lucreze peste program 10—15—20 de ore, cit va ti nevoie. Lor li s-au alăturat apoi numeroși alți muncitori. Lucrul s-a desfășurat normal. Atunci, in acele zile, s-a născut ideea devansării termenului de execuție a reparației. Și, din nou, în fruntea marilor inițiative, s-au aflat comuniștii Mă gindesc la maiștrii principali Gheorghe Rusu și loan Bârbuțeauu, mă gindesc la alți zeci care n-au știut ce-i odihna pînă în clipa cind s-a aprins din nou focul in instalațiile noastre.Valoarea acestei dăruiri 7 Un cîștig de patru zile pentru producție. un plus de cîteva sute de tone amoniac in luna mai și tot atitea in luna iunie. Din suma unor asemenea inițiative concrete, in ultima lună in combinat s-a realizat o producție suplimentară de peste 6 milioane lei.In secția de cracare-convexie U tntilnim pe maistrul Gheorghe Rusu, principalul animator al cursei contra-cronometru în executarea reparațiilor instalațiilor. Acum privește la jocul luminilor de pe tablourile de comandă.

— Am reușit ! Avaria a fost înlăturată în numai trei ore. Instalația noastră produce acum din plin, la întreaga capacitate. Nu mai puțin important este și celălalt rezultat : s-a dovedit că putem mai mult decit pînă acum, iar examenul acesta îi va ambiționa și pe alții.Ce se întîmplase 7 In zorii zilei, o instalație din secția amoniac I a suferit o avarie. Producția a fost întreruptă. Cu fiecare oră se pierdeau zeci de tone de amoniac. Trezit acasă din somn, doar în cîteva minute, maistrul Rusu, împreună cu o echipă de mecanici, începe lu

crul. Calmul șl priceperea cu care s-a lucrat au repus in funcțiune instalația cu 4—5 ore mai devreme. Producția a recîștigat cîteva zeci de tone de amoniac. Tone în plus, tone dăruite agriculturii — marelui șantier al refacerii, al plinii. Iar totul a pornit din hotărirea comuniștilor de a da acum totul, in aceste zile decisive pentru soarta recoltei.înt fapte care dovedesc importante mutații în conștiință, în stilul' de muncă.— E un lucru repetat adesea că încercările dramatice prin care am trecut cu toții ne-au maturizat. De cîteva săptămîni ne aflăm în plină refacere. Cum, prin ce anume, această perioadă neobișnuită a îmbogățit experiența vieții de partid din uzina dv. 7

Din primele clipe ei au depus eforturi înzecite pentru ca fiece roată, fiece mașină să reintre cit mai grab' 
nic în marele angrenaj economic al țării

întrebarea o punem tovarășului Dumitru Adam, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară. O uzină reconstruită și modernizată din temelii în ultimii ani, un puternic și valoros colectiv muncitoresc.— Ne-ați găsit pregătind o adunare a activului de partid. Acum cînd analizăm stadiul refacerii înu- zina noastră, precum și situația angajamentelor suplimentare — două puncte centrale, vitale, ale întregii noastre activități — fiecare va prelua concret, nominal, o parte din responsabilitatea asumată colectiv, în acest fel, fiecare comunist va putea acționa precis Ia locul de muncă, va putea efectiv să antreneze pe toți cei din jurul lui. Firește, „teoretic" știam și înainte toate acestea. Dar împrejurările prin care am trecut, eforturile deosebite care ni se cer tuturor, au dus în viața organizațiilor noastre la o raportare mai exactă, mai concretă, a comunistului la sarcinile generale, la o răspundere mai profundă a fiecărui om în fiece acțiune.— Ca să nu răminem tot la „teoretic"...— Uzina are de recuperat circa 30 000 ore datorate stagnărilor din timpul inundațiilor. Or, aceste 30 000 de ore, printr-o defalcare minuțioasă, au devenit zeci de ore de fiecare om. Asta a permis fiecărui membru de partid să se concentreze, el in primul rînd, asupra efectuării acestor ore. Atîta a.m eu de făcut, atîta tu, atîta el. Rezultatele se văd : s-au și recuperat, mai repede decit se aștepta, peste 20 000 de bre. Alt exemplu : Inițial angajamentul colectivului nostru era de a realiza o producție suplimentară de 1,5 milioane lei. După calamități, ni s-a părut insuficient, sub posibilitățile noastre reale. Fiecare comunist s-a angajat să descopere noi rezerve. Rezultatul ? Alte 5,5 milioane lei suplimentare pe care Ie vom dobindi pînă la ■fîrșitul anului.— E o creștere substanțială. De aproape 4 ori ! Cum se explică a- ceste resurse nebănuite 7— Prin ceea ce s-a întîmplat, în această perioadă, cu toți oamenii. Au văzut, au trăit, au înțeles că recuperarea pierderilor produse de calamități impune eforturi înzecite. Chiar și unii, altă dată mai puțin săritori, și-au adunat toate puterile, pentru a răspunde cu cinste chemării partidului.Afirmația este susținută de numeroase fapte. Preluînd fără șovăire însărcinări dintre cele mai dificile, acționînd în linia întîi a frontu. lui refacerii, comuniștii descoperă în ei puterea de a se autodepăși, atrăgînd în această acțiune și pe ceilalți tovarăși de muncă. Astfel, uzina și-a asumat, între altele, obiectivul de primă urgență al ajutorării uneia dintre cele mai grav lovite uzine din județ : „Textila" din Sighișoara. A plecat la fața locului un colectiv de 20 de oameni pentru a repune în funcțiune o întreagă secție : aproape 200 de războaie scoase din mii. Colectivul acesta muncitoresc, condus de comunistul Kacso Boldiszar, a lucrat cîte 14—16 ore pe zi, cu toată ardoarea. Potrivit calculelor specialiștilor, o astfel de lucrare durează „normal" circa două luni și 

jumătate ; acuma a fost încheiată In 25 de zile.Abia reîntors acasă după greaua misiune sighișoreană, șeful de echipă și-a luat angajamentul de a monta zilnic cîte un război în plus.— Am fost întrebat — ne spune K. Boldiszar — dacă o să reușim. De ce să nu reușim 7 Probele la care am fost supuși în ultima vreme arată că fiecare în parte are resurse pe care nu și le cunoștea. Să-i fi văzut pe băieții mei cum au muncit la Sighișoara 1 De ce ? Era limpede pentru ei că de mîinile, de iscusința lor, depindea acum limitarea pagubelor, mai ales că era vorba de respectarea unor livrări la export. După părerea mea, fiecare comunist trebuie să lucreze astfel îneît ritmurile de muncă a- tinse în această perioadă să devină ritmuri obișnuite. De fapt, asta înțeleg eu prin „normalizare" : nu revenirea la normalul de ieri, ci atingerea celui de miine.
Ritmurile „zilei de miine* sînt prezente în conștiința tuturor comuniștilpr și exercită o puternică forță de atracție în toate colectivele de muncă. Cu un asemenea exemplu — unul din multele posibile — am făcut cunoștință și la uzina „Electro-Mureș". Vă mai amintiți secvențele de la televiziune din zilele inundațiilor 7 Aici, apele împotmoliseră totul : linii de forță, tablouri de comandă, utilaje. Refacerea uzinei părea imposibilă. Dar și aici, ca în toate locurile.. comuniștii au exclus „imposibilul". Aici, ca în atitea alte locuri, s-a lucrat în schimburi prelungite. Aici s-au pus în funcțiune, una după alta, 95 la sută din capacitățile de producție calamitate. Și, tot aici — rețineți — în prima decadă a lunii iunie, într-o uzină a cărei refacere părea imposibilă, s-a realizat un record de ritmicitate : 37,6 la sută.Așa precum, în atitea locuri, casele ce se înalță sînt mai trainice și im, luminoase decit cele luate de ape, și în uzinele și fabricile calamitate, ca. de altfel, pretutindeni, opera de refacere vizează atingerea unor parametri cantitativi și calitativi mai inalți decît înainte. Iar comuniștii, potrivit menirii lor, sînt din nou in frunte, îmbinînd prezentul cu perspectiva, potrivind „cărămida" așezată astăzi cu liniile de mîi- ne ale edificării economice și sociale....Dar cine poate desprinde acum toate concluziile, meticulos, „pe puncte" 7 Faptele sînt încă „pe șantier", in plină desfășurare ; mereu apar inițiative noi, se relevă fațete inedite ale conștiinței socialiste. Tocmai acest lucru este în aceste zile definitoriu pentru activitatea organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor : dinamismul și răspunderea, imprimate de necesitatea de a conduce cu mai multă clarviziune, energie și competență decit oricind, fiecare punct de pe vastul șantier al reconstrucției.

Victor VÂNTU 
Constantin PRIESCU 
Viorel SALAGEAN 
Lorand DEAKI

Fotografii : S. CRISTIAN
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TlNĂRÂ FAMILIE
INDUSTRIALĂ ÎȘI DEFINEȘTE

DIN EXPERIENȚA CENTRALEI INDUSTRIALE 
PENTRU CONSTRUCȚII NAVALE DIN GALATI

Creată cu mai bine de un fin tn urmă, o dată cu alte organisme economice similare, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R., Centrala industrială pentru construcții navale din Galați a preluat în mod efectiv conducerea activității tuturor unităților componente. In subordinea centralei intră șantierele navale din Galați, Constanța. Brăila, Oltenița, Giurgiu și Turnu Severin, Institutul de cercetări și proiectări pentru construcții navale (ICEPRONAV) și tlzina mecano-navală din Galați. Simplul fapt că toate aceste unități au preocupări asemănătoare a determinat b dată în plus necesitatea reunirii L,r intr-o unitate puternică din punct de vedere economic, capabilă să valorifice mai larg avantajele cooperării și specializării în producție și să soluționeze în condiții mai bune și mai economice problemele de proiectare, aprovizionare și desfacere, activitatea financiară și de planificare.Constituirea centralei navale n-a Însemnat o simplă preluare a sarcinilor de îndrumare și coordonare a activității unităților din subordine pe care le avea fosta direcție generală din Ministerul Industriei Con- strucțiilor de Mașini, ci o nouă concepție organizatorică, prin asumarea de atribuții și competențe mult lărgite, specifice oricărei unități cu gestiune economică proprie. Potrivit organigramei aprobate, aparatul centralei cuprinde 60 de salariați, număr care s-a dovedit suficient, cu toate că atribuțiile ei sînt multiple șl aria geografică a unităților sale destul de întinsă. Faptul că majoritatea salariaților provine din întreprinderile în subordine — inclusiv personalul de conducere — ne-a facilitat posibilitatea de a adopta un stil de muncă nou, caracterizat prin receptivitate față de cerințele producției, prin competență, perseverență și operativitate în rezolvarea problemelor. Am reușit astfel ca atribuțiile centralei, precizate prin statutul său, să fie bine delimitate, în contextul general al relațiilor centrală — întreprinderi neexistînd compartimente care să funcționeze în paralel sau a căror activitate să se suprapună.Dintre primele acțiuni întreprinse de consiliul de administrație al centralei fac parte integrarea fabricației și asimilarea unor noi tipuri de nave și insti ății, în vederea reducerii importurilor. De asemenea, au fost luate măsuri de unificare a tehnologiei de fabricație în toate șantierele navale din țară. Incepînd din octombrie anul trecut, centrala a preluat de la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și activitatea de aprovizionare din import cu materiale și utilaje. Mergînd pe linia degrevării întreprinderilor din subordine de unele sarcini indirect legate de procesul de producție, în cadrul centralei s-a organizat activitatea de ofertare și contractare a exportului de nave (alături de întreprinderea „Industrialexport" în calitate de comisionar), cît și de efectuare în comun cu organizația de comerț exterior a prospectării pieței externe. Am preluat, de asemenea, sarcina stabilirii condițiilor tehnice cu beneficiarii privind execuția navelor prototip și participarea la operațiuni de probe, omologare și predare. Bineînțeles, nu s-a scăpat din vedere sprijinirea directă, operativă și eficientă a unităților în realizarea sarcinilor de plan ce le revin.Din primele luni de la constituirea sa, centrala a urmărit cu insistență dezvoltarea activității productive a unităților, perfecționarea programului de fabricație a navelor maritime și fluviale. Avînd ca ghid programul de perspectivă privind dotarea flotei maritime și fluviale a țării noastre cu noi tipuri de nave și ținînd seama de progresele realizate pe plan mondial în construcția navală, am antrenat cadrele din șan-

Ing. Panait MELISARATOS
director general al centralei

ttere Inacțiunea de studiu șl analiză a planurilor de dezvoltare, scopul fiind stabilirea celor mai adecvate soluții care să asigure o organizare modernă și eficientă a procesului de fabricație și o capacitate de producție corespunzătoare sarcinilor de viitor. In acest sens, aș aminti studiul efectuat de centrala noastră în comun cu Ministerul Transporturilor, care propune obiective menite să ridice ramura navală Ia loc de frunte în domeniul construcțiilor de mașini. Deși studiul acesta a pornit de la analize realizate anterior de fiecare unitate în parte, el reușește acum să închege o perspectivă armonioasă, care are în vedere necesitatea ca întreprinderile centralei să se completeze reciproc în îndeplinirea sarcinii de a acoperi întreaga gamă de cerințe privind construcția de noi nave și reparațiile, atît pentru nevoile proprii, cît și pentru beneficiarii externi.Cît privește legăturile centralei cu întreprinderile în subordine, noi ne străduim — și considerăm că am reușit în mare măsură — să imprimăm un stil de muncă ce-și propune rezolvarea pe teren, tn deplină cunoștință de cauză și cît mai operativ a problemelor producției. Chiar dacă cheltuielile noastre de deplasare sînt mai mari, credem că nu greșim atunci cînd rezolvăm la fața locului probleme ce reclamă o maximă operativitate în luarea deciziilor. In general, cadrele din centrală se deplasează frecvent în unități, reprezentanții acestora fiind chemați cît mai puțin la sediul centralei. Aceasta ne-a permis adeseori să luăm măsuri eficiente, care au impulsionat rezolvarea unor probleme stringente ale producției. Aș a- minti, dintre acestea, asigurarea șantierelor navale cu piese furnizate de Uzina mecano-navală din Galați, a căror livrare cu întîrziere provoca înainte dereglări în procesul de producție. Tot operativ s-a acționat și pentru impulsionarea desfășurării lucrărilor de investiții planificate și darea lor în folosință la termen, asigurînd astfel condiții pentru lucrul pe timp de iarnă. S-au luat măsuri eficiente pentru reducerea cheltuielilor neeconomicoase, a consumului de materiale și a stocurilor supranormative. Au fost ajutate e- fectiv șantierele navale din Turnu- Severin și din Constanța în realizarea unor prototipuri de nave. în a căror execuție întîmpinau dificultăți. Specialiștii din cadrul centralei și ai institutului de cercetări și proiectări au acordat acestor unități asistență tehnică pentru rezolvarea urgentă a unor complicate probleme tehnice și organizatorice. Centrala a antrenat în această acțiune și Șantierul naval din Galați, care a trimis la fața locului oameni competenți, avînd o îndelungată experiență în construcția și montajul navelor, pentru a contribui la organizarea superioară a producției și a muncii, la promovarea unor procedee avansate de execuție.Firește, dezbatem în mod sistematic și eficient problemele majore ale activității eoonomice. Strădania noastră este de a asigura aplicarea în termenele stabilite a măsurilor și hotărîrilor adoptate, fiind convinși că în perfecționarea sistemului de control și urmărire a înfăptuirii sarcinilor trebuie să perseverăm cu și mal multă insistență.Dacă am amintit pînă acum numai

de aspectele pozitive ale activității centralei noastre, aceasta nu înseamnă că totul a mers perfecț. N-au lipsit, firește, anumite dificultăți de ordin tehnic și organizatoric, dar în măsura în care acestea depindeau de posibilitățile proprii, am acționat prompt pentru eliminarea lor. Consider însă că, în activitatea lor, centralele industriale — inclusiv centrala noastră de construcții navale — întîmpină încă unele greutăți a căror origine trebuie căutată în faptul că încă nu au fost reglementate toate problemele care privesc buna lor funcționare. Bunăoară, nu se pot exercita integral atribuțiile pe care le are centrala conform statutului a- probat Deși sediul nostru e la Galați. pentru rezolvarea multor probleme de ordin financiar sîntem ne- voiți să luăm legătura cu organele bancare centrale, din Capitală, deoarece sucursalelor locale nu li s-au acordat competențe lărgite, la nivelul celor pe care le are centrala.Considerăm, de asemenea, că este absolut necesar a se aplica noi metode de lucru in rezolvarea problemelor de aprovizionare tehnico-ma- terială. Ar fi util ca materialele dirijate, coordonate de ministere, să fie repartizate direct centralelor industriale pe baza planurilor și specificațiilor înaintate de acestea, așa cum se practică în relațiile cu Ministerul Industriei Metalurgice. în acest mod, pe baza repartițiilor emise global, pe centrală, am avea posibilitatea sa prezentăm furnizorilor desfășurătorul pe unități, eliminînd o serie de verigi Intermediare și de documente inutile și, ceea ce-i mai important, să sporim promptitudinea și operativitatea în aprovizionare.Sarcinile de mare răspundere ce-1 revin Centralei industriale de construcții navale în viitorul cincinal pun în fața colectivului nostru de muncă probleme deosebite. Iată de ce, în prezent, ne străduim să luăm toate măsurile pentru ca bilanțul rodnic al primului nostru an de activitate să fie întrecut de rezultatele și mai bune pe care le vom obține pînă la sfîrșitul acestui an și în anii vli-

Bin acest an, datorită timpului umed, în majoritatea unităților agricole există o mare bogăție de furaje. Firesc, în aceste zile, una din preocupările majore ale unităților agricole o constituie recoltarea și depozitarea cu grijă a nutrețurilor. Acum este timpul cind mijloacele mecanice, forțele manuale și mijloacele de transport să fie intens utilizate pentru ca trifolienele din prima și a doua coasă, fînețele naturale, ierburile din zona căilor ferate și rutiere, poieni de păduri și din alte surse să fie transformate în fîn sau nutrețuri însilo- zate de calitate superioară. Aceasta este tema raidu- lui-anchetă efectuat In județele Bacău, Maramureș și Hunedoara.Strîngerea și depozitarea unor cantități tot mai mari de furaje preocupă, în a- ceste zile, conducerile celor mai multe unități agricole din județul Bacău. In cele mai multe locuri, mă- Și Jude la
șurile organizatorice tehnice luate pe plan dețean au fost urmate rezultate bune. Astfel, cooperativele agricole Valea Seacă, Helegiu, Măgura, Roșiori, sute de țărani cooperatori lucrau la cositul trifolienelor, la transportul și depozitarea acestora. Dar, cu toate că în ultima săptămînă s-a putut lucra din plin la strîngerea furajelor, în unele cooperative această lucrare se amînă de la o zi la alta. Așa se face că, potrivit situației operative aflate la direcția agricolă, recoltarea primei coase la lucernă s-a făcut în proporție de numai 86 la sută, iar trifoiul a fost strîns numai de pe jumătate din suprafață. La cooperativele agricole Mărgineni, Filipeni, Odobești și in alte unități nici nu începuse cositul trifolienelor. Cit privește finul de pe pajiștile naturale, pînă la această dată nu s-a recoltat nici un hectar din cele 10 537 ha existente in județ. „Noi am luat toate măsurile posibile, am dat indicații și am urmărit îndeaproape mersul lucrărilor, ne spune ing. Nicolae Cojocar, responsabil cu baza furajeră la direcția agricolă județeană. Au e- xistat toate condițiile ca trifolienele să fie recoltate, dar treburile merg anevoios".Adevărul este că nu sînt

folosite toate " forțele mecanice și manuale de care dispun unitățile din județ, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii au 50 de cositori mecanice, un număr mare de greble rotative și alte utilaje. Din păcate, acestea nu sînt folosite aproape deloc. Cooperatorii din Dămienești, bunăoară, au contractat cu I.M.A. Fili- pești să recolteze 250 ha de lucernă. Dar contractul a rămas o simplă formalitate pentru că I.M.A. nu a trimis aici nici o cositoare. La cooperativa Coțofănești

Tn județul Maramureș sînt numeroase probleme de rezolvat în legătură cu recoltarea furajelor. Datorită inundațiilor, multe suprafețe cu furaje au fost mîlite. La cooperativa a- gricolă Copalnic — Mănăș- tur, consiliul de conducere a dispus cosirea lucernei, chiar și a celei puternic mîlite. pentru a asigura măcar la cea de-a doua coasă o producție bogată, de calitate. De asemenea, finul natural recoltat de pe terenurile joase va fi uscat pe locurile învecinate, mai

toate acestea recoltatul furajelor întîrzle. La cooperativa agricolă din Seini abia au fost trase citeva brazde cu coasa. „Nu avem cosași", spunea președintele cooperativei. Realitatea este că atît la Seini, cit și în alte cooperative agricole consiliile de cere, specialiștii nu din vreme măsuri zatorice hotărîte, care să stimuleze și să cointereseze cooperatorii în recoltarea grabnică a furajelor.O atenție deosebită tre-

condu- au luat organi- precise.

puțini

CUM DECURGE RECOLTAREA
FURAJELOR ÎN JUDEȚELE

BACĂU, MARAMUREȘr »

SI HUNEDOARA

cositoarea mecanică a sosit cînd mai . erau de recoltat doar două hectare de lucernă.Important este ca o dată cu cositul să se acorde a- tenția cuvenită uscării și depozitării finului. Or, la cooperativele agricole Scor- țeni și Urecheni lucerna este lăsată pe cîmp în condiții necorespunzătoare, depreciindu-se și împiedi- cînd creșterea celei de a doua recolte. La Scorțeni, unde s-a recoltat producția de pe 40 ha din cele 140 cultivate cu lucernă, fînui stă în brazdă. Președintele cooperativei, tov. Mihai Sarea, se plînge că nu are suficienți cosași și nici mijloace de transport suficiente. Dar în timp ce aici, ca șl la Ardeoani, lucerna stă nerecoltată dm lipsă de oameni, la I.M.A. Moinești zac nefolosite destule cositori mecanice și alte uti-

ridicate, ferind astfel furajele de eventuale deprecieri. Recoltarea fînețelor naturale a început și în alte cooperative agricole : Tg. Lăpuș, Ardusat, Să- pînța și altele. Totuși, pe județ, ritmul recoltării furajelor nu este satisfăcător. Pînă în ziua de 19 iunie, așa cum rezultă din situația operativă a direcției agricole județene, în cooperativele agricole prima coasă la lucernă a fost făcută doar de pe 34 la sută din suprafață, trifoiul de pe 14 la sută, iar ghizdeiul de pe 9 la sută. Sînt mult rămase în urmă la recoltarea furajelor cultivate cooperativele agricole din zona Lăpușului. Aici, din 21 de cooperative doar două au început coltarea lucernei. Si cooperativele din zona lui Someș, vegetația locurile necalamitate deosebit bogată.

I

buie să se acorde însiloză- rii producției de masă verde provenită din trifoliene, finețe naturale, proprii sau de pe zone ale căilor ferate și rutiere etc. Direcția a- gricoiă județeană va organiza pe pășunea model de la Recea o demonstrație practică privind însilozarea timpurie a masei verzi, la care vor participa reprezentanți din 68 de cooperative agricole din județ care au de însilozat 10 000 tone de furaje. Pentru a acoperi deficitul de nutrețuri acolo unde fînețele au fost calamitate, s-au luat măsuri de reînsâmînțare a unor suprafețe agricole cu porumb siloz și pentru masă verde. De asemenea, unele pășuni model de la Recea, Groși, din zona Sighetului și premontană, vor fi cosite, asigurîndu-se peste 1 800 tone de fin. Maramureșul dispune de peste 34 000 ha pajiști naturale.

proprietatea cooperativelor agricole. Important este acum ca să se treacă la strîngerea tuturor furajelor, folosindu-se din plin experiența oamenilor de pe aceste meleaguri, toate mijloacele de care dispun cooperativele agricole pentru recoltarea, uscarea șl depozitarea fînurilor, astfel ca fiecare cooperativă agricolă, flecare cooperator »ă aibă asigurate furajele pentru perioada de stabulație.Și in județul Hunedoara, suprafețele cu plante furajere și finețe naturale au fost diminuate simțitor din cauza calamităților. In cooperativele agricole din județ se depun mari eforturi pentru ca recoltatul furajelor de pe terenurile rămase In cultură să se facă în ccl mai scurt timp, fără pierderi. Majoritatea furajelov recoltate sînt așezate în clăi și pe suporți de lemn direct pe cîmp, mai ales a- colo unde terenul umed nu permite nici accesul căruțelor, remorcilor și altor mijloace de transport. Pentru acoperirea deficitului de furaje, unor coopiî' rative agricole, care au fcv4 afectate de inundații le-au fost repartizate suprafețe corespunzătoare din cadrul I.A.S.-urilor pe care cooperatorii le cosesc cu plata în natură. Un ajutor asemănător îl dau și cooperativele agricole din zona submontană care au excedent de finețe. Totodată se depun eforturi susținute pentru recoltarea finului de pe marginea căilor ferate, a șoselelor și drumurilor, incit deficitul provocat de calamități să poată fi a- coperit. Există convingerea că în ciuda greutăților mari provocate de inundații se va reuși ca hrana animalelor să fie asigurată pînă la recolta anului viitor. Cu toate aceste măsuri, îniă nu s-a intrat în ritm normal în ce privește recoltarea furajelor. Din totalul celor 1141 ha cu lucernă s-au recoltat pînă în prezent peste 1 000 ha, iar la trifoi 830 ha din cele 2 852 existente. Au fost recoltate, de asemenea, peste 200 ha cu finețe naturale. Timpul s-a îmbunătățit. îneît toate forțele trebuie folosite la cositul, strînsul și depozitatul furajelor.

La Centrala electrotermica Foto : S. Cristiande la Govora funcjioneazd prima turbinâ de 50 MW de construcție româneasca

(Urmare din pag. I)numărul capacităților la care parametrii tehnico-economici proiectați nu s-au atins în termenele prevăzute.Din planul pe acest an, au mai rămas de pus in funcțiune șase capacități de producție la care termenele de dare în exploatare au expirat, precum și alte peste 400 capacități cu termene la finele acestui trimestru și în trimestrele următoare. Un număr important de obiective urmează să fie date in exploatare la unitățile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini — 104 capacități, Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Petrolului și Ministerului Industriei Miniere și Geologiei — aproape 80 capacități, Ministerului Industriei Ușoare — 56 capacități, ca și în industria alimentară, în ramura energiei electrice, în industria materialelor de construcții șl în industria lemnului.Reducerea termenelor de dare în funcțiune și de atingere a parametrilor tehnico-economici proiectați capătă în prezgnt o importanță spo- ’•îtă, întrucît ea constituie și o cale de recuperare într-un termen cit mai scurt a pagubelor pricinuite de calamitățile naturale, de asigurare a condițiilor ca dezvoltarea economiei naționale să nu fie impietată. De a- ceea, este necesar să se acționeze cu maximum de operativitate și eficiență pentru refacerea cit mai grabnică a lucrărilor de investiții distruse de Calamități, astfel îneît să se evite înttrzierea dării acestora în exploatare, precum și pentru intrarea în func-

țiune înainte de termen a obiectivelor a căror producție este de mare importanță pentru realizarea planului pe acest an.La multe din șantierele care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din luna mai au fost luate măsuri pentru redresarea situației și asigurarea punerii în funcțiune a capacităților la termenele planificate. La Fabrica de ață de cusut Odorhei,

punere in funcțiune — trimestrul III a.c.Concomitent cu măsurile luate pentru ca uzinele care au suferit de pe urma inundațiilor să realizeze totuși intrările în producție la termenele prevăzute, preocuparea generală pentru atenuarea pagubelor provocate de inundații este ilustrată și de măsurile stabilite de către mulți beneficiari de investiții pentru devansarea

Intensificării ritmului denecesare execuție, care să asigure punerea in funcțiune a obiectivelor respective la noile termene. La fel, Ministerul Industriei Ușoare și-a propus punerea în funcțiune în avans — în luna august a.c. — a unor capacități de producție, ca, de exemplu, linia tehnologică de 1 500 tone porțelan de menaj din capacitatea de 5 500 tone planificată a intra în producție în

Este de evidențiat și preocu- constructorilor de pe șantierul

Gh. BALTA
Vasile GAFTONE 
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corespondenții „Scînîeii"

la Brașov se pregătesc

Fabrica de articole tehnice din cauciuc de la Brașov înscrie la concursul de admitere candidați (numai băieți) în vîrstă de pînă la 18 ani împliniți anul acesta, în vederea școlarizării la cursurile de zi pentru următoarele meserii: prelucrători de cauciuc și con- fecționeri de articole tehnice din cauciuc. De asemenea, se pot înscrie la concursul de admitere, care va avea loc între 6—14 iulie a.c., tineri pentru cursurile serale (ucenici salarizați). Cererile de înscriere, însoțite de certificatul de naștere (în original), adeverința de promovare a clasei a VIII-a șl certificatul medical, vor fi depuse la sediul Fabricii de articole tehnice din cau- ciuc-Brașov, str. Sportul popular nr. 1, pînă la data de 3 iulie a.c.

Repede înseamnă eficacitate!
de exemplu, avînd termenul de punere în funcțiune în trimestrul II a.c., la care au fost inundate utilitățile, pentru punerea în funcțiune se vor folosi unele soluții provizorii. La țesătoria de mătase „6 Martie" Sighișoara, prin măsurile luate, punerea în funcțiune planificată va fi realizată jn termen. Cazuri asemănătoare intilnim și la unitățile subordonate altor ministere. La uzina „Au- tomecanica" Mediaș, unde activitatea pe șantier a fost întreruptă datorită inundațiilor, pentru a nu se periclita dezvoltarea acestei uzine s-au luat măsuri ca, prin eforturile comune ale tuturor factorilor ce contribuie la realizarea investițiilor, să se recupereze răminerile în urmă și să se respecte astfel termenul planificat da

termenelor planificate de punere în funcțiune, asigurîndu-se astfel realizarea unei producții suplimentare față de cea prevăzută în această privință. este demnă de relevat preocuparea tuturor ministerelor titulare de investiții. Ministerul Industriei Materialelor de Construcții și-a propus să pună în funcțiune cu 1—3 luni înainte de termen un număr de 6 capacități pentru producția de cărămizi, țigle, placaj ceramic, geamuri la fabricile de la Turda. Tg. Jiu, Sibiu, Buzău, în această perioadă va fi obținută o producție suplimentară de 125 000 mp geam șlefuit, circa 12 000 tone var, 1,5 milioane țigle. 1,7 milioane cărămizi și peste 1,3 milioane placaje ceramice. S-au stabilit în același timp măsuri pentru asigurarea condițiilor

trimestrul II 1971 ; la țesătoria Teleorman și la țesătoria Lugoj s-au luat măsuri de grăbire a execuției construcțiilor, astfel incit să se devanseze punerea in_ funcțiune a 3 capacități context tății de globală turbosuflante și piese de schimb — la uzina „Hidromecanica"- Brașov, cu 3 luni mai devreme decit termenul prevăzut prin planul de stat. Devansări de circa 3 luni ale termenelor planificate de punere in funcțiune se preconizează și la Fabrica de frigidere Găești, cu o capacitate planificată în acest an de 35 000 frigidere cu compresor, la secția de segmenți de la Uzina de autoturisme Pitești și

din anul 1971 în 1970. în acest se înscrie și atingerea capaci- 285 milioane lei/an producție — agregate de transmisie,

altele. parea Sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, care s-au angajat grup de a fi datToate ventă a Și constructorii general al întregului popor pentru contracararea pagubelor provocate de calamitățile naturale și asigurarea condițiilor ca planul de stat pe acest an să fie întocmai îndeplinit. Recuperarea rămînerilor în urmă pe șantierele de construcții și devansarea punerilor in funcțiune la unele capacități de producție sînt posibile datorită măsurilor energice luate de ministere, centrale industriale și intre- prinderi, operativității cu care se soluționează și se urmăresc diversele probleme ce se ridică, precum și înaltului simț de răspundere al constructorilor și al celorlalți factori care contribuie la realizarea planului de investiții.în prezent, mal mult ca oricînd se impune cu necesitate ca efectivele de muncitori, utilajele și mecanismele de construcții, precum și materialele de construcții să fie cu multă grijă gospodărite și folosite. Va trebui să se renunțe la realizarea unor lucrări sau să se amîne execuția altora care nu prezintă urgență deosebită, iar mijloacele devenite disponibile să fie îndreptate cu precădere la obiectivele de producție cu termene de punere în funcțiune în acest an, precum și pentru satisfacerea celorlalte nevoi de reconstrucție șl reparare a bunu-

să dea in funcțiune încă un 170 MW peste cel planificat in exploatare în acest an. acestea sînt o dovadă eloc- modulul în care beneficiarii se alătură efortului

rilor distruse de calamități. In același scop, apare necesar să se treacă de urgență la contractarea acelor utilaje și instalații care condiționează darea în funcțiune la termen a unor capacități și care pînă in prezent nu au fost contractate, să se examineze in med aprofundat posibilitățile de livrare la termen și chiar în devans a unor utilaje și instalații strict necesare punerilor în funcțiune la unele capacități de producție. Uzinele furnizoare care au restanțe în livrarea unor instalații și utilaje trebuie să ia măsuri pentru limitarea întîr- zierilor și să livreze cit mai urgent echipamentele contractate. Este necesar să se treacă de urgență la rezolvarea acestor probleme, întrucît orice tergiversare creează greutăți pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor și punerea la timp în funcțiune a obiectivelor.Nu încape îndoială că, urmărind atent și analizînd în continuare cu simț de răspundere situația fiecărei capacități de producție prevăzută să fie dată în funcțiune în acest an. titularii și beneficiarii de investiții vor găsi, împreună cu constructorii, furnizorii de utilaje, cu proiectanțil, precum și cu celelalte organe de planificare și de finanțare, posibilități concrete de înlăturare a neajunsurilor, acolo unde acestea mai există, șl de reducere a termenelor de dare în funcțiune. Conlucrînd strîns în acest scop, factorii angajați în procesul de realizare a investițiilor vor putea raporta cu mîndrle că au îndeplinit cu succes sarcina de mare răspundere trasată de partid, de a contribui pe toate căile la creșterea eficienței economice a investițiilor.

PENTRU TINERII
J —

ABSOLVENȚI

A 8 CLASE

ELEMENTARE

Școala profesională „Republica" din București înscrie, pînă la data de 5 iulie a.c., tineri absolvenți a 8 clase elementare, în vîrstă de 15—18 ani, cu domiciliul în București și în fosta regiune București, în vederea școlarizării pentru meseriile electrician, strungar, lăcătuș-mecanic, laminator- țevi, trefilator-trăgător, ter- mist-tratamentist și frezor. Durata de școlarizare este de 2 și 3 ani. Cei interesați pot solicita relații la secretariatul școlii din Bd. Muncii nr. 256 (accesul — cu tramvaiele 23, 24 și mașina 79). între orele 8—14 se pot obține informații la telefonul 43 00 35.
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AZI SE DESCHIDE LA MAMAIA

Festivalul
*

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului Republicii Socialiste CehoslovacePRAGA

international al filmului
de animație

Litoralul românesc 
găzduiește, incepînd 
de astăzi, o manifesta
re cinematografică de 
prestigiu : cel de-al treilea Festival inter
național al filmului de 
animație de la Mama
ia (23—28 iunie,) fes
tival organizat bienal, 
alternativ cu reuniu
nea similară de la An
necy, Franța, l-am 
solicitat directorului 
festivalului de la Ma
maia, MARIN Pt- 
RIIANU, secretarul ge
neral al AS1FA, să 
răspundă la citeva în
trebări privind obiecti
vele acestei confrun
tări artistice.— Aș vrea să remarc, în primul rînd, interesul de care se bucură festivalul nostru pe toate meridianele — ne-a spus in
terlocutorul. Au fost înscrise în concurs 104 filme din 26 de țări (incluzînd România). Pe lîngă delegațiile o- ficiale, creatori ai a- proane tuturor filmelor din competiție, reprezentanți ai presei și televiziunii din 28 de țări, și-au anunțat sosirea — prin intermediul O.N.T. — circa 150 de realizatori de peste hotare, dornici să ia parte la acest schimb de experiență în domeniul cinematografului de animație. Amploarea confruntării — faptul că vor fi trecute în revistă pelicule aparținînd u- nor școli și personalități de incontestabilă notorietate, ca și unor autori cu mai mică experiență, în curs de afirmare pe firmamentul filmului de animație — conferă festivalului caracterul unei reuniuni nu numai larg reprezentative, dar și deosebit de promițătoare sub raportul contribuției sale la dezvoltarea celei de-a 7-a arte.

—Spațiul nu ne 
permite să discutăm 
despre toate filmele 
care vor fi prezentate 
ți — fiind vorba des
pre un concurs — a- 
precierile ar fi, oricum, 
premature. Ce ne pu
teți spune, totuși, des
pre peliculele selec
ționate pentru acest 
festival ?— In genere ele răspund devizei festivalului de la Mamaia :„Imaginația omului în slujba umanității !“. Selecțiile din cele 26

de țări includ, în mod firesc, pelicule din toate genurile, diferite între ele ca stil, tehnică, orizont tematic, destinație. Basmul tradițional coexistă, în programul festivalului, cu filmul de atitudine care abordează — cu mijloace specifice — o problematică acut contemporană, după cum filmul satiric coexistă cu cel de inspirație lirică sau folclorică, cu meditația filozofică ori cu filmul publicitar etc. La startul concursului se aliniază, evident, reușite certe ca și filme situate pe trepte diferite ale semnificației și realizării artistice. Selecția- românească, alcătuită din filmele „In pădurea lui Ion" (de Adrian Pe- tringenaru), „Pe un picior de plai" (de Stefan Munteanul, „Defect" (de Virgil Mocanul, „Altă scufiță roșie" (de Geta Bră- tescu), „Fascinație" (de Sabin Bălasa). „Calomnia calomniei" (de Bob Călinescu), „Gardul" (de Gelu Mu- reșan), „Pe un perete" (de Ion Truică), „Grădină" (de Tatiana Apahideanu), „Bună dimineața, povești" (de Luminița Cazacu), va oferi, sper, juriului internațional, creatorilor de peste hotare și publicului care va asista la proiecții posibilitatea de a-și forma o imagine asupra preocupărilor și direcțiilor de dezvoltare ale cinematografului nostru de animație. Pentru realizatorii din cadrul studioului „A- nimafilm", festivalul va constitui, sînt convins, prilejul unor comparații și delimitări edificatoare, al aprecierii exigente a propriei activități, prin prisma și în contextul realizărilor obținute de colegii din celelalte țări. In acest sens, aș sublinia, pe lîngă caracterul competitiv, caracterul de lucru al festivalului de la Mamaia.
— V-ați referit la 

furtul internațional, la 
competiție. Ce premii 
vor fi acordate ?— Juriul internațional — prezidat de Ion Popescu Gopo și cu- prinzînd cineaști și critici din Uniunea

Sovietică, S.U.A., Franța, Polonia, Italia și România — va avea sarcina de a decerna, ex aequo, cei cinci „Pelicani" de aur, precum și celelalte distincții ale festivalului. Anul acesta va fi conferit și un premiu special acordat de Centrul internațional al difuzării literelor și artei prin cinematograf (CIDALC). Palmaresul și distincțiile respective sînt menite să consacre valorile autentice, să stimuleze orientarea cinematografului de animație spre teme de largă respirație umanistă.
...Referindu-se, in 

continuare, la manifes
tările din cadrul fes
tivalului care începe 
azi, interlocutorul a 
menționat, intre altele, 
faptul că la Mamaia 
vor fi prezentate și 
filme hors-concours, 
(intre care „Sărutări", 
de Gopo), precum și 
o retrospectivă-omagiu 
dedicată creației regre
tatului maestru ceho
slovac al filmului de 
păpuși, Jiri Trnka. Vor 
avea loc, de asemenea, 
ședința consiliului de 
administrație ți aduna
rea generală a Asocia
ției internaționale a 
filmului de animație 
(ASIFA).La Mamaia deja oaspeții, tispiciul cinematografului ...........................Constanța, de vară și „Perla" din s-au înălțat drapelele de stat ale țărilor participante și emblema festivalului — „Pelicanul alb". In prima zi sînt programate filme din Anglia, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada. Cehoslovacia, Cuba, Danemarca, Iugoslavia, Italia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și România.

au sosit Pe fron-„Republica" din teatrului hotelului Mamaia,

Pelicanul, simbol al 
competițiilor cinemato
grafice de la Mamaia, 
marchează un eveni
ment ale cărui e- 
couri și-au afirmat 
pregnanța încă din pe
rioada ce a premers 
deschiderii de azi, a- 
vind "toate condițiile 
pentru a se impune 
ca un festival interna
țional al filmului, sor
tit unei durabile ți rod
nice tradiții.

D. COSTIN
1 —
i ■■■-.. ■-... ....

I t V
J 18,00 Microavanpremiera. 18,051 Sub semnul profesiunii — Emi-
i siune pentru tineret. 18,45 Stu-
) dioul artistului amator : Schița
i „C.F.R." de I. L. Caragiale în in-
ț terpretarea actorilor amatori de la
L Clubul Sindicatului Sanitar din
’ București ; „Avaria" — film pro-
î ducție a cineclubulul IDEB ; Mo-
t ment folcloric sucevean. 19,15

Anunțuri — publicitate. 19,20 1001

de seri — emisiune pentru cel 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector. 20,15 Seară de tea
tru : „Mizantropul" de Moliere — 
producție a Televiziunii franceze 
în colaborare cu Odeon — Thea
tre de France. 22,10 Polivalențe 
muzicale. Iși dau concursul : Ste
la Popescu, Ion Dichiseanu, Anda 
Caropol, Melania Cîrje, Radu 
Stoenescu. 22,35 Cronica literară : 
Al. Piru despre volumul de ver
suri „Tușiți" de Marin Sorescu ; 
Aurel Martin despre volumul „Se- 
mănătorismul“ de Z. Ornea. 22,50 
Telejurnalul de noapte. 23,00 în
chiderea emisiunii.

I

a Marii Adunări NaționaleStimate tovarășe președinte,Aflînd cu mîhnire știrea despre pierderile de vieți omenești și pagubele cauzate de catastrofa de la mina Dukla din Moravia de Sud, vă exprimăm dumneavoastră, guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și familiilor îndoliate, sentimentele noastre de profundă compasiune și sincere condoleanțe. a plecat în Suedia• Subiect pentru o schiță
PITOL — 9,15; 11,30; 14
18,45; 21.
• Dreptul de a te naște : PATRIA

------- ■■ 16,30; 19; 21,15, A-
________________ — 20,30, SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bl- 

-lete — 3329); 20,15 (seria de bilete
— 3358).
• Aventurile lui Juan : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, FESTI
VAL — 9; 12; 15,15; 18; 20,45, GRA
DINA DOINA — 20,30, GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
• Jurnalul unei cameriste : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Străinii : REPUBLICA — 8,45;
10,45; 12,45; 14,45; 17; 19,15; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45;
14,45; 16,45; 19; 21, GRADINA FES
TIVAL — 20,15, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Vinătorul de căprioare : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 10; 15,30; 18; 20,30.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) : 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto :
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorul : LUMINA — 
9—14,15 In continuare ; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Asterix și Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Program de documentare In 
premieră : TIMPURI NOI — 19—21 
în continuare.
• Misteriosul X din Cosmos : EX
CELSIOR —9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30.
• Afurisitul de bunic : GRIVIȚA 
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
Î, Danslnd Sirtaki : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 

20, GIULEȘTI — 18; 20,30.
• Dragă Brigitte : GIULEȘTI — 
10; 15,30.
• Adelheid : BUZEȘTI — 15,30.
• Operațiunea Leontine : BU
ZEȘTI — 18, la grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 18. la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18; 20.30.
• Ferestrele timpului : MOȘILOR 
— 15,30.
• 24 — 25 nu se înapoiază : DA
CIA — 8.45—20.30 în continuare.
• Așteaptă ptnă se întunecă: 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la gră
dină — 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Inimă nebună, nebună de le
gat : UNIREA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : lira — 
15,30: 18.
• Freddy șl cîntecul preriei : 
GRĂDINA LIRA — 20,30.
• Catifeaua neagră : DRUMUL 
SĂRII — 15,15.
e Jocul care ucide : DRUMUL 
SĂRII — 17,45; 20,15.
• Warlock : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,30.
• Castelul condamnațllor : CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20.
• Noapte cu ceață : PACEA — 
16; 18; 20.
• Răpirea fecioarelor : CRlNGAȘI 
— 15.30; 18; 20.15.
• My fair lady: VIITORUL — 
15,30: 19.
• Marile vacanțe : AURORA — 
9; 11; 13; 18; 20, la grădină — 20,30, 
TOMTS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15, 
la grădină — 20,30, FLAMURA — 
11; 16; 18.15: 20,30.
• Visul domnului Gentil : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Profesioniștii : MUNCA — 10; 
16; 18; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Bănuiala : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20.30.
• Cei 1 000 de ochi al doctorului 
Mabuse : ARTA — 15; 17,45, la gră
dină — 20,15.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : VI- 
TAN — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.

L — 9; 11,30; 14; 16,3i 
) RENELE ROMANE
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ION GHEORGHE AAAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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teatre
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Travesti 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie In crengile de 
sassafras — 19,30.
• Teatrul Gluleștl (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Omul care a 
văzut moartea — 20.
• Teatrul „C. Tănase« (sala Sa
voy) : Nicuță... la Tinas* — 19,30.
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După ce a căzut
cortina

CORESPONDENTA din mexic de la valentin paunescu

Cel mai frumos stadion din lume, Azteca, stă acum gol, pustiu, sub ploaia măruntă de vară mexicană. Marele spectacol s-a terminat, actorii și publicul au plecat. „Mexico ’70“ a trecut în scurta, dar zbuciumata istorie a „Cupei Jules Rimet".Ce Ioc a ocupat „Mexico ’70" în această istorie ? Ce a însemnat pentru dezvoltarea sportului rege ? Este Brazilia învingătorul necontestat ? Iată citeva dintre întrebările apărute în prima zi după încheierea „El Mundialului".Pentru foarte mulți oameni din lumea fotbalului, „Mexico ’70“ înseamnă încheierea unui ciclu chiar dacă privești problema numai sub aspectul său formal. Cariera „Cupei Jules Rimet" s-a încheiat, „Războiul de 40 de ani" dus pentru obținerea sa definitivă dînd cîștig de cauză sud-ame- ricanilor. In treacăt fie spus, nimic și nimeni nu poate descrie mîndria și orgoliul satisfăcut al brazilienilor, iar aprecierile privind jocul oamenilor lui Mario Zagalo în finală încep cu „genial" și se încheie cu „divin". Bineînțeles, aceste aprecieri aparțin aproape în întregime suporterilor jucătorilor cariocas. Pînă și fostul antrenor al naționalei braziliene, Joao Saldanha. în comentariul pe care-1 semnează in revista mexicană „Esto", a pierdut măsura în calificarea jocului foștilor săi elevi. „Niciodată Brazilia nu a jucat mai bine o finală de campionat mondial, niciodată jocul său nu a fost atît de incredibil. Jucătorii noștri au spulberat, pur și simplu, orice încercare de a fi opriți în drumul spre cucerirea definitivă a «Cupei»".Nimic de zis în ce privește spulberarea „Squadrei Azzurra", dar și noi putem zice că niciodată nu am văzut echipa Italiei jucînd atît de slab, completamente contrar principiilor sale proprii în ce privește apărarea. Era surprinzător să vezi cum reprezentanții fotbalului care a inventat apărarea aglomerată, „betonul", jucătorul „libero", nu aplicau nimic din toate acestea în cel mai important meci pe care-1 jucau de mai bine de 25 de ani. Dacă o echipă a jucat aglomerat, practicînd un dur mărcii doia-caj „om la om", apărindu-se șapte, opt oameni, avînd numai „ambasadori" în cîmpul advers, ceasta a fost Brazilia.Discutînd acest lucru ajungem, fapt, la esența tehnico-tactică a cestul turneu final. Privind lucrurile în general, se poate spune că a fost un turneu final al jocului închis, cele mai multe dintre cele 16 finaliste luîndu-și toate măsurile pentru a avea o apărare sigură, majoritatea acțiunilor purtîndu-se la mijlocul terenului, unde s-a operat cu pase multiple pînă cînd era găsită (sau creată) breșa în sistemul defensiv al adversarilor. Doar în două partide (R.F. a Germaniei—Italia și Brazilia—Italia) s-a jucat deschis și bilanțul a fost de 12 goluri, învingătoare fiind formațiile cu atacanți mai buni.Tehnica individuală, tehnica de joc și pregătirea fizică au fost elementele esențiale cu care s-au impus echipele. Desigur, condițiile specifice de climă și altitudine ale țării organizatoare au jucat un rol determinant în impunerea pe prim plan a calității

de a-

de ordin tehnic a jucătorilor. Men- ționind acest lucru, să amintim că atît din punct de vedere tehnic, cit și sub aspectul pregătirii fizice, fotbaliștii români au fost printre cei care s-au bucurat de bune aprecieri (Helenio Herrera,, de pildă, trecea echipa României printre cele mai bine pregătite din punct de vedere fizic — locul șase — și în deosebit progres tehnic și tactic, notînd, totodată, minusurile de ordin moral). Dar tot atît de evident a fost că pe parcursul competiției echipele europene au plătit un greu tribut atît altitudinii, cit și căldurii, cea mai lezată dintre ele fiind reprezentativa R.F. a Germaniei.Dacă vrem neapărat să scoatem la suprafață un principiu de ordin tactic, ceva nou la acest turneu final de campionat mondial, acest ceva se concretizează într-o poveste veche, dar mai bine făcută acum de către toate echipele participante și mai ales de cele bune : continuul schimb de locuri efectuat de jucători pe teren, „dispariția" posturilor fixe. Este cert acum că în fotbalul de mare performanță nu mai există jucători specializați și că fiecare component al unei formații trebuie să știe să joace efectiv pe postul pe care-1 duce, la' un moment dat, desfășurarea • întrecerii. Implicită este, prin aceasta, și continua mișcare în teren, travaliul enorm pe care trebuie să-1 efectueze fiecare dintre cei unsprezece. Finala, deși nu poate fi considerată o partidă etalon (meciul R.F a Germaniei—Italia rămîne vîr- ful competiției), are totuși darul să demonstreze ceea ce era de demonstrat din acest punct de vedere : două dintre cele cinci goluri ale întâlnirii au %fost marcate de... apărători : Gerson și Carlos Alberto, iar pe parcursul meciului i-am văzut adesea pe Carlos Alberto raldo acționînd în deplină de cauză ca aripi, iar pe Pele sau Jair ca mijlocași.Este Brazilia învingătorul de necontestat al acestui turneu final ? Da, da, pentru că nimeni nu poate să conteste valoarea tehnică a triplei campioane mondiale, forța atacului său, ca și caracterul mai complet al jocului pe care-1 practică. Tînărul său antrenor, Mario Zagalo, a optat de la început pentru un joc de așteptare, pentru apărare merată, bazîndu-se în atac pe citatea extraordinară a celor stele

O delegație a Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, președintele M.A.N., a plecat luni dimineața în Suedia, unde, la invitația Riksdagului suedez, va face o vizită oficială. Din delegație fac parte Aurel Vijoli, președintele comisiei economico-financiare a M.A.N., Gheorghe Roșu, președintele Consiliului popular județean Bacău, acad. Andrei Oțetea, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă, Lina Ciobanu, președintele Consiliului popular al sectorului II al municipiului București, Gelu Kahu, directorul Institutului de cercetări și proiectări navale din Galați.La plecare, pe aeroportul București—Otopeni, delegația a fost condusă de Mia Groza și Gheorghe Ne- cula, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, A- lexandru Sencovici, Dumitru Coliu, Gheorghe Vasilichi, Dumitru Balalia, Traian Ionașcu — președinți de comisii permanente ale M.A.N., Iuliu Fejes și Ion Mărgineanu, secretari ai M.A.N., de deputați, funcționari superiori în M.A.N. și M.A.E.Era prezent Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București.
★STOCKHOLM 22 — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu trans-

mite ; Luni a sosit la Stockholm delegația parlamentară română condusă de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Riksdagului, va întreprinde o vizită oficială în Suedia.Pe aeroportul Arlanda — împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări — oaspeții români au fost întâmpinați cu cordialitate de Henry Allard, președintele celei de a doua camere a Riksdagului, Paul Jansson, deputat în prima cameră, Sune Johansson, secretar general al celei de-a doua camere și de alte oficialități. Au fost, de asemenea, prezenți’ Eduard Mezincescu, ambasadorul României la Stockholm, și membri ai ambasadei.în seara aceleiași zile, președintele celei de-a lui, Henry n.Lmu, a „„ „„„ „în cinstea delegației Marii Adunări Naționale. Au participat numeroși deputați suedezi, oameni de artă și cultură, conducătorii unor întreprinderi industriale și firme comerciale, ziariști.Cu acest prilej, președintele Marii le, Ștefan Voitec, continua întărire a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Suedia și România, dintre parlamentele din cele două țări, pentru pace și securitate în lume.

doua camere a Riksdagu- AMard, a oferit un dineu
firme comerciale,Henry Allard șî Adunări Naționa- au toastat pentru

întoarcerea de la Budapesta
a ministrului afacerilor externeLuni seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Budapesta, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, care a luat parte la Consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, în legătură cu examinarea problemelor actuale privind pregătirea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.La sosire, pe aeroportul Otopeni, se aflau membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, precum și

Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Un-, gare la București, și membri ai ambasadei.La plecare pe aeroportul Fefrihegy au fost prezenți Peter Janos, Ministrul afacerilor externe al R. P Ungare, Gyenes Andras, locțiitor SI ministrului de externe, și alte persoane oficiale. Au fost de față, de asemenea, Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, și membri ai ambasadei.
Cronica zilei

(Agerpres)

fl||OI3|||QEiBIBIIIIIIII
(Urmare din pag. I)juridică temeinică, cuprinzătoare — ne răspunde tovarășul Stelian Nițu- lcscu, președintele Asociației juriștilor. .Avînd drept principală sarcină popularizarea legilor și prevenirea infracțiunilor. Asociația juriștilor, prin cei aproape 14 000 de membri ai săi, iși propune să contribuie din plin la formarea conștiinței juridice socialiste, la înțelegerea și asimilarea deplină a legilor, privită nu numai ca o chestiune de cunoaștere individuală, ci și de mobilizare a opiniei publice împotriva abaterilor de Ia lege, de creare in sinul acesteia a unei trăsături dominante în sensul respectării legii. Pe viitor vom căuta să eliminăm unele lipsuri care mai există încă în raporturile noastre cu celelalte organizații obștești cu atribuții în domeniul formării și mobilizării opiniei maselor, legături ce trebuie intensificate. Avem însă nevoie de un sprijin mai mare din partea mijloacelor de informare cum sint presa, radioul și televiziunea — care pot organiza dezbateri și consultații cu participarea celor mai competenți specialiști.In sprijinul aceleiași idei se pronunța și tovarășul Ștefan Costăchescu, judecător la Tribunalul Suprem, pre- cizind că o asemenea activitate trebuie să reunească participarea largă a tuturor cadrelor de juriști, inclusiv a avocațiior și jurisconsulților, spre deosebire de situațiile anterioare cînd ponderea principală o dețineau judecătorii și procurorii. „In același timp — opina domnia-sa — prezența periodică, susținută a juriștilor în coloanele presei centrale și locale este imperios necesară".In sensul adoptării unor ample măsuri care să răspundă cerinței de informare periodică a tuturor "etățenilor, de concentrare in acest scop a forțelor și mijloacelor într-o acțiune unitară. întîlnim preocupări susținute la Ministerul Justiției și la Procuratura Generală. Aici facem cunoștință cu imaginea de ansamblu a activității de popularizare desfășurată de judecători și procurori. Accentul se pune îndeosebi pe acțiunile specifice instanțelor — judecăți la fața locului, procese cu publicitate lărgită, punerea în discuția colectivului a celor ce au săvîrșit fapte cu caracter antisocial și prelucrarea hotă- rîrilor judecătorești definitive. Dar dacă majoritatea instanțelor iși îndeplinesc operativ și eficient sarcinile

— evidențilndu-se cele din județele Tulcea, Vaslui și Suceava ' — in altele lucrurile nu stau tocmai bine. La Sălaj, Bistrița-Năsăud și Vran- cea, de exemplu, activitatea de popularizare a legilor și prevenire, de prevenire a infracțiunilor, se desfășoară neorganizat. .In astfel de cazuri, conducerea Ministerului Justiției a preconizat ample măsuri de „activizare" a instanțelor respective, prin acțiuni ale corpului de inspecție și ale direcției instanțelor civile.„Procuratura — ne spune tovarășul Augustin Alexa, procurorul general al Republicii Socialiste Româ

adjunct al șefului I.G.M. — miliția are în activitatea de popularizare a legilor un obiectiv de prim rang, materializat într-o suită de acțiuni vizînd cunoașterea și respectarea legilor : prelucrarea actelor normative în instituții și întreprinderi sau în adunări cu cetățenii, sesizarea conducerilor organizațiilor socialiste și obștești cu privire Ia cauzele unor fenomene infracționale, ca și indicarea măsurilor preventiv-asanatorii respective, informarea periodică a cetățenilor cu privire la conținutul și căile de respectare a legilor".Activitatea desfășurată de organele

Fiecare cetățean- 
cunoscător si apărător 

al legii!
nia — prin natura activității sale, de asigurare a respectării legalității socialiste, este legată nemijlocit de desfășurarea unei intense munci educatiw-preventive. Dînd viață recentelor indicații date de conducerea de partid, organele procuraturii au desfășurat numeroase acțiuni de popularizare. Iată numai un exemplu, din atitea altele: procuratura municipiului București a organizat un număr de peste 170 de acțiuni de popularizare a Decretului nr. 153, ceea ce reprezintă îndeplinirea, cu maximum de operativitate, a sarcinilor ce i-au revenit".Aceeași activitate susținută ni se relevă și la Inspectoratul General al Miliției. „Organ care în realizarea sarcinilor sale folosește drept principală metodă convingerea și educația — ne spune colonelul Octavian Pop,

Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, ale Ministerului Afacerilor Interne se adresează, desigur, întregii populații, de toate preocupările și virstele. Așa cum însă foarte just au subliniat interlocutorii noștri, o a- tenție specială ar trebui acordată formării tineretului in spiritul cunoașterii și respectării legii, făurirea conștiinței juridice socialiste fiind parte integrantă a procesului general de instruire, a cărui deplină reușită este determinantă pentru viitorul țării. In sistemul complex al educației tineretului, un rol de prim rang revine — și în sfera juridico-cetățenească — școlii, ansamblului mijloacelor sale de influențare. Acolo unde au existat preocupări serioase în această direcție, rezultatele sînt evidente. La liceul „Gh. Lazăr", de exemplu, sonda-

jul întreprins ne-a dovedit că majoritatea elevilor clasei a XlI-a înțeleg . spiritul legilor și rolul fiecăruia dintre ei in asigurarea legalității. „Noi — ne spune profesorul Victor Iliescu, directorul liceului — am acționat imediat, ori de cite ori au apărut reglementări noi, concepînd expuneri sub formă de dialog întrs clasă și profesor. Acesta trebuie să îmbine tehnicismul normelor legale cu finețea aspectelor pedagogice și etice, pentru a stimula receptivitatea elevilor, pentru a-i ajuta să desprindă nu numai litera legii, ci in- săși cerința respectării ei".Exemplul liceului „Gh. Lazăr" probează — poate nu deplin, dar convingător — ce rezultate se pot obține atunci cînd există preocupări intense în sensul valorificării mijloacelor instructiv-educative de care dispune rețeaua de învățămînt. Adevărul este însă că nu sînt prea multe școlile unde eforturile depuse să se ridice la un asemenea nivel. Nu peste tot întreaga gamă de activități consacrate educației cetățenești a elevilor — orele de dirigenție, învățămîntul politic, adunările organizațiilor de pionieri și U.T.C. — este mînuită cu eficientă. Cu toate încercările de a iniția în cadru] școlilor discuții, cu participarea unor juriști de prestigiu, frecvența acestor acțiuni este încă scăzută. Dată fiind importanța și complexitatea problemelor ridicate de activitatea desfășurată în rindul tineretului, acestea presupun o discuție mai amplă, de ce va constitui tema ticol.Ce concluzii se pot __ ____ rre la ansamblul măsurilor luate scopul asigurării unei temeinice cunoașteri a legilor de către toți cetățenii ? Pentru a înlătura neajunsurile de pînă acum, una din căile fundamentale de acțiune o constituie concentrarea forțelor și mijloacelor a- fectate acestui scop Ia nivelul forurilor centrale șl al organelor locale. Orice dispersare și fărimitare a eforturilor nu poate fi de natură să contribuie la realizarea obiectivelor propuse. aceasta confirmind incă o dată justețea indicațiilor de mare însemnătate ale conducerii de partid și de stat în domeniul întăririi continue a legalității socialiste, ridicării conștiinței socialiste Ia nivelul impus de actualul stadiu de dezvoltare a societății socialiste formării unei viguroase și active opinii cetățenești. ___

sine stătătoare, unui viitor ar-trage cu privi- in

sau Eve- cuiioștință Rivelino,

aglo- efica- patru Jair, Pele, Tostao și Rivelino — sprijiniți din spate de Gerson sau Clodoaldo.Și cu asta să încheiem ultima relatare de aici, din Ciudad de Mexico, orașul care timn de 22 de zile a fost capitala fotbalului mondial.N. R. In finalul transmisiei asupra meciului Brazilia — Italia, a- tunci cînd telespectatorii se așteptau mai puțin, trimisul televiziunii, C. Țopescu, iritat, pare-se, de unele critici, a adus, pe un ton răstit, reproșuri și acuzații unor cronicari sportivi, care, chipurile, stau tot timpul încruntați, în ciuda comportării bune a echipei noastre. Este imposibil de înțeles și de admis felul in care lelecronicarul (depășin- du-și rațiunile pentru care se află la o distanță de mii de kilometri de țară, pus pe soluționarea „excesiv de operativă" —■ în contul televiziunii — a unor nemulțumiri personale, a comunicării unor impresii de natură strict subiectivă), a înțeles să rețină atenția concentrată a sute de mii de telespectatori cu acuzații neavenite, rostite intr-un moment care nu le justifica în nici un fel.Nu de mult, ziarul nostru a lăudat, atunci cînd a fost cazul, transmisiile sportive. Ceea ce nu înseamnă că putem trece cu vederea manifestări publice nepotrivite, ieșiri necontrolate, care provoacă o impresie penibilă telespectatorilor.

Luni dimineața, In aula Academiei de științe agricole și silvice, au început lucrările celui de-al VI-lea Simpozion internațional privind lucrările de bază ale cercetare științifică noastră colaborează socialiste în cadrul Berlin.La simpozion iau știință din Bulgaria, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.
★întreprinderea unională de comerț exterior Medexporț din Moscova și reprezentanța comercială a Uniunii Sovietice la București au deschis luni dimineața, în holul mare al Facultății de medicină din București, o expoziție tehnică. Expoziția, care ră- mîne deschisă pînă în ziua de 1 iulie, cuprinde instalații medicale, instrumentar sanitar și medicamente produse în U.R.S.S. Au rostit alocuțiuni, cu prilejul inaugurării, G. I.

solului, temă de la care țara cu celelalte țări convenției de laparte oameni de Cehoslovacia,

Nikolaev, reprezentantul comercial al Uniunii Sovietice la București, și Barbu Rădulescu, director general în Camera de Comerț.
★Continuîndu-și turneul in țara noastră, grupul de soliști ai Teatrului de Operă și Balet din Tirana au prezentat, luni seara, un nou spectacol în sala Ansamblului artistic U.G.S.R. din Capitală.Au asistat Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. funcționari superiori din M.A.E., oameni de cultură și artă, un numeros public. Au fost prezenți Peci Mandi, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Albania la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Academician VICTOR VĂLCOVICI |

La 21 iunie a.c. a încetat din viață academicianul Victor Vâlcovici, om de știință emerit, personalitate științifică de reputație internațională.Născut la 21 septembrie 1885 în o- rașul Galați, Victor Vâlcovici a urmat cursurile Facultății de științe din București între anii 1903—1907.Teza sa de doctorat, despre teoria jeturilor, susținută Ia Gottingen, a avut un răsunet deosebit în lumea științifică. Reîntors în țară, Victor Vâlcovici a desfășurat o bogată și prestigioasă activitate didactică, functioning ca profesor titular la catedra de mecanică a Universității din Iași, rector al Institutului politehnic din Timișoara, iar din 1930 în calitate de profesor, titular al catedrei de mecanică a Universității din București.Desfășurată pe o perioadă de 60 de ani, activitatea științifică a lui Victor Vâlcovici cuprinde un număr impresionant de lucrări științifice. El este

fondatorul teoriei mișcărilor fluide cu vîrtej constant și autor al unei noi teorii a aluviunilor.Pentru merite deosebite pe tărîm științific și didactic, Victor Vâlcovici a fost distins cu ordine și medalii.Prin încetarea din viață a academicianului Victor Vâlcovici, știința românească înregistrează o dureroasă pierdere. Academia Republicii Socialiste România Ministerul învățământului
★Corpul defunctului se află depus în holul Institutului de matematică al Academiei Republicii Socialiste România din Calea Griviței nr. 21. Publicul are acces marți, 23 iunie a.c., orele 10—12 și 16—18 și miercuri, 24 iunie, orele 10—12.Adunarea de doliu va avea loc in ziua de miercuri, 24 iunie, ora 12, iar înhumarea în aceeași zi la ora 13,30, la Cimitirul Belu.

ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR
Germaniei anunță că, pentru a-și a- duce contribuția la acțiunea de refacere a regiunilor inundate, oferă suma de 5 000 MĂRCI.Tot din R. F. a Germaniei, firmele „H. Mailiak" și „Maschinenfabrik Moenus" au făcut o donație totală de 1 750 MĂRCI.Intr-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, dr. ing. Giovanni Biase din Roma scrie, printre altele : Am avut plăcerea și fericirea să vizitez țara dv. și să-i cunosc oamenii. Nici nu știu cum să exprim, în cuvinte, noblețea sufletească, generozitatea și simpatia de care m-am bucurat din partea populației din țara dv. în timpul șederii mele în România. Neavînd mari posibilități pentru a contribui cu un ajutor mai substanțial, pun Ia dispoziția dv. suma de 70 000 LIRE ITALIENE pentru ajutorarea celor care au suferit mai mult în urma inun-' dațiilor. De asemenea, invit doi copii români să-și petreacă vacanța la Ancona, sau la reședința mea din Matelica (Macerata).Reprezentantul Companiei japoneze „Mitsubischi Shoji Kaisha", Shi- geru Mitzushima, s-a prezentat la sediul Consiliului Național al Crucii Roșii române și a de 1 000 DOLARI, nilor sinistrate.

La Antrepozitele din Calea Ra- hovei au sosit luni după-amiază mai multe vagoane încărcate cu ajutoare trimise de Crucea Roșie a R.D. Germane. Transportul totalizează aproximativ 85 tone de articole industriale — manșoane pentru conducte, lo- peți pentru minereuri, furci pentru piatră și cărbune, fe-

răstraie, precum și obiecte vestimentare — mantale de ploaie, costume pentru bărbați, femei și copii — articole de uz casnic — garnituri de pat și cuverturi — produse alimentare — carne, zarzavaturi conservate și dulciuri. Valoarea acestui ajutor se ridică la peste 1 100 000 MĂRCI.
Consiliul municipal ai orașului Copenhaga a hotărîl acordarea unui nou ajutor în valoare de 50 000 COROANE DANEZE. Această sumă a fost pusă la dispoziția Crucii Roșii daneze, in vederea procurării și trimiterii unor ajutoare materiale în România.Organizația de ajutorare „Comitetul social al armatei salvării" din Danemarca a acordat un nou ajutor pentru sinistrați, constînd din 100 co- lete cu îmbrăcăminte in valoare de circa 80 000 COROANE DANEZE.Din Austria firmele „Osterreî- chisch-Amerikanische Magnesit A.G." din Radentheim și „Hutter et Sch- tantz S.A." din Viena au donat 50 000 ȘILINGI și, respectiv, 20 000 ȘILINGI.Comitetul Executiv al Federației internaționale de fotbal, întrunit la

Ciudad de Mexico, a hotărît să a- corde României un ajutor de 25 009 FRANCI ELVEȚIENI pentru înlăturarea pagubelor provocate de inundații.Consiliul municipal al orașului Bienne (Elveția) a oferit Crucii Roșii elvețiene suma de 5 000 FRANCI destinați ajutorării României.Autoritățile și populația orașului elvețian Cluses au donat 161 lăzi, conținind pături, îmbrăcăminte și alimente, în greutate totală 1 666 kg.Firma elvețiană „Benninger" a municat, prin reprezentantul Eugen Roth, că a hotărît să execute repararea utilajelor livrate uzinelor textile din Mediaș și Sighișoara, suportând cheltuielile respective, in valoare totală de 37 575 FRANCI ELVEȚIENI.Firma „Huwil Werke" din R. F. a

decosă u
făcut o donație în folosul regiu-(Agerpres)
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, in R. F. a Germaniei
Toastul cancelarului 
federal, Willy BrandtEste pentru mine — a spus vorbitorul — o onoare și o mare bucurie să vă pot saluta pe dv. și pe însoțitorii dv., astă-seară, aici. Eu știu că, în urma catastrofei naturale grave care s-a abătut asupra țării dv., nu ați plecat fără griji în a- ceastă călătorie.Vă pot asigura pe dv., domnule prim-ministru, și întregul popor român, că guvernul și populația Republicii Federale a Germaniei au urmărit cu adîncă compasiune întâmplările și admiră curajul și ho- tărîrea cu care dv., toți din România, încercați să depășiți această lovitură a soartei.Amploarea unei astfel de nenorociri depășește forțele de apărare ale unui singur popor. De aceea mi se pare că este o îndatorire umană, de la sine înțeles, a restului lumii de a ajuta țara dv. să aline nevoile și să înlăture urmările distrugerilor și stricăciunilor.Cancelarul W. Brandt a subliniat că Republica Federală este gata să acorde și în continuare ajuțor și că dorința populației din R.F.G. de a contribui la aceasta este un semn încurajator că și popoarele țărilor noastre s-au apropiat.Vizita dumneavoastră, domnule prim-ministru — a spus vorbitorul — este un semn al stadiului îmbucurător al relațiilor dintre cele două țări ale noastre. Ele au început cu negocierile care au dus la înființarea de reprezentanțe economice. Guvernele noastre au putut să constate imediat că acest pas le-a condus pe un drum rațional. Ele au căutat ceea ce le leagă și au constatat confirmarea încrederii în cu- vîntul partenerului. Pasul hotărî- tor al stabilirii de relații diplomatice a fost făcut acum trei ani. în calitatea de ministru de externe, am putut atunci să vizitez țara dv. și păstrez cea mai bună amintire despre impresiile cîștigate atunci.între timp, relațiile noastre au fost lărgite și dezvoltate din multe puncte de vedere. O retrospectivă a acestei dezvoltări constituie pentru noi un prilej de a face o serie de constatări îmbucurătoare. Aceasta este valabil în special pentru schimburile economice reciproce, care s-au dezvoltat în mod satisfăcător, dar care pot fi încă lărgite. La considerațiunile făcute înainte cu privire la modalitățile de a face aceste schimburi mai eficiente trebuie să adăugăm acum situația nouă, rezultată în urma nundațiilor catastrofale.în numărul crescînd de turiști vedem un semn încurajator pentru o dezvoltare dorită. Cele două popoare pot să-și lărgească, într-o măsură mai mare, imaginea lor despre viața celuilalt.Schimburile culturale ne-au a- propiat și mai mult. Posibilitățile de a le lărgi și intensifica nu sînt încă epuizate. Popoarele noastre trăiesc pe același continent și a- parțin aceleiași sfere culturale.Comună ne este, de asemenea, aspirația pentru pace, progres economic și social. Guvernele noastre se bazează, ce-i drept, pe concepții diferite, și într-o serie de probleme politice se deosebesc. A- ceasta însă nu trebuie să ne împiedice de a reflecta asupra modalităților care, prin eforturi comune, ne-ar apropia și mai mult, contribuind astfel la rezolvarea unor probleme care ies din cadrul relațiilor noastre bilaterale.Referindu-se la relațiile R. F. a Germaniei cu alte țări, vorbitorul

(Urmare din pag. I)Dumneavoastră și însoțitorilor dumneavoastră vă doresc o ședere plăcută și vă urez încă o dată un cordial bun venit". 'Răspunzînd, președintele Consiliului de Miniștri al României, 
ION GHEORGHE MAURER, a spus:„Vă rog, tn primul rînd, să primiți caldele noastre mulțumiri pentru amabila invitație de a vizita Republica Federală a Germa-r niei. Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, guvernului, cetățenilor Republicii Federale a Germaniei salutul nostru cordial.Sîntem bucuroși că prezența noastră aici ne va permite să luăm contact direct cu o serie de realități din această țară, să analizăm împreună cu dumneavoastră, domnule cancelar, și cu alte personalități ale vieții publice, stadiul actual și perspectiva relațiilor bilaterale, pentru a găsi noi posibilități de extindere și adîncire a cooperării între Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei.Așteptăm cu interes și schimbul de păreri pe care-1 vom avea asupra unor probleme internaționale. Deși — așa cum ați remarcat — a- supra unora dintre aceste probleme punctele noastre de vedere diferă, fără îndoială că abordarea lor deschisă va fi utilă pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.Ca și dumneavoastră, nutrim convingerea că discuțiile ce le vom purta vor sluji atît țărilor noastre, cît și cauzei generale a instaurării unui climat de colaborare, progres 

a spus : Sperăm să putem normaliza și îmbunătăți relațiile și cu vecinii noștri mai apropiați sau mai îndepărtați din Răsărit.După cum cunoașteți, domnule prim-ministru, guvernul federal face eforturi pentru a ajunge la înțelegeri contractuale cu Uniunea Sovietică, Polonia, R. S. Cehoslovacă și cu celălalt stat al națiunii germane, R.D.G. El dorește, prin a- ceasta, să creeze și premise favoia- bile unei discuții general-europene. O astfel de discuție, care nu trebuie îngrădită într-o controversă de la bloc la bloc, va trebui să asigure tuturor statelor interesate posibilitatea de a-și expune considerentele și să ducă la renunțarea, pentru totdeauna, la folosirea forței sau amenințarea cu forța. Ea trebuie să deschidă căile pentru o colaborare europeană intensă, pentru schimburi ascendente de idei, valori și oameni.Considerăm că este necesar să se ajungă în Europa la o reducere a tensiunilor, precum și la o reducere echilibrată a înarmărilor și efectivelor de trupe, care să nu pericliteze securitatea și prin aceasta, pacea. în legătură cu aceasta, la Conferința de la Roma de la sfîrși- tul lunii trecute noi am făcut, împreună cu partenerii noștri din A- lianța Nord-Atlantică, propuneri concrete și ne-am declarat gata să purtăm cu toate statele interesate discuții exploratorii în acest sens. Obținerea unor progrese pe această cale ar putea servi micșorării încordării și ar putea elibera importante mijloace pentru scopuri pașnice. Tocmai aici vedem noi piatra de încercare a seriozității intențiilor de a contribui la o îmbunătățire a situației în Europa.în continuare, cancelarul federal s-a referit la problemele reglementării relațiilor dintre cele două state germane, arătînd că în urmă cu cîteva săptămîni a expus, prin propuneri oficiale, președintelui Consiliului de Miniștri al R.D. Germane felul în care concepe guvernul federal o soluționare.Și în afara Europei multe probleme își așteaptă rezolvarea — a spus în continuare Willy Brandt, în Orientul Apropiat, armele au înlocuit discuțiile. Poziția guvernului meu este clară : ne abținem de la orice amestec în aceste conflicte, nu sîntem însă indiferenți. Căci întotdeauna suferă oameni nevino- vați, atunci cînd este folosită forța pentru soluționarea controverselor politice. De aceea, ne străduim să acționăm, în măsura în care putem, asupra celor implicați, în vederea promovării păcii. Calea unei soluționări pașnice a tuturor conflictelor, îndeosebi calea spre o rînduială de pace justă și durabilă în Europa, este lungă și anevoioasă dar aceasta merită orice efort. Toate popoarele sînt chemate, în aceeași măsură, să contribuie la atingerea acestui țel. Am face mult dacă prin organizarea, în continuare, a relațiilor bilaterale am contribui cu succes la aceasta.în încheiere, cancelarul federal a spus: Ridic paharul în sănătatea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, domnul Nicolae Ceaușescu, în sănătatea dv., domnule prim-ministru, în sănătatea colaboratorilor dv., pentru binele poporului român, pentru noi progrese în relațiile noastre !Trăiască pacea și prietenia între popoare 1
(Urarea a fost rostită tn limba 

română) 
și pace pe continentul european și în lume.Acestea sînt gîndurile cu care abordăm munca noastră comună".Președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer și cancelarul Willy Brandt au luat loc apoi într-un elicopter care s-a îndreptat spre reședința rezervată oaspetelui român și persoanelor care îl însoțesc.în cursul după-amiezii, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și persoanele care îl însoțesc au făcut o vizită protocolară cancelarului R. F. a Germaniei, Willy Brandt.în continuare, Ion Gheorghe Maurer a avut o întrevedere cu Willy Brandt. în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă de comprehensiune și cordialitate, au fost abordate probleme privind stadiul actual și perspectivele dezvoltării în continuare a relațiilor bilaterale in multiple domenii. Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale, în mod deosebit privind securitatea europeană.La Cancelaria federală au început apoi convorbirile oficiale dintre președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, și cancelarul federal Willy Brandt. Au participat, din partea română, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Nicolae Aga- chi, ministrul industriei metalurgice. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Oancea, ambasadorul Republicii Socialiste România în R. F. a Germaniei.Din partea vest-germană au luat parte prof. Horst Ehmke, ministru

Toastul președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe MaurerDupă ce a adresat cuvinte de mulțumire pentru compasiunea exprimată și ajutorul acordat de populația R. F. a Germaniei poporului român în legătură cu inundațiile catastrofale, vorbitorul a spus :Vizita pe care o întreprindem în țara dv. ne oferă posibilitatea de a examina împreună evoluția relațiilor dintre țările noastre în răstimpul celor trei ani care au trecut de la stabilirea legăturilor diplomatice. Fără îndoială că hotărîrea luată în 1967 a reprezentat un pas foarte important pentru dezvoltarea acestor relații, în interesul ambelor țări. Este de remarcat, însă, în același timp, că stabilirea legăturilor diplomatice a depășit, prin implicațiile ei, importanța strict bilaterală, a răspuns pe un plan mai larg cerințelor reale ale vieții internaționale, necesității de a se crea condiții care să favorizeze destinderea, înțelegerea și colaborarea între țările și popoarele Europei.în continuare, vorbitorul a spus : Este, desigur, îmbucurător să constatăm progresul pe multiple planuri al relațiilor dintre țările noastre. Stadiul lor actual pune în lumină suficiente aspecte de natură să încurajeze ambele părți în căutarea de noi posibilități pentru extinderea continuă a colaborării reciproc avantajoase.Un cîmp larg de dezvoltare a relațiilor României cu Republica Federală a Germaniei, ca și cu alte țări ale lumii, oferă cooperarea economică multilaterală. Ca stat cu un puternic potențial economic, avînd realizări de seamă în domeniul științei, tehnologiei, industriei, Republica Federală a Germaniei este în măsură să furnizeze României o serie de mijloace, care îi dau posibilitatea să realizeze mai repede și mai bine obiectivele construcției socialiste în care este angajată. în același timp, progresele realizate de țara noastră în industrializare, în dezvoltarea multilaterală a economiei, eforturile perseverente ce se depun pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice, pentru sporirea competitivității produselor, fac din România un partener interesant de relații economice.Relevînd însemnătatea colaborării internaționale pentru dezvoltarea rapidă a fiecărei țări, pentru progresul general al omenirii, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a spus : Desigur, în viața socială, precum în genere în lume, lucrurile nu se înfățișează în mod linear, univoc. Supusă legii universale a luptei contrariilor, tendința spre cooperare are de înfruntat rămășițele vechiului, a căror putere este departe de a putea fi desconsiderată. Vorbesc despre a- ceasta formele de neocolonialism, discriminările în relațiile economice, încercările de a subordona aceste relații unor interese politice sau de altă natură. Apare însă clar că. cu cît o țară își dezvoltă potențialul economic, cu atît mai puțin ea poate fi obiectul încercărilor de a i se impune clauze politice de către partenerii de relații economice. în orice caz, asemenea practici s-au dovedit și se dovedesc inoperante față de țările socialiste.Tocmai tendința spre cooperare internațională, care capătă din ce în ce mai mult caracterul de tendință dominantă, impune respectarea în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile altora, avantajului reciproc, aceasta fiind condiția fundamentală pentru o colaborare viabilă. Focarele de tensiune și conflicte din diferite regiuni ale globului, care provoacă omenirii o legitimă îngrijorare, arată cît de grave consecințe poate avea nesocotirea principiilor de drept și morală internațională.în ce o privește, România a făcut din promovarea riguroasă a acestor principii o constantă majoră a politicii externe, numitorul comun al poziției sale în toate problemele vieții internaționale. Ne-am pronunțat neabătut pentru încetarea

federal, șeful Cancelariei federale- dr. Paul Frank, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, dr. Johann Baptist Schollhorn, secretar de stat la Ministerul Federal al Economiei, Erich Strătling, ambasadorul R.F. a Germaniei la București.Convorbirile oficiale continuă.
★La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc o întrevedere între președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, și vicecancelarul R. F. a Germaniei, Walter Scheel, ministrul afacerilor externe vest-german.Seara, cancelarul Willy Brandt a oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, în saloanele hotelului „Kdnigshof" din Bonn.La dineu au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe primul 

războiului în Vietnam, împotriva extinderii agresiunii în Indochina, lăsîndu-se popoarelor dreptul de a decide singure, așa cum doresc, a- supra soartei lor, fără nici un amestec din afară. Același atașament față de cauza păcii inspiră poziția României în legătură cu agravarea situației din Orientul Apropiat. Dorim să se ajungă cît mai curînd la restabilirea păcii în această parte a lumii, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din noiembrie 1967.Ca țară socialistă, România situează în centrul politicii ei externe, așa cum este bine cunoscut, și promovează cu consecvență prietenia, alianța și colaborarea strînsă cu toate statele socialiste, de care ne leagă Comunitatea de orînduire și țeluri. în același timp, dezvoltăm relații cu celelalte state ale lumii, indiferent de orînduirea lor socială, în spiritul coexistenței pașnice și al colaborării active.Relațiile dintre România și Republica Federală a Germaniei confirmă, o dată în plus, că deosebirile în modul de organizare a vieții sociale a statelor nu reprezintă o piedică în statornicirea unor bune raporturi, ci, dimpotrivă, asemenea raporturi sînt perfect posibile a- tunci cînd se întemeiază pe comprehensiune și respect reciproc. A- pare limpede că relațiile dintre țările noastre nu presupun nici un fel de dislocări în relațiile cu alte state, nu implică opțiuni sau alternative eliminatorii, ci, din contră, constituie un aport pozitiv la cauza a- propierii între țări și popoare, a instaurării unui climat de înțelegere și pace în întreaga lume.Reafirmînd poziția României în legătură cu modalitățile de înfăptuire a securității, poziție care a fost expusă cu claritate în repetate rînduri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a arătat: Pentru a avansa pe această cale, socotim imperios necesar să se țină seamă de realitățile statornicite pe continent după cel de-al doilea război mondial, să se recunoască, conform dreptului dintre popoare și state, aceste realități, granițele actuale și inviolabilitatea lor.Constatăm cu satisfacție că ideea convocării unei conferințe pentru securitate europeană — în legătură cu care România și alte țări socialiste au făcut cunoscutele propuneri — se bucură de o adeziune tot mai largă.Guvernul român — a spus în continuare vorbitorul — a salutat convorbirile care au loc în ultimul timp între Uniunea Sovietică și Republica Federală a Germaniei, ‘ între Polonia și Republica Federală a Germaniei. Apreciem, de 1 asemenea, ca importante convorbirile începute între conducătorii guvernelor Republicii Democrate Germane și Republicii Federale a Germaniei. După cum vă este bine cunoscut, România se pronunță pentru stabilirea de relații, conform normelor dreptului internațional, cu ambele state germane și între ele, ca modalitate pentru a se ajunge la normalizarea raporturilor dintre toate statele europene, în condițiile realităților postbelice, și ca un pas important pentru dezvoltarea colaborării și realizarea securității.Ținînd seama de ceea ce politica dv., a guvernului dv., domnule cancelar, reprezintă, ca expresie a tendinței spre abordarea mai realistă, mai constructivă a problemelor, în sensul larg al cerințelor destinderii și păcii, vedem în contactele și dialogul angajat elemente încurajatoare pentru continuarea eforturilor în direcția înfăptuirii cooperării și securității.în încheiere, președintele Consiliului de Miniștri român a spus: Vă rog să-mi permiteți să ridic paharul în sănătatea domnului Gustav Heinemann, președintele Republicii Federale a Germaniei, în sănătatea și fericirea dumneavoastră, domnule cancelar federal, în sănătatea domnilor miniștri și a celorlalte personalități prezente, pentru colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei, pentru triumful păcii în întreaga lume !
ministru român în vizita sa în R.F.G.Din partea țării gazde au fost prezenți Lauritz Lauritzen, ministrul federal al construcțiilor, prof. dr. Hans Leussink, ministrul federal pentru problemele educației și științei, Egon Franke, ministrul federal pentru relațiile inter- germane, Gerhard Schroder, președintele Comisiei pentru politică externă a Bundestagului, Heinz Otto Vetter, președintele Uniunii Generale a Sindicatelor vest-ger- mane, Heinz Kiihn, primul ministru al landului Renania de nord- Westfalia, secretar de stat, personalități marcante ale vieții culturale și științifice, reprezentanți ai presei.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, cei doi șefi de guverne au rostit toasturi.

0 delegație 
de activiști ai P. C. R. 

a plecat 
in R. P. UngaraLuni a plecat la Budapesta o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de Dumitru Ghișe, membru supleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care, ia invitația C.C. al P.M.S.U., va face o vizită de schimb de experiență in R. P. Ungară.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Andrei Vela, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București. (Agerpres)
Sosirea președintelui 

Agenției pentru energia 
atomică a CanadeiLuni după-amiază a sosit în Capitală președintele Agenției pentru energia atomică a Canadei (A.E.C.L.), Loren Gray, care va tace o vizită în țara noastră. Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Emilian Rodșan, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru energia nucleară, de oameni de știință.(Agerpres)

SIMPOZION

Numeroși bucureșteni au luat parte, luni după-amiază, la un simpozion cu tema „Drumul ascendent al dezvoltării multilaterale a Uniunii Sovietice", care a avut loc la Casa prieteniei româno-sovietice. In asistență se aflau, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București. Despre realizările obținute de poporul sovietic pe drumul construirii comunismului au vorbit conf. univ. dr. Constantin Moisuc, conf. univ. dr. Gheorghe Rulea și ing. Aristide Predoi, director tehnic al Institutului de cercetări și proiectări de automatizări și proiectări de uzine și instalații pentru industria electrotehnică. Tn încheiere, participanții au vizionat un program de filme realizate de studiourile cinematografice din U.R.S.S.(Agerpres)

A doua treapta a 
energetice de pe

Printre noile obiective industriale care se ridică în prezent în Siberia se distinge, prin proporțiile sale impresionante, complexul industrial Sa- iano-Șușenskii, care ia naștere in partea de sud a ținutului Krasnoyarsk și în regiunea autonomă Hakasia.Am călătorit nu demult prin a- ceste locuri, am văzut stranii idoli de piatră stînd de strajă de milenii în stepa Hakasiei, amintindu-i pe cei din Insula Paștelui, mărturii peste vremuri ale străvechii civilizații a poporului hakas, am admirat frumusețea sălbatică a Munților Saiani ce-și profilează crestele albăstrii- violete în zare, la marginea stepei. Și am avut prilejul, totodată, să vizitez primele obiective ale complexului industrial de mîine.Inima acestui complex va fi hidrocentrala Saiano-Șușenskaia, a doua treaptă a cascadei energetice de pe Ienisei. Dacă in prezent locul intîi îl deține hidrocentrala de la Krasno- iarsk, cu o putere instalată de cinci milioane kW. peste cîțiva ani. cînd va intra în funcțiune Saiano-Șușenskaia. întîietatea ii va reveni a- cesteia, căci puterea ei instalată va ti de 6 400 000 kW.La direcția șantierului, directorul Alexandr Kariakin ne dă explicații in fata machetei barajului. In ciuda proporțiilor sale neobișnuite, construcția de beton, in formă de evantai, se va arcui cu eleganță între cele două maluri ale fluviului, ca o gigantică aripă de pasăre, cu o deschidere de peste un kilometru în partea superioară și o înălțime de 240 metri. Pentru a ne sugera mai bine proporțiile acestei construcții hidrotehnice, directorul ne spune că la înălțarea ei se vor utiliza circa zece milioane tone de beton — cantitate mai mult decît suficientă pentru construirea u- nei șosele late de 50 metri pe uriașa distantă de la Moscova la... Vladivostok.Saiano-Șușenskaia va fi cea mai mare hidrocentrală din lume. Macheta pe care o vedem este cea de-a treia variantă elaborată de proiectan- ții filialei leningrădene a institutului „Ghidroproiect". Primele două n-au rezistat tuturor exigențelor și. ca a- tare. s-a renunțat la ele. Proiectarea și construirea unui baraj în formă de arc sînt mai complicate decît a barajelor clasice, dar oferă in schimb avantajul economisirii a 3—4 milioane metri cubi de beton șt, prin urmare, o simțitoare reducere a costului. Calculele proiectanților. făcnte cu ajutorul computerelor, au demonstrat că volumul barajului poate ti redus, fără ca aceasta să impieteze asupra rezistenței lui la asaltul formidabil al apelor Ieniseiului, Căci în fiecare secundă. de la înălțimea de 220 de metri se vor năpusti asupra turbinelor 13 000 metri cubi de apă — un întreg fluviu. E greu de imaginat forța unei asemenea căderi. Pentru comparație. directorul șantierului ne a- mintește că cea mai mare cascadă naturală din lume — Victoria din A- frica de Sud — are o înălțime de numai 120 metri.Blocurile energetice pentru Saiano- Șușenskaia. ce vor ti realizate de „Electrosila" și Uzina metalică din

Un militant de seamă 
pentru cauza 

clasei muncitoare din Anglia, 
pentru socialism și paceSe împlinesc 10 ani de la încetarea din viață a lui Harry Pollitt, fost președinte al Comitetului Executival Partidului Comunist din MareaBritanie, luptător revoluționar încercat, militant de seamă al mișcăriicomuniste și muncitorești internaționale.Fiu credincios al poporului britanic, Harry Pollitt și-a închinat întreaga viață apărării intereselor vitale ale maselor muncitoare din Anglia, cauzei socialismului, păcii și progresului social. Intrînd din tinerețe în rîndurile muncitorilor en- glezi, Harry Pollitt a participat activ la luptele muncitorești, devenind un organizator talentat al acțiunilor greviste ale proletariatului britanic. El a fost unul din fondatorii, în 1920, ai Partidului Comunist din Marea Britanie, definind din 1922 funcții de mare răspundere în conducerea partidului. P.C. din Marea Britanie, Comitetul săuCentral, în frunte cu Harry Pollitt, au militat neobosit împotriva reacțiunii interne, pentru drepturile și libertățile democratice ale maselor muncitoare din Anglia, pentru bunăstarea, pacea și viitorul luminos al poporului englez, tn anii premergători celui de-al doilea război mondial, perioadă in care secretar general al P.C. din Marea Britanie a fost Harry Pollitt. comuniștii englezi au acționat pentru realizarea unui larg front unic de luptă împotriva fascismului. Un rol activ au jucat comuniștii englezi în apărarea Spaniei republicane în cursul celui de-al doilea război mondial. P.C. din Marea Britanie a luptat pentru mobilizarea oamenilor muncii englezi în vederea zdrobirii hitlerismului. De-a lungul intregii sale existențe. P.C. din Marea Britanie a acționat pentru întărirea solidarității clasei muncitoare, a poporului englez cu mișcarea de eliberare din colonii, cu lupta popoarelor asuprite pentru libertate și independență națională.Devotat cauzei internaționalismului proletar, Harry Pollitt a militat, în fruntea P.C. din Marea Britanie, pentru prietenie și colaborare între poporul britanic și popoarele țărilor socialiste, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Poporul român l-a cunoscut și l-a prețuit pe Harry Pollitt ca pe un militant de seamă al mișcării comuniste internaționale, ca pe un prieten sincer al partidului și al țării noastre.

10 ANI DE LA 
ÎNCETAREA DIN VIAȚA 

A LUI HARRY POLLITT

Leningrad, vor constitui ultimul cu- vînt al tehnicii în acest domeniu. Ele vor avea o putere unitară de 650 000 kilowați în loc de 530 000. cît se prevăzuse anterior. Două astfel de agregate noi, supra- puternice, vor ti încercate în prealabil la hidrocentrala de la Krasnoiarsk.Saiano-Șușenskaia nu va forma, ca celelalte mari hidrocentrale siberie- ne, o mare artificială întinsă pe o suprafață vastă. Rezervele ei de apă se vor acumula în canionul îngust, dar adine, din creierul Munților Saiani. Nici o localitate nu va trebui să fie strămutată, nici un hectar de pămînt arabil nu va fi acoperit de ape. Cheltuielile de amenajare a Iacului de acumulare vor fi minime, reprezentind doar 2.5 la sută din costul lucrărilor întregului nod hidrotehnic.Geologii au cercetat multă vreme
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duritatea rocilor malurilor Ieniseiului înainte de a stabili locul exact al centralei. Munca lor anevoioasă și de mare răspundere a fost încununată. pină la urmă, de un succes deosebit : in locul ales de ei, rocile au o duritate excepțională, unele dintre ele rezistind la solicitări de mii de kilograme pe centimetru pătrat. Dar, pentru ca acest loc să devină accesibil constructorilor a trebuit să fie tăiat in malul înalt de stîn- că un drum de 24 de kilometri. Pentru a-1 realiza, au fost dinamitate și aruncate în fluviu peste 6 milioane tone de piatră. Acum, pe noul drum circulă pină la lacul viitorului baraj autobasculante grele. într-un loc. drumul este pavat cu... marmură — desigur, nu adusă aici, ci dislocată din coasta masivului : un munte întreg de marmură albă imaculată. Paralel cu drumul înaintează spre șantierul centralei și o cale ferată. în cursul anului viitor va ajunge și ea pină la locul barajului.Nu de mult a fost dat în funcțiune un pod peste Ienisei, cu două niveluri : unul pentru trenuri, celălalt pentru transportul auto. Pe locul barajului au și fost înălțate batardourile care au smuls de sub stăpinirea apelor fluviului, pe malul drept, o incintă de 15 hectare din t'osla albie, în care a început săparea gropii de fundație. Primii metri cubi de beton vor fi turnați aici in corpul barajului anul viitor. Pentru aceasta, în imediată apropiere, se vor construi două uzine de beton. Prima, a cărei construcție a și început, va avea o capacitate de 900 000 metri cubi pe an. A doua, mult mai mare, cu funcționare neîntreruptă, experimentată cu succes la Krasnoiarsk, va da 35C de metri cubi de beton pe’ oră.Cea mai mare parte a constructorilor a venit aici de la Krasnoiarsk, pe măsură ce acolo se încheiau lu-

Legăturile de prietenie și solidaritate frățească, cu vechi tradiții, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie, bazate pe principiile marxism-lenims- mului și internaționalismului, ale egalității, încrederii și stimei reciproce, respectului față de dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica internă și externă, cunosc o evoluție continuu ascendentă.în dezvoltarea relațiilor reciproce un rol important au avut contactele dintre conducătorii celor două partide, participarea la congrese, schimburile de delegații. Vizita în România a delegației P.C. din Marea Britanie, în frunte cu secretarul său general, tovarășul John Gollan, convorbirile avute cu tovarășul Nioolae Ceaușescu și alți conducători de partid și de stat au dat expresie dorinței celor două partide de a intensifica relațiile de prietenie și colaborare dintre comuniștii din Anglia și România, dintre partidele noastre. Aceasta servește a- tît intereselor clasei muncitoare din cele două țări, cît și cauzei internaționalismului proletar, întăririi unității și solidarității între partidele comuniste, coeziunii intregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale.în condiții politice și social-econo- mice diverse, P.C.R. și P.C. din Marea Britanie acționează, in spirit'll marxism-leninismului, pentru înfăptuirea nobilelor țeluri ale socialismului, pentru promovarea intereselor celor ce muncesc, pentru progres și pace, tn salutul adus Congresului al X-lea al P.C.R. de delegația P.C. din Marea Britanie, condusă de Frank Stanley, membru al Comitetului Executiv Național al partidului, s-a subliniat: „înfăptuirea socialismului in toate domeniile vieții, precum și promovarea intereselor poporului român, servesc atit intereselor forțelor revoluționare și progresiste din țările capitaliste — care se străduiesc să obțină transformări de ordin politic — cit și intereselor mișcării muncitorești internaționale".Animați de sentimente internaționaliste, oamenii muncii din România urează clasei muncitoare, Partidului Comunist din Marea Britanie să obțină succese tot mai mari în împlinirea obiectivelor ce și-a fixat, a țelurilor nobile pentru care a luptat în întreaga sa viață revoluționară neuitatul conducător al partidului, Harry Pollitt
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crările, pentru ei construindu-se trei noi așezări. Cea mai „bătrină" dintre ele — Maina — rămasă moștenire de la geologi, pare o cochetă stațiune balneară de munte, cu case de lemn, vopsite în albastru, verde, galben sau cafeniu. A doua — Oznacio- noie — și a treia — Ceriomușki — au de pe acum aspectul unor orășele. Primele lor grupuri de blocuri, cu 5 etaje, au și fost date în folosință, altele se înalță acum.Complexul industrial de la poalele Saianilor, care va fi alimentat cu energie electrică de marea hidrocentrală de pe Ienisei, va cuprinde 120 de combinate și alte mari întreprinderi. O dată cu construirea lor, în sudul ținutului Krasnoiarsk și in Hakasia vor răsări și vor crește rapid noi orașe, vor fi trezite la o nouă viață orășelele existente aici, cum sînt Abakan sau Minusinsk. După cum se prevede, crearea complexului vaa- duce aici un aflux de 800—900 mii de oameni. Alegerea acestor locuri pentru o construcție industrială de o asemenea anvergură nu a fost determinată numai de vecinătatea hidrocentralei Saiano-Șușenskaia, ci și de existența unor bogate resurse naturale — mari zăcăminte de metale neferoase, de minereu de fier, cărbune, fosforiți, de considerabile rezerve forestiere, precum și de existența unor căi de comunicație care fac legătura cu Kusbassul și cu Siberia centrală.Principalele unități ale noii zone industriale vor aparține unor ramuri mari consumatoare de energie electrică : electrometalurgia, construcția de mașini, electrotehnica și prelucrarea metalelor. Pentru o mai deplină folosire a forței de muncă vor fi implantate, de asemenea, o serie de întreprinderi ale industriei ușoare. La 40 kilometri de Minusinsk, lingă satul Tesinskoie, se vor ivi trei uzine : una de feroaliaje, a doua de oțeluri electrice de calitate superioară și a treia de produs metale. Pe malul rîului Tuba se va construi, in anii ce vin, un oraș cu o populație de 270 000 locuitori. în Hakasia tn apropiere de Abakan, a și început construcția primelor clădiri ale unui viitor oraș cu 100 000 de locuitori. Paralel, se creează aici și o bază a industriei materialelor de construcție in vederea înălțării celei mai mari uzine de vagoane din U.R.S.S. Tot aici va începe in curînd construcția unei uzine de prelucrare a metalelor neferoase. La Oznacio- noie se vor construi o uzină de aluminiu și o întreprindere care va prelucra zăcămintul de marmură de care aminteam mai înainte, dînd anual 250 mii de metri pătrați de plăci de marmură pentru lucrări de finisaje în construcții. Iar actualul orășel Minusinsk va deveni în scurt timp un puternic centru al industriei electrotehnice.înfăptuirea Întregului complex industrial Saiano-Șușenskii va reclama mai multe cincinale ; dar, așa cum am văzut, primele lui unități, primele cartiere ale noilor lui orașe se înalță încă de pe acum. Suflul puternic înnoitor al construcției comuniste se simte din plin și pe aceste meleaguri ale Siberiei.
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Lovitură 
de stat 
militarăQUITO 22 (Agerpres). — Președin

tele Ecuadorului, Joși Velasco Ibarra, 
ți-a asumat duminică seara, printr-o 
lovitură de stat militară, puteri dic
tatoriale, dizolvind parlamentul, sus- 
pendind constituția și instituind con
trolul asupra tuturor operațiilor fi
nanciare ale statului. Agențiile de presă transmit că această acțiune a fost întreprinsă în urma intenției Curții Supreme a Ecuadorului de a declara drept neconstituționale patru decrete economice emise de președinte. Duminică seara, președintele și-a prezentat inițial demisia, comu- nicind comandamentului forțelor armate ale țării că acțiunile Curții Supreme îl împiedică să-și exercite a- tribuțiile prezidențiale. Comandamentul militar a refuzat însă să accepte demisia și a cerut președintelui să-și asume, cu sprijinul armatei, puteri depline.Știrile din Quito informează că Inițial garnizoana din Guayaquil s-a opus loviturii de stat, dar ulterior a trecut de partea președintelui. Agenția A.P. transmite că Ibarra se pregătește să decreteze stare excepțională pe întreg teritoriul țării și să Instituie legea marțială.

Ambasadorul român 
in Mauritania 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditareAmbasadorul Republicii Socialiste România în Republica Islamică Mauritania, Nicolae Șipoș, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui republicii, Moktar Ould Dadah.La ceremonie au asistat ministrul afacerilor externe al Mauritaniei, Hamdi Ould Mouknass, secretarul general al Consiliului de Miniștri, precum și alți membri ai cabinetului mauritan.După ceremonie, președintele republicii s-a întreținut cordial cu ambasadorul român.

FRANȚA

Puncte de vedere 
realiste la Congresul 

Partidului 
socialist francezPARIS 22 (Agerpres) — Congresul extraordinar al Partidului socialist francez, desfășurat în suburbia pari- ziană Epinay sur Seine, a luat sfîrșit duminică seara cu adoptarea unui document care trasează sarcinile și strategia acestui partid pentru perioada următoare. Pentru realizarea țelurilor sale, partidul socialist își propune »ă continue contactele cu organizațiile „care se pronunță pentru o democrație socialistă ; el va depune toate e- forturile pentru ca, pe calea tratativelor cu partidul comunist, să definească în ce condiții forțele anticapitaliste pot să ducă o luptă comună".In problema securității europene, în document se subliniază că „partidul socialist se pronunță pentru dizolvarea simultană a Blocului nord- atlantic și a Tratatului de la Varșovia" și se pronunță pentru măsuri care ar facilita convocarea conferinței pentru securitatea europeană.In cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor congresului, primul-secre- tar al Partidului socialist francez, Alain Savary, a criticat poziția aripii de dreapta, în frunte cu Andră Chandernagor, care a cerut unirea cu centriștii și încetarea dialogului cu partidul comunist. Punctul de vedere al lui Savary a fost susținut de majoritatea covîrșitoare a delegaților la congres.

Ajutoare acordate 
R. P. Ungare, în 
urma inundațiilorBUDAPESTA 22 (Agerpres). — A- genția M.T.I. anunță că la Budapesta au fost publicate date privind ajutorul acordat R. P. Ungare de diferite organizații naționale ale Crucii Roșii Internaționale. Astfel se arată că Uniunea Sovietică a trimis pînă în prezent o mare cantitate de alimente, medicamente, articole de îmbrăcăminte în valoare de un milion forinți. Din R.D.G. au sosit pături, corturi mari, care pot fi folosite drept locuințe. R.F.G. a oferit 500 tone de ciment și 100 000 mărci. Austria a promis să expedieze 200 tone de ciment, 500 000 de șilingi și diverse obiecte. Din Austria au și sosit numeroase articole de îmbrăcăminte. Crucea Roșie Chineză a oferit 500 000 yuani. Canada a oferit 10 000 dolari, Luxemburg — 3 000 franci elvețieni. Din Cehoslovacia se vor primi, potrivit prevederilor, 200 000 coroane. Firma vest-germană „Hochts" va trimite medicamente și cisterne pentru apă de băut în valoare de 50 000 mărci. După cum se știe, F.A.O. a propus să ofere diverse obiecte de strictă necesitate în valoare de 1 200 000 dolari.Livrările, peste prevederile existente, de materiale de construcție și materiale speciale pentru consolidarea construcțiilor de protecție din partea U.R.S.S., Cehoslovaciei, Poloniei, R.D.G. și altor țări se cifrează la 350 milioane forinți.

EVENIMENTELE DIN INDOCHINA
Atacuri ale patrioților 

sud-vietnameziSAIGON 22 (Agerpres) — Forțele patriotice din Vietnamul de sud au lansat un puternic atac cu rachete asupra pozițiilor deținute de trupele americano-saigoneze în orașul Da Nang. Concomitent, în împrejurimile Da Nangului au_pvut loc ciocniri violente între grupuri de patrioți și unități militare inamice — relatează corespondenții agențiilor de presă.Pe de altă parte, tabăra militară a celei de-a 25-a divizii a infanteriei americane de lingă orașul Tay Ninh a fost supusă unui bombardament cu rachete și mortiere de către forțele patriotice.Lupte între detașamentele patrioților și subunități americano-saigoneze au fost semnalate, de asemenea, în provincia Binh Dinh, în apropierea localității An Khe, precum și în sectorul Khe Sanh, din zona septentrională a Vietnamului de sud.
CAMBODGIA: Detașamen
tele rezistenței populare 
continua acțiunile ofensivePNOM PENH 22 (Agerpres) — O presiune crescîndă este exercitată de forțele de rezistență populară din Cambodgia asupra pozițiilor deținute de trupele generalului Lon Noi, atît în împrejurimile capitalei khmere, cît și în alte regiuni ale țării. în momentul de față, comunicațiile rutiere dintre principalele orașe cambodgiene, Pnom Penh, Battambang și Kompong Cham sînt blocate — relatează agenția France Presse. Un important pod situat pe ruta Pnom

Penh—Kompong Cham a fost dinamitat, astfel incit efectivele militare ale administrației din capitala cambodgiana nu mai pot utiliza această șosea. In același timp, circulația pe șoselele ce legau Pnom Penhul cu o- rașul Battambang și cu portul Kompong Som, principalul centru petrolier al țării, a fost sistată în urma atacurilor declanșate în aceste zone de forțele de rezistență populară.în regiunea septentrională a Cam- bodgiei, orașul Kompong Thom. situat la 120 kilometri de capitala khmeră, continuă să fie de aproape o săptămină scena unor violente lupte de stradă între detașamentele patrioților și unitățile militare inamice.Totodată, agențiile de presă semnalează noi atacuri lansate de forțele patriotice asupra fortificațiilor deținute de trupele generalului Lon Noi în localitățile Skoun și Kompong Chang, precum și in împrejurimile acestora.
0 declarație a Comanda
mentului forțelor patriotice 

laoțieneXIENG KUANG 22 (Agerpres). — Agenția Khaosan Pathet Lao a difuzat o declarație a Comandamentului forțelor patriotice laoțiene care condamnă bombardamentele întreprinse de aviația americană asupra orașului Saravane și împrejurimilor a- cestuia. In declarație se precizează că raidurile de bombardament efectuate în cursul lunii iunie de avioane americane în acest sector au provocat numeroase victime în rîndul populației civile și au cauzat, totodată, mari daune materiale locuitorilor din orașul Saravane și din localitățile situate in vecinătatea sa.

BUDAPESTA

încheierea consfătuirii 

miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale

Tratatului de la Varșovia
I

Primire la J. Kadar

La plecarea din Teheran spre Finlanda și România

Șahinșahul Iranului adresează 

poporului român un mesaj

de prietenie și simpatie
TEHERAN 22. — Corespondentul Agerpres Nicolae Popovici transmite : Maiestățile lor Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului, și împărăteasa Farah Pahlavi au plecat luni la bordul unui avion special într-o vizită oficială de cinci zile în Finlanda la invitația președintelui Urho Kekkonen. Incepînd de la 26 iunie, maiestățile lor vor face o vizită oficială în România.Pe aeroportul Mehrabad, șahinșahul Iranului și împărăteasa Farah au fost conduși de membrii familiei imperiale, de primul-ministru Amir Abbas Hoveida și de alți reprezentanți ai vieții publice. Au fost pre- zenți, de asemenea, Ion Sfetea, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Teheran, membri ai ambasadei române, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Teheran, ziariști.In momentul în care își lua rămas bun de la grupul de cetățeni români prezenți pe aeroport, șahinșahul Iranului a spus : „Transmit poporului român un mesaj de prietenie și simpatie din partea poporului iranian și din partea mea personal, mai ales în aceste împrejurări dramatice prin

care a trecut țara dumneavoastră din cauza Inundațiilor. împărăteasa și cu mine ne bucurăm și sintem nerăbdători să vizităm frumoasa voastră țară. Pentru o ocazie de a stabili conducătorii români dumneavoastră, față cum știți, nutrim o duroasă".
dumnea- mine este încă un contact cu și cu poporul de care, după prietenie căl-

♦Presa iraniană publică numeroase materiale despre România și despr» colaborarea, econonșeeă româno-irania- nă. Sud tTtrtn „România sprijină dezvoltarea industrială și minieră a Iranului", cotidianul de limbă franceză „Journal de Teheran" scrie, citind surse oficiale : „Colaborarea economică și industrială dintre Iran șl România va lua in curind o dezvoltare mai mare prin participarea directă și activă a României la realizarea mai multor proiecte industriale importante". Articolul se referă la participarea României la prospectări și exploatări miniere, domeniu în care cele două țări au convenit să coopereze. „România va fi astfel in măsură — subliniază ziarul — să contribuie Ia dezvoltarea industrială și minieră a țării noastre".

O vizită pozitivă, 
cu consecințe binefăcătoare 

Declarațiile unor personalități politice franceze 

după vizita președintelui Nicolae Ceaușescu

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Franța continuă si aibă un larg 
ecou in cercurile politice franceze. Spicuim din răspunsurile date corespon
dentului nostru la Paris, ALEXANDRU GHEORGHIU, de reprezentanți ai 
vieții politice din Franța, in legătură cu importanța și semnificația acestei 
vizite pe planul cooperării franco-romăne, ai întăririi colaborării și securi
tății in Europa :

BUDAPESTA 22. — Corespondentul Agerpres Alexandru Pintea transmite : Luni s-au încheiat Ia Budapesta lucrările consfătuirii miniștrilor a- facerilor externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.*Jănos Kâdăr. prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, au primit luni pe miniștrii afacerilor externe ai țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia participant! la consfătuirea din capitala ungară. La întilnire, care »-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au luat parte miniștrii de externe ai R. P. Bulgaria — Ivan Bașev, R. S. Cehoslovace — Jan Marko, R. D. Germane — Otto Winzer, R. P. Polone — Stefan Je- drychowski, Republicii Socialiste România — Corneliu Mănescu, R. P. Ungare — Peter Jănos, și U.R.S.S. — Andrei Gromiko.

GASTON PLISSONNIER, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C.F. : „Fără îndoială, noi ne bucurăm de vizita in Franța a tovarășului Nicolae Ceaușescu ; ea permite ca relațiile bilaterale, cooperarea tehnică, economică și științifică dintre cele două țări să se dezvolte.Partidul Comunist Francez a acționat întotdeauna pentru ca relațiile dintre Franța și țările socialiste să progreseze in interesul reciproc, ceea ce contribuie la consolidarea păcii.Pentru toate aceste considerente, noi apreciem ca pozitivă vizita tovarășului Ceaușescu și sîntem siguri că ea va avea consecințe binefăcătoare. Ne folosim de acest prilej pentru a ura partidului comunist, clasei muncitoare și poporului român mari succese în dezvoltarea Republicii Socialiste România.JEAN LOUIS VIGIER, senator din partea U.D.R., președintele grupului de prietenie Franța—România din Senatul francez : „Vizita președintelui Consiliului de Stat al României în Franța este, incontestabil, pozitivă sub aspectul întăririi păcii și securității în Europa, al coexistenței pașnice în lume. Primul obiectiv al Franței — ca și al României, ds altfel — este asigurarea păcii, ches

tiune esențială, fără de care celelalte țeluri nu pot fi atinse. Or, contactul direct dintre cei doi președinți, stabilit la Paris, este cel mai bun mijloc de a acționa în acest sens. Există, evident, multe puncte comune în politica externă a Franței și a României, deși cele două țări au regimuri social-politice diferite : ambele state se pronunță în favoarea consolidării păcii, pentru independență națională, împotriva politicii de bloc și se afirmă activ pe linia coexistenței pașnice. Am constatat, de altfel, că preocuparea pentru pace a dominat toate declarațiile președintelui Ceaușescu la Paris, preocupare manifestată și de președintele Republicii Franceze.Apreciez în președintele României o personalitate foarte activă, ce âc- ționează pozitiv în sensul celor de mai sus. Mă bucur, așadar, că contactele domniei sale cu președinteie Pompidou s-au înscris pe linia afirmării personalității statelor europene care se manifestă activ pentru pace. Vizita sa se soldează cu rezultate pozitive și în domeniul cooperării economice franco-române, consemnată, de altfel, în declarația comună.Pot spune că francezii au fost sensibili față de vizita șefului statului român și din motive sentimentale ; despre România se vorbește ca des

pre o țară latină ca și a noastră, ® țară prietenă. Am văzut reacția o- mului de pe stradă. Ca meridional, și eu am fost foarte fericit să aud vorbindu-se în aceste zile pe străzile Parisului românește".„Pentru noi, locuitorii orașului Lyon — a spus LOUIS PRADEL, primarul acestui oraș — vizita președintelui Ceaușescu în Franța are o semnificație deosebită. Considerăm că recunoștința noastră față de România și președintele său, care ne-au făcut cinstea să ne viziteze, va trebui să-și găsească expresia într-o puternică extindere a legăturilor e- conomice, intelectuale și artistice dintre România și Lyon.Datorită trecutului, prezentului șl mai ales imperativelor viitorului, Lyonul are dreptul și obligația de a ocupa un loc prioritar în ansamblul relațiilor franco-române".Cunoscutul jurist MAURICE DU- VERGER, profesor la Facultatea de drept și științe economice din Paris, a declarat :„Apreciez vizita președintelui Nicolae Ceaușescu la Paris ca o vizită politică foarte importantă. Mai întîi, pentru că prietenia franco-română este foarte veche, foarte durabilă, indestructibilă. Apoi, pe pLun politic este realmente important ca două țări ca Franța și România, i -re au o poziție originală, fiecare în cadrul alianței sale, să-și poată confrunta la nivel înalt punctele lor de vedere. Este, așadar, o vizită foarte reușită, atmosfera a fost foarte cordială. Pot spune că francezii sint foarte satis- făcuți de vizita d-lui Ceaușescu".

agențiile de presă transmit:
întîlnirea internaționala a reprezentanților opiniei 

publice sovietice și a activiștilor asociațiilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică din numeroase țări ale lumii, con- sacrată împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Lenin, și-a început luni lucrările la Casa sindicatelor din Moscova. Din țara noastră participă o delegație condusă de Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S. Nina Popova, președinta Prezidiului Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea, a prezentat referatul „Forța transformatoare și plină de încredere în viață a ideilor leniniste asupra dezvoltării societății cohtemporane, întăririi păcii și prieteniei între popoare".cietății cohtemporane, întăririi păcii

Colocviul sovieto-francez 
în problemele energiei nu
cleare organizat de Comitetul de stat al U.R.S.S. pentru folosirea energiei atomice și de Comisariatul pentru energia atomică al Franței, s-a deschis la Dubna. După cum informează agenția T.A.S.S., colocviul a fost organizat în vederea efectuării unui schimb de informații științifice necesar folosirii mai largi a energiei atomice în scopuri pașnice.

Partidele social-demo
crat și liber-democrat au anunțat că au căzut de acord să continue colaborarea lor pentru a forma noul guvern al landului Rhenania- Westfalia — regiunea cea mai popu-

PETROCHIMIA —ramură prioritară
aCu mai bine de patru decenii în urmă, dovedind un remarcabil simț al anticipației, un obscur autor, pe numele său Williamson, își punea, într-o cărticică, o întrebare ce avea să devină de maximă Importanță pentru Iran în zilele noastre. „Problema imediată care se ridică, scria el, este ce folosință să fie dată i- mensei pînze de gaze care străbate subsolul Iranului și care se irosește în van Pasămite aceste gînduri îi fuseseră sugerate de straniile și nedomolitele focuri care străpungeau cu limbile lor cortina neagră a nopții pe întinderile podișului iranian. Amintind că a- ceste fenomene naturale, datorită combustiei spontane a gazelor, au stat, probabil, la originea sectei străvechi a adoratorilor focului, Williamson conchidea : e greu de crezut că ne aflăm la capătul a- cestei fabuloase povești.Și, într-adevăr, departe de a fi luat sfîrșit, povestea se află azi abia la început. Locul temutului zeu, căruia 1 se închinau vechil adoratori ai focului, a fost luat de zeul modern al petrochimiei. Materia primă, care timp de veacuri nu își aflase nici o întrebuințare și care se găsește în această țară în cantități uriașe, a devenit acum una din resursele cele mai prețioase în dezvoltarea economică a țării. Ea este un combustibil prețios și un izvor de energie de prim ordin. Dar nu numai atît

prieteniei între popoare".lată din R. F. a Germaniei. Cele două partide vor dispune de 105 mandate în noul parlament al acestui land, față de 95 ale opoziției creștin-dp- mocrate.
deschidere a fost

Congresul Partidului li
ber-democrat din R. F. a 
Germaniei a lncePut luni la Bonn. Discursul derostit de Walter Scheel, președintele Partidului liber-democrat și ministru al afacerilor externe în actuala coaliție guvernamentală.

industriei iraniene
Prinde în prezent contururi pronunțate imaginea unei industrii chimice cu tot mai multe trepte și ramificații, clădită pe folosirea și valorificarea multiplă a gazului natural.Nicăieri nu-țl dai poate mai bine seama de a- ceasta ca la Complexul petrochimic de la Bandar Shahpur, în curs de construcție, care poate fi comparat ca proporții doar cu rafinăria de la Abadan și care, în momentul terminării, va fi unul din cele mai mari din lume. Din păienjenișul conductelor «trăluci-

crare, se va transforma în produse de însutită valoare. Pentru noi, iranienii, ne explică mai departe interlocutorul, industria petrochimică, complexul de aici și celelalte obiective care se construiesc în alte puncte ale tării sau care sînt în funcțiune, înseamnă amoniac, acid sulfuric și azotic, înseamnă mase plastice și de- tergenți, gaze lichefiate, înseamnă sodă caustică, diverse alte produse — la rîndul lor tot atîtea materii prime pentru alte industrii — dar, poate mai mult decît orice, înseamnă îngrășăminte artifi-
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toare de oțel, din seînte- ierile cu reflexe albăstrii ale aparatelor de sudat, din alunecările tăcute ale brațelor macaralelor deslușești chipul uzinelor de mîine. „Vom folosi zilnic cam 5 milioane metri cubl de gaze — ne declară unul din inginerii iranieni cu care stăm de zor- bă. Alături de conducta pentru transportarea gazelor, la construirea căreia am folosit procedeele cele mai moderne, am construit și două conducte pentru transportarea apei de răcire — una din ele tocmai din Golful Persic". Nu va trece multă vreme și gazul, supus unor complicate procese de prelu-

ciale. Solul Iranului est» unul din cele mai vechi din lume, mileniile, în succesiunea lor neîntreruptă, clima aridă l-au secătuit de vlagă. Obiectivele agricole pe care nl le-am fixat în ceniu necesită, precierile cele dește, peste un tone Îngrășăminte artificiale in fiecare an. Cu a- jutorul lor pămînturl astăzi sterpe vor deveni din nou roditoare. Pe șantier se afla în plină activitate un furnicar de oameni — peste 5 000 — marea majoritate pină de curînd agricultori sau pescari, care niciodată nu avuseseră prilejul să se

acest de- după a- mai pio- milion de

apropie de zidurile unei fabrici. Iar astăzi ? Astăzi s-au transformat în conducători de screpere și buldozere, în montorl și sudori. Neștiutorii de carte de pînă mai ieri își însușesc în prezent meserii ale căror denumiri definesc parametrii modernității. Iată, într-adevăr, rezultate care depășesc chiar și complicata cale străbătută de „aurul albastru" de la flăcările de odinioară pînă la recoltele mai bogate de astăzi.O realitate pe care am văzut-o întruchipată și în cei care dădeau viață marii oțelării „Aryamehr", de la marginea Isfahanu- lui, și fabricii de echipament greu industrial de la Arak, și uzinelor de tractoare de la Tabriz — rod al cooperării cu țara noastră — și zecilor de alte proiecte, unde cei care In trecutul apropiat se străduiau să smulgă pămin- tului zgîrcit puținele sale roade se dovedesc buni stăpînitorl ai tehnicilor moderne ale unei dezvoltări dinamice.Sînt toate aceste obiective enumerate proiecte ambițioase, înglobate în cel de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a Iranului, care țintește la o cît mai deplină valorificare a resurselor naționale în interesul propriu. Sînt proiecte pentru a căror îndeplinire Iranul face azi un efort remarcabil, cu certitudinea că acest e- fort este justificat de țelurile pe care și le-a propus : lichidarea subdezvoltării, angajarea fermă pe calea progresului.

Un violent incendiu s-a produs la una din rafinăriile de petrol din Franklin, localitate situată in centrul terenurilor petrolifere din Pennsylvania (Statele Unite), provocind pierderi de vieți omenești și însemnate pagube materiale

Noul cabinet britanic a 
depus jurămîntul. Regina Eli- sabeta a Il-a a Angliei a primit luni după-amiază pe primul-ministru, Edward Heath, și pe membrii noului cabinet britanic, care au depus, cu a6est prilej, jurămîntul. Guvernul conservator, format după alegerile din 18 iunie, se va reuni marți dimineața în prima sa ședință oficială.

Un acord comercial in
tre R.D.G. și Olanda p® anil 1970—1974, care prevede, printre altele. creșterea volumului comerțului bilateral cu 80 la sută față de anii precedenți, a fost semnat la Berlin.

0 delegație guvernamen
tală sudaneză la Pekin. O delegație guvernamentală sudaneză, condusă de Mansour Mahgoub, ministrul de finanțe al Sudanului, a sosit într-o vizită de prietenie la Pekin, la invitația guvernului chinez. Vicepremierul Li Sien-nien și alți reprezentanți ai R. P. Chineze, relatează agenția China Nouă, au început convorbirile cu membrii delegației sudaneze.

La invitația ministrului 
polonez al comerțului ex
terior, Janusz Burakiewicz, luni a sosit în R. P. Polonă, pentru convorbiri privitoare la dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, KarI Schiller, ministrul economiei al R.F. • Germaniei.

Președintele Pakistanu
lui, Yahya Khan, a sosit 
la Moscova într_0 vlzită ofi- cială. Oaspetele va purta convorbiri cu conducătorii sovietici în probleme de interes reciproc pentru cele două țări și va avea un schimb de păreri în probleme internaționale actuale.

Reuniunea la nivel înalt 
de la Tripoli. §efU statelor R.A.U., Libia, Siria, Irak șl Iordania, precum și delegați din Sudan șl Algeria, aflați la Tripoli cu prilejul festivităților consacrate evacuării de pe teritoriul libian a bazelor militare străine, au participat la reuniune consacrată unui seb / de păreri privind posibilitățile-„e intensificare a relațiilor de colaborare dintre țările arabe, precum și evoluția situației din Orientul Apropiat.

La Leningrad a început festi
valul tradițional de artă „Nop
țile albe", care se desfășoară in 
fiecare an in timpul solstițiului 
de vară. Ca de obicei, la festi
val participă cele mai cunoscute 
ansambluri de balet din Uniu
nea Sovietică. Anul acesta, 
„Nopțile albe" au ca temă o re
trospectivă a baletului de la 
Ceaikovski pină in zilele noas
tre. Spectacolele vor avea loc pe 
unul din lacurile de la Petrodvo- 
reț, unde a fost amenajată o 
scenă specială, in mijlocul renu
mitelor fintîni arteziene.

La Paris au început lucrările primei conferințe a mi
niștrilor științei din țările europene membre ale 
UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură). Ideea întrunirii unei asemenea conferințe a fost lansată de România la cea de-a 14-a sesiune a Conferinței generale UNESCO, în 1966. Pe ordinea de zi sint înscrise o serie de probleme privind formarea, selecționarea și folosirea oamenilor de știință și a inginerilor, organizarea cercetării științifice fundamentale, perspectiva intensificării cooperării regionale. Președinte al conferinței a fost ales Sven Moberg (Suedia), iar printre cei patru vicepreședinți aleși se află și șeful delegației române, profesor Gheorghe Buzdugan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice.

TOKIO 22 — Corespondentul Agerpres Florea Țuiu transmite : Guvernul nipon a dat publicității o declarație în care anunță prelungirea automată a Tratatului de securitate japono-american. Guvernul Japoniei — se arată în declarație — va depune eforturi pentru a întări forțele de autoapărare ale țării, în scopul asigurării securității naționale. Paralel cu aceasta, Japonia va acționa în direcția eliminării focarelor de încordare de pe glob.Prelungirea valabilității tratatului în condițiile anunțate de guvern a atras critici din partea tuturor partidelor aflate în opoziție. Partidul comunist a dat publicității un apel adresat poporului japonez in care apreciază că tratatul de securitate este o alianță militară orientată împotriva popoarelor asiatice. Pentru menținerea păcii în Asia, se subliniază în apel, sînt necesare retragerea forțelor americane, adoptarea de către Japonia a unui statut de neutralitate, promovarea unei politici de pace și prietenie cu toate popoarele, indiferent de sistemul lor social-politic. Partidul comunist cheamă la intensificarea eforturilor pentru abrogarea tratatului în cursul acestui deceniu.La rîndul său, partidul socialist a dat publicității o declarație in care se pronunță pentru anularea tratatului și Încheierea unor pacte de neagresiune cu S.U.A., U.R.S.S., R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană și cu alte state. In acest fel, se arată în declarație. Japonia va dobîndi o poziție internațională favorabilă promovării unei politici de neutralitate pozitivă. Partidul Komeito subliniază în declarația sa că va depune eforturi pentru a obține abolirea tratatului în cursul actualului deceniu. In declarație se cere, totodată, normalizarea relațiilor cu R.P. Chineză. Partidul socialist-democratic s-a pronunțat în favoarea revizuirii radicale a tratatului și a desființării bazelor militare americane de pe teritoriul nipon.In fotografie : Demonstrație a oamenilor muncit din Tokio împotriva Tratatului de securitate Japono-american.
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