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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 1 

ÎN JUDEȚELE TELEORMAN Șl OL T

Bun venit Maiestății Sale 
Imperiale, Șahinșahul Iranului, 

Mammad Reza Pahlavi
Joi la amiază un elicopter avîndu-l la bord pe tovarășul Nicolae Ceaușescu își lua zborul de pe aeroportul Băneasa, îndrep- 

tîndu-se spre județele Teleorman și Olt. Se pleca într-o nouă vizită de lucru, avînd ca principal obiectiv cunoașterea stadiului în 
care se află campania de recoltare a păsoaseior.

împreună cu secretarul general al partidului se aflau tovarășii Gheorghe Pană, Virgil Trofin, losif Banc, precum și Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii.

Ne găsim În prag de seceriș și buna organizare a muncii de strîn- gere a recoltei este o cerință de prim ordin, mai cu seamă în acest an atît de vitreg pentru agricultură, pentru țara întreagă care a a- vut de suportat dificultăți enorme de pe urma calamităților naturale. Nici un bob de grîu nu trebuie pierdut, nici o clipă nu trebuie i- rosită pentru ca cerealele să a- jungă în hambare, pentru ca populației orașelor și satelor noastre să-i fie asigurată pîinea. In agricultură, se știe, timpul este un factor primordial; a nu efectua munca la vremea ei înseamnă pierdere, pagube irecuperabile, întîrziere în efectuarea altor lucrări, nefolo- sirea rațională a pămîntului.în zona cuprinsă în bazinele rîu- rilor Teleorman, Vedea și Olt, în cîmpiile Burnasului și Caracalului, în platforma Cotmeana, cunoscute grînare ale României, condițiile naturale nu au fost, ca în alte părți ale țării, neprielnice. Din elicopter cîmpul se înfățișează ca un imens covor, alternînd între verdele crud al porumbului și florii- soarelui, și galbenul pastelat al lanurilor de orz și grîu date în pîrg. Pe pajiști cu iarbă bogată se văd cirezi de vaci brune ori roșii, turme de oj, Se lucrează în grădini, se văd pretutindeni oameni dînd cu sapa printre răstavurile de porumb, se seceră cu mașinile și manual. Cimpul este o mare de vegetație și clocot de muncă.
Țarii, 

mai multă pîinePrimul popas se face la Roșiori de Vede. Pe platoul de aterizare — un cîmp de la marginea orașului, aflat în imediata vecinătate a cooperativei agricole de producție Roșiori — tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de o mare mulțime de oameni — cetățeni ai orașului, muncitori de pe șantierele învecinate, țărani cooperatori aflați pe ogoare. Aflînd de sosirea conducătorului partidului și statului, oamenii au întrerupt pentru o bucată de vreme lucrul, și au venit să-l întîmpine, să-i ureze bun sosit, să raporteze despre munca lor, despre rezultatele obținute. Și, în egală măsură să asculte sfatul și îndrumările prețioase ale secretarului general al partidului.Se afla acolo primul secretar al comitetului județean P.C.R., președintele consiliului popular al județului, tov. Marin Drăgan, care, aducînd un cuvînt de bun sosit pe teritoriul județului Teleorman, înfățișează tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat, preocupările actuale ale organelor județene de partid și de stat și face o succintă expunere asupra problemelor legate de campania de recoltare.Teleormanul este județul de unde a pornit înflăcărată și patriotica chemare adresată cooperativelor agricole de producție din întreaga țară de a munci cu entuziasm pentru a spori în acest an producția agricolă și a vinde statului peste plan cît mai multe produse agroalimentare, contribuind astfel la limitarea efectelor distructive ale inundațiilor. Chemarea Teleormanului a avut un larg ecou în întreaga țară, dînd naștere unei vii și puternice emulații în rîndurile țărănimii cooperatiste.Președintele cooperativei agricole Roșiori, Aurel Dumitrescu, invită pe oaspeți să viziteze sectorul zootehnic al cooperativei.Cooperativa gospodărește o suprafață de teren însumînd 2 700 ha, din care 2 100 ha arabile, are 3 000 de oi, o îngrășătorie de berbecuți, cu o capacitate de 15 000 de capete, dispune de o îngrășătorie de porci, are un efectiv de 500 de tăurași la îngrășat și 300 vaci cu lapte. Animalele sînt bine îngrijite. Remarcabilă este aici inițiativa amenajării saivanelor în construcții cu destinație mixtă : adăpost pentru oi iarna, îngrășătorie de porci pe timpul verii, cînd oile, aflate în tabără, nu mai popu

lează ’adăposturile permanente. Aici munca de reamenajare a saivanelor este în plin proces de desfășurare : se toarnă betoane, se sudează despărțituri, se'tencuiesc pereți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere lămuriri asupra costului lucrării și eficienței economice a investițiilor, recomandînd grijă și chibzuială maximă pentru fiecare acțiune întreprinsă, pentru justificarea economică a fiecărui leu cheltuit. în ceea ce privește cîmpul. secretarul general al partidului este informat că culturile s-au dezvoltat bine și că se vor obține recolte bogate. în estimări cifrice aceasta înseamnă : la grîu o producție realizabilă de 3 000 kg la ha în loc de 2 200 planificat, la porumb 3 200 kg la ha realizabile, față de 2 400 kg sarcină de plan. Cooperativa s-a angajat să dea peste plan la fondul de stat 400 tone grîu. 200 tone porumb, 100 tone cartofi, 20 tone carne. Venitul realizat de cooperatori 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este înconjurat cu dragoste de locuitorii comunei Scornicești

pentru o normă zilnică de lucru se va totaliza la 40 lei.Asemenea realizări, preocuparea pentru obținerea unui cît mai mare coeficient de rentabilitate, angajamentele pe care și le-a asumat, situează cooperativa din Roșiori printre unitățile fruntașe ale cooperativelor agricole de producție din Teleorman. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pe cooperatori pentru rezultatele bune obținute, pentru priceperea și hărnicia lor și le urează spor la muncă și rezultate și mai bune.în încheierea vizitei la Roșiori de Vede, secretarul general al partidului, adresîndu-se cetățenilor care au venit să-1 salute, să-și exprime dragostea și bucuria de a-1 avea în mijlocul lor, în ovațiile puternice ale mulțimii a spus :„Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor județului Teleorman, un salut din partea Comitetului Central al parti

dului, a Consiliului de Stat și a guvernului patriei noastre.Am venit în județul dumneavoastră pentru a vedea cum se desfășoară lucrările pentru strîngerea recoltei de păioase. în drum am vizitat construcțiile zootehnice din cooperativa dumneavoastră ; mi-au făcut o impresie bună, mai cu seamă îngrășătoria de tăurași care de acum a și început să livreze animale ; celelalte construcții/- urmează să livreze în anul viitor porci îngrășați. Considerăm că este un lucru bun ceea ce ați făcut ; trebuie să folosim cit mai economic construcțiile, să aslgurăm> în toate perioadele — atît iarna, cît și vara — folosirea lor intensivă, deoarece pe această cale se reduc investițiile, se creează condiții pentru creșterea producției animaliere, deci și pentru sporirea veniturilor cooperativei și ale cooperatorilor ; în același timp pe această cale sporesc și posibilitățile cooperativei de a livra mai multe pro

duse la fondul de stat. De aceea doresc să vă felicit pe dumneavoastră, pe cei care au inițiat această acțiune, pe comuniști, comitetul județean de partid, conducerea cooperativei — și să vă urez la toți să obțineți succese și mai mari.Am citit cu bucurie chemarea adresată de cooperatorii și lucrătorii din agricultura județului dumneavoastră tuturor cooperatorilor, întregii țărănimi, prin care vă luați angajamentul de a livra peste plan o serie de produse, de a contribui în felul acesta la diminuarea și lichidarea urmărilor calamităților naturale, a greutăților provocate de ele. Este o chemare care cuprinde angajamente mobilizatoare și — după cum cunosc țărănimea din Teleorman — sînt convins că ele vor fi realizate în întregime.Această acțiune patriotică demonstrează înalta conștiință cetățenească, • solidaritatea întregului nostru popor, care în aceste împrejurări grele a răspuns cu hotărîre chemării partidului. Datorită acestei solidarități am reușit să facem față greutăților, să trecem la recuperarea pierderilor. Sîntem convinși că poporul nostru, strîns unit sub conducerea partidului, va face ca încă în acest an să fie recuperate toate pierderile, va asigura îndeplinirea planului atît în irdustrie, cît și în agricultură, realizînd astfel planul cincinal actual și crcînd totodată o bază bună pentru următorul plan de cinci ani.Am văzut că recoltele se prezintă bine. Desigur, pentru porumb și pentru culturile de toamnă mai trebuie muncit, dar sînt convins că țăranii cooperatori, lucrătorii din agricultură nu-și vor precupeți eforturile pentru a obține recolte bune. Va trebui să luăm toate măsurile spre a' însă- mînța imediat după strîngerea orzului și griului și a putea obține pe suprafețele reînsămînțate producții bune de porumb și de alte produse, îndeosebi de legume ; vom putea folosi în felul acesta cît mai intensiv suprafețele arabile. Trebuie deci să fim conștienți că în acest an ne așteaptă o muncă încordată.Eu vă felicit încă o dată pentru munca pe care ați depus-o pînă a- cum, pentru entuziasmul și abnegația cu care ați răspuns chemării partidului și vă urez noi succese în activitatea dumneavoastră. Vă doresc tuturor multă sănătate și multă fericire".Cuvîntul secretarului general al partidului a fost subliniat cu urale, cu puternice aplauze. Toți cei pre- zenți își manifestă atașamentul față de Partidul Comunist Român, ho- tărîrea de ă înfăptui neabătut politica marxist-leninistă a partidului nostru, închinată propășirii României, bunăstării poporului român.
Dialog fructuos 

în piină T 
porumbiștePlanînd din nou peste lanuri ce așteaptă secera, peste întinse holde de porumb de un puternic verde închis, peste culturi de lucernă, cartofi și floarea-soarelui, elicopterul se îndreaptă spre Putinei.La Putinei, la marginea satului, pe o șosea ce despică două culturi, am zice mai degrabă două păduri tinere, semănate în primăvară și ajunse acum la înălțimea staturii unui om, de o parte un cîmp de floarea-soarelui, de cealaltă un cîmp de porumb, are loc, într-o ambianță de generoasă căldură sufletească și puternic entuziasm, al doilea moment al itinerariului. Țărani cooperatori, intelectuali ai comunei, școlari cu cravate roșii fac secretarului general al partidului o primire entuziastă, cu suflet deschis, cu flori, cu urale.în lan, de-a dreptul, în acele păduri, cum am putea numi porumbiș- tea în care se pierde omul și floarea-soarelui din care nu te vezi.

(Continuare in pag. a III-a)

Țara noastră în- timpinâ cu multă bucurie pe Maiestățile Lor Imperiale Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. și im părăteasa Farah, care, la invitația președintelui Consiliului de Stai Nicolae Ceaușescu. și a soției sale, Elena Ceaușescu. vor face, începînd de astăzi, o vizită oficială in România In persoana Șa- hinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, poporul român salută poporul iranian, Iranul modern, cu care România dezvoltă legături trainice de colaborare.Născut la 26 octombrie 1919, la Teheran, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a fost proclamat oficial prinț moștenitor la 24 aprilie 1925. La 17 septembrie 1941, în urma abdicării tatălui său. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a urcat pe tronul Iranului.în 1943 Iranul s-a alăturat coaliției antifasciste și a declarat război Germaniei naziste.In anii 1962—1963 Șahinșahul a inițiat un program de reforme economice și sociale, în a cărei aplicare s-au consemnat rezultate remarcabile. Tot din inițiativa Șahinșahului, în 1965 a fost convocat în capitala iraniană primul Congres mondial de luptă împotriva a- nalfabetismului, urmat de înființarea la Teheran a unui centru mondial de coordonare a eforturilor in lupta împotriva neștiinței de carte.împărăteasa Farah Pahlavi s-a născut la Teheran la 14 octombrie 1938, în familia unui ofițer.După absolvirea studiilor medii la Teheran și-a luat bacalaureatul în științe naturale. A plecat apoi la Paris, unde a urmat cursurile Școlii de arhitectură.S-a căsătorit cu suveranul Iranului la 20 decembrie 1959.împărăteasa Farah manifestă un interes deosebit pentru activitățile cu caracter social, artistic și sportiv și patronează activitatea diferitelor instituții de binefacere.La 26 octombrie 1967, a .avut loc la Teheran ceremonia încoronării Șahinșahului. Cu aceeași ocazie, împărăteasa Farah a fost declarată regent unic, pînă la majoratul prințului moștenitor, Reza Pahlavi.Politica externă a Iranului este in primul rînd o politică de independență națională, de stabilire de relații prietenești cu toate statele, indiferent de orînduirea lor politică și socială. în promovarea acestei politici, Iranul pornește de la convingerea că fiecare stat, mare sau mic, poate și trebuie să-și aducă contribuția la înțelegerea, prietenia și colaborarea între popoare, pe baza principiilor înscrise în Carta Națiunilor Unite. De o largă apreciere s-a bucurat propunerea Șahinșahului, făcută la O.N.U., ca statele să contribuie cu bugețul lor de înarmare pe o zi la fondul de luptă împotriva ignoranței, a analfabetismului.Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr este, în aceste zile, pentru a treia oară oaspete al țării noastre, în anul 1936, după absolvirea studiilor pe care le-a făcut în Elveția, în drum spre patrie, a vizitat Bucureștiul unde a avut o întîlnire cu ministrul de externe de atunci al României, Nicolae Titulescu.In mai-iunie 1966, Șahinșahul Iranului a făcut prima sa vizită oficială
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SOSIREA ÎN CAPITALĂ A MAIESTĂȚILOR LOR IMPE
RIALE ȘAHINȘAHUL MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR Șl ÎMPĂRĂTEASA FARAH

în țara noastră, vizită care a marcat un moment deosebit în evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale româ- no-irăniene.Actuala vizită oficială a Șahinșahului Iranului, așteptată cu deosebit interes în cercurile oficiale și de o- pinia publică din țara noastră, continuă tradiția contactelor la nivel înalt, care și-a dovedit din plin u- tilitatea și rodnicia. După cum este cunoscut, în toamna trecută, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, a făcut o vizită oficială în Iran. Primirea deosebit de călduroasă și manifestările de simpatie ale populației iraniene, -convorbirile cordiale avute cu Maiestatea Sa Imperială și cu personalități de frunte ale guvernului iranian au dat expresie satisfacției comune pentru mersul ascendent al relațiilor prietenești dintre cele două țări, dorinței comune ca ele să se dezvolte și să se adîncească.Extinderea schimburilor economice și culturale, rezultatele pozitive obținute în cooperarea reciproc a- . vantajoasă, acordurile încheiate in acest scop, intensificarea contactelor parlamentare ' și cultural-științifice, conlucrarea în cadrul O.N.U. și in alte organisme internaționale, în scopul întăririi păcii și securității, sînt elemente care caracterizează dinamica progresivă a relațiilor ro- mâno-iraniene în ultimii ani și posibilitățile existente pentru amplificarea lor în viitor.Poporul român nutrește o adîn- că prețuiFe față de eforturile pe care le face poporul iranian pentru progresul său economic, social și cultural. în ciuda depărtării geografice, a deosebirilor de orîn-‘ duire social-politică, popoarele român și iranian se regăsesc animate de aceeași năzuință de a adinei prietenia dintre ele, de a dezvolta raporturile de colaborare, întemeiate pe respect, încredere și avantaj reciproc. Aceasta slujește atit intereselor fiecăruia dintre ele cit și intereselor păcii și înțelegerii internaționale.Cu convingerea fermă că vizita Maiestății Sale Imperiale, Șahinșahul I- ranului, convorbirile cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, vor consolida și mai mult legăturile de .prietenie și colaborare româno- iraniene, opinia publică din țara noastră urează înalților oaspeți iranieni „Bun venit pe pămintul României !“.
1
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FfAPTUL! 
divers!

I------------- 1
După 20 
de ani

Intrate în tradiție, legămintele 
din anii de școală rezistă timpu
lui. într-una din zilele trecute, 
la liceul „Gheorghe Lazăr" din 
București, primul sunet al clo
poțelului i-a găsit in clasele lor 
pe cei ce și-au dat intilnire aici 
acum 20 de ani. Spre mindria 
școlii care i-a format și educat, 
din cei 103 absolvenți prezenți 
la intilnire, 89 sint acum ingi
neri și tehnicieni, 5 medici, 2 
artiști, 2 muzicologi, 2 filologi 
și 3 profesori — toți oameni de 
nădejde la locurile lor de mun
că. Revederea cu școala și pro
fesorii a fost pentru fiecare și 
pentru toți deopotrivă un prilej 
de bilanț și, firește, de reîmpros
pătare a unor durabile prietenii.

Antena
salvatoare

Intr-unui din apartamentele de 
la etajul 5 al blocului de pe 
strada Nicolae Șelari nr. 3 din 
București, Gheorghe Cloambă 
susținea, aprig și în termeni tari, 
o dispută contradictorie — ca 
să nu-i spunem altfel — cu so
ția sa. Din amenințări în ame
nințări, controversa urca rapid 
spre cota care duce la pierde
rea minților. In această fază, 
ostilitățile au luat pe neaștep
tate o întorsătură dramatică. In- 
tr-o clipă de nesăbuință, Gheor
ghe Cloambă și-a aruncat soție 
pe fereastră. în cădere, aceasta 
s-a agățat însă cu mina de ca
blul unei antene de televizor, 
răminînd suspendată în aer. La 
strigătele ei disperate, locatara 
de la etajul 4 a deschis fereas
tra și, ajutind-o să coboare în 
apartamentul său, a reușit să o 
salveze de la o moarte sigură. 
Preluată apoi de alte „antene", 
intimplarea a intrat imediat in 
ancheta organelor de procura
tură. In ce-l privește, Gheorghe 
Cloambă poate să fie acum si
gur că nimeni nu-l va putea sal
va de pedeapsa ce i se cuvine 
pentru o astfel de faptă.

Pînă unde
merge... 
mersul
trenurilor ?Se împlinește o lună de zile de cînd a intrat in vigoare noul mers al trenurilor. La ghișeele gărilor din județul Bistrița-Nă- săud numeroși călători solicită binecunoscuta broșură editată de Departamentul căilor ferate. Ia-o insă de unde nu-i 1 De oe nu se găsește ? Pent™ simplul motiv că, în tot județul (și aceasta este încă o anomalie) nu există a- genție de voiaj. Și unde nu este agenție de voiaj să nu fie nici călători care doresc să cumpere „Mersul trenurilor" !? Cel puțin așa se pare că socotesc cei ce se ocupă de difuzarea lui. N-ar fi oare cazul să mai schimbe și ei nițel... macazul, dind „cale liberă" „Mersului trenurilor" toate stațiile cu un trafic i mare de călători ? ‘ in mai
Cu cățelul 
la volan

Autoturismul 3-B-9247 înainta 
cu viteză pe șoseaua Vrziceni — 
București. Nimic in față. Nimic 
în spate. Și totuși, mașina a. 
părăsit asfaltul și s-a oprit 
brusc intr-un pom. Derularea 
cursei cu încetinitorul nu lasă 
nici un fel de dubii asupra cau
zei accidentului. La volan se afla 
Emilia Rusu din București, str. 
Stelea Spătaru, nr. 11. Alături, 
pe banchetă — un cățel. Avind 
drumul liber, conducătoarea au
toturismului a socotit că a venit 
momentul să se joace puțin cu 
„pasagerul". în cele cîteva clipe 
de neatenție însă, mașina și-a 
pierdut direcția și, în urma pro
iectării in copac, a fost avariată. 
Posesoarea ei, grav accidentată, 
a fost transportată la spital. E- 
pilog nedorit la un amuzament, 
de altminteri, total contraindi
cat.

Lovitura
bumerangLa bufetul din comuna Letea Nouă (Ilfov) a fost săvîrșită o spargere. Autorul forțase o gură de aerisire de la pivniță, apoi din pivniță pătrunsese în local, însu- șindu-și o importantă sumă de bani și diverse mărfuri. Sosite la fața locului, organele de miliție au început de îndată cercetările. Un lucru stîrnea nedumerire : spărgătorul făcuse aproape totul pentru a lăsa cit mai multe dovezi asupra faptei sale. Se părea că voia cu tot dinadinsul să se știe că a comis o spargere. Pentru ce atita străduință ? Misterul a fost lămurit curînd, o dată cu identificarea făptașului. Nu era altul decît Mihail Cio- banu, gestionarul bufetului. Avea o lipsă în gestiune și, ca să o acopere a regizat o lovitură. Dar, în loc ca aceasta să meargă încotro dorea, s-a întors exact împotriva lui. Și — să recunoaștem — a nimerit la țintă !

Rubrică' redactată de -.
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

A venit, în sfîrșit, vremea veșmintelor subțiri, a sandalelor ușoare ! Magazinele de confecții, de tricotaje, de încălțăminte s-au integrat în actualitate ; oferta este destul de bogată, după cum afirmă reprezentanții comerțului și după cum se vede în rafturi și vitrine. Numai că, în unele cazuri, accesul cumpărătorului la marfa de care are nevoie este dificil : aglomerația a devenit fapt obișnuit în unele magazine.Convorbirile cu diferiți specialiști din comerț, propriile noastre constatări și discuțiile cu numeroși cumpărători au dus la identificarea cîtorva dintre cauzele aglomerației din magazinele cu articole de sezon. Prima — și desigur cea mai importantă — este numărul mic de puncte de desfacere. Fenomenul se face simțit îndeosebi în rețeaua magazinelor de confecții și încălțăminte, unde creșterea vînzărilor este de-a dreptul spectaculoasă : valoareaconfecțiilor vîndute anual se ridică la 5 miliarde lei, iar numărul perechilor de încălțăminte — la circa 52 milioane. Dar tocmai la aceste categorii de mărfuri rețeaua de unități este deficitară.Cum se explică o asemenea neconcordanță ? Există unele cauze obiective. Intr-adevăr, multe din vechile prăvălii au fost dezafectate, iar în noile cartiere s-a dat prioritate construirii unităților ce vînd mărfuri alimentare de primă necesitate. Dar reducerea spațiilor comerciale se datorește și altor factori, de exemplu folosirii unor localuri cu tradiție în alte scopuri. în mai multe rinduri, presa a semnalat acest lucru. Numai în ziarul nostru au apărut două articole pe această temă. Cu cîtăva vreme în urmă, în cursul vizitei conducătorilor de partid și de stat prin centrul comercial al o- rașului, s-au dat indicații clare cu privire la readucerea în circuit a spațiilor situate în binecunoscute vaduri comerciale. Cite foste magazine s-au întors la profilul inițial, în acest răstimp ? Dintr-o situație pusă la dispoziție de serviciul organizării din Direcția generală comercială a municipiului reiese că 12 unități din zona Lipscanilor și 17 din alte părți ale orașului au fost preluate de către comerț și repuse în funcțiune (5 au fost profilate pe încălțăminte și 2 pe confecții) iar 5 sînt în curs de amenajare. Toate acestea constituie un pas înainte, dar nu unul esențial, decisiv pentru conturarea acestui centru comercial, în conformitate cu indicațiile superioare primite. Studiul elaborat potrivit acestor.indicații și aprobat de comitetul executiv al Consiliului popular municipal conține prevederi amănunțite pe u- nități și străzi, pe profile de magazine. în același timp, o Hotărîre a Consiliului de Miniștri autorizează municipalitatea să treacă la restaurarea acelei părți care se încadrează în zona Curții Vechi. Dar lucrările de evaluare a stării fizice actuale a acestor clădiri, cit și avansarea pe tărîmul valorificării lor practice ca spații comerciale sînt Impietate de ritmul lent în care se face evacuarea de către cei care le ocupă în prezent. Numai 

în zona Lipscani mai sînt aproape 30 de magazine care continuă să funcționeze ca ateliere ale cooperației meșteșugărești, ale Fondului Plastic, ca depozite de tot felul. Pe Calea Victoriei, Calea Griviței, pe marile bulevarde și în alte locuri foarte frecventate de public, numeroase alte magazine sînt transformate în birouri și depozite, unele chiar ale comerțului. Această. stare de lucruri nu este proprie numai Capitalei : situații similare pot fi întâlnite și în

Cluj, Brașov etc. Actualii deținători pun tot felul de condiții incit comitetele executive ale consiliilor populare județene și municipale ar trebui să intervină mai energic și mai eficace in această dispută.Dar nu toate aceste deficiențe țin de lipsa de spațiu comercial. Este vorba, în aceeași măsură, și de folosirea celui existent, de concepția asupra organizării fluxului mărfii către cumpărător. Așa, de pildă, se poate ușor observa că nu toate magazinele din sectorul textile-în- călțăminte sînt la tel de solicitate. Se știe că, în ultimii ani, tot mai mulți cumpărători apelează la confecțiile „de gata" pentru e- conomiile certe de bani și de timp pe care le oferă. Deci creșterea afluenței în magazinele de confecții este explicabilă. Spațiul afectat comerțului cu aceste articole, în loc să crească în raport cu cererea, a scăzut, în ultimii cinci ani, cu 2 000 mp. Pe de altă parte,
i

Mangalia Nord : stațiunea Venus Foto : Gh. Vințilă
în condițiile actuale, cînd aproape în fiecare gospodărie funcționează mașini și aparate electrotehnice, asigurarea unităților de desfacere cu piese de schimb în cantități îndestulătoare și intr-un sortiment cît mai cuprinzător a devenit o obligație imperioasă a producătorilor și comerțului. Ce-i drept, eforturi pentru aprovizionarea cumpărătorilor cu piese de schimb se fac. Cu toate acestea, la anumite grupe de produse, lipsurile se perpetuează de foarte multă vreme, creîndu-se astfel impresia că a- tît furnizorii, cît și beneficiarii s-au acomodat cu reclamațiile pe care le primesc mereu din partea cetățenilor. Asemenea reclamații continuă să sosească, lună de lună, și la redacția ziarului nostru ; de altfel, problema pieselor de schimb a mai fost adusă în discuție, în repetate rinduri, în coloanele ziarului și de fiecare dată s-au primit promisiuni de soluționare, atît din partea comerțului, cît și a industriei.„Din luna august 1969 caut la magazinele de specialitate o carcasă pentru radio-ul meu „Albatros" — ne scrie Ion Singuran din comuna Do- brețu, județul Olt. „De trei săptămini alerg, din magazin în magazin, și scriu forurilor competente în nădejdea că voi găsi o lampă de televizor" — ne sesizează T. Nena din București. „De ce nu se fabrică piese de schimb pentru televizoarele „Venus" și „Miraj" ? — ne întreabă intr-o altă scrisoare Vasile N. Stana din Tg. Ocna. De luni de zile televizorul meu s-a transformat intr-un obiect de decor în locuință deoarece în unitățile de specialitate ba nu găsesc o lampă, ba un potențiometru, un transformator sau, pur și simplu, un buton !...“ Exemple de acest gen se pot da nenumărate. Lipsesc frecvent

■ ■ ■ a b bdin magazine rezistențe electrice pentru mașina de spălat rufe „Alba Lux", difuzoare pentru televizorul „Dacia", rezistențe pentru frigiderul „Fram", furtunuri pentru aspiratorul „Record" ș.a.Am întreprins un raid prin mai

multe unități comerciale și în unele cooperative meșteșugărești. Lipsurile sesizate de cetățeni ni s-au confirmat intrutotul. In unitatea nr. 29 — Produse electrotehnice de pe str. Cuza Vodă din Buzău, de pildă, piesele de schimb lipsesc cu zecile. Și magazinele din București se prezintă în fața cumpărătorilor cu numeroase goluri la acest capitol.Mihall Silvian, șeful serviciului

O B B Q B B Opiese de schimb din cadrul I.C.R.M.București, ne dezvăluie una dintre principalele cauze : aprovizionarea cu piese de schimb rămine sub semnul Incertitudinii atita vreme cît întreprinderile producătoare nu se achită de obligațiile asumate față de co-

merț. Uzina „Electronica" din București, de exmplu, deși a contractat cu comerțul, pentru semestrul I al acestui an, I 680 butoni VS 43, 1 500 bucșe de antenă exterioară și 3 750 butoni mici „Dar- clee", pină în prezent nu a livrat nimic din aceste sortimente 1 La alte articole, contractele au fost onorate doar parțial, iar din cererile de suplimentare, aceeași uzină nu a con-

actuala distribuire a spațiului nu favorizează de loc comerțul cu confecții : a- cesta dispune de 46 de unități, în timp ce, pentru vîn- zarea de țesături, unde presiunea cererii nu este atît de mare — volumul vînzărilor, în ultimii cinci ani, a crescut de aproape patru ori mai repede la confecții decît la țesături — sînt profilate 55 de unități. Nu s-ar putea reprofila unele dintre ele 1 Firește că da. Âcolo unde această mișcare s-a făcut, rezultatele sînt con-

LA PORȚILE STRIMTE

ALE COMERȚULUI
___________________ >________

CU MĂRFURI

DE SEZON
vingătoare. în str. Lipscani 8, în locul unui magazin cu țesături, a luat ființă unitatea „Adolescentul" cu confecții pentru adolescenți. Beneficiul a crescut la dublu. Și exemplul nu este unic. Se pare însă că dublarea volumului vînzărilor este un argument mult prea slab pentru a-i convinge pe conducătorii organizațiilor comerciale să schimbe profilul magazinelor, chiar dacă această reprofilare, în funcție de fluctuațiile cererii și de rentabilitatea unităților, se impune cu atîta acuitate.Vara, comerțul ar putea să evadeze dintre cei patru pereți. Comerțul mobil prezintă multiple avantaje economice pentru organizația comercială care tl practică : fără nici o cheltuială. crește numărul punctelor de desfacere, deci și volumul vînzărilor. Tocmai de aceea este greu de înțeles de ce această formă de comerț nu se bucură de prea mare tre

cere în ochii organizațiilor și întreprinderilor comerciale. Deunăzi, pe Lipscani, in afara tarabelor cu loz în plic, a celor cu covrigi și înghețată, pe care le în- tîlnești la tot pasul, erau doar vreo cîteva tonete cu confecții și tricotaje. Ca să cumperi o pereche de papuci de casă, o batistă sau trei metri de elastic, trebuia să înfrunți aglomerația dinăuntrul prăvăliilor. Nici în alte puncte, la fel de aglomerate, ale orașului nu am întilnit modestele tonete.— La fiecare început de an le reamintim organizații-* lor comerciale că, o dată cu căldura, trebuie să apară și comerțul stradal, ne spunea tovarășul Gh. Popa, șeful serviciului organizarea comerțului din Direcția generală comercială a municipiului București. Dar fără rezultatele scontate. Nu izbutim să le scoatem din cap unora dintre conducătorii acestor organizații ideea că pentru a face comerț nu este neapărată nevoie de ziduri. Sînt vânzători care gîndesc că este degradant să vinzi altfel decît în spatele unei vitrine cu neon. Toți visează numai magazine mari, în timp ce publicul se plînge, pe bună dreptate, că pentru orice fleac este nevoie să stai Ia rînd.Cum explică directorii organizațiilor comerciale a- ceastă reținere ? La O.C.L. Textila 1, în raza căreia Intră Lipscanii, directorul coordonator recunoaște că, față de 30 de tonete (dintre care 15 numai pe Lipscani) cite au funcționat anul trecut, anul acesta sînt mult mai puține ; doar 6 pînă in prezent. De ce ? Pentru că — ne spune dînsul — actela normative în vigoare impun condiții greu și chiar imno- sibil de îndeplinit de către cei dispuși să se angajeze ca remizieri. Acest lucru ni l-au sesizat și alți specialiști, ca pe o piedică în calea promovării unui sistem de comerț pe cit de modest, pe atît de util. Poate nu ar fi lipsit de interes ca organele competente să revadă respectivele acte normative. în sensul acordării unor înlesniri necesare adaptării la cerințele reale ale organizării comerțului de sezon.Dar dincolo de cauzele invocate se întrezărește străvechiul imobilism, apărut exact acolo unde prezența lui este mai puțin dorită. Cumpărătorii fac, în fiecare an, aceleași observații deoarece se izbesc mereu de aceleași racile ale comerțului cu articole de sezon. Propria experiență a fiecărei organizații comerciale demonstrează că mobilitatea înseamnă rezultate financiare bune. De ce atunci — chiar și pentru declanșarea unor acțiuni sezoniere obișnuite — se așteaptă „impulsuri" de la centru și nici măcar după ce acestea au venit, lucrurile nu se urnesc decît cu greu ? Așa cum am primit asigurări, depozitele și magazinele comerțului dispun de cantități importante de mărfuri de sezon. într-o varietate superioară altor ani. Este necesar să se facă eforturi susținute pentru ca acest belșug să fie etalat cit mai a- proape de ochiul publicului, cit mai la îndemîna lui.
Rodica ȘERBAN

înregistrări noi după o placă

de mult uzată
ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMA PIESELOR DE SCHIMB

PENTRU ARTICOLELE ELECTROTEHNICE

LA FONDUL CENTRAL -
CANTITĂȚI SUPLIMENTARE
DE PRODUSE AGRICOLE!
Răspunsul județelor Galați, Vîlcea și Tulcea 
la inițiativa cooperativelor din Teleorman 

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUAlături de întregul popor, țăranii cooperatori din județul Galați au trăit în ultima vreme zile de grea cumpănă la care au fost supuși locuitorii din multe zone ale țării ca urmare a inundațiilor, au luat cunoștință cu strîngere de inimă de marile pierderi provocate întreprinderilor industriale, unităților agricole de stat și cooperatiste, instituțiilor economice și social-culturale, unui număr impresionant de cetățeni de la orașe și sate.Sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, țărănimea cooperatistă din județul Galați, alăturîndu-și eforturile la cele ale tuturor oamenilor muncii din județ, se străduiește permanent să înlăture intr-un timp cit mai scurt calamitățile provocate de inundații pe o suprafață de circa 13 000 hectare în luncile Șiretului, Bîrladului, Prutului și pîrîurilor interioare prin refacerea grabnică a culturilor distruse, a așezărilor gospodărești de la sate și sprijinirea unităților economice în redarea in folosință fără întir- ziere a căilor de comunicații, pentru normalizarea întregii activități impuse de construcția impetuoasă a socialismului.înfăptuind cu hotărîre măsurile adoptate de conducerea partidului și statului, pentru dezvoltarea neîntreruptă materială și spirituală a României Socialiste, țărănimea cooperatistă din județul Galați s-a angajat ca sub ’ conducerea comitetului județean de partid să muncească zi- lumină în toate sectoarele de activitate spre a obține producții suplimentare vegetale și animale care să contribuie la diminuarea pierderilor provocate de calamitățile naturale unităților agricole cooperatiste din județul Galați și din alte județe. în cele 97 cooperative existente în județul Galați au avut loc adunări generale extraordinare în cadrul cărora, animați de un înalt sentiment patriotic, participanții au analizat temeinic rezultatele înregistrate pînă în prezent în realizarea planului de livrare, precum și rezervele existente în unitățile lor. în aceste adunări, țăranii cooperatori au hotărît să suplimenteze contractele încheiate cu statul, răspunzînd astfel la chemarea adresată de către țărănimea cooperatistă din județul Teleorman.în acest fel, pînă la sfîrșitul acestui an. din cooperativele agricole gă- lățene neafectate de inundații se vor livra statului în contul C.A.P.-urilor calamitate următoarele cantități de produse : 3120 tone grîu, 4 520 tone porumb, 800 tone floarea-soarelui, 3 560 tone legume, 900 tone struguri, 7 500 hectolitri lapte de vacă, 210 hectolitri lapte de oaie, 18 000 ouă, 50 tone, fasole, 23 tone in ulei. Astfel obligațiile contractuale ale unităților calamitate vor fi îndeplinite de către cele care n-au avut de suferit de pe urma stihiilor naturii. , ,De asemenea, se vor livra statului în acest an, peste sarcina de plan pe județ, următoarele cantităti de produse : 1 500 tone grîu. 5 500 tone porumb, 1 000 tone floarea-soarelui, 2 500 tone struguri. 2 500 hectolitri lapte de vacă, 1 500 hectolitri lapte de oale, 500 000 ouă, 50 tone fasole și 60 tone in ulei.Pornind de la faptul că realizarea acestor suplimentări cere un efort in plus, țăranii cooperatori din județul Galați s-au angajat să execute toate lucrările agrozootehnice la timo și de calitate muncind din zori pînă în noapte, utilizînd fiecare oră și zi bună de lucru la întreținerea culturilor, să acționeze permanent pentru reducerea pierderilor și combaterea risipei, în incintele irigate, cultivate cu legume, furaje,, prăsitoare etc., udările se vor aplica la timp și în cantități suficiente, iar după recoltarea cerealelor păioase se vor amnlasa culturi legumicole succesive pe 1 900 hectare. Recoltarea grabnică a cerealelor păioase, strîngerea cu grijă a fiecărui bob de grîu se vor realiza prin utilizarea la întreaga capacitate a combinelor.

B B B B O B Bfirmat nimic la o serie de piese importante. „Sistemul actual de contractare îmi pare destul de defectuos — a subliniat interlocutorul' nostru. Necesarul de piese se întocmește cu 10 luni înainte de contractare și nu oglindește nici pe departe ce

rințele reale ale cumpărătorilor. Cred că ar ti mult mai bine ca această operație să se tacă de două ori pe an. Procedîndu-se astfel, comerțul ar putea urmări mai operativ frecvența uzurii pieselor mai solicitate, iar unele întreprinderi nu s-ar mai putea prevala de anumite prevederi ale actelor normative, care limitează suplimentarea pentru semestrul II".Am solicitat și opinia directorului

Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor din zootehnie și a angajamentelor asumate, la îngrijirea corespunzătoare a animalelor se vor adăuga munca temeinică in scopul realizării efectivelor planificate, furajarea cît mai rațională și livrarea ritmică a producției obținute. Se va organiza, de asemenea, strîngerea cu maximă operativitate a tuturor nutrețurilor, conservarea și depozitarea lor se vor face în bune condiții, iar după recoltarea grînelor se vor în- sămința cu porumb pentru boabe 7 000 hectare, din hibrizi dubli timpurii, 24 000 hectare cu porumb pentru masa verde și siloz, culturi duble.Țăranii cooperatori din județul Galați își exprimă convingerea că prin realizarea exemplară a sarcinilor de plan și suplimentarea substanțială a contractelor vor contribui în și mai mare măsură la înfăptuirea politicii partidului, pentru continua prosperitate a patriei.
COMITETUL JUDEȚEAN GALATI 

AL P.C.R.

*Țăranii cooperatori din ' Județul Vîlcea, alături de întregul nostru popor. au trăit în ultima vreme aceleași momente de grea încercare prin care au trecut locuitorii majorității județelor ca urmare a efectelor distructive provocate de inundațiile ce s-au abătut asupra teritoriului patriei noastre.Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central în frunte cu dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — care în clipele de grea cumpănă pentru țara noastră v-ați aflat în mijlocul cetățenilor afectați de calamități, țărănimea cooperatistă din județul Vîlcea a depus și continuă să depună eforturi susținute pentru înlăturarea distrugerilor provocate de inundații, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1970.Răspunzînd chemării lansate de Consiliul uniunii județene a cooperativelor agricole de producție din județul Teleorman, țăranii cooperatori din județul Vîlcea s-au angajat să producă și să livreze statului în acest an peste plan : 1 200 tone legume, 200 tone cartofi, 2 500 tone furaje naturale și cultivate, 100 tone carne, 1 350 hl lapte vaci, 240 hl lapte oaie și 1 420 kg lînă.Cooperatorii din județul nostru vor urma exemplul cooperatorilor din județul Teleorman care s-au angajat să folosească din plin timpul de lucru în executarea lucrărilor de întreținere și recoltare a culturilor fără pierderi. >Consiliile de conducere din cooperativele agricole, cadrele tehnice, aparatul uniunii județene și direcției agricole vor organiza mai bine munca în această perioadă, folosind cu maximum de randament atît forța, rit și mijloacele mecanizate ce le avem la dispoziție.De asemenea, pentru folosirea mai rațională a pămîntului în scopul obținerii unui volum mai mare de produse, vom însămînța suplimentar 320 ha cu legume și zarzavaturi, 200 ha fasole verde și 2 000 ha culturi furajere. Vom îngrășa și livra la export 5 000 capete miei, iar tineretul bovin la îngrășat va fi valorificat la o greutate medie de minimum 270 kg.Consiliul Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție Vîlcea se angajează ca, sub conducerea comitetului județean de partid, să facă totul pentru traducerea în viață a sarcinilor de plan și a angajamentelor luate, aducîndu-și în acest fel contribuția la refacerea și dezvoltarea economiei naționale.
COMITETUL JUDEȚEAN VÎLCEA 

AL P.C.R.

★Cu multă însuflețire și viu interes a primit țărănimea cooperatistă din județul Tulcea chemarea cooperativelor agricole de producție din județul Teleorman pentru desfășurarea 
BBBBQBBBBBOBQde resort din M.C.I., Adrian Patrau- lea.— Situația e destul de încîlcită — remarca dinsul. Procentul de defecțiuni variază ia diferite loturi de fabricație. Necesarul de sortimente depinde și de asemenea factori imprevizibili. Totuși, trebuie să recunosc că, în prezent, nu există un studiu sistematic al cererii de consum. Iar industria nu se adaptează nici ea suficient de rapid la necesități. Singura soluție pentru lămurirea situației rezidă într-o îmbinare între cunoașterea temeinică de către comerț a cererii cumpărătorilor și o mai mare mobilitate din partea industriei, care ar trebui să răspundă prompt la solicitările organizațiilor comerciale și să acorde prioritate fabricării pieselor de schimb extrem de căutate.Care este părerea industriei ? Iată ce ne spune Ștefan Nuțică, director al Direcției generale de aprovizionare și desfacere din M.I.C.M. :— Este adevărat, piesele de schimb sint încă tratate asemeni cenușăre- sei din poveste. Și aceasta pentru că nici uzinele și nici centralele industriale nu își propun, prin planurile lor de producție, să le asigure producerea în cantități suficiente.In continuare, punctul de vedere coincide, in mod surprinzător, cu acela al unor reprezentanți ai comerțului. „Nu s-a mers pe linia unei producții cuprinzătoare de piese de schimb, însă nici comerțul nu a dovedit suficientă maturitate in determinarea necesarului". Așadar, cauzele acestor lipsuri sînt arhicunoscute de cel doi factori care concură Ia aprovizionarea cu piese de schimb. Comerțul, care pe bună dreptate sa plînge că nu primește piesele de care are nevoie, știe la fel de bine ca și industria că întocmirea unui 

unei entuziaste activități în scopul realizării și depășirii producției agricole, vegetale și animale, care să contribuie la diminuarea pierderilor provocate economiei naționale de inundațiile ce s-au abătut asupra țării noastre și să asigure înfăptuirea mărețelor obiective stabilite prin planul de stat.In aceste zile, întreaga țărănime cooperatistă condusă șl îndrumată de organele și organizațiile de partid, desfășoară o activitate susținută, plină de dăruire și patriotism, folosind fiecare clipă bună de lucru pentru executarea în mod exemplar a lucrărilor de întreținere a culturilor, combaterea bolilor și dăunătorilor, strîngerea la timp și fără pierderi a întregii producții de furaje, in vederea realizării unor sporuri însemnate de recoltă de pe fiecare hectar cultivat.Răspunzînd cu înflăcărare chemării cooperativelor agricole de producție din . județul Teleorman, Consiliul Uniunii județene a cooperativelor a- gricole de producție, în numele celor 72 000 țărani cooperatori, pe baza angajamentelor luate în fiecare unitate cooperatistă și ținînd seama de posi bilitățile existente, își propune să valorifice în acest an la fondul central, peste plan, din producția cooperativelor agricole și din produsele ce revin cooperatorilor pentru munca depusă următoarele cantități :— grîu 450 tone— porumb 5 800 tone— floarea-soarelui 1 000 tone— in pentru ulei 150 tone— fasole 400 tone— legume 1 100 tone— cartofi 1 000 tone— struguri 2 250 tone— carne taurină 140 tone— lapte oaie 1 3î>0 hl— lapte vacă 470 hl— lînă 2 000 kgPentru înfăptuirea acestor angajamente, țărănimea cooperatistă din județ este hotărită ca, sub îndrumarea și conducerea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, să depună eforturi stăruitoare în valorificarea tuturor posibilităților și rezervelor existente prin aplicarea la un înalt nivel agrotehnic a lucrărilor de întreținere a culturilor și folosirea la maximum și in mod rațional a întregii forțe de muncă și mijloace mecanice de care dispunem.O atenție deosebită se va acorda pregătirii în cele mai bune condiții a campaniei - agricole de recoltare, punînd în stare de funcțiune întregul parc de tractoare, combine și mijloace de transport, care să permită stringerea la timp și fără pierderi a întregii producții, eliberării terenurilor și pregătirii lor în vederea în- sămințării suprafeței de 27 000 ha culturi duble. în scopul îndeplinirii angajamentelor luate în sectorul zootehnic se vor lua măsuri pentru realizarea efectivelor de animale, îmbunătățirea procesului de reproducție și selecție, aplicarea măsurilor sanitar- veterinare pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor și modalităților, crearea unor condiții mai bune de adăpostire și furajare. în vederea creșterii producției zootehnice vom lua măsuri pentru stringerea la timp a furajelor necesare hrănirii raționale a animalelor, mobilizînd întreaga forță manuală și mecanică de care dispun cooperativele agricole de producție.Strîns uniți, împreună cu întregul nostru popor, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, a Comitetului Central în frunte cu dv„ mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cooperatorii tulceni sint ferm hotărîți să depună toată priceperea și elanul lor creator pentru a smulge ogoarelor roade tot mâi îmbelșugate. aducînd prin aceasta partidului și statului prinosul lor de recunoștință pentru sprijinul neprecupețit primit, contribuind, totodată, la propășirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA 

AL P.C.R.

necesar fictiv de produse provoacă mari greutăți fabricilor in realizarea importurilor de materii prime, asigurarea materialelor, rezervarea capacităților de producție, perfectarea de colaborări etc. De vreme ce cauzele sînt cunoscute, de vreme ce studiul cererii nu este o imposibUitata obiectivă, de vreme ce respectarea contractelor este o obligație legiferată, ciudata „indulgență" reciprocă a reprezentanților industriei și comerțului — manifestată, trebuie s-o spunem, în detrimentul net al cetățenilor — nu poate decît să stârnească uimire.Ni s-a v&'bit, e drept, despre măsurile ce vor fi luate în viitor. Astfel, în 1971 se vor crea mai multa magazine, mixte, de prezentare a noilor produse, in cadrul cărora vor avea Ioc și demonstrații de funcționalitate a obiectelor expuse. Prin intermediul lor, industria va fi pusă la curent cu opinia și opțiunile consumatorilor, iar comerțul pretinde că va afla ce și cit să ceară industriei. (Sperăm, totuși, că eforturile comerțului de a sonda cererea populației nu se vor rezuma la atît). De asemenea, se preconizează ca tot din 1971, contractarea produselor destinate fondului pieței să se facă cu ajutorul unor comis-voiajori, din partea producătorilor, care să studieze pe teren .nevoile reale ale populației. Se întrezăresc, deci, căi noi de rezolvare a problemei pieselor de schimb, s-au făcut noi promisiuni. Vor fi oare acestea de natură să aducă, in sfîrșit, rezolvarea mult discutatei probleme a aprovizionării populației cu piese de schimb ? Rezervăm celor în cauza plăcerea de a răspunde afirmativ la această întrebare.
Dumitru MINCULESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. D 

are loe o discuție al cărui subiect este munca, rezultatele muncii, belșugul. între secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele cooperativei agricole de producție „23 August" din Putinei, ing. Ștefania Io- nescu, are loc un dialog, economic în substanța lui, dar mai mult uman. Pentru că, în ultimă instanță, fiind vorba de muncă, de realizări, de preocupări prezente și de viitor, s-a vorbit de oameni care gîndesc și acționează, de oameni care nu se limitează lă treapta atinsă, ci năzuiesc — sentiment nobil, uman — la mai sus, tot mai sus.Se estimează producții de pînă la S 000 kg porumb boabe la ha și de 
2 000, sau și peste 2 000 kg la floa- rea-soarelui. Cooperatorii își declară deschis „intenția" de a-i întrece în realizări pe cei de la întreprinderea agricolă de stat. Deși cooperativa se profilează pe creșterea bovinelor, nu-i este străină preocuparea față de un alt sector animalier — creșterea și îngrășa- rea porcilor, ramură de activitate, cum se exprima metaforic un cooperator din Putinei, ce poate fi asemuită cu o fabrică de bani. Cooperativa conlucrează cu I.A.S. din Băicoi-Prahova în creșterea puilor, și cu un număr de 11 cooperative de producție din județ pentru construirea unui complex de creștere și îngrășare a porcilor, cu o capacitate de 30 000 de capete. Revenind tn discuție problema folosirii intensive a pămîntului, secretarul general al partidului recomandă să nu rămînă nefolosită. în a doua cultură, nici o palmă de teren degajat după recoltarea păioaselor, să se extindă culturile de cartofi de toamnă, de legume de toamnă, de porumb furajer, aceasta fiind singura modalitate de valorificare intensivă a pămîntului, de obținere, de pe aceeași suprafață de teren, a cît mai multor valori, măsurabile în alimente, în furaje, în materii prime pentru industrie.La plecarea de pe teritoriul comunei Putinei, adresîndu-se cooperatorilor. care ovaționau pentru secretarul general al partidului, pentru Partidul Comunist Român, pentru patria noastră socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus:

„Am vizitat culturile cooperativei

De la cimpul experimental 
la cultura mareSurvolăm ogoarele județului Olt, care au o pondere importantă în agricultura . țării. Privirile cuprind lanuri întinse de cereale, intercalate cu plantații masive de pomi fructiferi. Elicopterul, ia bordul căruia se aflau tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat, aterizează la marginea comunei Stoicănești. Aflînd de vizita secretarului general al partidului pe aceste meleaguri, sute de săteni au venit în întîmpinare, cu tradiționala pîine și sare, cu buchete de flori. Ei scandează cu bucurie, cu nețărmurită dragoste : 

„Ceaușescu — P.C.R., Ceaușescu — 
P.C.R.".Conducătorii de partid și de stat sînt salutați de tovarășul Constantin Sandu- prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., președintele consiliului popular județean.Președintele cooperativei agricole din Stoicănești, tovarășul Dumitru Tudose, invită pe oaspeți să viziteze lanurile de grîu din apropiere. Cooperativa din Stoicănești este vestită astăzi în întreaga țară datorită recoltelor mari obținute an de an. Iar oamenii de aici, prin hărnicia lor, și-au cucerit o faimă pe deplin meritată. An de an ei au sporit avutul obștesc al cooperativei, care se ridică în prezent la aproape 30 de milioane lei. Pentru sporirea continuă a producției de cereale cooperatorii colaborează intens cu cercetătorii de la Stațiunea experimentală agricolă din Caracal, de la care au primit pentru experimentare, anul acesta, trei linii de grîu realizate de cercetătorii Stațiunii de cercetări agricole Caracal, soiuri de mare productivitate, adecvate condițiilor pedoclimatice din țara noastră. Ele sînt numerotate simbolic de specialiști cu cifrul C.277, C. 1119 și C. 5 222, tot atîtea soiuri care se dovedesc deosebit de productive. Cooperatorii au însămînțat cu aceste soiuri 120 ha. Conducătorii de partid și de stat se opresc în cîteva parcele de grîu și examinează cu atenție spicele care fiecare numără între 50—100 de boabe. Aceste soiuri de grîu — care după aprecierile specialiștilor vor da o producție de circa 4 000 kg la hectar — se dovedesc a fi eficiente și din punct de vedere al coacerii timpurii, fiind în avans cu 9—12 zile față de alte soiuri de grîu existente.Secretarul general al partidului, apreciind recoltele mănoase și contribuția specialiștilor din Stațiunea de la Caracal, care au creat aceste soiuri, recomandă cooperatorilor să acorde o deosebită atenție strîn- gerii la timp și în cele mai bune condiții a producției din acest an, pentru a evita orice pierderi.Cooperatorii din Stoicănești au ținut să prezinte tovarășului Nicolae Ceaușescu și alte rezultate bune obținute de ei în celelalte sectoare de producție. Se vizitează în continuare sectorul zootehnic al cooperativei care cuprinde 1 500 taurine, tot atîtea porcine și 1 200 de oi. Răspunzînd întrebărilor, gazdele arată că atenția cooperatorilor este îndreptată spre extinderea a- cestui sector, care anual adaugă în venitul cooperativei importante sume bănești. Rezultatele obținute eînt edificatoare atît în ce privește șporirea numărului de animale, cît 

din comuna Putinei. Ne-a povestit 
tovarășa președintă despre rezulta
tele obținute de cooperativă, despre 
strădaniile cooperatorilor de a asi
gura o recoltă bogată. Doresc să-mi 
exprim satisfacția pentru felul în 
care sî-nt întreținute culturile, pen
tru faptul că atît porumbul, cît și 
floarea-soarelui promit de pe acurn 
o recoltă bună. De asemenea, am 
văzut culturile de grîu și de orz -, 
ne-au făcut o impresie btfnă. Țin să 
vă felicit pentru felul în care ați 
executat lucrările și vă urez să 
obțineți recolte cît mai bogate.

Doresc, totodată, să-mi exprim 
satisfacția pentru rezultatele pe 

care le-ați obținut în sectorul zoo
tehnic, sector care, de asemenea, 
are bune perspective de dezvolta
re. îmi exprim speranța că coope
rativa, conducerea ei, comuniștii 
din cadrul cooperativei vor acorda 
toată atenția realizării sarcinilor ce 
le revin din programul elaborat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din primă
vara acestui an. După cum cunoaș
teți, acest program urmărește să a- 
sigure creșterea într-un timp rapid 
a producției animaliere, ceea ce va 
duce atît la creșterea veniturilor 
cooperatorilor, ale țărănimii, cît și 
la asigurarea aprovizionării întregii 
populații cu carne și produse ani
maliere. Eu consider că eforturile pe 
care le facem acum — chiar în con
dițiile grele pe care le-am avut în 
lunile mai și iunie datorită inunda
țiilor — ne vor ajuta să învingem 
rapid aceste greutăți, să asigurăm 
realizarea în întregime a programe
lor elaborate de plenara din primă
vară. îmi exprim speranța că dum
neavoastră, cooperatorii din Puti
nei, cît și ceilalți cooperatori din 
județul Teleorman, vă veți aduce 
din plin contribuția la realizarea 
și depășirea acestor programe.

încă o dată vă felicit pentru re
zultatele obținute în activitatea 
dumneavoastră. Felicit, de aseme
nea, consiliul de conducere și pe 
președinta cooperativei și vă urez 
tuturor multe succese în activita
tea dumneavoastră, multă sănătate 
și fericire".A răspuns, mulțumind în numele cooperatorilor, al comunei, pentru onoarea ce li s-a făcut de a avea în mijlocul lor pe secretarul general al partidului, pentru îndemnurile, sfaturile ce le-au fost adresate, președintele cooperativei, inimoasa ingineră Ștefania Ionescu.

și a producțiilor de carne și lapte obținute. Alt succes al cooperatorilor din Stoicănești este și. faptul că anul trecut ei au cîștigat premiul I pe țară la producția de lapte. De la fiecare vacă furajată au obținut în medie 3 152 de litri de lapte. Prevederile pe anul în curs sînt și mai mari. Se prevede obținerea unei producții de circa 3 500 litri lapte.Analizîndu-și posibilitățile de care dispun, cooperatorii și-au suplimentat angajamentele luate inițial în sectorul zootehnic, hotă- rînd să livreze în plus 60 de tone de carne și 2 000 hl lapte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pe cooperatori pentru succesele obținute atît în sectorul cerealier cît și în cel zootehnic, urîndu-le noi succese în activitatea viitoare.Următorul popas s-a făcut la Stațiunea experimentală agricolă Caracal. Amplasarea ei în plină zonă de silvostepă, pe un cernoziom puternic, creează premise ca rezultatele obținute în cercetarea științifică să poată fi aplicate cu succes atît în șesul județului Olt, cît și în cîmpia județelor limitrofe. Principalul patrimoniu și mijloc de producție afectat stațiunii este terenul arabil în suprafață de a- proape 3 000 ha.Conducătorii de partid și de stat sînt salutați la sosire de directorul stațiunii, ing. Constantin Bălan, care îi conduce pe oaspeți prin lanurile experimentale de culturi irigate ce’însumează în total circa 100 ha. Aici sînt în curs de experimentare circa 80 de soiuri de grîu, orz și alte plante de cultură. Oaspeții sînt informați că cercetătorii stațiunii au obținut rezultate bune în activitatea lor, stabilind pentru diferite zone cele mai bune soiuri de grîu și orz, precum și cei mai productivi hibrizi de porumb.Se relevă cu acest prilej strînsa colaborare între cercetătorii stațiunii și o serie de unități agricole, printre care cooperativele agricole de producție din comunele Stoicănești și Scornicești din județul Olt.

„Vă felicit pentru rezultatele objinute în activitatea dumneavoastră 1", le-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu cooperatorilor din comuna Putinei. Lanurile de porumb prefigurează producții bune

Conducătorii de partid șl de stat se opresc în cîteva loturi experimentale, primind explicații asupra caracteristicilor acestora. Un deosebit interes prezintă soiul de orz .,Caracal 6“, cum îl numesc specialiștii. Acest soi, recoltîndu-se mai devreme, permite și o a doua cultură. Secretarul general al partidului apreciază activitatea oamenilor de știință de aici, recoman- dîndu-le să acorde în continuare o atenție deosebită cercetărilor a- gricole și introducerii rezultatelor bune în practică, pentru a contribui în felul acesta la progresul agriculturii noastre socialiste.în încheierea vizitei, adresîn- du-se cercetătorilor stațiunii, care pe tot parcursul vizitei au salutat cu multă căldură pe secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să vizitez — deși într-un timp 
destul de scurt — cîmpurile dum
neavoastră de experiență, precum 
și unele culturi pe suprafețe mai 
mari. In special, mi-a făcut o 
bună impresie faptul că ați reali
zat soiuri de orz și de grîu tim
puriu care dau producții mari; 
de altfel, aceste soiuri de grîu le-am 
văzut și la Stoicănești. Se vede că 
la stațiunea Caracal lucrează un 
colectiv capabil de cercetători și 
muncitori care înfăptuiește, cu bunei 
rezultate, politica partidului de dez
voltare a agriculturii noastre. Pen
tru rezultatele pe care le-ați obți
nut doresc să vă felicit din toată 
inima, pe dumneavoastră, pe direc
torul acestei stațiuni, pe conducă
torii grupelor de cercetare; vă

Pregnanta imagine 
a unei agriculturi moderneCîmpiile întinse și mănoase ale Oltului lasă loc acum unei zone de dealuri și văi, în care lanurile de cereale se învecinează armonios cu costișe cultivate' cu viță de vie, cu zăvoaie și pășuni, cu livezi și grădini bogate. Culorile verii, aflate înaintea rodului, amintesc de cusăturile și alesăturile meșteșugite cu o artă transmisă din generație în generație. Elicopterul zboară pe deasupra unor plaiuri de o mare frumusețe, frumusețe neîntrecută decît de hărnicia oamenilor, pentru că privirea distinge în satele înșirate pe văi ca mărgelele, case noi și trainice, construcții zootehnice — saivane, ferme, crescătorii — durate trainic, cu mînă de gospodar. Din loc în loc sclipesc argintiu sere întinse, acoperite cu folii de polietilenă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat fac un ultim popas la Scornicești, comună mare, întinsă, alcătuită din 14 sate • și numărînd peste 10 000 de locuitori. Aparatul de zbor aterizează pe o pajiște din marginea comunei — un platou care din această toamnă se va putea numi „platoul liceului", în- trucît aici se află într-o fază avansată construcția liceului cu 8 săli de clasă.Are loc o primire emoționantă, plină de căldură, ovațiile și urările de bun venit nu mai contenesc minute în șir. Pionieri și elevi, tinere și tineri îmbrăcați în superbe costume populare, care au dus faima acestor locuri în mai multe țări ale Europei cu prilejul unui turneu întreprins de ansamblul folcloric al comunei, oferă înalților oaspeți buchete de flori. Apoi. Vasile Bărbulescu, președintele cooperativei agricole de pro- ducție-Scornicești, îl invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu șl pe ceilalți conducători de partid și de stat să viziteze ferma zootehnică. Dat în folosință abia la începutul acestui an, complexul de creștere a porcilor oferă imaginea, unei ferme moderne, în care creșterea și dezvoltarea animalelor se face după criterii științifice asigu- rînd o mare productivitate și eficiență economică. în prezent, complexul cuprinde peste 1 500 de animale, din care 300 scroafe de prăsilă. Datorită acestora, pînă la sfîrșitul anului crescătoria va a- tinge capacitatea proiectată de

La Scornicești: 
o vibrantă adunare populară...Coboară înserarea. Ploaia căzută mai devreme a înmiresmat aerul, a dat o nouă profunzime priveliștii cu lanuri nesfîrșite, cu dea- 

urez tuturor noi succese în activi
tatea viitoare.

Cunoașteți programul elaborat 
de Congresul ai X-lea al partidu
lui pentru dezvoltarea agriculturii. 
Desigur, de la Congres și pînă a- 
cum s-au mai majorat unele preve
deri înscrise în acest program, dar 
noi considerăm că mai sînt încă po
sibilități de a obține recolte su
perioare, chiar față de aceste pre
vederi. Cunoașteți programele spe
ciale elaborate de plenara C.C. din 
primăvara acestui an, pentru ex
tinderea irigațiilor și pentru dez
voltarea zootehniei. Deși stațiunii 
dumneavoastră nu-i este specifică 
zootehnia, cred totuși că ea poate 
aduce in schimb o contribuție deo
sebită la crearea soiurilor de grîu 
și de alte plante, rezistente, cu ran
dament bun la irigații, cu produc
ții mari, soiuri care să permită o 
recoltare timpurie și să asi
gure astfel posibilitatea de a 
obține și cultura a doua. Dorim 
ca următorii cinci ani să însemne 
pentru agricultura noastră anii u- 
nor transformări radicale din toa
te punctele de vedere, in realizarea 
acestor programe, cercetarea știin
țifică — deci și stațiunea dumnea
voastră, cercetătorii ei — au sar
cini deosebit de mari. îmi exprim 
convingerea că nu veți rămîne mai 
prejos decît alți cercetători, că veți 
aduce o contribuție prețioasă la în
făptuirea hotăririlor Congresului 
al X-lea și ale plenarei Comitetului 
nostru Central.

Vă urez încă o dată noi succese 
în activitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate și fericire la toți I"

5 000 capete. Concomitent cu această acțiune de populare a fermei din surse proprii, în 1970 vor fi predați la fondurile statului, conform contractului încheiat, 1 200 porci grași, iar în 1971 —5 000. Sectorul zootehnic cuprinde, de asemenea, 400 vaci de lapte care în 1969 au produs în medie 2 200 litri, iar în acest an vor produce aproximativ 2 500 litri pe cap de vacă furajată.în pofida condițiilor climatice neprielnice din toamna anului trecut și din primăvara acestui an, lanurile cooperativei agricole de producție din Scornicești vestesc recolte frumoase.De pe cele 1000 ha semănate cu grîu se prevede o producție medie de 2 200 kg la hectar, iar de pe cele 950 ha cultivate cu porumb se preconizează o recoltă de aproximativ 3 500 kg la hectar. Hărnicia cooperatorilor se materializează și în producțiile sporite de legume din grădini și din serele ce cuprind o suprafață de 16 ha. De asemenea, se anunță bună, și recolta din podgoria întinsă pe 88 ha, precum și rodul viitor din via tî- nără sădită pe o suprafață de 60 ha.în conșens unanim cu milioanele de oameni ai muncii, care în urma grelelor încercări și pierderi înregistrate de economia națională de pe urma inundațiilor și-au suplimentat angajamentele din acest an, cooperatorii din Scornicești au ho- tărît să contribuie la refacerea economică a țării printr-un nou angajament ce reprezintă un surplus de 1,5 milioane lei la valoarea producției globale pe 1970. Aceste angajamente merg mînă în mînă cu ridicarea nivelului de trai al cooperatorilor, care în 1970 vor obține 38 de lei norma la ziua de muncă, cu 4 lei mai mult față de anul trecut.Tovarășul Nicolae Ceaușescu discută îndelung cu președintele și cu alți membri ai cooperativei, se interesează îndeaproape de stadiul lucrărilor de întreținere a culturilor, dă indicații prețioase în legătură cu dezvoltarea sectorului zootehnic și a celorlalte ramuri de producție agricolă.Se vizitează apoi zona petroliferă din marginea comunei. Peisajul tradițional al acestor plaiuri e înnobilat de siluetele sondelor, de însemnele unui orizont inedit, industrial, ce deschide localnicilor un nou cîmp de preocupări.

luri și livezi bogate. O mulțime compactă, sute și sute de țărani cooperatori veniți cu mic cu mare, întreaga suflare a satului, așteaptă 

pe secretarul general al partidului și pe ceilalți conducători de partid și de stat în fața căminului cultural, unde are loc un scurt miting, întîmpinat cu puternice ovații, cu urări fierbinți de prietenie și de înaltă prețuire- tovarășul Nicolae Ceaușescu urcă în balconul clădirii împodobite cu frumoase covoare populare specifice locului. Ca niște răsaduri de flori vii, tinere și tineri din ansamblul folcloric însoțesc trecerea oaspeților. Din sute de piepturi izbucnește ca un singur glas : „Ceaușescu-Ceaușescu“, „P.C.R.". Are loc o impresionantă manifestare a atașamentului față de poli
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,Doresc în primul rînd să adresez tuturor locuitorilor județului Olt — și deci și locuitorilor comunei Scornicești — un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, urale).Așa cum am spus șl în județul Teleorman, vizita de astăzi.este consacrată întîlnirii cu oamenii muncii, cu țăranii cooperatori pen.ru a vedea cum au început și se desfășoară lucrările de strîngere a recoltei. în județul Olt am vizitat cooperativa Stoicănești, stațiunea experimentală Caracal și cooperativa din Scornicești. Am putut constata cu satisfacție că țăranii cooperatori, oamenii muncii din a- gricultură — atît cel din județul Olt cît și cei din alte județe ale țării — au depus în acest an o muncă bună. Recoltele de grîu se prezintă bine. La Stoicănești și la Stațiunea experimentală din Caracal am constatat că recolta de orz trece de 3 000 kg la hectar, iar cea de grîu este și ea de circa 3 000 kg la hectar — ceea ce reprezintă un rezultat foarte bun. Desigur, aici, in Scornicești n- t început încă recoltatul griului și nici al orzului. Se pare că recolta va fi ceva mai mică de 3 000 kg la hectar, dar totuși ea va fi probabil o recoltă bună. Trebuie să spunem că în această parte a țării — cu toate condițiile climatice nefavorabile din toamnă și din primăvara acestui an — vom obține o recoltă mare la grîu și, în general, la n' se. Vom avea probabil o recoltă bună la porumb și la culturile de toamnă. De asemenea, cu toate greutățile provocate de seceta din toamnă și de inundațiile din primăvara acestui an, datorită măsurilor luate de partid și guvern, muncii specialiștilor din agricultură, a întregii țărănimi cooperatiste, s-au creat toate condițiile să recuperăm pierderile suferite de pe urma calamităților, să obținem recolte bune care să a- sigure aprovizionarea populației, realizarea prevederilor planului pe anul 1970. Desigur, pentru aceasta trebuie să depunem ceva mai multe eforturi decît ar fi fost necesare în mod normal: este nevoie de o muncă mai intensă din partea specialiștilor, a tuturor lucrătorilor și cooperatorilor din agricultură. Aceasta presupune să ne îngrijim ca o suprafață mai mare să fie însămîn- țată în cultura a doua, cu porumb, cu plante de nutreț, cu legume. De altfel, de pe acum sînt cooperative care au trecut la realizarea acestor sarcini ; în felul acesta, prin producțiile obținute prin cultura a doua, vom putea compensa pierderile pe care le-am suferit datorită inundațiilor. Este, desigur, nevoie de un efort deosebit, dar, cu toții cunoașteți că întregul nostru popor — și în primul rînd clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea — și-au unit eforturile, au venit în ajutorul regiunilor calamitate și au reușit să limiteze efectele inundațiilor, să recupereze în mare măsură pagubele suferite în industrie. De aceea, noi facem apel Ia cooperatori, la țărănime, la toți lucrătorii și specialiștii din agricultură să se alăture clasei muncitoare, să muncească cu hotărîre spre a putea ca încă în anul acesta să recuperăm pierderile, să asigurăm îndeplinirea planului și să punem astfel o bază trainică planului pentru următorii cinci ani, dezvoltării economiei naționale, înfloririi patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).Sînt oameni, în străinătate, care și-au pus întrebarea : Cît timp îi 

tica înțeleaptă, clarvăzătoare a partidului, față de omul — fiu al acestor meleaguri — care întruchipează în modul cel mai înalt forța și consecvența acestei politici : tovarășul Nicolae Ceaușescu.Mitingul este deschis de Vasile Bărbulescu, președintele C.A.P. Scornicești:„Trăim bucuria de a avea în mijlocul nostru pe tovarășul secretar general al Partidului Cbmunîst Român, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat, care au venit în comuna noastră pentru a ne vedea realizările, pentru a ne da îndrumări ca munca noastră de 

va trebui României ca să-și revină de pe urma acestor calamități naturale ? Doresc să adresez mulțumiri acelor state și popoare — atît țărilor socialiste cît și țărilor ne- socialiste — care ne-au acordat ajutorul lor spre a învinge greutățile. Dar se pare că mai sînt oameni care nu au înțeles ce este în stare să facă poporul român — popor, care o dată cu trecerea la construcția socialismului, a devenit stăpîn deplin pe destinele sale și este hotărît să învingă orice greutăți, să asigure înflorirea României socialiste, libere și independente. (Aplauze puternice, urale, se 
scandează „P.C.R. — P.C.R.").Desigur am avut și avem încă unele greutăți datorită calamităților naturale. Dar noi vom învinge mult mai repede decît își închipuie mulți aceste greutăți, vom dovedi că națiunea socialistă română de 20 milioane de oameni este în stare — ca de atîtea ori pînă acum — să facă adevărate minuni, să biruie orice obstacole, să devină tot mai puternică, mai înfloritoare. (Aplauze 
puternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
— P.C.R.").Cunosc bine pe locuitorii județului Olt, iar pe cei din Scornicești îi cunosc și mai bine. Sînt convins că ei nu vor fi mai prejos decît ceilalți cetățeni ai patriei noastre, că vor munci cu abnegație și vor contribui cu toții la realizarea programului stabilit de partid și guvern. (Aplauze prelun
gite, ovații).Avem în județul Olt o organizație de partid bună. De altfel, și în anii ilegalității am avut aici o bună organizație de partid. O cunosc nu din auzite, ci din faptul că în anii ’35—’36 am lucr/ în această regiune pe linie de partid și de tineret. Cunosc că și atunci comuniștii de aici au răspuns cu cinste năzuințelor poporului, s-au aflat în primele rînduri ale îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost stabilite de Comitetul Central — de a conduce lupta maselor împotriva forțelor reacționare, pentru o politică democratică, de pace, de făurire a bunăstării poporului. Organizația de partid din județul Olt este astăzi o organizație puternică, cu un comitet județean bun; ea are ca prim-secretar și președinte de consiliu popular județean, un vechi activist de partid, din ilegalitate — și face totul pentru a înfăptui Directivele Comitetului Central al partidului. 
(Aplauze puternice, se scandează 
„P.C.R.—P.C.R.").în aceste zile — sau mai bine- zis în aceste săptămîni — s-a văzut mai mult ca oricînd cît de strîns unit este întregul popor în jurul partidului, cu cît entuziasm și cu cîtă hotărîre urmează el cuvîntul partidului, înfăptuiește politica lui în care vede împlinirea propriilor sale năzuințe și propriul său viitor — viitorul socialist și comunist al patriei noastre. (Aplauze pu

ternice).Desigur, tovarăși, ne ocupăm și ne vom ocupa și în viitor în primul rînd de dezvoltarea construcției socialiste din țara noastră, de ridicarea bunăstării poporului ; dar nu uităm nici un moment că pentru a obține succese cît mai mari pe această linie trebuie să dezvoltăm o largă colaborare cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii, în cadrul unei politici de pace și cooperare internațională. De aceea, chiar în condițiile grele prin care am trecut în primăvara acestui an, datorită inundațiilor, Comitetul nostru Central, guvernul țării au continuat să ducă o politică externă activă ; am continuat să avem întîl- nirl, să vizităm alte țări, să primim 

viitor să fie mai bună șl mal spornică.Cred că sînt în asentimentul dumneavoastră să mulțumim din suflet tovarășului secretar general pentru această vizită și să ne angajăm că vom lucra în așa fel îneît să ducem mai departe suqcesele noastre, să întărim cooperativa noastră de producție, să muncim astfel îneît să aplicăm, In bune condiții, hotărîrile partidului nostru drag.în aplauzele puternice ale mulțimii, în ovațiile celor prezenți,kia cuvîntul tovarășul NiCOlOC 
Ceaușescu.

vizitele conducătorilor unor state, sau partide — contribuind în felul acesta la întărirea colaborării și cooperării cu țările socialiste, cu toate statele lumii. Prin aceasta noi ne-am adus, totodată, contribuția la realizarea unei politici de securitate în Europa, a unui climat de pace și de cooperare în lume. 
(Aplauze puternice, urale, se scandează „P.C.R.—P.C.R."). Iată de ce și în viitor, continuînd politica de edificare a socialismului în patria noastră, luptînd pentru a face ca viața poporului român să devină tot mai frumoasă, mai îmbelșugată, vom acționa consecvent pentru dezvoltarea colaborării și cooperării cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii. Vom face totul pentru a contribui la promovarea unei politici de pace și cooperare, bazate pe deplina egalitate în drepturi între națiuni, pe respectul suveranității și independenței naționale, convinși că numai în a- ceste condiții se poate asigura progresul omenirii, victoria socialismului și comunismului în lume. (A- 
plauze, urale prelungite, ovații).Doresc, în încheiere, să adresez locuitorilor din comuna Scornicești, tuturor cetățenilor din acest județ, cele mai bune urări de noi succese, de sănătate și fericire. Doresc, de a- semenea, organizației de partid, comitetului județean de partid, consiliului popular județean să obțină tot mai multe realizări în înfăptuirea hotăririlor Congresului al X-lea al partidului, a hotăririlor plenarelor Comitetului Central privind dezvoltarea patriei noastre socialiste. Vă doresc la toți multă sănătate și multă fericire. (Aplau
ze puternice, urale, ovații, se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.,
Ceaușescu — P.C.R.").

★în încheierea mitingului ia cuvîntul tovarășul Constantin Sandu, prim-secretar ^1 Comitetului județean de'partid-Oîl care a spus :Acest moment emoționant, aceas. tă sărbătoare pentru comuna Scornicești din județul Olt, va rămîne scrisă în istoria noastră. Celui mai credincios fiu al județului nostru și a] țării întregi, tovarășului Nicolae Ceaușescu, îi mulțumesc din suflet pentru această vizită în numele dumneavoastră, al tuturora, în numele comitetului județean de partid, al consiliului popular județean, în numele întregii suflări a județului nostru și îl asigur că vom face totul pentru a traduce în viață Directivele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. Asigurăm conducerea partidului și pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, că vom face mai mult decît credeam că sîntem în stare să facem, că vom folosi toate rezervele pentru a micșora pagubele pe care le-am avut în această primăvară de pe urma inundațiilor, pentru a fl și noi printre județele de frunte ale țării.
♦Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Teleorman și Olt a constituit o nouă și puternică manifestare a coeziunii de nezdruncinat dintre partid și popor, o vibrantă expresie a dragostei față de conducătorul partidului și statului nostru, 0 mărturie elocventă a hotărîrii cu care țărănimea cooperatistă, alături de ceilalți oameni ai muncii din patria noastră, depune eforturi înzecite pentru refacerea economică’ a țării, pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor economice din acest an, ultimul an al actualului plan cincinal, pentru continua înflorire a României socialiste.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Paul DIACONESCU 
Mircea S. IONESCUFoto ; A. PASAT—I. DUMITRU
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UN NOU PROGRAM
PENTRU PRACTICA IN PRODUCȚIE

A VIITORILOR INGINERI
B Să-i asigurăm eficacitatea printr-o bună organizare a activității studenților
acolo unde sînt repartizați H Disciplina și munca efectivă în producție vor da

un real conținut practicii studențești

fost definitivate o sea-Recent au mă de măsuri vlzînd perfecționarea stagiului studențesc de practică. In legătură cu noul mod de organizare • a practicii studențești în învățămîn- tul tehnic superior, ne-am adresat conducerii Ministerului învâțămîntu- lui, care ne-a dat răspunsurile de mai ]os :
— Pentru început, vă rugăm să 

enunțați principiile care direcționea- 
ză noul program de practică in pro
ducție.

— O dată cu aplicarea prevederilor noii legi a învățămîntului s-a îmbunătățit corelația între pregătirea teoretică de bază, de specialitate și cea practică. Totodată a apărut și necesitatea reconsiderării duratei, conținutului și sistemului de organizare a perioadelor rezervate activității în producție a studenților. Faptul ca atare este cit se poate de logic, dacă avem în vedere că sensul ultim al noii legislații universitare se identifică în perfecționarea continuă și sistematică a tuturor verigilor învățămîntului nostru superior prin adaptarea permanentă a acestuia la cerințele vieții sociale și eliminarea oricăror rămî- neri în urmă de ordin științific sau organizatoric. Și asemenea rămîneri în urmă, din păcate, au existat. între ele amintim uniformitatea duratei și a conținutului practicii, insuficienta a- daptare a acestora la specificul unor ramuri și subramuri de specialitate, suprasolicitarea unor întreprinderi și Ignorarea altora, antrenarea în insuficientă măsură a studenților la efectuarea unei munci care să se bazeze pe aplicarea practică a cunoștințelor teoretice, care erau simțite de mai multă vreme în programul de practică. Dincolo de consecințele lor imediate în planul pregătirii individuale a studenților, asemenea deficiențe se repercutau negativ și asupra unității de acțiune și scopuri către care este necesar să tindă procesul de învăță- mînt în ansamblul său. Măsurile a- doptate recent permit lichidarea unor asemenea anomalii.
— Cum se va desfășura, concret, 

practica studențească ?— Considerăm că practica studențească se va realiza într-o mai strîn- să legătură cu nivelul de pregătire al studenților și cu specificul specialităților din învățămîntul superior tehnic. Tn felul acesta se asigură si o convergență mai mare a cunoștințelor teoretice cu cerințele practicii inginerești. Astfel, practica de inițiere in

profesiune, cu o durată de minimum patru săptămîni, se organizează a- cum eșalonat pe parcursul semestre- lor anilor I și II, pe baza unor grafice și programe elaborate de consiliile profesorale, de comun acord cu întreprinderile în care urmează să se efectueze practica. Această practiță se poate efectua cite o zi pe săptă- mînă în timpul anului universitar sau concentrat la sfîrșitul anilor I sau II. Ea are ca scop principal crearea de indemînări practice și familiarizarea studenților cu activitățile din atelierele și sectoarele mecanico-energeti- ce din întreprinderi. Ea va avea un conținut diferențiat după natura spe-

mentelor de automatizare specifice fiecărei specialități. Ea se va desfășura in întreprinderi industriale productive sau în întreprinderi în care se efectuează montarea de noi linii' tehnologice, astfel incit studenții să poată fi antrenați in muncă efectivă corespunzătoare cunoștințelor lor teoretice. După terminarea anului IV, studenții efectuează o practică de specialitate timp de minimum patru săptămîni cu scopul de a-și asigura cunoașterea aprofundată a proceselor de fabricație din ramura de specialitate. Folosind unele cunoștințe teoretice, studenții vor
Precizări făcute de prof. dr. docent Alexe POPESCU, 

adjunct al ministrului Invățămintului

cialității. In cadrul acestei practici, studenții vor efectua și vizite în întreprinderi de profil și vor audia prelegeri care îi vor iniția asupra conținutului specialității, asupra dinamicii ramurii de producție și a perspectivelor de dezvoltare ale acesteia. Practica de inițiere se va desfășura și în atelierele institutelor și ale facultăților. Pe măsura dezvoltării bazei lor materiale, în viitor, ele vor constitui locurile de muncă în care practica de inițiere se va efectua in mod preferențial.Practica de specialitate, cu o durată de minimum opt săptămîni, se va organiza la sfîrșitul anilor III și IV. Deoarece această practică va avea un rol determinant în pregătirea studenților în specialitatea în care vor lucra după terminarea studiilor. Ministerul Invățămintului, pe baza cererilor ministerelor și ale altor instituții centrale sau locale, va efectua o prere- partizare a studenților pe specialități. O dată precizată specialitatea, alegerea proiectului de diplomă și a cursurilor facultative se va face in mai mare cunoștință de cauză și în legătură mai strînsă cu viitoarea activitate profesională. Practica de specialitate va avea două etape cu un conținut diferențiat. După terminarea anului III, studenții vor efectua o practică de specialitate timp de minimum patru săptămîni, care are ca scop cunoașterea tehnologiilor, apa- , ratelor, instalațiilor și utilajelor, de

putes efectua aplicații de calcul pentru verificarea unor parametri tehnologici sau culege unele date necesare întocmirii proiectului de diplomă. în același timp, studenții vor a- corda o atenție deosebită metodelor de control al calității produselor, organizării producției și a muncii, aspectelor tehnico-economice și de optimizare a proceselor de producție.Practica în vederea elaborării proiectului de diplomă se organizează după ultimul semestru de studii pe o perioadă de 3—4 luni. în timpul acestei practici, studentul va aprofunda specialitatea in care se pregătește, culegînd datele și elementele necesare întocmirii proiectului. Acum, el va desfășura și o activitate de proiectare sau de cercetare legată de tematica proiectului de diplomă. în felul acesta se verifică totodată, capacitatea proaspătului specialist, printr-o muncă concretă, importantă, legată de necesitățile locului de producție In care el va activa în viitor. De asemenea, tematica proiectelor de diplomă va fi substanțial îmbunătățită în- trucît se creează condiții pentru o legătură nemijlocită între cunoștințele teoretice însușite de absolvent în timpul anilor de studii și între cerințele concrete ale producției.Față de modul actual de organizare a practicii, noul sistem asigură creșterea ponderii orelor afectate pregătirii practicii de specialitate a studenților de Ia 9 la sută la 14—16 la

sută, cunoașterea aprofundată a problemelor de specialitate prin delimitarea specificului fiecărui tip de practică în producție, a conținutului și a scopului urmărit.
— Cind se va aplica noul program ?— Acest sistem de practică va fî utilizat începînd cu anul universitar 1970—1971. O parte din prevederile șale — organizarea practicii zilnice în două schimburi, acolo unde aceasta este posibil, și într-Un număr mai mare de unități, diferențierea practicii de specialitate. încheierea convențiilor cu unitățile de practică — intră însă în vigoare chiar în această vară. De aceea rectoratele, decanatele, colectivele de catedră sînt chemate să procedeze în timpul cel mai scurt la concretizarea programelor de practică, la stabilirea unor legături cit mai strînse cu unitățile industriale în funcție de particularitățile tehnico-științifice și economice ale acestora. Să nu uităm că și cel mai perfect program de practică nu-și poate pune în valoare calitățile decît în condițiile în care se instaurează o colaborare și conlucrare cit mai strînse între întreprinderi șl instituțiile de învățămînt superior, iar studenții sînt permanent animați de convingerea că fiecare moment din stagiul de practică urmărește un o- biectiv instructiv-educativ precis. Tocmai de aceea el se cere îndeplinit cu conștiinciozitate și spirit de răspundere.

Consemnări de
Mihai IORDANESCU

Inițiativa — promițînd să devină tradiție — a Festivalului internațional de la Mamaia a fost și este stimulatoare pentru cinematograful nostru de animație. De la o ediție la alta s-au produs o evidentă lărgire de orizont, o diversificare a tehnicilor și procedeelor, o adîncire a problemelor de stil, de rigoare a expresiei. Dacă profilarea unei școli naționale de artă înseamnă activitatea creatoare a citorva personalități de vîrf, întărită prin contribuția unei solide producții medii, care popularizează și răs- pîndește în public cuceririle tematice și estetice ale acestor personalități, creînd o matcă omogenă de gîndire și sensibilitate — o asemenea școală e pe cale să se închege in animația românească.Alături de Ion Popescu- Gopo — care a impus preș-' tigios filmul românesc de animație în arena cinematografică internațională — s-au afirmat, ca individualități de sine stătătoare, realizatori și desenatori ca Sabin Bălașa, Benedict Gă- nescu, Ștefan Muntcanu, Geta Brătescu, Adrian Pe- trlngenaru, Olimp Vărăș- teanu, Laurențiu Sirbu, Bob Călinescu și, dintre cei mai tineri, Gelu Mureșan și Liana Ghigorț. Laolaltă, a- ceștia alcătuiesc un nucleu de iradiație culturală și artistică in domeniul desenului animat.Se observă în activitatea studioului „Animafilm", pe lîngă căutările de ordin tehnic, tendința de a obține un caracter specific național prin valorificarea înțeleaptă a tradițiilor de artă populară. în acord cu mijloacele moderne de expresie. De asemenea — o accentuată limpezire a parabolei cinematografice, înăuntrul căreia operația de generalizare. de abstractizare, nu se îndepărtează de suportul concret al ideii și al imaginii plastice. Desenul — grafica — filmelor noastre e mai riguros, împestrițări- le cu elemente de maniere diferite sînt atent evitate, iar animația propriu-zisă, mișcarea e mai coerentă și mai elocventă.Apare mai trainică și construcția povestirii, clădită în jurul unor motive cu va-

loara educativă, uneori chiar instructivă. „Tezele" filmelor sint afirmate cu discreție, apelindu-se la mijloace de expresie adecvate, dintre care culoarea nu e cea din urmă, a- mintind de tradiția noastră particulară în artele plastice.In această lumină trebuie să luăm în considerare selecția românească prezentă la actuala ediție a

face, în ritmurile Rapsodiei lui Enescu, însuși procesul creativ al artizanului anonim, care „iscă, frumuseți" din lut, din ceramică, din lemn, din țesături de lină -- într-un fel de sinteză dinamică, animistă, a artei noastre populare.Atrasă de farmecul basmului clasic, Geta Brătescu se distinge, în Altă Scufiță roșie, prin precizia desenului, prin esențialitatea și

DE ANIMAȚIE

Festivaluluî de la Mamaia (fără a anticipa, evident, judecățile de valoare pe care le va prilejui confruntarea filmelor din concurs). Ea e variată din punct de vedere tematic și in același timp destul de unitară ca „bloc" al expresivității artistice. Preluînd ingenios modalități tradiționale, A- drian Petringenaru dă o viață nouă, prin In pădurea lui Ion, unei povestiri cu un om sărac și cu zmei, tn care grația naivă a desenului și a culorii dobîndește o forță de comunicare neașteptată, inedită în filmul de animație. Ștefan Munteanu, în Pe-un picior de plai, re-

stringența narațiunii, adu- cînd în actualitate tîlcul aventurii trăite de nesăbuitele Scufițe roșii de totdeauna și de pretutindeni. Cu tîlc e și satira Ia adresa complicațiilor birocratice și servilismului din Defect al lui Virgil Mocanu, care a asimilat intr-un mod propriu sugestiile lui Hubley din „Croaziera" și, ca tratare plastică, acelea ale școlii de la Zagreb. Apropiat de Defect, ca intenție satirică — dar nu și ca linie a graficii, mai stilizată — e Gardul, în care Gelu Mureșan ta atitudine Împotriva egoismului și a izolării individualiste. Acestor filme li se adaugă altele, bazate în spe-

cial pe soliditatea povestirii. Este vorba de Grădină al Tatianei Apahideanu — cu o învățătură despre cochetărie și lene. Bună dimineața, povești al Luminiței Cazacu — titlul este e- locvent el însuși — Pe un perete de Ion Truică, a- vînd la bază ideea grațioasă a unor aventuri cu un băiețel și cu o fetiță, în planul bidimensional al unui vis „zmingălit" cu creta. Celelalte două pelicule introduc o altă atmosferă, figurativă și poetică în Fascinații de Sabin Bălașa, fantastică și muzical-abstractă din Ca- lomnia-calomniei de Bob Călinescu (pe motivul celebrei arii a lui Don Basilio din „Bărbierul" lui Rossini).Ce rezultă din această sumară trecere în revistă a filmelor din selecția noastră ? Exact ceea ce afirmam Ia început : o sporită stăpi- nire a limbajului cinematografic de animație, o diferențiere accentuată a tehnicilor, cu alte cuvinte un coeficient ridicat de profe- sionalitate și de expansiune culturală. Ce lipsește încă animației românești ? O mai pronunțată capacitate de ideație originală. Temele și motivele importante, ca să nu spun esențiale, ale contemporaneității sînt a- bordate deocamdată cu oarecare timiditate. Or. de la problemele sociale pînă la viziunile științifico-fantas- tice, de la cuceririle tehnicii pînă la mutațiile psihologiei individuale și colective din lumea contemporană — o infinită scară de conținuturi așteaptă să fie urcată dej cineaștii noștri animatori. în alți termeni, cunoscînd bine limba artei lor, aceștia sînt chemați să spună cit mai mult șl cit mai semnificativ.Oricum, neexcluzlnd posibilitatea ca unele individualități să-i atragă în mod special atenția, juriul internațional al Festivalului de la Mamaia nu va putea, cred, să treacă indiferent pe lîngă eforturile de omogenitate, de coerență stilistică și de transmitere a unui mesaj de omenie, ce caracterizează, cel puțin în parte, actuala selecție a filmelor românești de animație.
Florian POTRA
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18,45 La volan.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.

jurul orei 15,00 Sosirea în 
Capitală a Maiestăților lor 
Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr — Șahln- 
șahul Iranului — șl împără
teasa Farah Pahlavi, care la 
invitația președintelui Con
siliului de Stat, Nlcolae 
Ceaușescu, vor face o vizită 
oficială în România. Trans
misiune directă.

17,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremieră.

17,05 Buletin de știri.
17,10 Teleșcoalâ * Consultații la 

limba română * Consultații 
la matematică.

18,00 Turism — vacanța 1970.
18,20 Teleglob. Congo — Kinshasa. 

Imaginea : Ovldiu Drugă. Co
mentariul : Ion Lavric.

. 20,00 Film artistic „Frații Kara
mazov" — o producție a stu
diourilor sovietice (seria a 
Il-a).

21.10 Mal aveți o întrebare 7 
este nou în oncologie 7 Par
ticipă la emisiune : prof. dr. 
Octav Costăchel, prof. dr. 
Ion Chlricuță, dr. Ion Pe- 
trea, dr. Alex. Trestloreanu.

22.10 în direct de la Vlena. Con
cert Beethoven. în program ; 
Uvertura „Prometeu" ; Con
certul nr. 3 pentru plan șl 
orchestră. Interpretează Or
chestra simfonică a Radlo- 
televizlunll austriece.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. în program lu
crări de Beethoven. Dirijor : Ana- 
toi Flstoulari (Anglia). Soliști : 
Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Valentin Teodorlan, Gheorghe 
Crăsnaru — 20.
• Opera Română : Fldello — 19,30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 20.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Mandragora
— 20,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19,30; (sala Studio) : O lună la 
țară — 20.
• Teatrul Giuleștt : Acești Îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase- (sala Savoy) : Nlcuță.„ la 
Tănase — 19,30.

Producție a studiourilor 
Deia”-Berlin. Scenariul 

și regia : Horst Seemann.
Interpret! » Leon Niec- 

czyk, Jutta Hoffmann, Jur
gen Ileutsch, Fred Delma- 
re, Ivan Pereversev.

8® Note1 de lectură • Note de lectură • Note de lectură • Note de lectură •

Publicist subtil, preocupat de comunicarea elevată, Octavian Paler este prezent în librării cu un nou volum de versuri, Um
bra cuvintelor. De ce „umbra cuvintelor" ? Vrea autorul să sugereze că din gravitatea și exactitatea trăirii au trecut în poezie, prin cuvinte, doar o parte a ei, doar umbra ei ? Este titlul o definiție metaforică 
a poeziei, pe care, neîncrezător pînă la capăt în puterea ei de a se exprima în cuvînt, o numește astfel ? Ipotezele, toate, sînt posibile. Stările, emoțiile par a se fi consumat undeva în trecutul biografiei autorului, căruia i-a rămas să comunice, într-un alt timp, doar consecințele și învățămintele acelor trăiri. Ipostaza este aceea 
a unui înțelept care vrea 
să privească lumea în lumina scurtă a fulgerelor, rostindu-se prin concizia u- nor definiții lirice. Vom putea, așadar — parcurgind paginile cărții — să desco
perim variante verbale ale 
obiectelor sau fenomenelor

naturale. Multe din versuri par q fi nu atît rezultatul travaliului unui inspirat, cit un joc intelectual, nu o dată surprinzător. Fiecare dintre definiții este posibilă, cîteodată remarcabilă prin concizie și simplitate. Lectura nu înlătură însă — cu unele excepții— sentimentul imposibilității versului de a-și depăși matca. Acceptînd, deliberat, limitele unei definiții (fie ea și lirică), autorul a renunțat la recompunerea proceselor care o justifică. Un exemplu : orgoliul (multe din noțiunile definite sînt noțiuni abstracte— umbra, ipoteza, Întrebarea, absența, timpul, paradoxul, nesiguranța, certitudinea, tăcerea,ternativa imposibilă, vidul, memoria, gravitația etc.) este „concretizat" prin fulgerele care „de moarte 
zdrobite pe stinci, / refu
ză să se transforme in 
șerpi / fi consimt să se pre
facă In vreascuri / și astfel 
să se întoarcă in foc". Am reprodus integral definiția. Ușor de observat că o ase

menea Ipoteză conține suficiente sugestii, care ar fi putut lua o înfățișare dramatică, în stare să confere expresivitate definiției, și nu să o afirme doar cu rigoare. Opțiunea nu a însă aceasta.Se rețin din volum ales poeziile în care depășite rigorile formulei autoimpuse. Iată un frumos, prin simplitate, autoportret moral : „Tata mi-a dat 
ochii / fi nucii de-acasă in 
ei / Mama mi-a dat tăce
rea I și fintina de-acasă in 
ea. / Munții mi-au dat ge
nunchii / Genunchii de pia
tră / Să nu pot îngenun
chea, / Să merg drept / cit 
voi merge prin lume".Cînd pretextul meditației 11 aflăm într-o realitate precisă, Intr-un peisaj, de pildă, rezultatele sînt, vizibil, în folosul poeziei, ca in „Definiția lacurilor de munte" („Ar crede cerbii orbi, 
spărgind cu umbra / ima
culată propria lor umbră, / 
că munții le-au luat ochii 
să viseze") sau In elogiul adus legăturii statornice cu pămîntul natal („Și picătu
rile de singe știu ce-nseam-

nă acasă. / Altfel s-ar rătăci 
prin corp / fi ar uita să 
se-ntoarcă la inimă").Pastelul, simțul peisajului îmi par a fi cu deosebire proprii temperamentului autorului ca în această iarnă, numită, se înțelege, „zîmbet alb": „Au umblat a- 
seară / urși polari pe-afară / 
Vintul se-mbătase / se zdro
bea de case / și urla-n li
vezi, / Tragic, pe zăpezi. / 
Mormăiau afară / Urși po
lari aseară / înghețați, a- 
cum, / S-au culcat in drum./ 
Și pe albul blănii / Trec 
in goană sănii". Această direcție — în raport mai ales cu volumul anterior de versuri — pare a fi pentru poezia lu! Octavian Paler mai fertilă doțit speculația inteligentă, aforistică. Poezia — să o mai spunem ? — este puterea, harul de a descoperi miracolele lumii, ale existenței. Inteligența singură nu ti este de ajuns Or. „Umbra cuvintelor" impune, cel mal adesea, prin inteligență, prin subtilitatea asociativă. Și prin demnitatea expresiei îndelung cizelate.

Nicolas DRAGOȘ

întreaga lirică a lui Gheorghe Pituț (înmănuncheată, de curînd, la Editura tineretului, intr-un volum apărut în colecția „Albatros") postulează cultul memoriei, al retrospectivei.Geneza este văzută ca o biruință a luminii asupra întunericului. Existența însăși seamănă cu o făclie, ce luminează lăuntric, neorbitor : „E o noapte ne- sfîrșită-n urma mea. / Trupul meu e o luminare / cu flacăra / îngropată în ea". („Prima lumină"). Ora preferată a poetului se dovedește ora de seară — moment de echilibru și împăcare : „Seara cobor in mine adine. / Numai acolo se-mpacă / neliniștea cu liniștea / de la-nceput". („Cobor"). Acestei viziuni a echilibrului dintre variatele ipostaze ale realității |i este subsumat și motivul „cîn- tarelor", atît de frecvent In volumul „Cine mă apără" șl preluat ca atare de prezentul volum selectiv. Pe talgerele In cumpănire, poetul așează sunetul armonios și vacarmul, regnurile (omul și griul), cîntecul și mate-

ria informă, eul și lumea. La Pituț, nu corespondențele contează, ci organicita- tea, unitatea diverselor forme ale materiei. Jocul balanței măsoară, adesea, raportul amintire-uitare. Peste toate planează, însă, nostalgia satului natal : „La noi în sat / cîntarele sint drepte / și tatăl meu în august / ne cintărea cu grîu. 
I Eu, trei surori și-un frate / mal frumos — copii, / de o parte a șeii calului / in talere trăgeam / cit sacul plin de boabe. / Și mai tir- ziu / ceilalți uitară jocul, / dar eu în fiecare vară / mă cintăream. / In dreaptă cumpănă I ajuns / la greutatea griului, / cu spaimă și plăcere / am văzut cum sacul / se ridica incet / din dreapta calului, / urca tăcut / și slab către spinare / și s-a trîntit / cu mine la pămint". Orientată spre tema dezrădăcinării, nostalgia iscă, pe alocuri, viziuni statice, artificiale. Căci, poetul pare să contemple numai momentele de „criză" ale evoluției satului, absolutizîndu-le prin plasarea în mit. ti reproșăm. oricum, absența perspectivei.

Ajuns la apogeul vîrstel, poetul aspiră către dezmăr- ginire, către „nehotare". Tonul, în ciuda unei demne seninătăți, nu se sustrage lamentoului : „Mamă n-ai vrut să fiu lemn / Să adăpostesc mistreții, / Sufletului să-i însemn / Umbra morții, calea vieții. // Vai, pămintul nu-mi dă pace. / Să mă fluier către stele — / M-aș desface de pe osii / Și topit să curg in ele. // Toți am vrea, la toți li-i dor / De o lungă luminare — / Nu să moară, nici să mor, / Ci s-ajungem nehotare." („Dor"). Detectăm, pe alocuri, ecouri doar parțial asimilate ale proiecției cosmice din versurile lui Blaga și „tristețile" specifice tot poetului din Lan- crăm. La Pituț, însă, satul, de pildă, are contururi mai terestre, mai estompat mitice. Imaginilor nu le lipsește linia hieratică, contrazisă, totuși, de un tumult puternic, împrumutat vieții «au marilor convulsii geologice. Impresia acustică este, adesea, una «crișnltă, care poate dezamăgi pe a- matorul de cantilene. Un timpan deprins a percepe, in gama sa proprie, foșne-

tul materiei grele togolirea trudnică timpului, dinspre primordial" al Sarmizegetusei către mare, nu va avâa însă motive de insatisfacție. Și totuși, cap- tînd acest ton fundamental, să nu neglijăm armoniile de amănunt. Există în cartea de față cîteva, nu multe, însă cu atît mai distincte, romanțe și elegii, scrise intr-un ritm impecabil vibrat. Citatului „Dor" i-aș adăuga „Nu mal vii", „Romanță" și „Elegia pădurarului". Oricum, poetul nu stăruie îndelung asupra stărilor muzicale. Le iscă instantaneu, parcă demonstrativ, și le abandonează repede. Poate pentru că structura sa lirică pretinde un ritm mal trudnic, dar de o expresivitate aparte.Elaborind greu, dar „definitiv", Gheorghe Pituț n-a fost obligat să renunțe — tn selecția din „Sunetul o- riginar" — la prea multe piese din cărțile anterioare. Evident, cele „alese" nu sînt toate „antologice". Dar 
II reprezintă.

• Subiect 
PITOL — 
13.45; 21.
• Dreptul 
TRIA — 9;
ARENELE ROMANE — 20,30.
• Aventurile lui Juan : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, FESTIVAL
— 9: 12; 15,15; 18; 20,45, GRADINA 
DOINA — 20,30, GRADINA CA
PITOL — 20,15.
• Jurnalul unei cameriste : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Străinii : SALA PALATULUI —
17,30 (seria de bilete — 3335); 20,15 
(seria de bilete — 3336), REPUBLI
CA — 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 FESTIVAL — 20,15,
STADIONUL DINAMO — 20,30.
• Program pentru copii t DOINA
— 10.
O Vrăjitorul i DOINA — 11,30;
13,45; 16.
O Astă seară mă distrez t DOINA 
18,15; 20,30.
O Vtnătorul de căprioare : FLO- 
REASCA — 10; 15,30; 18; 20,30.
O Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) : 9;
12,30; 16; 19,30.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto t 
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;

20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 

, 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Răzbunătorul : LUMINA — 9— 
14,15 In continuare; 16,15; 18,30;
20,45.
• Asterix șl Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Program de documentare tn 
premieră : TIMPURI NOI — 19—21 
în continuare.
O 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 : GRIVITA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• Dansind Sirtakl : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20, GIULEȘTI — 18; 20,30.
O Dragă Brigitte : GIULEȘTI — 
10; 15,30.
• Adelheid : BUZEȘTI — 15,30.
• Operațiunea Lâontlne : 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 tn continuare.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădi
nă — 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" t LIRA — 
15,30; 18.
• Freddy șl cîntecul preerlel: 
GRADINA LIRA — 20,30.
• Catifeaua neagră: DRUMUL 
SĂRII — 16.
» Jocul care ucide : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20.
• Warlock : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,30.
• Castelul condamnațllor : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Picioare lungi, degete lungi : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Stăptn pe situație : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• My fair lady : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Marile vacanțe : AURORA — 
9; 11; 13; 16; 18; 20, la grădină —
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15, la grădină — 20.30. FLAMU
RA — 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 : FLACARA — 15,30;
18; 20,30.
• Cei 1 000 de ochi a! doctorului
Mabuse : ARTA — 15; 17.45. la
grădină — 20,15.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : VI-
TAN — 15,30; 18, Ia grădină —
20.30.
• Iubita Iul Graminla : RAHOVA
— 15.30; 18.
o O fată fericită t GRADINA 
RAHOVA — 20,30.
• Cazul sergentului Grlșa 1 PRO
GRESUL — 15,30.

SVera Cruz : PROGRESUL — 18, 
RADINA PROGRESUL PARC —
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, 
IN REPUBLICA FEDERALA

A GERMANIEI
DUSSELDORF 25 — Trimișii speciali Agerpres, Mircea Moar- căș și Constantin Varvara, transmit : Joi dimineața, în a patra zi a vizitei sale în Republica Federală a Germaniei, președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, a părăsit orașul Hamburg, îndreptîn- du-se spre Dusseldorf, orașul-re- ședință al guvernului landului Re- nania de Nord-Westfalia.Renania de Nord-Westfalia este cel mai mare land, aici fiind concentrată o mare parte din industria grea a țării, legată de puternicul bazin economic al Ruhrului. El ocupă, de asemenea, un loc important în viața politică a R.F. a Germaniei.La sosirea pe aeroportul din Dusseldorf, unde erau arborate drapelele celor două state, președintele Consiliului de Miniștri a fost întîmpinat și salutat cordial de primul ministru al landului, Peinz Kiihn.Ion Gheorghe Maurer a făcut apoi o vizită protocolară la Cancelaria landului, unde a avut o întrevedere cu primul ministru al landului.în continuare, președintele Consiliului de Miniștri a avut o întîl- nire la „Karl-Arnold-Haus“ cu reprezentanți ai vieții economice din landul Renania de Nord-Westfalia. în cursul discuției, care s-a caracterizat printr-un spirit de lucru și comprehensiune reciprocă, au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor economice bilaterale, în interes mutual, fără bariere artificiale, insistîndu-se în mod deosebit asupra unor modalități concrete de stimulare și intensificare a cooperării în diferite domenii ale dezvoltării industriale.La amiază, primul ministru al landului Renania de Nord-Westfalia a oferit un dejun ; Heinz Kiihn și președintele Consiliului de Miniștri al României au rostit toasturi.La ora 14, președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, a părăsit orașul Diisseldorf, plecînd cu un avion special spre Miinchen.într-o convorbire cu trimișii speciali Agerpres, primul ministru al landului Renania de Nord-Westfalia, Heinz Kiihn, a declarat, printre altele : „Consider că vizita domnului președinte al Consiliului de Miniștri, Maurer, în țara noastră constituie o contribuție de valoare ’a adîncirea colaborării între cele două state. Tot ceea ce s-a petrecut și se petrece în acești ani pledează în favoarea rațiunii, pentru înlă

SPORT 

încheierea lucrărilor 
congresului F.I.F.A.

Au luat sfirșit lucrările congresului Federației internaționale de fotbal. Ultimele ore ale lucrărilor au fost caracterizate, in general, prin propuneri retrase sau anulate. A fost respinsă propunerea Etiopiei privind anularea acordului care permite asociațiilor britanice de fotbal să nu verse în fondul F.I.F.A. procentul cuvenit din încasările partidelor jucate între ele. Au fost retrase de pe ordinea de zi proiectul organizării unei competiții sistem campionat a cluburilor campioane continentale, ca și propunerea Israelului, cerînd ca participarea la o competiție să fie confirmată cu cel puțin două luni înaintea începerii competiției. In sfîrșit, Sco
TURNEUL DE ȘAH 

DE LA SKOPLIEîn clasamentul turneului internațional de șah de la Skoplie continuă să conducă marele maestru sovietic Mark Taimanov cu 8.5 puncte, urmat de Florin Gheorghiu (România) — 7,5 puncte, Matulovici și Maro- vlci (Iugoslavia) cu cîte 7 puncte, Gligorici (Iugoslavia), Forintos (Ungaria) — cu cîte 6 puncte, Reshewsky (S.U.A.) — 5 puncte (2). Rezultate ale partidelor întrerupte : Matulo- viei—Brown 1—0 : Mitrevski — Va- siukov 0—1 ; Reshewsky — Forintos remiză ; Forintos — Gheorghiu 
1—0.

vremea
Timpul probabil pentru silele de 27, 

28 și 29 iunie. In țară : vremea se menține călduroasă, mai ales în Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde cerul va fi variabil și se vor semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. In rest, cerul va pre

turarea definitivă a forței în relațiile interstatale, pentru soluții politice acceptabile tuturor țărilor. Este timpul să se treacă la măsuri concrete, consacrate cooperării internaționale. în acest cadru, consider că dezvoltarea relațiilor economice între state, indiferent de orînduirile lor, constituie un fundament solid pentru abordarea problemelor politice de interes major ale omenirii, în centrul cărora se află pacea și securitatea internațională. Cred că vizita primului ministru român în țara noastră, a spus Heinz Kiihn, se înscrie în acest context".
★La sosirea sa în capitala Bava- riei, Miinchen, președintele Consiliului de Miniștri a fost salutat de primul ministru ad-interim al landului Bavaria, Otto Schedl, și de alte numeroase personalități ale vieții politice și științifice din acest land, printre care președintele Dietei Bavariei, Hanauer, vicepreședintele Senatului bavarez și președintele Academiei de științe din Bavaria, prof. dr. Robert Sauer, primarul general al orașului Miinchen, Hans-Jochen Vogel.
★Președintele Consiliului de Miniștri al României și primul ministru ad-interim al landului Bavaria au avut după-amiază o întrevedere protocolară.Apoi, primul ministru Ion Gheorghe Maurer a fost invitatul de onoare al primarului general al Miinchenului, Hans-Jochen Vogel.în somptuoasa sală a Palatului Primăriei Generale, în prezența senatorilor municipalității, primarul general l-a rugat pe președintele Consiliului de Miniștri al României să transmită poporului român, conducătorilor săi, înaltul omagiu al locuitorilor capitalei Bavariei. Ion Gheorghe Maurer a mulțumit călduros pentru primirea plină de cordialitate și a urat municipalității muncheneze noi progrese în înflorirea marelui oraș vest-ger- man.Programul zilei s-a încheiat cu un dineu oferit în saloanele Hotelului Vierjahreszeiten.
*Ministrul român al comerțului exterior, Cornel Burtică, a avut la Bonn convorbiri cu ministrul federal al economiei, Karl Schiller. Cu acest prilej, au fost discutate probleme de interes comun, în spiritul dezvoltării pe mai departe a relațiilor economice dintre Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei.

ția și-a retras propunerea privind modificarea regulamentului financiar al campionatului mondial, propunere prin care s-ar fi stipulat ca rețetele obținute să rămînă în proprietatea țării organizatoare, excep- tînd unele cheltuieli. Reprezentantul Uruguayului și-a motivat votul său împotriva realegerii în funcția de președinte al F.I.F.A. a lui Stanley Rous prin faptul că acesta a aplecat urechea la unele zvonuri, după care arbitrul meciului Uruguay — Suedia ar fi fost mituit, lucru ce s-a dovedit pînă Ia urmă o pură invenție, dar pînă la proxima dovadă, președintele F.I.F.A. a hotărît cu de Ia sine putere înlocuirea lui Moraes (Brazilia) cu Landauer (S.U.A.).
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE HALTEREPa Szombathely au continuat întrecerile campionatelor europene de haltere. Conform pronosticurilor, cunoscutul campion sovietic VIKTOR KURENȚOV și-a adjudecat victoria la categoria semimijlocie cu un total de 465 kg (125,500 — 137,500 — 175 kg). Medalia de argint a revenit maghiarului Gabor* Szarvas — 452,500 kg, iar cea de bronz sportivului sovietic Evgheni Smirnov — 445 kg.După cinci zile de concurs, în clasamentul pe națiuni conduce Polonia cu 29 de puncte, urmată de Ungaria — 28 puncte, U.R.S.S. — 25 puncte, Bulgaria .— 13 puncte, România. Cehoslovacia — cîte 4 puncte, R.D. Germană — 3 puncte etc.
zenta înnourări mai accentuate și ploile însoțite de descărcări electrice vor ti mai frecvente. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 7 și 17 grade, iar maximele intre 18 și 28 grade. In București : vremea va fi călduroasă, dar ușor instabilă. Cerul va fi temporar noros. Averse slabe de ploaie vor cădea în cursul după- amiezelor. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura se va menține ridicată.

PRIMIRI
LA CONSILIUL

Manifestări în cadrul Lunii de solidaritate

DE MINIȘTRI
9Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a primit joi la amiază pe Hugh D. Galusha junior, președinte la „Federal Reserve Bank" din Minneapolis — Statele Unite ale Americii, care, la 'nvi- tația conducerii Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, ne vizitează țara.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale, precum și Harry G. Barnes, consilier la ambasada S.U.A. la București.în timpul convorbirii au fost abordate unele aspecte privind colaborarea dintre cele două instituții bancare.

★ *Vicepreședintele Consiliului de Miniștri Leonte Răutu a primit joi dimineața pe Henryk Jablonski, ministrul instrucțiunii și învățămîntului superior din Polonia, care ne vizitează țara. La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte Mircea Malița, ministrul învățămîntului, precum și Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Poloniei la București. Cu această ocazie, au fost abordate unele aspecte privind organizarea învățămîntului din cele două țări și dezvoltarea colaborării în acest domeniu.
★Joi dimineața, vicepreședintele Consiliului de Miniștri Ion Pățan a primit delegația economică a Republicii Federale Nigeria, condusă de P. C. Asiodu, adjunct al ministrului industriei și comerțului, care face o vizită în țara noastră la invitația Ministerului Comerțului Exterior. La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior. Cu acest prilej, au fost abordate unele probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice și -a schimburilor comerciale dintre România și Nigeria.
★Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit, joi după-amiază, delegația Companiei generale de electricitate din Franța, condusă de Chevrillon Remy, director atașat, sosită în țara noastră în legătură cu ajutorul oferit de această firmă pentru înlăturarea pagubelor provocate de inundații.La primiie, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Octavian Groza, ministrul energiei electrice, și Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior.In timpul întrevederii s-au discutat unele aspecte privind perspectivele colaborării companiei franceze cu diverse întreprinderi românești.(Agerpres)

Lucrările Comisiei
juridice a Marii 

Adunări NaționaleLa Palatul Marii Adunări Naționale au avut loc ședințe de lucru ale Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, sub președinția tovarășului prof. univ. Traian Ionașcu.în fața comisiei, tovarășul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat o expunere asupra unor proiecte de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat între sesiuni.De asemenea, comisia a ascultat darea de seamă asupra activității Tribunalului Suprem pe anul 1969, prezentată de tovarășul Emilian cescu, președintele Tribunalului prem.Membrii comisiei au ascultat punerea la Proiectul de lege cu . vire la organizarea și funcționarea cooperației de consum, prezentată de tovarășul Dumitru Bejan, președintele Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.Examinarea acestor lucrări de către Comisia juridică va continua în cadrul unor ședințe ulterioare.(Agerpres)

Nu- Su-ex-pri-

Vizitele ministrului
instrucțiunii si învățămîntului• » » 

superior din R. P. Polonăîn continuarea vizitei pe "care o face în țara noastră, Henryk Jablon- sky, ministrul instrucțiunii și învăță- mîntului superior din Polonia, a fost oaspetele Grupului școlar profesional din București al Ministerului Industriei Ușoare și a asistat Ia examenul de bacalaureat care se desfășoară în aceste zile la Liceul „Nicolae Băl- cescu". Ministrul polonez a plecat joi în județul Argeș, unde va vizita vechi monumente culturale și istorice românești. (Agerpres)

Ambasada Statelor Unite ale Ame- ricii din București anunță că anul acesta nu va organiza recepția tradițională cu prilejul sărbătoririi zilei Independenței S.U.A. — 4 iulie. Fondurile reprezentînd costul recepției vor fi depuse la Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie a Republicii Socialiste România, în folosul regiunilor sinistrate în urma recentelor inundații.Dr. Anton Schlogel, secretar general al Crucii Roșii din R. F. a Germaniei, oaspete al țării noastre, a făcut o vizită la Crucea Roșie Română și a înmînat, cu acest prilej, un cec în valoare de 300 000 MĂRCI, ca ajutor din partea organizației sale.Din partea Semilunii Roșii Algeriene au fost expediate spre România 1 000 pături.Firma „Galileo" din Florența a comunicat, prin dl. Bruno di Leila, că va contribui la refacerea utilajelor livrate pentru sectorul textil din car

cu lupta poporului coreean

Gală de filme
la ambasada R. P. D. Coreene

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale. în numele meu și al poporului italian, adresez călduroase urări de prosperitate poporului român și de fericire personală pentru Excelența Voastră.

GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene

Ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București, Kang Iăng Săp, a organizat joi seara, la sediul Ambasadei, o gală de filme cu prilejul Lunii de .solidaritate cu lupta poporului coreean, care evocă începutul eroicei lupte împotriva a- gresiunii imperialiștilor americani.Au participat tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., generalcolonel Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al
Mitingul de

„Grivița
la uzinele

de asemenea, prezenți Săp, ambasadorul R.P.D. București, și membri aiprilej a luat cuvîntul

în cadrul Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean, la Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală a avut loc, joi după-amiază, un miting organizat de Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Comitetul municipal București al P.C.R. și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.La miting au participat loan Turcu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Dan Marțian, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., prof. univ. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și A- frica, reprezentanți ai Ministerului A- facerilor Externe, activiști de partid și de stat, numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni din uzină.Au fost, Kang Iăng Coreene la ambasadei.Cu acestGrigore Gorceag, directorul tehnic al Uzinelor de utilaj chimic „Grivița Roșie", care a înfățișat lupta îndelungată și grea dusâ, îh decursul istoriei sale, de poporul coreean împotriva dominației străine, pentru eliberare națională și socială. Subliniind riposta dîrză dată de poporul coreean imperialiștilor americani care au dezlănțuit un război de a- gresiune, in urmă cu 20 de ani, victoria obținută de acest neînfricat popor, el a relevat că, în lupta sa dreaptă, poporul coreean s-a bucurat de sprijinul și solidaritatea poporului român, a țărilor socialiste, a tuturor popoarelor iubitoare de pace. Vorbitorul s-a referit apoi la munca însuflețită desfășurată de poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea pentru refacerea economiei distruse de război, pentru transformarea patriei într-o țară înaintată, puternică și înfloritoare.Poporul român — a arătat apoi vorbitorul — urmărește cu simpatie și se bucură din inimă de remarcabilele realizări ale poporului coreean în opera de construire a socialismului, de dezvoltare și întărire a patriei. Partidul Comunist. Român, gu- ~ vernul Republicii Socialiste România, întregul nostru popor și-au afir-
Cronica zileiîntre ministru! afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Vietnamului de Sud, doamna Nguyen Thi Binh, a fost efectuat un schimb de telegrame de felicitare cu prilejul împlinirii unui an de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

transmise Italiei.Macoves-

★Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Români^, a primit din partea lui Aldo Moro, ministrul afacerilor externe al Italiei, o telegramă de mulțumire pentru felicitările cu ocazia zilei naționale a
★Joi, 25 iunie a.c., Georgecu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe'Nikolla Profi, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Albania în Republica Socialistă România.George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Alberto Sato, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Africa Centrală în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Noul ambasador al Norvegiei la București, Thor Brodtkorb, a depus joi dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

' drul industriei noastre ușoare. în acest scop va trimite trei specialiști care vor acorda asistență tehnică gratuită pe timp de două săptămîni, patru camionete „Fiat-850“ și va suporta cheltuielile de ambalaj și transport pînă la frontiera italiană pentru toate livrările de piese care vor avea ioc pînă la 13 mai 1971. în același timp, salariații firmei vor depune, pentru fondul de ajutorare a regiunilor sinistrate din România, contravaloarea unei ore de muncă din salariul lor.Alte firme italiene, „Colorificio Romer Spa and Decorltalia", „Romi- tal", „Ravennate" și echipajul navei „Triton maris", sosită în portul Constanța, precum și dr. Nino Rossaro din Milano, au făcut donații totalized 525 000 LIRE ITALIENE.Din Iran, firma „The Owrang Co“ și cetățeanul Sherkat Sahami au făcut donații care însumează 550 DOLARI.

P.C.R., ministrul forțelor armate. Va- sile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Turcu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- nității Sbcialiste, general-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

mat permanent solidaritatea interna- ționalistă cu cauza dreaptă a poporului coreean — unificarea pașnică Și democratică a țării, sprijină în mod consecvent aspirațiile sale legitime de a trăi liber și independent într-o patrie unită și prosperă.Cu prilejul Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean — a spus în încheiere vorbitorul — transmitem poporului frate coreean un călduros salut și cele mai cordiale urări de noi succese în munca și lupta să, consacrate propășirii patriei, întăririi suveranității și independenței naționale.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kang Iăng Săp, care s-a referit la lupta neînfricată a poporului coreean, a- rătînd că victoria istorică în războiul pentru eliberarea patriei a constituit o demonstrație vie a vitalității inepuizabile a democrației populare, precum și a poporului coreean, devenit stăpînill țării. Vorbitorul a subliniat solidaritatea pe care întreaga lume progresistă, iubitoare de pace, o nutrește față de telurile nobile ale acestui popor. El a arătat, în continuare, că retragerea trupelor agresoare ale imperialismului american.și unificarea pașnică a patriei constituie o parte integrantă a luptei care se desfășoară in întreaga lume pentru salvgardarea păcii.După ce a înfățișat activitatea depusă de oamenii muncii din R.P.D. Coreeană în întîmpinarea celui de-al 5-lea Congres al Partidului Muncii pentru îndeplinirea și depășirea planului de 7 ani, vorbitorul a mulțumit călduros poporului român pentru sprijinul material și moral cordat poporului coreean atît in timpul războiului pentru eliberarea patriei, cit și în perioada reconstrucției. El a exprimat convingerea că relațiile de prietenie și colaborare între Republica Populară Democrată Coreeană și Republica Socialistă România se vor întări și dezvolta șl mai mult în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului, . în ■lupta pentru victoria cauzei socialismului și comunismului.

a-

(Agerpres)

I a sediu! Asociației de drept internațional și relații internaționale a avut loc joi o masă rotundă, la care a vorbit prof. William Griffith, profesor de științe politice la „Massachusetts Institute OI Technology, Cambridge" (S.U.A.), despre „Cercetarea relațiilor internaționale cu aplicare la securitatea europeană". (Agerpres)
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

» 

BELGRAD Dezbateri asupra
problemelor economiei

La intervale foarte semnalează noi apariții, în mod firesc, atenția ce cu precădere în perioada unei probleme sau alteia, primul plan problemelor economice

Cartea economică și revistele de specialitate din domeniul economiei reprezintă una din prezențele cele mai susținute în vitrinele librăriilor belgrădene. scurte se reflectînd se acordă respectivă Acum, pe consacrate conducerii socialistă iugoslavă.
sînt lucrările planificării și în societatea

Instituții și cetățeni din R. D. Germană au oferit pentru refacerea regiunilor calamitate suma de 8 500 MĂRCI.Organizația „Ordinul Cavalerilor de Malta" din Franța a acordat un nou ajutor constind din I 450 kg medicamente și îmbrăcăminte.Din R, F. a Germanici, „Hoiz Henkel" din Gottingen nat suma de 10 00!) MĂRCI ; „Rulând Josef" din Kaesel ____MĂRCI, iar firmele „Edeka Import" din Hamburg, „Lauprecht Gottfried" din Bremen și „Edeistahl Witten" cîte 5 000 MĂRCI flecare. De asemenea, firma „Ștefan Spernath" din Miinchen a donat 2 000 MĂRCI, iar firmele ..Kubon u Sagner" — Miinchen, „Sehlutter u Maak" șl „Heinz Lorenz" — Hamburg cite 1000 MĂRCI fiecare. Firmele ham burgheze „Hartmann u Popp" și „Dr. Wlmers" au oferit în total 1000 MĂRCI.

firma a do- firma6 000

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAmabilele urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le transmită cu ocazia sărbătoririi oficiale a aniversării mele m-au mișcat mult. Mulțumindu-vă călduros pentru acestea, vă adresez cele mai fierbinți urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român.
Excelenței Sale

Domnului MARIANO RUMOR
Președintele Consiliului de Miniștri alEste pentru mine un prilej deosebit de sărbătorii dumneavoastră naționale, calde felicitări și urări pentru Excelența Voastră și pentru progresul poporului italian.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaVă sint profund recunoscător pentru amabilul mesaj de felicitări pe care ați binevoit să mi-1 trimiteți cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Italiene și vă adresez în numele guvernului italian «ele mai buna urări de prosperitate pentru națiunea română.

MARIANO RUMOR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia formării noului guvern.Exprimîndu-vă cele mai vii mulțumiri, transmit, atît în numele meu personal, cît și în cel al guvernului; cele mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.
BAHI LADGHAM

Prim-ministru al Republicii
Tunisiene

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI.COMUNIST ROMÂNAm fost informați despre inundațiile catastrofale care au îndoliat și pustiit părți importante din țara dumneavoastră, perturbînd grav desfășurarea muncii socialiste a poporului dumneavoastră.Cu acest prilej, Comitetul Central al partidului nostru, făcîndu-se interpretul clasei muncitoare din țara noastră, vă adresează expresia marii sale simpatii și vă roagă să transmiteți condoleanțele sale familiilor victimelor.Primiți, dragi tovarăși, salutările noastre cele mai frățești.

G. DANINTHE
- Prim-secretar

al C.C. al Partidului Comunist 
din Guadelupageneral al Societății de prietenie maurițiano-română, Boodhun, a adresat o telegramă președintelui Consiliului Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, înSecretarul Rudul Kumar de Miniștri al care exprimă sentimente de compasiune față de poporul român în legătură cu calamitățile naturale din țara noastră. Secretarul general își exprimă convingerea că aceste calamități nu vor împiedica poporul român să obțină succese și/progrese din ce în ce mai mari în construirea socialismului.Printr-o notă verbală adresată Ambasadei Republicii Socialiste România din Paris, Ambasada Republicii Niger a exprimat, în numele guvernu- 

După cum se știe, în loc ample dezbateri la ......... ,republican și federal pentru întocmirea proiectului de plan privind dezvoltarea economică a Iugoslaviei pe perioada 1971—1975. Nu de mult, Vecea Executivă Federală a pus la j.- j—— așa-numitaculoarea materia- rundă a asupra text, de

prezent au nivel local,’
dispoziția deputaților „Carte albastră" (cum e și coperților sale), cuprinzînd lele pentru cea de-a doua dezbaterilor parlamentare noului plan cincinal. Acest peste o sută de mii de cuvinte, intitulat „Privire asupra concepției planului social de dezvoltare a Iugoslaviei pe perioada 1971—1975“, poate fi întîlnit în orice librărie din Belgrad, îl răsfoim ; el cuprinde o mulțime de cifre și date care constituie pentru specialiști — după cum scrie ziarul. „POLITIKA" — „cea mai frumoasă literatură". Este vorba de importantele rezultate obținute de Iugoslavia in ultimii ani și despre perspectivele dezvoltării sale în perioada următoare. Acest studiu este completat de altul — „Analiza posibilităților de dezvoltare a Iugoslaviei din 1971 pînă in 1975“ — apar- ținînd Institutului federal de planificare economică, apărut nu de mult în librării.Nu ne vom referi la cuprinsul „Cărții albastre" și nici la cel al lucrărilor Institutului federal de planificare deoarece în cursul dezbaterilor parlamentare prevederile lor pot suferi modificări ; reținem insă principiile de bază ale viitorului plan cincinal iugoslav : el trebuie să oglindească fidel interesele tuturor republicilor, să întărească stabilitatea economiei și să asigure mersul ei înainte în condițiile cele mai favorabile.Recent a apărut o nouă revistă intitulată „DIREKTOR". avind ca preocupare centrală teoria și practica conducerii și administrației întreprinderilor și conducerea și organizarea științifică a producției. între altele, revista apreciază că intr-o întreprindars beneficiul poate să

JEAN *
Mare Duce al Luxemburgului

Republicii Italiene plăcut să adresez, de ziua

lui nigerian, sentimentele' de compasiune pentru sinistrați și întregul popor român, în legătură cu inundațiile catastrofale abătute asupra țării noastre.

forța de

crească cu pînă la 25 la sută numai ca urmare a unei mai bune organizări a muncii.O serie întreagă de studii, prezente in vitrinele librăriilor, reliefează diferite aspecte ale conducerii și organizării producției. Printre a- cestea se află amplul volum al ing. Nenad Mileusnici intitulat „Rezerve în întreprinderi" El se referă la cele mai diferite aspecte ale activității unei întreprinderi, ca de exemplu, capacitățile de producție, ‘ ; muncă, materiile prime și materialele, transporturile, energia electrică etc. în măsura în care se folosesc mai bine și mai rațional aceste elemente ale producției — scrie autorul — se realizează însemnate economii. Așa de pildă. îmbunătățirea cu 3 la sută a folosirii capacităților de producție în industrie ar ridica valoarea produsului social global cu 1 la sută.O atenție deosebită se acordă temei productivității muncii căreia ii sint consacrate paginile revistei „PRO- DUKTIVNOST", precum și numeroase studii speciale.Toate aceste studii și analize nu rămin doar în stadiul teoretic, ci își găsesc aplicări practice in tot mai multe intreprinderi. In cadrul emisiunii „Tema zilei" de la postul de radio Belgrad am avut, nu de mult, ocazia să ascult rezultatele importante obținute de Combinatul chimic Pancevo și de Combinatul minier Bor după îmbunătățirea organizării muncii. Pentru extinderea acestor experiențe este nevoie de cadre bine pregătite. în acest scop, Consiliul Universității din Belgrad a adoptat botărîrea privind înființarea unei „Facultăți pentru organizarea muncii". Ziarul „BORBA" arăta, cu a- ceastă ocazie, că este vorba despre „o ramură tînără a științei pe care o putem numi știința despre dezvoltarea muncii". Manualele și cursurile acestei facultăți sint in pregătire și nu peste mult timp vor putea fi văzute în librării.
N. PLOPEANU



viața internațională
ORIENTUL 
APROPIAT

• INCIDENTE ARMATE ÎN
TRE SIRIA Șl ISRAEL

• CONFERINȚA DE PRESĂ
A LUI W. ROGERS <

Detașamențe ale armatei siriene, susținute de blindate și artilerie, au traversat miercuri linia de încetare a focului atacînd poziții, instalații și obiective ale armatei israeliene amplasate pe teritoriul sirian ocupat de aceasta — înălțimile Golan, a declarat la Damasc un purtător militar de cuvînt. El a adăugat că intervenția blindatelor, artileriei și aviației israeliene nu a împiedicat formațiunile siriene să-și îndeplinească misiunea, după care s-au reîntors la bazele lor.Atacul asupra pozițiilor israeliene a fost confirmat oficial la Tel Aviv de către un purtător de cuvint. El a menționat că blindatele israeliene, au lansat un contraatac. Agențiile de presă au transmis că joi după-amia- ză aviația israeliană a întreprins noi acțiuni de luptă asupra unor obiective siriene și că a continuat, de e- semenea, duelul de artilerie între cele două părți pe înălțimile Golan. A- ceste informații au fost confirmate a- tît la Tel Aviv, cît și la Damasc.(Agerpres)
WASHINGTON. — Secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, a ex-* pus joi, în cadrul unei conferințe de presă, unele aspecte ale politicii Statelor Unite în Orientul Apropiat și Indochina. Rogers a arătat, printre altele, că guvernul S.U.A. „a întreprins o inițiativă politică al cărei o- biectiv este de a încuraja părțile să înceteze luptele și să înceapă negocieri sub auspiciile ambasadorului Jarring, în concordanță cu rezoluțiile Consiliului de Securitate".William Rogers a făcut cunoscut că detaliile propunerilor americane au fost înmînate prin canale diplomatice Uniunii Sovietice, Marii Britanii, Franței, Israelului, R.A.U., Iordaniei, Libanului și altor țări arabe interesate în conflictul din Orientul Apropiat.în legătură cu politica S.U.A. în Indochina, Rogers a repetat poziția cunoscută a Statelor Unite privind invadarea Cambodgiei.
NEW YORK 25 (Agerpres). — Ambasadorii la O.N.U. ai Franței, Marii Britanii, U.R.S.S. și S.U.A. s-au reunit din nou miercuri pentru a continua discuțiile cu privire la o reglementare pașnică a conflictului din Orientul Apropiat, pe baza recomandărilor rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Reuniunea a durat trei ore.Viitoarea întîlnire va avea loc la reședința ambasadorului sovietic, la data de 1 iulie a.c.

DUPĂ SURPRIZELE CONSULTĂRII ELECTORALE DIN 18 IUNIE
1 I ! ! I I II ............................................................................................................................................................................... ........... ..

Alegerile generale de la 18 lume 
și cele trei săptămâni de campanie 
electorală persistă incă in memoria 
milioanelor de alegători britanici, în 
timp ce în cercurile politice continuă 
să circule toată gama posibilă a ex
plicațiilor pentru victoria conserva
torilor. Partidul laburist nu și-a re
venit încă de pe urma dureroasei 
surprize a infringe™, creîndu-se ast
fel o atmosferă prielnică primelor 
•reproșuri și critici. A fost oare bine 
întemeiată fixarea alegerilor în iunie 
și, în acest caz, a fost oare adoptată 
cea mai adecvată tactică electorală ? 
Cine poartă vina și in ce constau 
erorile care au produs una din cele 
mai surprinzătoare răsturnări de 
calcul in analele parlamentarismului 
britanic ? Răspunsurile la aceste în
trebări, ca și analizele și studiile po
litice, vor preocupa incă multă vre
me pe experți și pe autorii de litera
tură politică. De pe acum insă pare 
să se formeze un anumit consens al, 
părerilor laburiste in ce privește o 
cauză fundamentală — și anume falsa 
iluzie despre adevărata stare de spi
rit a maselor de alegători.

Apatia, abținerile masive și uniforme pe întreaga țară au arătat in 
mod clar că s-a petrecut un fenomen 
general în rindul suporterilor labu
riști : nu erau cicatrizate incă ama
rele decepții cauzate de anii austeri
tății economice, de înghețarea sala
riilor, de măsurile antisindicale, de 
întreaga politică a prețurilor și ve
niturilor care, în ultimă analiză, a 
defavorizat masele cu venituri mici 
și a îndepărtat sindicatele de liderii 
partidului. Acei ani de lipsuri și de 
mari poveri fiscale, care au dus la 
aprecierea că, în mod paradoxal, o 
administrație laburistă aplica o poli
tică în cel mai pur spirit conserva
tor, nu au fost uitați și s-au dovedit 
a fi mai decisivi decît proaspetele 
excedente comerciale și optimismul 
redresării economice.

Revenind pe băncile opoziției, 
grupul parlamentar laburist își re
grupează acum forțele, se preocupă 
de alegerea liderilor și, ulterior, a ca
binetului „din umbră", la ordinea 
zilei aflîndu-se reconsiderările, re- 
orientarea, revizuirea strategiei. Vic
torios, Partidul conservator s-a în

Vizita lui Mitia Ribicici 
în Uniunea Sovietică

20 de ani de la declanșarea războiului din Coreea

Mitingul de la Phenian
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Stadiul și perspectivele dezvoltării în continuare a relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia au constituit obiectul celei de-a doua zi a convorbirilor dintre președintele guvernului sovietic. Alexei Kosîfihin, și premierul iugoslav, Mitia Ribicici, care face o vizită oficială la Moscova.

AUTORITĂȚILE DE LA PNOM PENH 
AU DECRETAT MOBILIZARE GENERALĂ

PNOM PENH 25 (Agerpres). — Forțele de rezistență populară din Cambodgia continuă să-și mențină presiunea asupra orașelor Siem Reap, Kompong Thom și Kompong Speu, multiplicîndu-și acțiunile ofensive lansate în aceste ■ zone, relatează corespondenții agențiilor de presă, în apropiere de Kompong Speu, la aproximativ 40 kilometri de capitala țării,' Pnom Penh, forțele patriotice au atacat joi un cartier general al forțelor regimului Lon Noi. Potrivit agenției Associated Press, care transmite știrea, joi seara luptele continuau să se desfășoare în această regiune. Alte ciocniri au fost semnalate în apropierea localității Kompong Luong, unde se află un important nod rutier care asigură legătura dintre Pnom Penh și provinciile septentrionale ale țării.Corespondenții de presă apreciază că în Cambodgia situația evoluează defavorabil pentru trupele regimului Lon Noi. O demonstrează și . faptul că în cursul zilei de joi noi trupe saigoneze au pătruns în teritoriul cambodgian, pentru a lupta împotriva forțelor de rezistență populară, iar bombardierele americane „B-52" și-au concentrat din nou misiunile asupra Cambodgiei, pentru a sprijini trupele regimului Lon Noi. De asemenea, agențiile de presă rela
Opțiuni pentru extinderea 

colaborării la Conferința 
internațională a muncii

La Geneva s-au încheiat lucrările 
celei de-a 54-a sesiuni a Conferinței 
internaționale a muncii. Tema majoră 
supusă dezbaterii a fost ameliorarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii, 
în contextul celui de-al doilea dece
niu al dezvoltării, dezbaterea a fost 
rodnică, stimulînd căutarea de soluții 
multiplelor probleme de ordin econo
mic și social cu care sint confruntate 
mare parte a țărilor lumii. Partici- 
panții la sesiune s-au pus de acord 
asupra necesității de a se adopta mă
suri structurale în principalele di
recții : industrializarea, modernizarea 
agriculturii, formarea și utilizarea 
deplină a cadrelor profesionale.

Sesiunea a abordat și problema 

scăunat de îndată la putere, iar pre
mierul Edward Heath a și anunțat, 
după cum se știe, chiar in primele 
24 de ore, numele celor 18 membri ai 
cabinetului său, cu trei mai puțin de
cît ai fostului guvern. Potrivit pro
misiunilor electorale, sint de așteptat 
modificări structurale în aparatul gu
vernamental, inclusiv o reducere a 
numărului ministerelor mari. Există 
intenția de a introduce în conducerea 
departamentelor, în calitate de con
silieri și experți cu funcții de 
răspundere, oameni de afaceri.

Încă din primele zile ale manda
tului conservator s-au conturat unele

...... ..... 111.. ....................................................1... .

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

obiective cu prioritate imediată, care 
urmează a fi înscrise, de altfel, în 
mesajul de deschidere a Parlamentu
lui, la 2 iulie. Se și discută dacă pro
misele reduceri de impozite — în 
special ale celor ce grevează profitu
rile companiilor și prețurile — vor 
trebui incluse intr-un buget supli-, 
mentar de toamnă, sau vor fi lăsate 
pe seama bugetului din aprilie 1971. 
Este cert că vor cădea cîteva proiecte 
laburiste aflate pe agenda fostului 
parlament, printre care legea pensii
lor și legea naționalizării porturilor. O 
semnificativa luare de poziție în le
gătură cu asemenea intenții au și 
exprimat-o docherii din Londra, 
Southampton, Liverpool, Manchester 
șl altele, unde a fost declarată o grevă 
de o zi cu participarea a peste 25 000 
de oameni, care, printre altele, cer 
naționalizarea integrală a porturilor 
și majorarea salariului minim. Marile 
sindicate și-au exprimat, de pe 
acum, împotrivirea lor fermă față de 
intențiile declarate ale conservatori
lor de a legifera, intr-un timp cit mai 
scurt, o amplă reformă sindicală, în 
cadrul căreia patronii vor putea ob
ține în fața tribunalelor despăgubiri 
civile de la sindicate pentru daune 
produse de greve.

După cum anunță agenția TASS, cu prilejul convorbirilor de joi, care s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost discutate și u- nele probleme internaționale actuale, de interes reciproc, printre care și problema conferinței generale europene.

tează că la Pnom Penh, administrația Lon Noi a dat publicității joi o declarație de mobilizare generală, care afectează toate persoanele între 18 și 60 de ani.
Conferința cvadripartitâ 
în problema vietnamezăPARIS 25 (Agerpres). — Joi a a- vut loc la Centrul de conferințe internaționale din Paris cea de-a 72-a ședință a convorbirilor cvadripartite în problema vietnameză. In cuvîn- tul hr, reprezentanții R. D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au demascat „ambiția Pentagonului de a obține o victorie militară" în Vietnam, precum și pretin- sa politică de „pacificare" a Washingtonului în Indochina. Această politică — a subliniat reprezentantul G.R.P. — înseamnă asasinarea populației pașnice, distrugerea satelor și recoltelor și alte acțiuni barbare.Reprezentanții părților americană si saigoneză. în luările lor de cuvînt, s-au limitat să repete pozițiile lor cunoscute.

asistenței necesare țărilor in curs de 
dezvoltare. Vorbitorii au pus accen
tul pe dezvoltarea unei largi coope
rări internaționale bazate pe o poli
tică comercială nediscriminatorie, pe 
raporturi de schimb echitabile.

Delegația română s-a făcut remar
cată — in plenară ca și în comisii — prin efortul de a găsi punctele de 
convergență între ecuația economic — 
social și factorul om, astfel incit să 
fie posibilă canalizarea bunurilor ma
teriale și spirituale în folosul celor 
care le creează, iar prosperitatea să 
fie pusă în slujba unei lumi a păcii, 
a libertății și justiției.

H. LIMAN

Primii pași în arena internațională 
sint intreprinși sub conducerea lui 
Sir Alec Douglas Home, fost prim- 
ministru și ministru de externe în 
precedente, guverne conservatoare. De 
la început a fost părăsită linia labu
ristă a retragerii de la est de Suez 
pînă la sfîrșitul anului 1971 — acum 
fiind în curs contacte cu Australia, 
Noua Zeelandă, Singapore și Malaya, 
pentru examinarea unei viitoare coo
perări militare, incluzînd păstrarea 
unor forțe britanice in regiune. Se 
consideră ca certă ridicarea embar
goului existent asupra livrării de ar
mament pentru Africa de Sud, Spa
nia, Portugalia. Ministrul de externe 
de la Pretoria, Hilgard Muller, a sosit 
la Londra pentru a primi asigură
rile respective. Ca prime reacții sint 
de pe acum semnalate masive pro
teste din partea unor organizații și 
cercuri politice din Marea Britanie, 
prevăzindu-se, totodată, implicații 
majore in viitoarele relații cu țările 
africane membre ale Commonwealth- 
ulul. Urmmd aceeași linie, se prevăd 
perspectivele unei reluări a dialogu
lui cu regimul rasist din Rhodesia de 
sud. Pregătiri intense sint efectuate 
pentru începerea tratativelor la 30 iu
nie cu cei șase membri ai Pieței co
mune, pentru examinarea condițiilor 
de acceptare a candidaturii britanice. 
Această problemă nu pare să ridice 
deocamdată implicații serioase, pozi
ția negociatorilor conservatori fiind 
similară cu a predecesorilor labu
riști. Nu se știe incă dacă labu
riștii, aflați de data aceasta în opo
ziție, nu vor descoperi ulterior că 
este mai avantajos să se alăture cu
rentului crescînd de dezaprobare a 
proiectului de intrare in C.E.E.

Deocamdată la Whitehall au apărui 
doar primele intenții, primele semne 
de orientare, o dată cu primele șe
dințe ale cabinetului. Formele con
crete ale platformei conservatoare 
vor fi cunoscute, pe deplin, abia la 
deschiderea noului Parlament. Defi
nind o majoritate de 29 voturi în Ca
mera Comunelor, liderii conservatori 
se declară convinși că programul lor 
legislativ va putea fi înfăptuit pe 
intreg parcursul celor cinci ani ai 
mandatului lor.

PHENIAN 25 (Agerpres). — Cu prilejul „Zilei de luptă pentru retragerea trupelor agresoare americane din Coreea de Sud", la Phenian a fost organizat un mare miting. Au luat parte Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, premierul Cabinetului de Miniștri, și alți conducători de partid și de stat. Au fost, de asemenea, prezenți Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Național Unit Kampuchea, precum și membrii delegațiilor R. P. Chineze, R. D. Vietnam, F.N.E. și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și Frontului Patriotic din Laos.
Mitingul de la PekinPEKIN 25 — Corespondentul A- gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la declanșarea războiului de agresiune din Coreea de către imperialismul american și a 20 de ani de la o- cuparea cu forța de către acesta a teritoriului chinez Taiwan, joi a avut loc la Pekin un mare miting, la care au luat parte peste 100 000 de persoane.La miting au participat Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, premierul Consiliului de Stat, Kan Sen, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, și alte persoane oficiale chineze.

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE 

DE LA GENEVAGENEVA 25 — Corespondentul Agerpres transmite : Luînd cuvîntul în ședința de joi a Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, șeful delegației canadiene, George Ignatieff, a trecut in revistă problemele asupra cărora, după părerea sa, ar trebui să se concentreze lucrările actualei sesiuni. Abordind problema interzicerii armelor chimice și bacteriologice, G. Ignatieff a subliniat că delegația canadiană este gata să studieze orice propunere care ar putea îngădui încheierea unuia sau a mai multor tratate care să interzică producerea, stocarea și folosirea acestor arme. El a arătat că problema controlului ar putea fi discutată atît în cadrul comitetului, cit și in ședințe de lucru neoficiale.în intervenția sa. șeful delegațieiAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Autoritățile spaniole au 

dislocat în Sahara Spanio
lă alți 5 000 de soldați pentru a întări garnizoana militară din această colonie în urma incidentelor semnalate Ia 17 iunie, în a- ceastă zi a avut loc o puternică manifestație anticolonialistă, în cadru] căreia populația locală a cerut lichidarea dominației străine, organizarea unui referendum conform rezoluției Adunării Generale a O.N.U. Intervenția trupelor spaniole, care au deschis foc asupra participanților, s-a soldat cu cîteva zeci de morți și răniți.

Consiliul National al 
U.D.R. (principalul partid al majorității guvernamentale franceze) s-a întrunit joi la Palatul Congreselor din Versailles în obișnuita sa sesiune anuală. Participă 600 de delegați, printre care miniștri, parlamentari, membri ai Comitetului Central și secretarii federațiilor U.D.R.

Reuniunea ministerială a 
U.S.A. (Organizația Statelor Americane), care și-a început joi lucrările la Washington, va fi consacrată, potrivit ordinii de zi stabilite anterior, adoptării unor măsuri administrative decurgînd din intrarea în vigoare, la 27 februarie, a Cartei modificate a a- cestei organizații.

Președintele R.S. Ceho
slovace, L. Svoboda, l-a eli
berat pe A. Dubcek din 
funcția de ambasador al R.S.C. în Turcia, și l-a trecut intr-o altă muncă, anunță agenția C.T.K. Potrivit aceleiași agenții, președintele R.S.C., a revocat pe Oldrich Cer- nik, la cererea acestuia, din funcția de miflistru-președinte al Comitetului pentru dezvoltarea tehnică și con- sirueții capitale.

Ciu Hua-min, ministru 
adjunct al comerțului exte
rior al R. P. Chineze,condu- cătorul unei delegații comerciale guvernamentale, a plecat joi pe calea aerului de la Pekin spre R.D. Germană. informează agenția China Nouă.

Lucrările sesiunii de 
vară a Adunării de Stat a 
R. P. Ungare s_au deschis în clădirea Parlamentului din Budapesta. Pe ordinea de zi figurează audierea și dezbaterea raportului prezentat de Valyi Peter, ministrul de finanțe, a- supra realizării bugetului de stat pe anul 1969. Lucrările sesiunii continuă.

Președintele Nixon a pri
mit miercuri pe Gerard
Smith, șeful delegației america

în cadrul mitingului au luat cu- vîntul Kim Ir, membru al Prezidiului Comitetului Politic al C.C., secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Norodom Sianuk, precum și șefii celorlalte delegații aflate în capitala R.P.D. Coreene.Delegația chineză, condusă de Huan Yun-sen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, șeful Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, a fost primită de Kim Ir Sen. Cu acest prilej a a- vut loc o convorbire cordială, prietenească.
în cadrul mitingului au luat cuvîn- tul vicepremierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Sien-nien, și conducătorul delegației coreene, Pak Sen Cer, membru al Prezidiului Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea. Vorbitorii au descris pe larg lupta comună dusă în cadrul războiului împotriva agresiunii americane din Coreea și succesele repurtate de popoarele lor in construcția socialismului, au condamnat acțiunile agresive ale imperialismului american împotriva țărilor lor, a popoarelor din Indochina și a altor state din Asia.în aceeași zi, Ciu En-lai și Kan Șen au purtat convorbiri cu conducătorul delegației R.P.D? Coreene, Pak Sen Cer, și cu Nim Jogng Rin. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.

indiene, M. A. Husain, a apreciat că în redactarea proiectului de tratat privind denuclearizarea teritoriilor submarine, lipsesc propunerile făcute în cursul sesiunii anterioare de o serie de delegați.Reprezentantul Suediei, Axei Edel- stam, a arătat că delegația sa ar fi dorit ca tratatul referitor la denuclearizarea ieritoriilor submarine să deschidă calea spre noi tratative în vederea eliminării armelor nu numai pe fundul mărilor și oceanelor, ci și la suprafața lor.în încheiere au luat ouvîntul delegatul brazilian. R. S. Guerreiro, și reprezentantul iugoslav, Milorad Boji- novici, care au exprimat, de asemenea, o serie de rezerve de ordin juridic și politic privitoare la proiectul de tratat.

ne la convorbirile sovieto-americane de la Viena, pentru limitarea armelor strategice. Casa Albă nu a dezvăluit conținutul discuțiilor dintre președinte și Smith.
Experiență nucleară- 

franCeZă. ° explozie nucleară de mică intensitate a avut loc miercuri la ora 18,30 G.M.T.. deasupra lagunei Mururoa (in Polinezia franceză). Efectuarea experienței a fost anunțată de Ministerul Apărării Naționale al Franței, relatează agenția France Presse.
Mirko Tepavaț a sosit

ia Haga. Secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț, a sosit la Haga într-o vizită oficială. în cursul vizitei, Tepavaț va avea convorbiri cu ministrul afacerilor externe al Olandei. Joseph Luns, în probleme privind relațiile bilaterale. Vor fi examinate și unele aspecte ale situației din Europa, Asia de sud-est și Orientul Apropiat. Pe de altă parte, se anunță că la Belgrad a sosit Paul Frank, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al R. F. a Germaniei. El va avea convorbiri cu Anton Vratușa, locțiitor al secretarului de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, cu privire la unele probleme bilaterale și internaționale care prezintă interes pentru cele două țări.
în colecția „oameni de 

Seamă", e^*tura sovietică „Tînă- ra Gardă" a publicat o monografie consacrată marelui dramaturg român Ion Luca Caragiale. Lucrarea este semnată de I. Konstantinovski, cunoscut și ca traducător al operei lui Caragiale.
întrevedere Pompidou- 

TSChlldi. Președintele Confederației Elvețiene, Hans Peter Tschudi, care se află intr-o vizită de trei zile la Paris, a avut miercuri o întrevedere cu președintele Franței, Georges Pompidou. Au fost abordate probleme legate de apropiatele tratative privind aderarea Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei și Norvegiei la Piața comună. Se știe că Elveția este membră a Asociației Europene a Liberului Schimb, organizație condamnată la dispariție prin eventuala lărgire a Pieței comune.
Lucrările celei de-a 12-a 

sesiuni a celei de-a cincea 
legislaturi a Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria au luat sfîrșit la Sofia. Timp de trei zile, A- dunarea a dezbătut și aprobat o serie de proiecte de legi, printre care și legea pentru jurisdicția administrativă.

Principii menite să slujească 
păcii, încrederii și colaborării 

între popoare
25 de ani de la semnarea Cartei O.N.U.

Se împlinește astăzi un sfert de veac de la actul istoric al semnării la San Francisco a Cartei Națiunilor Unite.Elaborarea și semnarea acestui document de o deosebită însemnătate a avut loc în condițiile victoriilor obținute asupra fascismului și militarismului de statele coaliției antihitleriste, ale intensificării luptei pentru libertate și independență națională a popoarelor, pentru transformări democratice, pentru promovarea păcii și colaborării între toate țările lumii. Reflectînd aceste împrejurări istorice, Carta proclamă misiunea Organizației Națiunilor Unite de a feri generațiile viitoare de spectrul unei noi conflagrații mondiale, de a milita pentru menținerea păcii și securității internaționale, de a acționa pentru înlăturarea oricărui act de agresiune, pentru reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor sau a situațiilor internaționale care primejduiesc pacea ; de a dezvolta între națiuni relații amicale, întemeiate pe respectarea egalității în drepturi a popoarelor și a dreptului lor de a-și hotărî singure destinele ; de a promova colaborarea largă între state, a încuraja afirmarea drepturilor omului fără nici un fel de discriminări ; de a constitui un for de armonizare a eforturilor națiunilor pentru înfăptuirea acestor țeluri.De aci, din aceste scopuri nobile, decurg în mod logic normele și principiile de bază pe care Carta le înscrie ca fiind esențiale pentru conviețuirea națiunilor, pentru dezvoltarea relațiilor dintre statele lumii contemporane. Proclamate în mod solemn, aceste principii întruchipează legalitatea internațională, una și indivizibilă, condiția conviețuirii pașnice a popoarelor. Egalitatea suverană a tuturor statelor membre — în sensul dreptului la pace și securitate în relațiile internaționale, la integritatea teritorială, la intangibilitatea frontierelor — apare în zilele noastre ca o condiție esențială a afirmării națiunilor, a voinței lor de a trăi și coopera în calitate de entități suverane și independente. îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor internaționale, fără de care nu se poate concepe dezvoltarea unor relații normale de încredere și cooperare, de bună vecinătate între state, reprezintă un alt principiu fundamental al Cartei. O însemnătate care nu mai necesită sublinieri are și acel principiu care se referă la reglementarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale. In raporturile dintre state este de importanță fundamentală — proclamă Carta — să nu se recurgă Ia forță sau la amenințarea cu folosirea forței, agresiunea fiind considerată ca o gravă crimă internațională.Respectarea strictă de către toți și față de toți a acestor principii constituie — după cum arată întreaga viață internațională — fundamentul menținerii și întăririi păcii și securității internaționale, desfășurării u- nor raporturi normale de cooperare între state.Experiența anilor care au trecut de atunci stă mărturie justeței, viabilității și actualității țelurilor înscrise în Cartă, principiilor menite să călăuzească atît raporturile între state, cit și activitatea Organizației. Viața a demonstrat că ori de cîte ori acțiunile O.N.U. au fost îndreptate spre realizarea scopurilor sale statutare, ori de cîte ori s-a pornit de la principiile mai sus enunțate, Organizația Națiunilor Unite a adus o contribuție pozitivă la menținerea păcii și securității internaționale, la promovarea progresului economic și social, lă extinderea cooperării între state. Și invers, ori de cîte ori ea a suferit influența cercurilor retrograde din a- numite state membre și a fost angajată în direcția unor interese străine popoarelor, a fost grav afectată capacitatea sa de a influența pozitiv evoluția relațiilor internaționale, s-au adus prejudicii destinderii și cooperării fructuoase dintre state, însuși prestigiului acestui for internațional. Bilanțul activității O.N.U. dovedește astfel că măsura succesului în activitatea pe care a desfășurat-o a foșt dată de capacitatea sa de a promova neabătut scopurile și principiile înscrise în Cartă, de a se adapta in permanență la realitățile lumii contemporane în continuă schimbare.Deși au trecut 25 de ani de la terminarea războiului, de la semnarea Cartei, în lume există numeroase probleme litigioase în suspensie, războaie de agresiune continuă să provoace suferințe popoarelor în diferite părți ale lumii, cursa înarmărilor ia proporții tot mai mari, dominația colonială și neocolonială, sub diferite forme, nu este încă complet și definitiv lichidată, starea de subdezvoltare afectează continente întregi.Toate acestea fac necesare eforturi și acțiuni hotărite din partea tuturor statelor, a Organizației Națiunilor Unite, pentru realizarea țelurilor înscrise în Cartă, astfel ca popoarele să trăiască în pace, fără teama de noi conflicte pustiitoare.Interesele păcii și securității internaționale cer cu precădere să se pună capăt de urgență acțiunilor agresive ale S.U.A. in Indochina, ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian șă fie lăsate să-și rezolve singure problemele, fără nici un a- mestec din afară, în conformitate cu aspirațiile și interesele proprii. Se impune, de asemenea, rezolvarea cît mai grabnică, pe baze politice, a conflictului din Orientul Apropiat, potrivit rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967.întreprinderea unor măsuri efi

cient® pentru înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, lichidarea oricăror forme de asuprire colonială și neocolonială, sprijinirea eforturilor tinerelor state pentru dezvoltarea lor economică și socială — probleme care se află de mult timp pe agenda O.N.U. — ar reprezenta contribuții de seamă la promovarea scopurilor înscrise în Cartă.Buna funcționare a O.N.U., creșterea rolului pe care această organizație este chemată să-1 joace în viața internațională, realizarea misiunii pentru care a fost creată fac absolut necesară reprezentarea în a- cest for a tuturor țărilor. Se impune deci ca o cerință fundamentală restabilirea drepturilor legitime la O.N.U. ale R.P. Chineze — unicul reprezentant al poporului chinez — primirea in această organizație a R.D. Germane și a R.F. a Germaniei, precum și a altor state, înfăpti Irea universalității O.N.U.România, care, prin întreaga sa politică, militează cu neabătută consecvență pentru dezvoltarea relațiilor internaționale, pentru destindere, pentru afirmarea principiilor legalității internaționale, pentru statornicirea unui climat de încredere și cooperare între toate statele lumii, indiferent de orinduirea social-politică, a acordat și acordă o atenție deosebită rolului Organizației Națiunilor Unite, acivității acesteia. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „țara noastră participă cu încredere și interes la activitatea Organizației Națiunilor Unite și a organismelor sale specializate, fiind convinsă că a- cestora le revine un rol remarcabil în sprijinirea eforturilor de progres și prosperitate ale tuturor popoarelor în nobila operă de adincire a cooperării intre națiuni, de făurire a unei lumi a păcii și încrederii între state".România socialistă, angajată in o- pera pașnică de edificare a noii o- rînduiri, militează activ — dînd dovadă de dinamism și spirit de inițiativă — pentru înfăptuirea scopurilor și principiilor Cartei O.N.U. Așa cum o atestă contactele și schimburile de vizite, dialogul constructiv cu țările europene și cu alte state, România aduce o contribuție proprie la dezvoltarea relațiilor de colaborare între state, pe temelia principiilor amintite, la soluționarea multiplelor probleme — politice, economice și sociale — care confruntă astăzi Organizația Națiunilor Unite, întreaga comunitate internațională. In promovarea acestor o- biective, România își conjugă eforturile cu ale celorlalte state socialiste, cu ale tuturor statelor interesate în cauza păcii și progresului.Sprijinind propunerile construct've prezentate în cadrul Națiunilor Uk^te, România îmbogățește totodată agenda organizației cu inițiative proprii. După cum este cunoscut, în 1965 O.N.U. a adoptat, în unanimitate, rezoluția privind relațiile de bună vecinătate dintre statele europene cu sisteme social-politice diferite, precum și declarația referitoare la promovarea în rindurile tineretului a idealurilor păcii, înțelegerii și respectului între popoare. România subliniază cu consecvență necesitatea înfăptuirii universalității O.N.U., ca element esențial al eficacității el.Activitatea multilaterală desfășurată de România la Organizația Națiunilor Unite, ca și întreaga sa politică externă, se bucură de o apreciere favorabilă în rîndurile statelor membre, ale opiniei publice mondiale. Alegerea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România ca președinte al celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a reflectat concludent această apreciere.în răstimpul de un pătrar de veac de la semnarea actului de naștere al Națiunilor Unite, această organizație a cunoscut o permanentă creștere numerică, reflectînd marile schimbări petrecute în viața internațională în a- ceastă perioadă. Dacă în 1945 își puneau semnătura lor pe acest document 50 de state, în prezent numărul statelor membre a ajuns la 126. Aceasta reflectă apariția a zeci de noi state independente în urma prăbușirii sistemului colonial, participarea lor tot mai activă la viața internațională, la care sînt chemate să-și aducă în egală măsură contribuția toate statele, indiferent de mărime și de puterea economică sau militară.La 25 de ani de la actul care consemna nașterea Organizației Națiunilor Unite se poate aprecia că aceasta realizează o operă utilă păcii, securității și cooperării. în ciuda greutăților care barează încă drumul omenirii spre statornicirea unui climat de destindere, securitate și cooperare internațională, forțele care militează pentru aceste obiective — și în primul rînd țările socialiste — s-au dezvoltat și întărit, a crescut influența lor asupra evoluției evenimentelor. Aceste realități, precum și experiența acumulată atît din succesele repurtate cît și din erorile săvîrșite, reprezintă factori de natură să amplifice posibilitățile Organizației Națiunilor Unite de a contribui la făurirea unor relații internaționale sănătoase, în care popoarele libere, suverane, egale în drepturi, șă înfăptuiască, prin eforturi conjugate, o lume a păcii, a încrederii și progresului.
Dr. lon COVACI
★SAN FRANCISCO 25 (Agerpres). — Joi la prînz au sosit la San Francisco delegațiile celor 126 de state membre ale O.N.U. pentru a participa la festivitățile prilejuite de împlinirea unui sfert de veac de la semnarea Cartei Națiunilor Unite. Delegația Republicii Socialiste România este condusă de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu.
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