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SUCCES CONGRESULUI 
SINDICA TELOR

DIN TARA NOASTRĂ!

r
Astăzi, 23 martie, în 

jurul orei 9,15, postu
rile noastre de radio și 
televiziune vor trans
mite din Sala Palatului 
Republicii ședința de 
deschidere a Congresu
lui Uniunii Generale a 
Sindicatelor

i
Luni după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit cu tovarășii Pompeyo 
Mărquez, secretar general al „Miș
cării pentru Socialism (M.A.S.) — 
Forța comunistă venezueleană", 
Hector Rodriguez Bauza, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al 
M.A.S., Luis Bayardo Sardi, mem
bru supleant al Comisiei Politice, și 
Adam Alexis, membru al C.C. al

M.A.S., care fac o vizită In țara 
noastră.

La întîlnire au participat tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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Azi se deschid lucrările Congresului Uniunii generale a sindicatelor din România, eveniment cu semnificații majore în viața clasei muncitoare, a țării. In pregătirea congresului au avut loc adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri incepind de la nivelul grupelor sindicale pînă la al sindicatelor din întreprinderi și instituții, urmate de adunări ale activului sindical pe locuri de producție și de conferințe ale uniunilor sindicale pe ramuri.Perioada care a trecut de la congresul anterior al sindicatelor a coincis cu perioada cincinalului 1966—1970 care, prin amploarea realizărilor și profunzimea transformărilor înnoitoare, s-a afirmat drept cea mai fecundă etapă în opera de construcție socialistă desfășurată sub conducerea partidului. Fiind cele mai largi organizații de masă ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii de toate naționalitățile, înglobind aproape 5 milioane de salariați, sindicatele au participat activ la opera de făurire a noii orînduiri sociale.Analiza profundă a activității sindicatelor, făcută de plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1971, concluziile expuse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, document programatic de deosebită valoare teoretică și practică privind rolul și atribuțiile sindicatelor in condițiile actuale, au precizat căile de îmbunătățire a activității generale a sindicatelor, ca parte componentă a complexului de măsuri adoptat de conducerea partidului pentru dezvoltarea continuă a democrației muncitorești, a democrației socialiste, pentru atragerea organizațiilor obștești, a maselor Ia soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică construcția socialistă.Ilustrare grăitoare a practicii încetățenite în ultimii ani de condu

cerea partidului privind consultarea maselor asupra căilor de a rezolva problemele fundamentale ale vieții sociale, congresul sindicatelor a fost precedat de o amplă dezbatere publică — în adunări sindicale, în conferințe ale uniunilor sindicatelor pe ramuri, în presă — a proiectului Statutului-cadru al sindicatului și a Tezelor Consiliului Central al U.G.S.R. pentru congres. O dată cu exprimarea acordului față de prevederile acestor documente, sutele de mii de participanți la ampla consultare de masă au făcut numeroase propuneri și observații menite să contribuie Ia îmbunătățirea documentelor puse în discuție, aducind totodată critici întemeiate modului în care sindicatele își exercită funcțiile de mare răspundere ce le revin în viața so- cial-politică a țării.însușindu-și pe deplin concluziile și recomandările recentei plenare a C.C. al P.C.R., angajîndu-se să militeze neabătut pentru înfăptuirea acestora, participanții la dezbaterea publică a documentelor pentru Congresul U.G.S.R. au fost unanimi în a sublinia că pentru a-și îndeplini funcția ce le revine — de cadru organizat al participării clasei muncitoare și a celorlalți oameni ai muncii la conducerea societății noastre socialiste, la dezbaterea și rezolvarea tuturor problemelor privind dezvoltarea economică și social-culturală, la înfăptuirea politicii partidului — sindicatele trebuie să înceapă prin perfecționarea întregii lor activități, dezvoltarea democrației și autonomiei sindicale, întărirea legăturii cu masele.în această ordine de idei are o Importanță deosebită faptul că, încă în perioada pregătirii congresului, a fost introdusă practica democratică a desemnării și aprobării de către colectivele unde își desfășoară activitatea, a candidaților

pentru organele de conducere ale sindicatelor, inclusiv pentru cele centrale. Asigurarea preponderenței în organele lor executive de conducere a muncitorilor și altor salariați care lucrează nemijlocit în producție va amplifica posibilitățile sindicatelor de a cunoaște îndeaproape preocupările, interesele și aspirațiile salariaților, realitățile din colectivul de muncă respectiv, va spori capacitatea sindicatelor de a mobiliza pe oamenii muncii la îndeplinirea sarcinilor economice profesionale.Precedind cu cîteva săptămîni gloriosul jubileu al partidului, congresul U.G.S.R. va prilejui o vibrantă manifestare a încrederii și devotamentului clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii față de încercata avangardă revoluționară, forța conducătoare marxist-Ieni- nistă a societății ' noastre, Partidul Comunist Român, va da glas hotă- rîrii lor neabătute de a traduce in viață sarcinile trasate de partid.Trecerea în revistă a activității desfășurate în ultimii ani, analizarea concluziilor ce se desprind din bogata experiență acumulată, din rezultatele pozitive, ca și din deficiențele existente, vor da posibilitate congresului să stabilească măsurile menite să conducă Ia perfecționarea calitativă a activității sindicatelor. corespunzător rolului și atribuțiilor ce le revin în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre.Comuniștii. întregul nostru popor urează deplin succes lucrărilor Congresului U.G.S.R., cu convingerea că hotărîrile pe care le va a- dopța vor contribui la o și mai puternică afirmare a capacității poli- țico-organizatorice a sindicatelor, a rolului lor de forum de consultare și participare a maselor de oameni ai muncii Ia conducerea societății. Ia înfăptuirea politicii partidului pusă în slujba înfloririi României socialiste.
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Luni, la primul deversor pl barajului hidrocentralei de la Porțile de Fier a fost lansată în locașul special prima din cele, șapte stavile ce urmează să Tie asamblate aici. Aceste stavile, avind o greutate de circa 500 tone și o deschidere de 25 metri, au fost livrate în cadrul acordurilor de colaborare româno-iugoslave de către țarasamblarea detaliilor componente și sudarea lor pe șantier. Prin înfăptuirea lansării subansamble- lor amintite, aici a fost inaugurată ultima operație înscrisă în procesul de execuție a barajului deversor. Potrivit precizărilor făcute de ing. Nicolae De- cusară. coordonatorul unității de montaj, stavilele, manevrate cu ajutorul a patru servomotoare, au instalațiile anexe hidraulice și electrice automatizate, fiind primele de acest fel. care se montează în industria noastră. Ele servesc la închiderea cîm- purilor deversoare ale barajului pentru acumularea apei în lac. Cu ajutorul lor se reglează debitul necesar pentru funcționarea optimă a hidroagregate- lor. Simultan cu inaugurarea a- cestei operații, în cele două incinte ce au servit la construcția barajului a început să pătrundă apele Dunării, pregătin- du-se astfel punerea barajului sub sarcină. (Agerpres)
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POPORUL CONDUS
DE PARTID-FĂURITORUL 

ROMÂNIEI NOI
Evocări privind rolul P.C.R. in momente-cheie 

ale istoriei noastre contemporane (II)

în cadrul anchetei „PARTIDUL — APĂRĂTORUL FERM AL INTERESELOR POPORULUI", publicată la 21 martie, participanții au evocat rolul P.C.R. intr-un șir de momente-cheie ale istoriei României contemporane : perioadele luptei împotriva fascismului, a dictatului de Ia Viena. anii celui de-al doilea război mondial, conferința de pace de Ia Paris.în continuarea anchetei, publicăm astăzi evocări privind o suită de momente de o altă categorie — respectiv momente liotărîtoare în construirea României noi, in care poporul român, stăpin suveran al propriilor destine, făurește societatea socialistă. Sint momente care ilustrează pregnant factorul decisiv pe care l-a constituit rolul conducător al partidului, unitatea strînsă dintre partid și popor — care a fă,cut posibilă manifestarea din plin a poporului ca făuritor al unei noi istorii, potrivit aspirațiilor și voinței sale.Poporul este eroul colectiv al tuturor bătăliilor și victoriilor repurtate sub steagul partidului, făuritorul României noi. Cucerirea puterii politice-de către clasa muncitoare în alianță cu masele țărănimii, eliberarea do orice exploatare și asuprire, democrația reală, dezvoltarea economică rapidă și creșterea nivelului de trai, ridicarea gradului de civilizație și cultură, inde

pendența deplină de care ne bucurăm. Intr-un cuvint. orînduirea noastră nouă, socialistă, nu au fost importați în România, nu au apărut ca un dar, ci sint rezultatul luptei eroice, pline de abnegație, a poporului condus de partid. Și este meritul poporului român, al partidului, că au știut să folosească în interesul revoluției, al construcției socialiste, diferitele împrejurări externe favorabile. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „ÎN ACESTE CONDIȚII FAVORABILE, FACTORUL HOTARÎTOR CARE A DETERMINAT DESFĂȘURAREA PROCESULUI REVOLUȚIONAR ÎN ȚARA NOASTRA AU FOST FORȚELE INTERNE — CLASA MUNCITOARE, ȚĂRĂNIMEA, INTELECTUALITATEA. MASELE LARGI POPULARE. ÎNFĂPTUIREA REVOLUȚIEI ȘI A CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE. ORÎNDUIREA NOUA EDIFICATA PE PAMÎNTUL PATRIEI NOASTRE SÎNT OPERA POPORULUI ÎNSUȘI, CARE. SUB CONDUCEREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÎN, ȘI-A FĂURIT ÎN MOD CONȘTIENT PROPRIA ISTORIE".Unor asemenea momente-cheie din istoria noastră nouă, în care poporul s-a afirmat plenar ca făuritor conștient al propriei soarte, le sint consacrate articolele din pag. a IV-a.

LITERATURA-

Am purtat, In ultima perioadă de timp, convorbiri cu numeroși primari asupra modului cum conduc consiliile populare comunale treburile locale. Ni se pare interesantă în acest sens, convorbirea cu V. Gh. Dumitru, -rlmarul comunei Răcari, deputat al onsiliului popular județean Dîm- ț>vița, pe care o redăm mai jos.— Sint de 6 ani primar la Răcari. în decursul acestei perioade s-au petrecut multe schimbări și în activitatea consiliului nostru popular. Ce era primăria pe vremea cînd ființau raioanele ? Nu exagerez cîtuși de puțin cînd afirm că era un „oficiu" de transmitere a sarcinilor administrative. Lucrurile s-au schimbat după reforma administrativ-teritorială, dar mai ales după legiferarea noilor atribuții. Au sporit responsabilitățile consiliului popular în economia comunală, în sistematizarea satelor, în dezvoltarea bazei materiale a învă- țămîntului, a comerțului și prestațiilor de servicii etc. Contribuția voluntară în bani și cota respectivă din impozitul' de 0,45 la sută pe clădiri, rămîn acum la dispoziția noastră, pentru nevoile comunei.— Să ne oprim puțin la economia locală. Sa știe că tocmai pe acest
în cadrul Combinatului petrochimic Pitești, Fabrica de negru de fum și-a cîștigat un bun renume atît pe piața internă cit și pe cea externă. O cifră semnificativă : circa 60 la sută din producția unității se livrează la export în 22 de țări.Din punct de vedere calitativ, negrul de fum fabricat la Pitești se aliniază celor mai bune mărci din lume, pentru structura sa superioară și gradul său înalt de înglobare în cauciuc, avind totodată și o rezistență sporită la abraziune. Negrul de fum se realizează în cuptoare moderne, la temperaturi de 1 500 pînă la 1 600 grade, prin arderea unui amestec special de produse petroliere și cocso- chimice. Domeniile sale de utilizare : pentru obținerea cauciucului folosit la benzile transportoare, benzile de rulare pentru autovehicule, curelele de transmisie, în industria poligrafică, de lacuri și vopsele, de mase plastice, în electrotehnică etc. 

tărîm legea acordă consiliilor populare responsabilități crescute. Cum le înfăptuiți în practică ?— în agricultură s-a făcut un pas înainte. Consiliul popular urmărește îndeaproape cum se îndeplinește planul de producție în C.A.P. — bineînțeles, fără a știrbi prerogativele consiliului ei de conducere. Trebuie s-o spunem însă deschis : în celelalte compartimente ale vieții economice și sociale nu exercităm, realmente, toate atribuțiile ce ne revin. Pe teritoriul comunei noastre funcționează patru secții de industrie locală care produc vopsele, cartonaje, textile și prelate. în mod normal, și în spiritul legii, organele locale de stat ar. trebui să conducă acest important sector al economiei. Cum îl conduce însă consiliul popular din Răcari ? Deocamdată „recomandă" șefilor de secții unele măsuri, despre a căror soartă nu are, după aceea, nici o cunoștință sau încunoștințează organele județene despre unele nereguli. Cu
Ambrozie MUNTEANU

(Continuare în pag. a II-a)

expresie
E un adevăr elementar că artă și literatură în afară de societate nu există și nici n-au existat vreodată. Avantajul nostru este că știm acest lucru și conștiința clară a acestui adevăr conține posibilitatea de a potența creația, de a o face mai activă și mai eficientă. Se potrivește oare termenul de eficientă atunci cînd vorbim despre literatură, despre creația ce țișne'ște liberă și spontană din straturile profunde ale personalității creatorului ?Merită să discutăm cu adevărat această problemă tocmai pentru că întrebarea este justificată și reprezintă, în același timp, un Ioc de confruntare a unor concepții estetice deosebite. Răspunsul, deloc ușor, poate fi dat numai prin folosirea celei mai subtile și celei mai moderne metode de gîndire : dialectica. Pen tru om, definit ca ființă socială, adîncurile care-i stau drept temei sint tocmai elementele istorice, care ne leagă unul de celălalt. Și apoi, creația cu toate că e spontană și liberă nu este oarbă. Ea are și o direcție. Creația e un răspuns tocmai la necesitățile sociale cele mai autentice, resimțite cu tofi porii personalității. Pentru că omul nu este o ființă, un sistem închis, decit în cazurile tragice de boală, ci un raport specific cu lumea, cu lumea sa valo- rico-socială. Creația este luminată de conștiință, de vederea departe și dară, de liniile esențiale ale proce-

directă și
sului de devenire istorică. Pentru că numai astfel arta majoră n-a fost numai un joc individual de umbre, ci a putut comunica cu mase omenești, a fost un factor efectiv în neîncetata transformare a lumii, a reprezentat și reprezintă un mijloc de focalizare a energiilor și de adîncă implicare. Arta a investit adesea actul istoric, trecător, cu aura unei importanțe absolute fără- de care nu s-ar fi petrecut atîtea fapte nece-

însemnări
de Alexandru IVASIUC

sare și exemplare. Ea a determinat o vibrație adîncă la lume, a întreținut năzuințele de dreptate, de rost al actelor noastre.A fi conștient de utilitatea profundă și supraindividuală a actului creator, a ști că el nu dăinuie numai în cazurile rare în viitor, ci se înscrie în săvîrșirile vieții noastre, în activitatea tuturor, nu poate să fie decit un imbold suprem pentru creație. Dificila noastră meserie își găsește astfel un rost adine și neliniștile și incertitudinile inerente ei se convertesc numai așa într-o justificată min- drie.Cu atît mai mult acest lucru e a-

angajată
devărat în momentele istorice majore, de edificare a unei noi societăți și a unei noi civilizații. în asemenea circumstanțe transformarea istorică are ecouri profunde, valorificabile artistic, iar produsul creației influențează nemijlocit conștiințele. în condițiile noastre concrete, prezente, în afara, acestui cadru general, mai' intervine un factor de o deosebită importanță, caracteristic pentru efortul principal ăl societății românești pe linia dezvoltării democrației socialiste. Ansamblul de măsuri menite să asigure o participare tot mai largă a oamenilor muncii la conducerea vieții sociale corespunde unei necesități istorice obiective ca și premiselor fundamentale, teoretice ale orinduirii socialiste. în literatura ultimilor ani se deslușește evident o tendință principală de abordare în- tr-un înțeles lărgit a realismului, de implicare în viața politică și socială. Acest lucru este valabil mai ales în proză, in roman. Cărțile cu ecou la cititori sint cele care corespund unei necesități adinei de luare de cunoștință despre problemele, societății noastre, variate și complexe. Or, evident, procesul de democratizare presupune o înaltă conștiință politică-și literatura este firesc chemată și vital interesată să contribuie la toate clarificările necesare lărgirii participării maselor la istorie. Pentru artist eficiența actului creator este un imbold major. A ști că opera ta se înscrie în această vastă acțiune care reprezintă și o majoră experiență istorică, de neprețuit în consecințe rodnice este un motiv de trăire puternică, necesară artei. Pentru că numai astfel el se poate realiza pe deplin și-și poate depăși vanitățile.Prețuirea arătată recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvoltării literaturii române ca și îndemnul de participare și mai manifestă la viața socială prin cărțile, noastre deschide o perspectivă încurajatoare dezvoltării tocmai acestei tendințe de expresie directă și angajată. A înțelege importanta acestui moment istoric, a te pătrunde de valoarea lui excepțională pentru destinul țării e , nu numai o chezășie a cinstei artistice, dar și o condiție pentru crearea unor opere cu adevărat majore. Avem de spus multe, și multe lucruri esențiale, iar îngemănarea lor în operă se poate închega numai Drin trăirea intensă a acestei înțelegeri și a acestei necesități. Ea nu reprezintă o limită, ci o potențare a creației, așa după cum a-ți mărturisi dragostea înseamnă a o crește prin intervenția activă a cuvîntului. Dacă literatura înseamnă comunicare si deschidere și nu închidere în’ sine, atunci în- scriereâ pe linia istoriei e chezășia reușitei și duratei sale.

Ion Gheorghe Maurer, a primit
pe ambasadorul

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni după-amiază, pe Hu
bert Wieland, ambasadorul Repu
blicii Peru la București; în legă-

Telegrame
Excelenței Sale
General AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN

Președintele Pakistanului

ISLAMABAD 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 

guvernului și poporului român, precum și al meu personal, am deose
bita plăcere să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului pa
kistanez cele mai calde felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a Re
publicii Islamice Pakistan.

Dorind Excelenței Voastre multă sănătate și transmițînd poporului 
pakistanez prieten cordiale urări de progres și pace, îmi exprim con
vingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, 
spre binele popoarelor noastre și al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis re
gelui Frederik al IX-lea sincere felicitări și cele mai bune urări de fe
ricire personală, de prosperitate pentru poporul danez.

în telegrama de răspuns, regele Frederik al IX-lea a exprimat pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, mulțumirile sale sincere pentru felicitările și bunele urări 
care i-au fost adresate cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei.

Excelenței Sale Domnului General de divizie 
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru

LIMA
Am aflat cu deosebită întristare de catastrofa naturală care s-a abă

tut asupra localității Chungar.
în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român șl 

al meu personal vă exprim, Excelență, profunda noastră compasiune și 
vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU

Republicii Peru
tură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a participat 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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FAPTUL PARADĂ Abonamente Care drum comunal

DIVERS LÂ PARADA MODEI la publicații pe
trimestrul 11/1971 trebuie pietruit?

La o sută
de ani ser- dinOri de cîte ori are loc o bare la căminul cultural Bod (Brașov), locuitorii comunei știu că trebuie să urce pe scenă și cei 18 membri ai fanfarei conduse acum de tînărul Walter Dieners. Cîte spectacole a susținut fanfara — nu se știe precis. De ceea ce nu se poate îndoi însă nimeni este faptul că, de curînd, ea a împlinit respectabila vîrstă de 100 de ani. Cu acest prilej, a avut loc un spectacol festiv la care au fost prezenți și trei invitați de o- noare : octogenarul GheorgCopony, Hans Darabas și Hans That. Toți trei au cîntat împreună în cadrul acestei formații vreme de peste 30 de ani. In ton cu spectatorii săi. îi dorim și noi fanfarei, din care astăzi fac parte nepoți și strănepoți ai „veteranilor" numiți, mulți ani în continuare pe scenă și... cît mai multe aplauze I
Epilog 
tragic la 
„Damigeana
cu... ben-
zma

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| nedistilată

Am relatat deunăzi la această 
rubrică despre incendiul produs 
de damigeana cu benzină — a- ' 
runcată într-o noapte de șoferul I Ion Irimia (după ce se certase 
cu tînăra I. V.) pe fereastra I 
imobilului din Timișoara, strada , 
Diaconu Coresi nr. 43. De atunci 
consecințele au luat proporții | 
tragice. După numai cîteva ore, 
Ioana Ionica, în vîrstă de 19 ani, I 
muncitoare la întreprinderea 
„Electrobanat", a decedat. Din ' 
aceeași cauză, cu toate îngriji- | 
rile date la spitalul clinic nr. 2 
din localitate, unde fuseseră in- I 
ternate de urgență, au încetat . 
din viață pensionara Maria Jula 
și tînăra Eugenia Ionica, surprin
se și ele în încăperea în care au 1 
izbucnit flăcările. (In ceea ce o I 
privește pe ultima supraviețui
toare a incendiului, tînăra I. V., I 
starea ei se menține în conți- | 
nuare gravă), 
penal deschis împotriva celui în 
cauză 
fapte.

Pe ace!

„Combinatul industriei ușoare vă invită să vizitați expoziția organizată de fabricile sale. Sugestiile dumneavoastră sînt lege pentru noi. Vizitați expoziția realizărilor «de ultimă oră» a combinatelor industriei ușoare 1 Vă mulțumim anticipat pentru participare".Invitația de mai sus este, din păcate, doar ipotetică. întrucît producătorii n-au lansat-o încă, ne-am propus să investigăm... neinvitați modul în care este realizată obligația de a prezenta și supune examenului cumpărătorilor bunurile consum fabricate recent.Am pornit de la ideea că sporirea continuă a producției, ampla diversificare a bunurilor de consum, creșterea posibilităților de cumpărare și, o dată cu aceasta, mărirea exigențelor populației, necesită metodologii perfecționate de adaptare a producției la cererea populației. Pentru a crea această armonie între cerere și ofertă, trebuie să existe elemente care să permită confiuitarea serioasă, dialogul temeinic dintre producători și cumpărători Un astfel de instrument îl constituie expoziția de mărfuri, care — ca mijloc de reclamă — oferă posibilitatea prezentării, popularizării unui produs și sondării o- piniilor cumpărătorilor în legătură cu el. Acesta ar fi, să zicem, cadrul teoretic. Producătorii și specialiștii din combinate cu care am discutat, au fost unanimi de acord cu necesitatea cunoașterii comportării pe piață a creațiilor lor. Practic cum este realizată această cerință ?Ne-am început investigațiile la Arad — municipiu cu fabrici de țesături, confecții, tricotaje, încălțăminte. Străbătînd străzile centrale, arterele comerciale — puncte de maximă afluență a cumpărătorilor arădeni — am căutat, cu privirea curioasă a noului venit, o invitație sau o referire oarecare la existența și locul unei expoziții. După căutări zadarnice, ne-am îndreptat spre fabrica de încălțăminte— La noi, alege mărfurile pe care expoziția de mostre a ne-a spus, aflînd despre ba, tov. director Aurel pentru a ne convinge, a unei camere alăturate, în

de

a înțelege lacunele încă existente în actualul mod de aprovizionare. Oricîte perfecționări s-ar aduce sistemului de contractări, oricît de calificate ar fi cadrele de merceologi și oricît se vor suprapune părerile lor pe gustul publicului, niciodată nu se va putea aprecia corect, real, amplitudinea, diversitatea și complexitatea cererii de mărfuri. Nici un corp de merceologi nu se poate substitui — așa cum se face acum — gustului cumpărătorilor.Să vedem cum își noutățile producătorii natul textil Arad.— Noi — ne spune mercial al combinatului — îi ducem pe comercianți în depozit, le arătăm ce este în rafturi, le dăm explicațiile necesare și ei își aleg.Iată, și la combinatul textil, acum, ca și în trecut,, dialogul producător- cumpărător are loc prin aceiași intermediari, care departe de a fi infailibili — nedispunînd de un instrument eficace de sondare a opiniilor' — au aprecieri viciate de necunoașterea (decît empirică) a cererii.

fac cunoscute de la Combi-directorul co-

produse pot și trebuie să contribuie și la educarea gustului public, la formarea acestuia în raport cu elementele noi de modă, comoditate și calitate".Desigur, gusturilor, are un rol se țină seama de rezultatele sondajului și să se facă publicitatea concluziilor. Dar și aici — deși nicăieri în lume, in condițiile unei producții moderne contactul producătorului cu cumpărătorii nu se face numai prin intermediul merceologilor — nu am putut consemna nimic în afară de expozițiile organizate pentru merceologi cu ocazia diferitelor contractări, Ia care — după cum ni se spune — cumpărătorii n-au avut acces. Și aici, ca și la Arad, n-am avut prilejul de a cunoaște preocupări concrete, nici măcar pentru viitorul a- propiat. Nu ne-a putut fi prezentat un singur plan de măsuri din care să rezulte în vreun fel tematica unei apropiate expoziții, data aproximativă a deschiderii, care vor fi expuse,

funcția de formare a a opiniei față de „nou" important, cu condiția să
în întreaga țară se desfășoară acțiunea de reînnoire a abonamentelor pe trimestrul 11/1971.Ca să vă asigurați primirea în continuare a publicațiilor, vă recomandăm să achitați din timp contravaloarea abonamentelor la oficiile P.T.T.R., Ia factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de

își diversifică

Desigur, dosarul

va cuprinde și aceste

De mai multă vreme, Catană Stoica, șef al depozitului de mercerie-galanterie de la I.J.E.COOP Vrancea, și recep- ționerul Nicolae Dumbravă procurau pe căi ilicite ace pentru mașini de cusut, nasturi, clipsuri, butoni, bile elastice pentru păr. Cu acestea și cu alte asemenea „nimicuri", dumnealor au pus la cale o afacere în stil mare, asigurînd vînzarea lor prin rețeaua cooperatistă. Numai la 24 de unități care au fost supuse controlului s-a constatat că numiții au introdus ilegal peste 80 000 de ace de mașină, în total, prejudiciul stabilit pînă acum în sarcina lor se ridică la 475 000 lei. Și nu este exclus să mai crească. Pentru că „inventarul" întregii afaceri nu terminat. Oricare ar fi însă zultatul, cei doi sînt încă pe acum... pe ace 1
Glumă...

(Urmare din pag. I)

s-a rede

loan Bufa din comuna Mer- 
ghindeal (Sibiu), era pus mereu 
pe glume. Acum cîteva seri, s-a 
oprit la cazanul de fabricat ra
chiu, unde consăteanul său 
gil Calo abia venise cu un 
toi de 600 de kilograme de 
hot de prune și pere. Nu 
putea spune că se oprise 
chiar fără nici o treabă : 
chef „să mai bea ceva". Virgil 
Calo însă nu prea l-a „tratat" 
cu răspunsul așteptat. In replică, 
Buta i-a pregătit pe loc o glumă: 
a pus mina pe o găleată și a în
ceput să toarne petrol în butoiul 
cu borhot ! De prisos să mai 
spunem că respectiva „glumă" a 
rămas... nedistilată, tn conse
cință, autorul ei va suporta 
consecințele de rigoare.

Vir- 
bu- 

bor- 
s-ar 
aici 

avea

De la ghișeu 
la peni
tenciarîntr-una din zilele trecute, Camara Florica din comuna Slă- tioara (Olt) s-a prezentat la secția de miliție a orașuliri Slatina cu o declarație și o cerere. în declarație arăta că a pierdut buletinul de identitate ; în cerere — că ar dori să i se elibereze altul nou. I s-au primit documentele și a fost invitată să aștepte la ghișeu. în urma verificărilor efectuate imediat, s-a constatat însă că solicitanta era căutată de aproape un an de zile de către organele de miliție pentru faptul că, fiind condamnată la închisoare pentru infracțiunea de înșelăciune, se sustră- gea de la executarea pedepsei 1 în această situație, cererea i-a fost rezolvată pe loc. în locul buletinului cerut, a primit mandat 1 însă

însemnări privind modul de sondare a preferințelor 

cumpărătorilor asupra noilor produse

„Libertatea", comercianții își pot le vor în fabricii — ce este vor- Banciu. Și deschis larg careușazeci de articole și sortimente aștep-frumos orînduite în vitrine, vi- merceologilor.— Dar cumpărătorii le pot vedea, își pot spune părerea ?— Expoziția e cu caracter închis, de lucru, au acces numai comer- cianții. Cumpărătorii au la dispoziție magazinul de prezentare al fabricii, unde expunem aceleași produse le înregistrăm preferințele.Ne-am continuat investigațiile magazin. O încăpere potrivită, vitrine care îndepărtează marfa cumpărător, oferă — nu numai produse ale fabricii, cum s-ar crede — ci mai ales sortimentele altor producători. Cît despre înregistrarea preferințelor cumpărătorilor, nici vorbă. Nu există nici un sistem de consemnare sau evidență care să permită transformarea unității comerciale în seismograf al cererii de mărfuri. Cum își fundamentează în acest caz producția fabrica arădeană ? „Avem un plan de creație realizat de specialiștii noștri pe baza unei bogate documentații din publicațiile de specialitate. Apoi, luăm în considerare cererile comerțului formulate la contractări de merceologi". Așadar, lucrurile se petrec după vechiul tipic : cel care alege în numele cumpărătorului este exclusiv merceologul. Este suficient să amintim cîte neconcordanțe, cîte goluri in rafturi (în condițiile unui volum suficient de marfă !) se produc datorită circuitului greoi — producător, merceolog, cumpărător — pe urmează produsul nou creat

nu pot cuprinde întreaga amplitudine a diversității gusturilor.— Pe cumpărători tot la... rafturi îi duceți, pentru a le arăta noile dv. creații ?— A, nu, ei pot vedea și singuri produsele noastre în magazinele textile. Apoi, organizăm pentru ei pa- răzi ale modei, expoziții de prezentare pe manechine a noilor noastre produse.„...Parada modei. In zilele de 24 și 25 februarie va avea loc, la restaurantul „Mureșul", prezentarea noilor creații ale producătorilor de confecții arădeni. Rețineți bilete de intrare din timp" — am citat din memorie anunțul afișat din loc în loc în centrul orașului. Trecînd peste aspectul organizării într-un cadru re- strîns, numai pentru cei dispuși să meargă în serile respective la restaurant — ne-am zis : se încearcă înregistrarea opiniilor viitorilor clienți, iată o inițiativă demnă de toată lauda. Din păcate, așa cum am putut constata — la „închiderea expoziției" — ne-am pripit cu aprecierile. Dintr-un instrument eficace de sondare a gusturilor celor de față prezentarea de modele s-a transformat într-o paradă de... dragul parăzii. De ce ? — 1) numărul chestionarelor lansate a fost doar de 100 și astfel cei „aleși" pentru a-și spune părerea reprezintă un eșantion nereprezentativ ; 2) sîntprezentate modele deja existente în vitrinele și rafturile magazinelor ; 3) multe dintre articolele expuse sînt deja contractate și urmează a fi aduse în magazine în lunile următoare. Avem dovada unei tendințe mai vechi de a formaliza un instrument eficace de cunoaștere. Adevărata valoare a unei asemenea inițiative constă in seriozitatea cu care este realizată. Ne așteptam nu să fie prezentate modele aflate in magazine de amar de vreme, sau deja contractate, asupra cărora opiniile nu mai puteau acționa, ci să fie aduse creații noi, să se înregistreze observațiile și să se analizeze in scopul a- daptării aprovizionării magazinelor la preferințele reale efective ale cumpărătorilor potențiali.Ne-am continuat raidul la Timișoara, un alt puternic centru al industriei ușoare. „Importanța și eficiența expozițiilor de produse sînt- incontestabile pentru noi — ne-a spus directorul general al Combinatului textil nr. 1. Sîntem vital interesați să sondăm gusturile cumpărătorilor, pentru a ști ce le place, doar pentru ei producem. Expozițiile de

sortimentele cantitatea de mărfuri necesară, sistemul de înregistrare a opiniilor etc. Combinatele menționate după cum informați și altele din organisme tuite cu largi a- tribuții, dau dovadă, în această lipsă de inițiativă, instrucțiuni, precizări București, de la mirt organiza expoziții

producția

(și sîntemțară), îndri-
privință, de Se așteaptă tocmai de Ia nister, pentru proprii, locale. Or, pentru metodele moderne de sondaj tocmai expozițiile constituie un instrument adecvat, o bază de cunoaștere, mai a- proape de adevăr, cererii populației.Organizarea expozițiilor, alegerea instrumentelor și metodologiei de înregistrare a opiniilor nu trebuie să fie privite ca obligații colaterale, ca anexe izvorîte din cine știe ce criterii de moment, ci trebuie să devină una diu metodele fundamentale de apreciere a volumului și structurii producției și a utilității bunurilor create, o bază indispensabilă la încheierea contractelor dintre industrie și comerț. Din acest unghi de vedere credem că trebuie privită atît organizarea pavilionului de mostre, cit și a expozițiilor cu caracter local ce trebuie să constituie nu tr-un moment de bilanț combinatului sau ramurii ci mai ales eficace de producției populației.

a tendințelor

într-un sondare și de la cererea de
numai în- al fabricii, respective, instrument aliniere a mărfuri a

George POPESCU 
Gabriel GOIA

Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

de :

Colectivul Fabricii „Dero" din Ploiești se preocupă de găsirea unor noi rețete, soluții și tehnologii de fabricație care să ducă Ia diversificarea producției și îmbunătățirea continuă a calității acestora. Eforturile depuse în acest sens au dus anul trecut la omologarea și punerea în fabricație a 29 tipuri de detergenți menajeri, printre care „Dero-ideal" și „Dero-cristal", cu caracteristici calitative superioare. Datorită conținutului dublu de înălbitori, noile produse oferă lenjeriei de bumbac, in și cînepă un grad sporit de albire și finețe. Un alt produs, „Dero-special", a fost conceput pentru a fi utilizat la noile și modernele mașini de spălat cu tambur.Totodată, la „Dero" s-au făcut și se fac cercetări pentru lărgirea gamei de produse utilizate cu industrie.detergent care se folosește la spălarea

alte cuvinte, rolul său se reduce la „informare".Sînt desigur cazuri cînd secții sau întreprinderi de industrie locală, aflate pe teritoriul unor orașe sau comune, dar avînd o importanță majoră, sînt conduse direct de resoar- tele județene. Aceasta e în interesul dezvoltării economiei naționale. La noi însă și după apariția legii, unele activități economice apărute pe teritoriul comunei au fost trecute în subordine județeană. Astfel în comuna Răcari, s-au amenajat recent eleștee de pește pe o suprafață care cuprinde, deocamdată, 40 ha, nu însă de către consiliul popular comunal, cu sprijinul organelor județene — așa cum s-ar fi cuvenit și cum scrie în legea 57/1968 articolul 18, alin, b — ci de către una. din întreprinderile de industrie locală din Tîrgoviște. Comitetul executiv al consiliului popular județean a și adoptat o decizie care trece noua activitate economică în „patrimoniul" întreprinderii respective. Nici măcar un eleșteu să nu poată fi lăsat în administrarea și conducerea comunei ?
— Și în celelalte activități — în

văță mint, asistență medicală etc. — 
conduceți tot prin „informare" ?

mare randament in Astfel, s-a realizat unsuprafețelor vopsite, fiind de un real folos, mai ales în îngrijirea autovehiculelor, a agregatelor și instalațiilor. S-au creat, de asemenea, noi deter- genți cu marca „Dero“, utilizați cu succes în industria construcțiilor și a materialelor de construcție, precum și în industria construcțiilor de mașini, unde înlocuiesc produsele similare din import. în acest context, subliniem faptul că reținerea unor unități în a folosi produsele autohtone ,,Dero“, preferind pe cele străine, este complet nejustificată. Fabrica plo- ieșteană producătoare garantează calitatea produselor sale și le recomandă colectivelor industriale interesate.

— Cu excepția învățămîntului, unde consiliul popular comunal ia măsuri pentru construcția unor noi săli de clasă și extinderea școlilor în toate satele din comună, controlează cum își îndeplinesc cadrele didactice sarcinile profesionale (fără a se a- mesteca în programa analitică), intervine în relațiile dintre de părinți și școală etc. acest sector exercităm limitate. Inspectoratul județean numește sau transferă cadre fără să consulte măcar consiliul popular comunal sub raportul nevoilor noastre, al necesității de a permanentiza a- ceste cadre, de a le lega de comună. Cele două dispensare sînt „arondate" spitalului din comună, care e condus direct de direcția județeană sanitară.

care „înglobează" și secțiile aflata pe teritoriul comunei noastre. De fapt întreprinderea din Titu e condusă direct de direcția județeană de industrie locală. Cum să „conducă, să îndrumeze și să controleze" consiliul popular din Răcari întreaga activitate economică din comună, dacă acest atribut este exercitat la... Tîrgoviște ? Concentrarea excesivă a conducerii la reședința de județ are ca revers faptul că direcțiilor de specialitate județene le revin uneori, în mod fortuit, ație sarcini și drepturi decît cele stabilite prin lege.— Puteți da un exemplu ?— Cu prilejul întocmirii planului pe anul în curs, direcția tehnică județeană ne-a trimis o circulară cu nr. 15 771, semnată de directorul Gh. Dragomir și șeful serviciului de sinteză, ing. Ion Ionescu, în care ni se fixează cîți kilometri de drumuri să împietruim, ce suprafață de spații verzi să amenajăm ș.a. Dar poate că posibilitățile noastre sînt altele ! Știu oare mai bine tovarășii de la direcția din Tîrgoviște ce e posibil sau nu e posibil de făcut la Răcari ? De menționat că circulara a fost trimisă direct consiliului popular comunal — organul local al puterii de stat — nu comitetului său executiv și nu de către comitetul executiv al consiliului popular județean. în asemenea cazuri, „intervențiile" direcțiilor județene pot duce la crearea unor stări de confuzie cu privire la responsabilitățile pe care le avern.
comitetul Dar și în atribuțiuni

— Beneficiați de concursul consi
liului popular județean pentru crea
rea condițiilor necesare exercitării 
atribuțiilor noi ?— La consiliul popular județean ni se spune : „Aveți atribuții noi, legea vă conferă răspunderi mai mari". Sînt însă unele bariere în calea aplicării ei depline.în județul nostru au început — de multă vreme și se pare că încă continuă — experiențele cu privire Ia aplicarea legii nr. 57. S-au preconizat forme noi de organizare și conducere a gospodăriei comunale, transporturilor, industriei locale. Printre altele, s-a înființat o întreprindere de industrie locală la Titu,

— Ce ar tre'oui, după opiniile dv. 
tovarășe primar, să se întreprindă ca, 
realmente, consiliul popular să intre, 
în sfîrșit, pe făgașul îndeplinirii 
plenare a atribuțiilor sale normale ?— Să aplicăm legea în practică, începînd de la consiliul popular județean. Pînă acum s-ar fi putut trage, desigur, concluzii asupra formelor celor mai potrivite de activitate pentru a respecta legea și a da posibilitate consiliilor populare orășenești și comunale să intre în noile lor atribuții. Cred că este necesar, de asemenea, să se analizeze cu atenție și actele normative mai vechi, care reglementează activitatea consiliilor populare, deoarece unele dintre ele sînt depășite de viață. Chiar și unele acte mai recente, elaborate de organele centrale, sînt formulate astfel îneît limitează posibilitățile, îngustează, de fapt, atribuțiile consiliilor populare. Să luăm, de pildă, instrucțiunile C.S.E.A.L. nr 5 000 din 20 martie 1970, care prevede ca sumele acordate ca premii localităților fruntașe în întrecerea patriotică să fie cheltuite pentru mobilier sau instrumente muzicale, la dispoziția căminului cultural. Doi ani la rînd comuna noastră a cucerit locul I în între- . cere și a primit premii în bani. Se înțelege, le-am cheltuit pentru înzestrarea căminului cultural. Dar noi avem nevoie de un cămin cultural nou, pentru că cel actual nu mai satisface cerințele. Dacă mai cîș- tigăm o dată întrecerea, vom cumpăra desigur tot instrumente muzicale. Ce facem însă cu ele, dacă nu avem și cămin cultural corespunzător ? N-ar fi mai bine să se lase la latitudinea consiliului popular cum să cheltuiască premiile, căror nevoi gospodărești să le destineze ? Bineînțe- Ies cheltuielile trebuie justificate, iar _ consiliul popular să răspundă gaijtatea hotărîrilor pe care

consi-
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nici ospitalitate, nici informare respunzătoare. Or, fără aceste două condiții, nu se poate face turism montan.
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în încheiere ghiduri: ele găsesc în li- FăgărașuluiAcesta nu a mai fost zărit de ani d<’ zile și, după cîte cunoaștem, nici nu s-a mai tipărit. Despre vreo hartă a masivilor din Făgăraș - nici vorbă! în concluzie : la cabane nu găsești

forurilor în drept"

Scrisori către

corespunzătoare"

In urma publicării articolului „Cabane în... extrasezon", am primit Ia redacție mai multe scrisori care pun în discuție și alte probleme legate de dificultățile ce stau în fața amatorului de drumeții montane. Procedăm la publicarea lor pentru a da posibilitate organelor în drept să cunoască de la sursa directă, turistul, observațiile, nemulțumirile, propunerile în legătură cu activitatea cabanelor.

Vă scriu aceste rînduri ca om care a cutreierat mai mult de trei decenii cărările turistice ale țării noastre.în principiu, în ultimii ani, de turismul cabanier s-a ocupat mai mult Biroul de turism pentru tineret, iar pentru restul cetățenilor nu s-a ocupat practic nimeni. Ceea ce s-a făcut totuși — și acest lucru este indiscutabil puțin — a fost numai din inițiativa unor pasionați și îndrăgostiți de munte.Una din cauzele care au determinat această situație este — cred eu — schimbarea radicală a concepției care a existat ani de-a rîndul asupra rolului și misiunii cabanelor. Datorită faptului că aproape toți cabanierii sînt de meserie ospătari, măcelari, bucătari sau alte meserii înrudite, s-a ajuns la situația ca aceștia să se ocupe numai de partea comercială a activității nelor — și mai puțin de gospodărească și de formare riștilor. Rezultatul ? Aceștiapreocupare principală, indiferent prin ce metode, realizarea „planului" la băuturi, care sînt mai „rentabile", si nu asigurarea unor servicii specifice muncii lor : orientarea turiștilor spre traseele cele mai indicate, asigurarea unor servicii de bună calitate etc. Cîndva, nu de mult, existau școli de cabanieri care recrutau cadre din rîndurile pasionaților de turism. Cindva, nu de mult, cabana era con-

siderată ca o casă proprie a turiștilor — și iubitorii muntelui se simțeau într-adevăr „ca acasă". Astăzi cabanele sînt ocolite și evitate pe cît posibil datorită cauzelor amintite. Alita vreme cît cabanierul va fi rentier comercial, cabanele vor mai sta cu ușile închise.
Ludovic BINDER,
organizator turistic pe lîngă 
Agenția O.N.T. Cluj

■ » * * •*
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★în multe județe ale liile populare orășenești își îndeplinesc — fără „bariere' cu o evidentă competență — lor răspunderi, ceea ce se concretizează printr-un șir de rezultate valoroase, pe tărîm economic, edilitar și social. Observațiile primarulu V. Gh. Dumitru, reflectă o situație generală, nu se limitează la cadrul comunei Răcari. Devine cu atît mai necesar ca resoartele județene, în primul rînd consiliul popular județean, să pășească hotărît la reglementarea. în spiritul legii, a atribuțiilor consiliilor populare comunale.

Niciodată n-am întîlnit, ca în vara anului trecut, spre bucuria noastră, atîția tineri veniți pe munte ca să ia cunoștință cu frumusețile Făgărașului. Este, desigur, un fapt îmbucurător și ar trebui încurajat pe toate căile. Or, după părerea noastră, în fața amatorilor de drumeții montane stau o serie de dificultăți. Prețurile, de Dildă, sînt prea ridicate —r mai ales pentru posibilitățile celor cu venituri modeste — elevi, studenți etc. în schimb se observă la cabane o inexplicabilă tendință de confort exagerat, care nu aduce servicii reale nici turismului, nici turistului. Ar fi mai bine să găsim aici mai multă curățenie și ospitalitate (multe cabane sînt „certate" serios cu regulile de igienă și

bună gospodărire), să existe mîncare suficientă, pentru că la Bîlea-Lac nu ni s-au putut servi decît ouă. Am rămas cu impresia — pe care ne-au împărtășit-o și alți colegi — că pentru cei care administrează aceste ( cabane, numai banul contează, iar turistul este tratat realmente cu indiferență. Altfel nu se explică de ce-și permit cabanierii să găzduiască turiștii în camere neaerisite și insalubre, cu lenjerie — dacă mai poate fi numită așa — de-a dreptul nefolosibilă. Așa ni cabana Suru.Am vrea să urmează și lamare însemnătate pentru dezvoltarea turismului cabanier. Subsemnați! am încercat „să facem" creasta Făgărașului, de la vest spre est ; am pomenit mai sus unele motive care ne-au făcut să renunțăm, dar ele nu au fost singurele. în această ordine de idei, afirmăm că starea marcajelor este, cel puțin în Făgăraș, deplorabilă. Au ajuns marcajele să fie o problemă ? Da — atunci cînd nimeni nu se îngrijește de ele. Cabanierii nu-și dau osteneala să le reîmprospăteze sau să le planteze unde este nevoie, deși este obligația lor — cel puțin așa scrie în regulamentul cabanelor.Am dori să spunem două cuvinte și despre sînt învechite și nu se brării — cel puțin al

Credem că numărul cabanelor existente în munții noștri nu e mic, dar ele sînt grupate mai ales în cîteva perimetre : Valea Prahovei, Bucegi, Făgăraș, Retezat, Paring, Ceahlău- Bicaz, Biharia. Rămîn astfel zone întinse unde amenajările turistice sînt minime sau lipsesc cu desăvirșire. De exemplu, în munții Vrancei nu există nici o cabană. în Moldova, în afară de masivul Ceahlău și zona Bicazului, lipsesc amenajările pentru practicarea turismului. Chiar și în munții Cernei, recu- noscuți și în cîntecele populare unii dintre cei mai frumoși, nu găsește aproape nici o cabană.Cabana, așa cum se remarcă șiarticolul publicat in ziar, nu e un loc de petrecere ferit de ochii cunoscu- ților. Ea e loc de odihnă, de recreere.

Credem ca, spre deosebire de hotelurile alpine, cabanele ar trebui așezate la o oarecare distanță de drumurile accesibile mijloacelor auto. Dacă de la stația de cale ferată, sau de la șoseaua asfaltată, turistul va merge 2—3 kilometri pe jos, într-un peisaj plăcut, intr-o atmosferă curată, fără zgomotul atît de dăunător al orașului, o parte din scopul principal al excursiei va fi atins chiar de la început.Sîntem întru totul de acord cu punctul de vedere exprimat de ziar în legătură cu importanța pe care o are informarea operativă si corectă a turistului. Chiar în această iarnă, ur- cînd cu telefericul la Virf il cu Dor, am fost martorul unei totale nepă- sări din partea organizatorilor turismului. De la stația telefericului în sus, era un adevărat ghețuș, pe care doar unii schiori se încumetau să-l străbată. Era duminică și — neputînd merge mai departe — turiștii se înghesuiau în bufetul stației. Aici au fost obligați să bea un ceai, ros de orice numai de s-au întors în Sinaia li s-a spus de jos care adevărată sus, pe muntePe lîngă cabane, foarte folositoare ar fi pentru turiștii care doresc să cunoască și alte trasee decît cele obișnuite, adăposturile sau refugiile — existente în prezent în număr foarte mic. Clădite după modelul cabanelor lucrătorilor forestieri, aceste adăposturi aduc și o notă de pitoresc în cursul unei excursii. înzestrarea lor nu cu băutură, ci cu alimente indicate în timpul drumeției, cu articole mici de îmbrăcăminte, cu medicamente, hărți și ghiduri ale regiunii, cu bească despre flora și cu mici amintiri de populară, cabanele ar adevărate puncte de atracție pentru drumeții munților. Așteptăm măsuri în acest sens din partea forurilor în drept.

ARAD (Corespondentul „Scînteii", Gabriel Goia). — A- proape un miliard și jumătate de lei reprezintă valoarea producției globale anuale a întreprinderilor ce intră în componența industriei alimentare din județul Arad. Una din cele mai importante întreprinderi din a- cest sector este fabrica de conserve „Refacerea". Cunoscînd o puternică dezvoltare, în ultimii ani, ea a ajuns să livreze în prezent produse unor firme și în- i treprinderi de comerț exterior, i din 16 țări ale lumii, printre care Italia, Libia, R. F. a Germaniei, Suedia, Anglia, U.R.S.S Dintre cele mai noi sortimente de conserve introduse aici în fabricație enumerăm ca o surpriză plăcută pentru consumatori : gulașurile din ciuperci, varza dulce cu cîrnați de porc sau costiță, mazăre decorticată cu cîrnați sau costiță. „Valorificăm cu succes producția bogatului bazin legumicol al Aradului, spune tov. Ludovic Fok, inginerul-șef al fabricii. Anul trecut, numai pentru export, am livrat peste 100 tone de sfeclă și varză roșie conservate. Ne bucură un fapt : nu am înregistrat nici o reclamație sau refuz pentru conservele pe care le-am vîndut în țară și străinătate".Una din secțiile importante ale fabricii „Refacerea" este cea din Gurahonț. Aici se produc anual circa 4 500 tone siropuri, gemuri, compoturi, conserve realizate exclusiv din fructe, mult solicitate datorită calității lor superioare și a conținutului bogat în vitamine.
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CONTRASTE
DE DECIZIE MICȘOREAZĂ 
EFICIENTA ACTIVITĂȚII

înființată la începutul anului trecut, Centrala minelor și metalurgiei neferoase din Baia Mare are ca profil extracția, prepararea, prelucrarea metalurgică a minereurilor neferoase, pînă la stadiul de produse finite — metale neferoase, O asemenea concentrare a producției centralei relevă în mod concludent complexitatea activității sale economice. De altfel, încă de la început, consiliul nostru de administrație a privit centrala nu ca un organism de coordonare, de îndrumare, de „reeditare" a unor metode de lucru ale fostelor direcții generale — fapt criticat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vintarea la recenta consfătuire de lucru cu conducătorii centralelor indus- ■ triale și ai celorlalte unități cu statut de centrală — ci ca o unitate productivă, unde concentrarea producției, atît de diversă în cazul nostru, să se oglindească pregnant în sporirea eficienței activității economice, a rentabilității producției. Pentru realizarea acestor obiective, centrala execută lucrări geologice, construcții miniere, extracția și prepararea minereurilor, construcții și reparații de utilaje miniere și metalurgice, prelucrarea metalurgică a concentratelor.Firesc, se naște întrebarea : ce e- fecte a avut constituirea centralei, cu ce rezultate s-a soldat activitatea de ’ pînă acum ? în primul an de funcționare, centrala noastră — în cadrul căreia intră 18 unități economice, din care 13 cu gestiune economică internă și 5 cu gestiune economică proprie — și-a depășit planul valoric la producția marfă cu peste 208 milioane lei, a realizat beneficii suplimentare de peste 9 milioane lei, a sporit productivitatea muncii cu 4 la sută față de sarcina de plan. Subliniem că aceste rezultate se datoresc atît noului cadru organizatoric — care a permis apropierea conducerii de producție și a producției de cerințele efective ale beneficiarilor — cit și grijii deosebite pe care conducerea de partid o acordă muncii minerilor. Aplicarea-'nou lui-'sistem de remunerare a muncii, majorarea, salariilor ca și introducerea și generalizarea regimului de lucru de 6 ore în subteran, în minele maramureșene, au mobilizat colectivele de muncitori, ingineri și maiștri în larga acțiune de organizare mai bună a producției și a muncii, de folosire a utilajelor la parametrii productivi cit mai înalți, de reducere a cheltuielilor de producție, de îmbunătățire 
a calității produselor etc.Concentrarea producției în centrală 
a permis, de asemenea, o mai eficientă cooperare între diferitele unități, în special între unitățile miniere și cele metalurgice, ceea ce a dus la utilizarea mai rațională a capacităților de producție existente. Deosebit de rodnică, apreciem noi. acum cînd avem date suficiente pentru un bilanț economic, a fost conlucrarea „din mers", operativă dintre specialiștii mineri și cei din unitățile metalurgice pentru optimizare repartiției concentratelor pe diverse instalații metalurgice’de prelucrare. In cursul anului trecut, specialiștii de la centrală, împreună cu cei din unitățile miniere și metalurgice, au efectuat studii și au întreprins măsuri, adaptînd programele de exploatare minieră în sensul intensificării extracției de plumb și zinc, fără de care planul de producție la ceste metale, in sectorul metalur- , gic, n-ar fi putut să fie realizat integral. La fel, pentru furnizarea unor concentrate de calitate în metalurgie, în tehnologia de preparare s-a extins procedeul de decuprare a concentratelor plumboase cu conținut ridicat de cupru, ceea ce aduce avantaje importante economiei naționale.Putem aprecia ca pozitivă și.masura Integrării în cadrul centralei a activității de prospecțiuni și explorări geologice. Aceasta ne-a permis să asigurăm o mobilitate sporită în repartizarea forțelor de cercetare geologică, în mod diferențiat pe șantiere, în funcție de cerințele de promovare și punere în exploatare a noilor capacități de producție minieră. Datorită existenței acestui cadru, conducerea centralei a putut interveni cu promptitudine pentru impulsionarea lucrărilor de investiții, ceea ce a dus la darea în exploatare,^înainte de termen cu 60 de Zile, a zăcămîn- tului de minereu complex de la noua mină Gura Băii — Baia Borșa, la

buna pregătire a punerii în funcțiune, în următoarele obiective miniereTacna Mare, Novăț-Novicior, înainte de termenul planificat.Cu toate greutățile inerente începutului, centrala a reușit să preia, în bună măsură, atribuțiile stabilite prin statut. A fost înființată baza de aprovizionare a centralei, unitățile miniere fiind degrevate de problemele de aprovizionare. La fel, trecerea la centrală a unor atribuții de import-export a permis dezvoltarea legăturilor comerciale și tehnice între unitățile noastre și beneficiarii și furnizorii externi. Totodată, unitățile noastre au fost mobilizate în vederea creșterii producției destinate exportului, și se poate aprecia că Ia unele produse s-a ajuns, datorită calității, la rezultate bune.în activitatea de zi cu zi a centralei, a consiliului de administrație, s-a încetățenit practica consultării u- nităților asupra eficienței și promptitudinii cu care li se soluționează problemele. Alături de aprecieri bune, am primit însă și critici îndreptățite de altfel, privind modul in care sînt rezolvate unele probleme, în special cele de aprovizionare tehnico-mate- rială. în acest domeniu se fac simțite lipsuri nu numai in ce privește piesele de schimb, în mod deosebit pentru perforatoare — unealta de bază a minerului — dar și la unele materiale, mult mai ușor de asigurat, care condiționează ritmul producției la locurile de muncă, protec- . ția muncii. Există exploatări miniere — Nistru. Cavnic, Baia Borșa și altele — unde, din cauza lipsei pieselor de schimb, a calității lor necorespunzătoare, se lucrează numai cu 50-60 la sută din perforatoare. Circa 200 de perforatoare stau în ■ unitățife miniere din aceeași cauză.Uzina „Independența" din Sibiu, care a asimilat fabricația perforatoarelor pentru minerit, nu numai că nu se achită de obligația de a încheia contracte și a ne livra la timp cantitățile de perforatoare contractate, dar nu ne trimite nici piesele de schimb necesare, solicitate de unitățile miniere. Or. aceasta Se răsfringe negativ asupra realizării sarcinilor de plan, ritmicității producției. disciplinei muncii și. implicit, asupra cîștiguri- lor minerilor, a stabilității cadrelor etc. Noi vom întreprinde măsuri mai energice — și credem că în acest sens vom fi sprijiniți de minister — pentru a îmbunătăți substanțial activitatea de aprovizionare.O remarcă aș avea de făcut în legătură cu încheierea contractelor e- conomice. Potrivit actualelor reglementări — și aici e paradoxul — centrala este Obligată ca, pentru desfacerea produselor rezultate din activitate proprie (concentrate miniere) dirijate spre unitățile sale metalurgice, să încheie contracte economice similare cu cele încheiate cu alte unități din afara centralei. Or, noi considerăm că ar fi necesară simplificarea relațiilor de acest gen. iar între centrală și unitățile sale să lie elaborat numai un distribuitor aprobat de consiliul de administrație sau biroul executiv, care să poată fi modificat operativ in funcție de posibilitățile de producere și prelucrare a materiilor prime, ăvînd in final drept scop realizarea eficientă a producției de metale neferoase.în noua structură organizatorică, atribuțiile și răspunderile ce revin ministerului, centralei și întreprinderilor sînt reglementate, în bună măsură, de statut, regulamente de organizare și funcționare și alte acte normative. Totuși pe această linie nu se acționează cu toată îndrăzneala, existînd unele rețineri care ni se par nejustificate. Actualul statut al centralei prevede pentru compartimentul de investiții și avizare competențe <le decizie încă re- strînse. Este suficient să arătăm că, in actuala structură de organizare, orice modificări între titluri și acțiuni de investiții se pot face numai cu acordul ministerului. Aceeași situație există și în procesul de aprobare a documentațiilor de execuție ce depășesc limitele de competențe a- cordate de minister, precum și in alte domenii, care mențin o centralizare prea excesivă a luării deciziilor economice. , „ ,După părerea noastră, centrala — ca organism principal și cu mari răspunderi în viață economică a țării ■— trebuie să aibă asemenea competențe

în luarea deciziilor care să-i dea posibilitate să acjioneze și să rezolve, în spiritul politicii noastre economice, toate problemele ce se ivesc, iar a- cortlul prealabil al ministerului să se ceară numai alunei cînd apar situații deosebite. Ținînd seama că eficiența economică a investițiilor în metalurgie este de 5—10 ori mai mare decît în minerit, noi ne-am gîndit să creăm rezerve de capacități metalurgice pentru prelucrări de concentrate sub formă de achiziții sau prestații. Dar pentru aceasta ar trebui că centralei să 1 se acorde dreptul să încheie direct contracte cu partenerii externi pe termene mai îndelungate. La fel, în scopul ridicării nivelului tehnic al producției, ar fi bine dacă s-ar acorda centralei dreptul de a organiza schimburi de experiență cu unități similare din țări dezvoltate din punct de vedere tehnic și economic, pe bază de reciprocitate, fără solicitări de fonduri valutare.Centralei noastre îi revin în actualul cincinal, pe baza Directivelor Congresului al X-lea al partidului, sarcini importante în asigurarea economiei naționale cu metale neferoase. Pe agenda noastră de lucru se află extinderea cercetării geologice în scopul valorificării optime a rezervelor pînă la metal lingou. Se vor a- borda cu curaj problemele valorificării complexe a zăcămintelor sărace, care reclamă procedee, combinate de preparare, hidrometalurgice și piro- metalurgie, devenind accesibilă recuperarea metalelor conexe, a celor rare și disperse, de la zăcămîrit pînă la produsul finit. O atenție deosebită acordăm reducerii consumului de lemn de mină, trecînd la aplicarea metodelor de exploatare descendente cu surpare. în felii și cu subetaje. cu susținere metalică, la extinderea metodelor de exploatare gravitațională, cu îrimagazinare. subetaje și felii verticale.Pe baza experienței acumulate pînă acum, a perfecționărilor ce vor fi a- duse pe parcurs în lumina indicațiilor date de secretarul , general al partidului la recenta consfătuire de lucru cu conducătorii centralelor industriale. centrala noastră este hotă- rîtă să abordeze cu toată îndrăzneala problemele cu care este confruntată, să le soluționeze cit mai bine. în scopul realizării exemplare a sarcinilor cantitative și calitative re ii revin prin olanul pe acest an și pe întregul cincinal.
Dr. ing. Vaier GABRIAN 
directorul general al Centrdlei 
minelor și metalurgiei neferoase 
din Baia Mare
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'întreprinderea nr. 7 de construcții-montaje din Galați împlinește un deceniu de e- xistență, prilej de trecere în revistă a drumului parcurs de un colectiv de constructori care și-au marcat prezența printr-o substanțială contribuție la tot ceea ce a însemnat prefacere structurală a orașului de la Dunăre. Dacă este să ne reflerim la contribuția întreprinderii în ridicarea noului Galați, vom aminti că modernizarea cartierelor de locuințe Țiglina f?; Țiglina II, microraioanele 16, 16 A și 40,' în care trăiesc azi zeci de mii de gălățeni, poartă amprenta hărniciei, talentului și fanteziei acestui colectiv de constructori.Profilată inițial pe construcția de locuințe, activitatea întreprinderii a trebuit apoi să facă față, an de an, unor cerințe mereu sporite, unor exigențe tot mai ridicate, materializate în contribuțiile aduse la dezvoltarea unor ramuri economice : industriile ușoară, alimentară, a prelucrării lemnului, a materialelor de construcții etc. încer- cînd o nominalizare și o localizare geografică a acestei activități prinderii, este absolut necesară fie și simpla enumerare a unor obiective la a căror ridicare întreprinderea nr. 7 de construcții - montaje și-a adus o contribuție hotărîtoare : noua filatură de bumbac cu o capacitate de 4 600 tone pe an, antrepozitul frigorific, o modernă fabrică de pîine (80 tone capacitate zilnică), bricâ ' de lactate, I.C.R.A., I.C.R.D.I., școlar al combinatului siderurgic, noua centrală telefonică a orașului, modernizarea întreprinderii „11 Iunie", toate din Galați. Apoi modernizarea Uzinei „Laminorul" și a Fabricii de lanțuri din Brăila, construirea stațiilor pentru uscat și brichetat furaje verzi de la Bal-; dovinești și Bădălan, .fabrica de nutrețuri Urleasca, silozul pentru cereale de la Brăila, complexul pentru creșterea porcilor de la Baldovinești (150 000 capete anual), complexul de sere de la Vă- deni, depozitul de cherestea Focșani, ferma de vaci de la Bărboși. Iată, înșiruite lapidar, obiectivele care poartă pecetea hărniciei și competenței profesionale a constructorilor și instalatorilor din această întreprindere. Nu putem încheia enumerarea fără a. aminti de contribuția colectivului acestei întreprinderi la realizarea complexului turistic Mangalia-Nord, unde vilele cochete și restaurantele modernie au primit la recepție calificativul „excepțional", precum și una din cele mai remarcabile si prestigioase realizări ale întreprinderii — alimentarea cu apă potabilă, din sursă subterană, a orașului Galați, lucrare care a necesitat, prin- . tre altelie, și instalarea unei conducte de maro capacitate pe un traseu de peste, 80 km, care traversează trei cursuri de apă, mlaștini și păduri. Printre obiectivele la care lucrează întreprinderea, și care se află în prezent în curs de finalizare, am mai a- minti doar de marele complex avicol integrat de la Galați, care va livra anual 20 000 tone carne de pasăre (circa 12 milioane de pui la greutate de 1,5—1.7 kg fiecare).Deceniul ce ș-a scurs de la înființarea întreprinderii a însemnat un drum ascendent, materializat în închegarea și maturizarea unui colectiv de constructori harnici și ta- leritați, în stare să-și asume astăzi răspun-

«deri tot mai mari, să execute lucrări tot mai pretențioase, de înaltă tehnicitate, apreciate nu numai în țară, ci și peste hotare, unde beneficiari străini au solicitat serviciile întreprinderii.Oamenii care constituie astăzi fondul die aur al întreprinderii — muncitorii Constantin Mareș, Al. Cloșcă, Grigore Georgică, Ion Vicereanu, Vasile Niță, maiștrii Ion Țîr- lea, Constantin Rîpă, Mircea Artimiu sau inginerii Mircea Dinu, Stelian Duțu, Constantin Ghețiu, Radu Bănică și mulți alții — au alcătuit nucleul în jurul căruia s-a format și călit colectivul întreprinderii. Concret vorbind, în zece ani s-au calificat și perfecționat la locul de muncă peste 2 500 de muncitori constructori, al ți 650 au fost pregătiți în școli profesionale și de ucenici, iar în școlile tehnice ale ministerului de resort s-au pregătit 103 maiștri și 26 tehnicieni care conduc cu competență procesul de producție pe diverse șantiere.Cerințele majore puse de conducerea partidului și statului nostru în fața constructorilor au călăuzit și

® Buturuga mică
a devenit rulment...

;:V

|p'.
1

3$

I

sS

Fabrica de mașini casnice 
Satu-Mare intr-o nouă 

etapă de dezvoltare
SATU-MARE (Corespondentul „Scînteii", Octav Grumeza). — Cunoscuta fabrică de mașini casnice emailate „23 August" din Satu-Mare a intrat în aceste zile intr-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de începerea construcției unei secții de acoperiri galvanice, care va intra în funcțiune în acest an. Proiectată de specialiștii fabricii, noua secție este prevăzută cu linii de automatizare și mecanizare care vor ridica substanțial calitatea procesului de a-

coperire galvanică, prin aplicarea unui strat galvanic de 20 microni, față de 8 microni, cit se realizează în prezent.Extinderea capacităților de producție ale fabricii în actualul cincinal va mai cuprinde, printre altele, darea în funcțiune a unui nou cuptor tunel pentru arderea pieselor emailate, instalarea de noi prize automate, construirea unei fabrici de robineți pentru mașini de gătit.

terior: „Avem probleme mai importante, tovarăși I Nu ne nouă dv !...“ scrie nostruIonescu — cei doi rulmenți pot fi aduși tr-o servietă și costă mai mult de teva sute de lei.în consecință, moderna .macara stă neputincioasă de aproape cinci luni, constructorii plătesc fără folos pentru mortisment peste 27 080 tuielile de s-au umflat

In urmă cu aproximativ un an, întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara a primit prin transfer de la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice din Galați o macara modernă, de tipul „Coles", de 50 tone, a- vind o mare și variată utilitate la construcția importantelor obiective industriale înălțate de constructorii hune- doreni. Pe la începutul lunii noiembrie a anului trecut, însă, macaraua a încetat să mai funcționeze; se defectaseră doi rulmenți de construcție specială de la cutia de viteze. De atunci și pînă astăzi constructorii au făcut toate intervențiile posibile— la confrații lor din Galați și din toate întreprinderile din țară care au în dotare asemenea macarale, la unitățile constructoare de mașini — dar totul fără rezultat. Cu răceală au răspuns și tovarășii din cadrul serviciului de import de specialitate al Ministerului Comerțului Ex-

călăuzesc permanent și activitatea colectivului acestei întreprinderi. Preocuparea pentru continua îmbunătățire a organizării producției și a muncii, adoptarea u- nor noi tehnologii în executarea construcțiilor, sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor cu volum mare de manoperă, creșterea gradului de industrializare și prefabricare, reducerea finisajelor la strictul- necesar, permite întreprinderii să-și realizeze sarcinile în condiții de calitate și eficiență mereu sporite. Policalificarea muncitorilor — condiție esențială a generalizării sistemului de lucru în acord global pe șantiere — constituie, de asemenea, una dintre preocupările majore ale întreprinderii. Tendința spre autodepăși- re, proprie colectivului acestei întreprinderi, este demonstrată și de realizarea a peste 220 inovații și raționalizări, al căror efect economic se ridică la aproape 14 milioane lei.întreprinderea gălățeană este dotată cu utilaje de construcții și mijloace de transport moderne, de mare capacitate. Ea dispune de o bază proprie de prefabricate din beton, cu o canacitate de 3000 mc pe an, de un atelier p*ntru construcții metalice cu o capacitate de 1 200 tone pe an și de o balastieră.în loc de încheiere, o succintă enumerare a lucrărilor industriale și social-culturale pe care întreprinderea nr. 7 de construcții- montaje (cu sediul în Galați, strada Armatei 145) le-ar putea executa pentru eventualii beneficiari care i-ar solicita . serviciile : hale industriale cu structură din elemente prefabricate din beton armat și beton armat precomprimat ; stîlpi din beton armat prefabricat ; grinzi din beton armat sau din beton armat precomprimat elemente de acoperiș din beton armat ; che- soane ; fîșii cu galerii ; luminatoare. Se execută, de asemenea, construcții industriale cu cofraje glisante (turnuri, coșuri de fum), construcții metalicte din profile trase și profile din tablă ambretisată, instalații electrice, sanitare și de încălzire, lucrări de alimentare cu apă (conducte metalice, conducte din beton armat centrifugat, precom- primate).

ea un a- lunăr de lei, chel- producție cu aproape 136 000 lei, fără a mai vorbi de faptul că, în cazul funcționării,, macaraua ar fi contribuit la realizarea unor montaje a căror valoare ar fi trecut, în cinci luni, de 2 milioane lei.Cunoșteam proverbul cu buturuga mică și carul mare. Acum, de, lucrurile s-au modernizat — s-a trecut de la buturugă la rulment. Ce zic tovarășii de la serviciul de resort, a- cesta se numește progres ?
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La C.E.I.L — Tg. Jiu

Savin STELIAN 
corespondentul „Scînteii

In acest an. cele cinci fabrici din cadrul Combinatului Textil nr. 2 din Timișoara urmează să realizeze un volum de ■ producție cu aproape 9 la sută mai mare decît cel din 1970, ceea ce echivalează cu un spor substanțial de stofe de lină și de lînă in amestec cu fibre chimice, de cravate, fulare, țesături de mătase, panglici, pălării și alte articole deosebit de solicitate de cumpărători. La „Industria Li
nei" bunăoară — de unde vă prezen
tăm imaginea de față, care redă un 
aspect al noii filaturi pieptănate — au fost puse la punct noi tehhologii pentru prelucrarea fibrelor din poliesteri, în amestec cu lînă sau cu celofibră, precum și o nouă rețetă de fabricație a articolelor din tergal, a căror producție a și început, ceea ce creează condiții pentru mărirea producției de țesături cu finisaje moderne, de calitate superioară.Și la cele două fabrici de pălării din Timișoara nomenclatorul de fabricație s-a îmbogățit cu articole noi, inclusiv din fibre chimice. Din produsele pre- zentînd marca acestor două unități se remarcă, în special, modelele de pălării bărbătești „Lux", „Ambasador" și „Elegant", confecționate din păr de iepure, pălării pentru femei din fibre de lînă sută la sută precum și bascurile făcute tot din lînă sută la sută.Articole și modele noi au fost in- ■ troduse în fabricație în toate unitățile combinatului. Numărul lor se ridică la circa 150 în peste 2 000 de desene și poziții coloristice.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

„Aurul verde" capătă noi carateVenind dinspre Petroșani, defileul Jiului oferă un peisaj neîntrecut in frumusețe. Șerpuirea șoselei asfaltate, tăiată în peretele muntelui, te poartă cale de aproape 40 km printr-o pădure seculară de fagi și stejari.; „Aurul verde" îmbracă tot masivul Parîngului și alimentează un puternic combinat de exploa- tare> și industrializare a lemnului ridicat in anii din urmă la Tg. Jiu. Aici, in cinci fabrici moderne se transformă anual peste 250 000 m C masă lemnoasă în cîteva zeci de produse de mare utilitate industrială și

socială — incepind de la cherestea, placaj și parchete, pînă la mobila curbată.în unitățile combinatului gorjan, în fiecare minut se produc 2 scaune, 7 m p plăci aglomerate, Imp parchete, 0.600 m c cherestea etc. Pentru expedierea produselor ce se fabrică aici într-un an ar fi necesar un convoi de vagoane care s-ar întinde pe distanța Tg. Jiu — Craiova, cale de peste 100 km.Produsele cu emblema „C.E.I.L.-Tg. Jiu" sint azi foarte căutate de beneficiari din foită țara ; mai bine de jumătate din producția

acestui combinat industrial ia drumul exportului in numeroase țări, printre care Anglia, Franța, Austria, Uniunea Sovietică, Ungaria, R.D. Germană, R. F. a Germaniei, Republica'Arabă Unită.Grăbind ritmul valorificării superioare a masei lemnoase — ne spune tovarășul inginer Nicola e Sperdea, directorul C.E.I.L. — in actualul cincinal, combinatul nostru, cu statut de centrală, tși sporește efortul pentru automatizarea, modernizarea și raționalizarea continuă a producției. Printre altele, sînt prevăzute modernizări la toate fabri

cile, dar în mod deosebit la cea de placaj și mobilă, precum și construcția unei noi fabrici de plăci aglomerate menite să asigure o valorificare superioară a materiei prime. în așa fel incit, indicele de prelucrare a lemnului Să depășească 85 Ia sută.La investițiile valorice necesare acestor deziderate se adaugă o permanentă investiție de inteligență din partea oamenilor ce muncesc aici, materializată in măsuri concrete și metode noi de îmbunătățire a tehnologiei elaborate de stațiunea de cercetări, cabinetul tehnic, servi

ciul de organizare științifică a producției și a muncii, de cei 200 de inovatori și inventatori din combinat, în ultimii doi ani, a- ceastă „gîndire colectivă în acțiune" a generat aplicarea a 38 de studii care au avut ca efect economic obținerea unei producții suplimentare în valoare de peste 6 milioane Iei. La Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Tg. Jiu, „aurul verde" capătă, prin efort și inteligență, noi carate.
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

maniacasosit vremea miei- Pentru colectivul
valută!

A lor, fabricii de blănuri „1 Mai" de la Oradea, care produce o gamă variată de produse vestimentare din blană de miel, anotimpul de acum ar trebui să constituie prilej de bucurie. Și totuși primăvara le pricinuiește multe necazuri. De ce? Tocmai din cauza blănurilor. Mulți ciobani au obiceiul să-și însemne nu. numai mieii, ci și pile, în fel și chip. Cel mai întîlnit procedeu este acela de a le trage pe spate cite o dungă de vopsea de ulei. Se mai fo- pe dar în- pe
losesc coloranți bază de anilină, pe care ploaia îi tinde, cu timpul, tot corpul' oilor. „Or, a- cest fel de a însfemna oile mari vem foarte multe greutăți cu pieile care au pete de vopsea — spunea Teodor Bora, șeful secției nr. 1 a întreprinderii. Am încercat diferite procedee de a scoate petele, dar nu am reușit să le înlăturăm complet. Blana rămîne pătată, iar das-

aduce pagube economiei. „A-

facerea produselor noastre, care sînt mult solicitate la export, devine anevoioasă.La fabrica de blănuri „1 Mai" au fost făcute diferite calcule din care a reieșit ce pierderi uriașe se produc din cauza acestui fel de a însemna oile. Fabrica prelucrează lunar circa 160 000 piei de ovine, din care circa 60 000 sînt pătate, într-un an, numărul pieilor pățațe trece c}e, .. 700 000 bucăți 1 Pierderile cele mai mari sînt la pieile de miei, unde procentajul de piei compromise din cauza vopsitului este de la sută IEste oare greu organele agricole să măsuri pentru ca oile să fie însemnate la picior, la ureche sau, chiar dacă se continuă cu vopsitul, acesta să se facă nu pe spate, ci pe cap. Sînt cîteva măsuri simple, fără cheltuială, care ar evita producerea unor pierderi economiei naționale. Nu cere nimeni să se scoată șapte piei de pe o oaie, ci numai una — dar bună.
• Ciad balastul

devine... balast

60ca ia

Numărul șantierelor de construcții din județul Alba a crescut deosebit, potrivit ritmului înalt de dezvoltare a tuturor județelor. O dată cu a- cesta. a sporit în mod firesc și cererea de materiale de construcții. Șantierul din Alba lulia al întreprinderii de construcții-montaje Cluj, care își desfășoară activitatea la o- biectivele industriale reprezentative ale județului, se aprovizionează cu balast din... Satu-Mare și Drăgă- șani. Distanța de sule de care se aduce balastul, neritmicitatea în aprovizionare care decurge de aici nu au îngrijorat peste măsură pe conducătorii organizației de con-
kilometri de . la

• 0 beznă
tensiuneîn lunii minat construcția se- rei-înmulțitor, cu o suprafață de 4 000 mp. aparținind asociației intercooperatiste de la Păulești, județul Satu- Mare. în mod normal, sera trebuia să intre „pe rod" imediat pentru a produce cele a- proape 6 milioane de răsaduri de legume mult solicitate și așteptate de cooperativele agricole asociate. Lucru ce, din păcate, nu s-a petrecut, ce ? Nu instalația cesară centralei novat : construcții Satu-Mare, care aparține de întreprinderea de Electricitate Mara-

primele Zile ale martie, s-a ier-

De s-a executat electrică ne- funcționării termice. Vi- sectorul de montaj

strucții. Situația afost rezolvată sim-piu... pe seama pre-țului de cost. Celmult îi îngrijoreazăuneori —- ne scrie co-respondents nostrujudețean Ștefan Dinică — 1calitatea bălastului furnizat ciebalastiera de la Apa, localitate situată in județul Satu-Mare. Circa 20 vagoane cu balast sosite de cu- rînd sînt aproape inutilizabile din cauza procentului mare de argilă. Lăsînd la' o parte celelalte semne de întrebare ale acestui mod de aprovizionare, ne asociem noi nedumeririi structorilor în tură cu calitatea lastului : dacă
Și con- legă- ba- vine tocmai de la Apa, de ce măcar nu se spală?

de înaltă

mureș. „Nu aveți contract încheiat pentru instalații curente I — au spus cei de la lotul Satu-Mare. Vi- rați-ne suma înainte și vom face lucrarea". Deși nelegal, s-a convenit să se accepte a- ceastă pretenție, numai să ' fie curent e- lectric. Ce a urmat ? Nimic. Pentru că lotul construcții montaj Satu-Mare nu și-a trimis oamenii pe șantierul complexului legumicol. Așa se fnce că soarta răsadurilor rămîne deocamdată în bezna furnizată, cu dărnicie, de rețeaua de înaltă tensiune a birocrației, de o întreprindere de la care se așteaptă de fapt... lumină I
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POPORUL CONDUS DE PARTID
FĂURITORUL ROMÂNIEI NOI

23 August 1944

AL ÎNTREGII NAȚIUNIZilele fierbinți ale lui august 1944. Poporul român trăia consecințele tragice ale politicii de trădare a intereselor naționale dusă de dictatura fascistă. In acea perioadă de grea cumpănă, cind erau în joc soarta și viitorul său, însăși existența sa, România, ca în atîtea alte momente cruciale ale istoriei sale, și-a găsit resursele vitale ale salvării in voința și puterile fiilor ei, ale poporului însuși. Iar aceste puteri au dobîndit deplină capacitate salvatoare ■ datorită acțiunii politice și organizatorice a partidului comunist.încă cu mult timp înainte de declanșarea celui de-al doilea război mondial, poporul român își manifestase net repulsia sa față de fascism, voința de a-și apăra libertatea și independența națională. Această veche stare de spirit a luat, în anii dictaturii fasciste, forma unor acțiuni de luptă tot mai viguroase. Sabotarea producției în întreprinderile care lucrau pentru aprovizionarea frontului, incendierea și distrugerea unor obiective militare, actele de împotrivire ale țărănimii față de rechiziții și încorporări, scrisorile și memoriile prin care intelectuali de prestigiu luau poziție împotriva războiului anti- sovietic și ocupației hitleriste, creșterea opoziției față de război în rîndurile armatei și numeroase alte forme de luptă antifascistă, arătau că mișcarea de rezistență antifascistă cuprinsese toate straturile societății românești. în avangarda luptei poporului, inspirînd și organizînd mișcarea de rezistență în pofida terorii fasciste s-a a- flat în permanență Partidul Comunist Român. Pe fundalul ostilității generale față de dictatura fascistă și al condamnării sîngeroasei aventuri războinice, el a izbutit să făurească o largă coaliție antihitleristă, care a reprezentat practic întregul popor, cele mai largi și mai diverse forțe sociale, politice și militare — de la clasa muncitoare și pînă la partidele burgheze și monarhia.Forța, eficiența acestei coaliții s-au văzut clar în zilele insurecției din august 1944. cind, ca un singur om, poporul întreg s-a angajat în lupta decisivă pentru eliberarea țării de, sub jugul hitlerist. în istoria celui de-al doilea război mondial, România oferă unicul exemplu al unei țări în care armata, în totalitatea ei, fără nici o defecțiune, a întors armele împotriva adevăratului dușman — forțele hitleriste. Umăr la umăr cu ostașii au acționat formațiunile patriotice organizate de comuniști.Nu ne propunem să evocăm aci organizarea strălucită a acțiunii militare propriu-zise, detaliile ei tehnice sau acțiunea politică ce a pre- cedat-o, încheierea alianțelor cu toate forțele națiunii interesate în răsturnarea dictaturii militaro- fasciste șl trecerea României de partea coaliției antihitleriste. Im

„INSURECȚIAIntitulînd astfel aceste puține rînduri, despre zilele unei mari și continue epopei eroice, doresc să se înțeleagă că ele sînt scrise ca să depună o simplă și modestă mărturie.Documentarul evenimentelor care s-au încununat cu instaurarea puterii populare și alegerea dr. Petru Groza ca președinte al „primului consiliu de miniștri ai poporului". In ziua a șasea a primăverii lui 1945, se înfățișează azi, în muzeele țării, într-o suită de fotograme — unele șterse de vreme, dar cu atît mai impresionante — și care trăiesc încă neșterse în amintirea celor ce le-au cunoscut adevărul cu ochii și cu ființa lor.Mulți dintre cei ce ieșeau atunci în stradă, în șirurile masive și solidare ale sutelor de mii de demonstranți care scandau lozincile partidului, am povestit și repovestit în anii din urmă cele văzute și trăite atunci și unii am mai scris despre ele, de dragul adevărului,

UN ACT HOTĂR1T

portant mi se pare a evoca faptul că la acțiunea insurecțională, au participat într-un fel sau altul, cre- înd cadrul favorabil victoriei, cele mai largi categorii sociale, inclusiv oamenii care nu au luat propriu-zis arma în mină. Analele istoriei patriei au înscris pentru totdeauna în filele lor, între faptele de eroism inspirate de patriotism fierbinte și atașament față de cauza libertății, acțiunile muncitorilor care au transportat în toiul luptelor trupele române cu trenurile și alte mijloace, au fabricat neîncetat, sub bombardamentele aviației dușmane, muniții și armament, au asigurat pîinea, apa și electricitatea absolut necesare armatei și populației ; acțiunile țăranilor care au aprovizionat orașele cu alimente, au sprijinit armata și formațiunile de luptă cu tot ce le-a stat în putință ; ale personalului din rețeaua de radio și transmisiuni, ale personalului medi- co-sanitar, ale miilor și miilor de cetățeni aparținînd tuturor categoriilor sociale care au contribuit, în acele zile fierbinți, la obținerea victoriei.Vigoarea cu care poporul s-a ridicat la luptă, larga participare a tuturor forțelor populare demonstrează că insurecția din august 1944 a reprezentat un act energic al întregii națiuni române, o strălucită afirmare a voinței sale de a fi liber și stăpîn pe soarta sa, de a-și hotărî singur destinele. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „înfăptuirea actului istoric de Ia 23 August a fost expresia voinței întregului popor, rezultatul coalizării eelor mai largi forțe sopiale, politice și militare, în rindul cărora clasa muncitoare și partidul său comunist au avut rolul conducător".Evocarea faptelor, a evenimentelor care pun în evidență rolul forțelor populare interne în înfăptuirea insurecției armate se conjugă cu sublinierea influenței situației internaționale din acel timp, a factorilor externi. însemnătatea a- cestei influențe, importanța pentru lupta de eliberare a poporului român a victoriilor strălucite ale U- niunii Sovietice, care, după cum se știe, a dus pe umerii săi greul războiului împotriva Germaniei naziste, succesele armatei sovietice pe ansamblul frontului antihitlerist și în mod deosebit la aripa șa de sud, a succeselor celorlalte forțe din coaliția antihitleristă, au fost în repetate rînduri și cu claritate relevate de partidul nostru. în acest context general, înfăptuirea insurecției din august 1944, opera nemijlocită a maselor largi, a întregului popor, a avut un succes deplin și o importanță politică și militară covîrșitoare. Iar pentru faptul de a fi inițiat și organizat acest act de importanță ctșucială pentru destinele României. Partidul Comunist Român și-a ciș- tigat nepieritoare merite în fața națiunii.
col. Constantin NICOLAE

PRIMĂVERII".
iar eu din dorința de a-i face pe cărturarii mai tineri să înțeleagă că „insurecția din primăvara" lui ’45 a fost o pagină de istorie, scrisă cu singe, cu nimica mai prejos de- cît celelalte ale istoriei revoluției noastre sociale și naționale, din veac și pînă acum.Veștile înaintării victorioase a armatei noastre, succesele eforturilor grele din producție — în ciuda sabotajelor patronilor și a lipsurilor de tot felul — știrile despre progresul vertiginos al înfăptuirii reformei agrare de către țăranii care intrau cu plugurile în brazda moșierească apărată de jandarmi, izbîn- zile tineretului studios în democratizarea învățămîntului, organizarea vieții sindicale, brigăzile reconstrucției. reforma justiției, lupta pentru drepturile naționalităților conlocuitoare, ale femeii muncitoare și ale tineretului, una după alta și într-o simultaneitate eroică și cuceritoare, toate aceste semne vii și exemplare

ale asaltului pe care întreg poporul îl da pentru reînnoirea fundamentală a structurii statului șl a relațiilor sociale, constituiau climatul de entuziasm constructiv în care România începea să-și la destinul în propriile-i mîini, pentru salvarea națională și asigurarea libertăților greu dobîndite, îndreptîndu-se pe calea luminoasă a revoluției socialiste după o atît de lungă perioadă de noapte și suferință.Atunci, în primele două luni ale anului nou 1945, în toată țara, marile bătălii sociale s-au preschimbat într-o acțiune unanimă și irezistibilă, de cucerire efectivă a puterii politice : ocuparea prin forță de către popor, de multe ori cu arma-n mînă, a prefecturilor și primăriilor vechiului regim.. I,a 17 februarie,' în Craiova, orașul meu natal, zeci de mii de concetățeni, muncitori, țărani, elevi și ostași, în frunte cu comitetul de partid, luau cu asalt prefectura județului Dolj — unii stropind cu sîngele lor treptele palatului asediat — și în 24 de ore instaurau solemn pe plan local puterea populară. Acțiuni similare au avut loc în multe localități din întreaga țară, obligind rămășițele administrației reacționare să părăsească terenul, într-o atmosferă de autentică epopee revoluționară.La 24 februarie, în Piața Palatului, sub rafalele sălbatice ale mitralierelor generalului-călău, Iegă- mîntul maselor de sute de mii chema Capitala țării la lupta cea mare. Amploarea și intensitatea acelei uriașe demonstrații pașnice era gata acum pentru actul final. Gata chiar să se preschimbe, la nevoie, într-o nouă insurecție armată, alimentată acum de voința neînduplecată a poporului, de a-și alege în deplină iibertate, potrivit dreptului său legitim, drumul și conducătorii, fără
Anii reconstrucției UN EXAMEN EROIC

AL VOINȚEIDacă în confruntarea aprigă pentru răsturnarea dictaturii fasciste și, apoi, în lupta politică pentru cucerirea puterii din mîinile reacțiu- nii, masele largi, eroismul lor au fost factorul decisiv al biruinței, apoi' tot poporul — acest minunat popor al nostru — a fost acela care, cu prețul a nenumărate sacrificii și1 privațiuni, â! unui efort' uriaș, aproape legendar," a cîștigat bătălia pe un alt front, tot atît de greu, tot atît de hotârîtor pentru viitorul țării : bătălia reconstrucției, a lichidării ruinei economice provocate de război.In perioada imediat următoare eliberării, tabloul era sumbru, deprimant : economia se afla în stare de haos și dezorganizare ; nivelul producției industriale scăzuse catastrofal, la aproximativ jumătate față de perioada dinainte de război ; secătuită de jaful hitleriști- lor, de rechiziții, agricultura furniza doar o treime din producția medie de cereale antebelică ; transporturile funcționau cu o capacitate extrem de redusă. Cei doi ani de secetă au agravat și mai tragic situația. Reacțiunea încuraja specula și evaziunea fiscală, organiza sabotajul economic, trăgînd nădejde că, prin provocarea haosului. în economie, prin înfometarea poporului, va putea stăvili a- vîntul revoluționar și salvgarda vechile rînduieli burghezo-moșierești.în această stiuație gravă, partidul comunist s-a adresat cu deplină încredere poporului. I-a arătat deschis că, pentru a-și clădi o viață mai bună și a păși mai departe pe calea libertății șl a progresului deschisă la 23 August, trebuie să învingă cu orice preț în bătălia pentru înlăturarea ruinei economice, pentru reconstrucția țării. Și aceasta într-un timp scurt, cît mai scurt posibil. Așa putea fi susținută și participarea armatei române la războiul drept, eliberator, antihitlerist, în care țara se angajase cu toate forțele.Desigur, este greu multora din tinerii de azi — care cunosc acei ani doar din cărțile de istorie — să-și facă o imagine exactă asupra stărilor de lucruri de atunci, asupra greutăților aproape supraomenești pe care au trebuit să le înfrunte părinții, frații lor mai vîrstnici. Și, totuși, piedicile au fost învinse. înțelegînd că de ei, de munca lor erau legate prezentul și 

Imixtiuni de tristă amintire. Gloanțele trase asupra mulțimii acționaseră ca sirena Griviței din marea bătălie de clasă din 1933 ; se produsese într-adevăr „mobilizarea generală" a conștiinței națiunii, a- junsă la limitele răbdării.Unitatea poporului în jurul forței sale democratice celei mai consecvente și mai încercate, partidul său comunist, care conducea lupta generală, avea să reușească în scurt timp să dea peste cap guvernul cu majoritate reacționară și să obțină definitiv puterea, în numele milioanelor de cetățeni ai României deciși să „sfîrșească o dată cu trecutul negru".Din amiaza înzăpezită a zilei de 24 februarie, cînd a curs sînge în București și pînă-n a șasea zi de martie, pregătirea revoluționară a locuitorilor Capitalei a fost neobosit și minuțios desăvîrșită de partid. Fusese organizată de partid instruirea armată a oamenilor, într-un timp record, gărzi patriotice de luptă erau în așteptare, pentru orice eventualitate. Firul sorții nu se mai putea depăna decît înainte, și nici o intervenție, internă sau internațională, nu-i mai putea schimba direcția. Un milion de oameni au co- borît, în acea dimineață memorabilă, spre Piața Unirii și s-au pornit să aștepte, într-o tăcere hotărîtă și amenințătoare, rezultatul înfruntării cu adversarul încăpățînat și iresponsabil. Iar cînd, în primele ceasuri ale după amiezii, succesul a fost comunicat mulțimii, a izbucnit tumultul multiplicat al aclamațiilor victoriei : „trăiască guvernul poporuluiîncepea o pagină nouă de istorie, Iar noi eram mai tineri ca oricînd, parcă de la facerea lumii.
Mihnea GHEORGHIU

Șl DlRZENIEIviitorul României, oamenii muncii și-au însușit întru totul comandamentul vital al reconstrucției, în- făptuindu-1 cu o voință și o putere de dăruire de-a dreptul impresionante. Mîinile oamenilor subali- mentați s-au încleștat pe manetele strungurilor, pe ciocane și lo- peți, fabricile au fost reclădite, căile de transport refăcute, păminturi- le desțelenite. In acei ani de supremă încercare, de luptă aprigă cu greutățile, cu foametea, cu împotrivirea sălbatică a reacțiunii interne, care voia cu orice preț să întoarcă înapoi roata ireversibilă a istoriei, hotărîrea muncitorească, hotărîrea poporului de a croi, în pofida tuturor piedicilor, drum larg țării spre o viață nouă a dat un examen decisiv. Un examen pe care l-a trecut magistral. Constituindu-și comisii de producție proprii, instituind controlul muncitoresc în fabrici și uzine— început, embrionar, al noii puteri politice — muncitorii au izbutit să zădărnicească acțiunile de sabotare a producției puse la cale de patroni.Se va uita oare vreodată că, mai mult goi decît îmbrăcați, avînd doar cîle 2-3 cartofi fierți în traistă, minerii Văii Jiului coborau în subteran făcînd cîte două „posturi" de lucru, al doilea voluntar, reușind astfel numai în opt luni de zile să dubleze producția de cărbune ; că deși nu aveau materialele necesare și lucrau mai mult sub cerul liber— atelierele fiind în mare parte distruse — ceferiștii au reparat, totuși, numeroase locomotive, mii de vagoane, sute de kilometri de cale ferată : că, în pofida greutăților de tot felul, muncitorii din industria siderurgică, metalurgică au reușit să sporească producția de fontă și oțel, să trimită frontului antihitlerist mari cantități de materiale de război și muniții. Se va putea uita vreodată că țăranii și-au luat literalmente de la gură în acei ani pentru a trimite muncitorilor de la orașe, soldaților de pe front, pîinea cea de toate zilele, că ei au dat pentru aprovizionarea populației și a armatei, în pofida situației grele a gospodăriilor lor, sute de mii de tone de produse agro-alimentare, au participat cu elan la repararea de drumuri și poduri, Ia refacerea rețelei căilor ferate ?Umăr la umăr cu oamenii muncii români, o contribuție valoroasă la efortul de reconstrucție au adus oa

menii muncii de naționalitate maghiară, sîrbă, germană, precum și de alte naționalități, care au muncit fără preget în uzinele de armament și muniții, în industria cărbunelui, în întreprinderile industriei ușoare, au participat la apărarea întreprinderilor împotriva trupelor hitleriste în retragere, la refacerea transporturilor.Faptele eroice ale poporului muncitor dăruite reconstrucției țării nu vor putea fi uitate vreodată. Ele
Instaurarea Republicii S-A DESCHIS

MAREA POARTĂ CĂTRE SOCIALISMFără îndoială, în secolul nostru, Instituția monarhică este o instituție istoricește perimată, anacronică. Dar aceasta nu înseamnă că republica socialistă, noua noastră formă de stat, ar fi căzut cu hîrzo- bul din cer și ne-ar fi venit așa, de-a gata, pe tavă. De altfel, nici o formă de organizare socială, ori- cît de perimată, nu cade de la sine. Instaurarea republicii in România a reprezentat, în fapt, o uriașă cucerire, rezultatul unei grele și îndelungate lupte a poporului, desfășurată timp de multe decenii. Conducerea acestei lupte i-a revenit, în zilele noastre. Partidului Comunist Român, cel care și-a propus și a militat stăruitor, de la crearea sa, pentru întronarea domniei poporului pentru popor.Secvențele finale ale luptei pentru republică s-au derulat în anii de după eliberare, iar evocarea lor în pragul sărbătoririi semicentenarului partidului are darul să pună în lumină, o dată mai mult, cît de viguros s-a afirmat, sub conducerea partidului, rolul maselor largi revoluționare ca făuritoare ale României noi.Ne amintim că după insurecția din august 1944, la a cărei pregătire monarhia aderase in speranța că își va prelungi existența,'aceasta a reintrat curînd în vechiul său rol de stîlp al claselor exploatatoare și instrument al dominației lor. îndeosebi în urma strălucitei victorii repurtate de forțele democratice prin instaurarea puterii populare la 6 martie 1945, monarhia și-a accentuat tot mai mult rolul contrarevoluționar, a devenit centrul de raliere al forțelor reacțiunii, ultima carte pe care acestea mizau în încercarea de a răiturr.a populară, de ă restaura în România ' regimul burghezo-moșieresc. La palat s-ău zămislit și organizat numeroase acțiuni împotriva politicii duse de guvernul democratic. Abuzînd de prerogativele coroanei, sfidînd voința clar exprimată a poporului și contînd pe sprijinul imperialiștilor din afară, regele a întrerupt orice legătură cu guvernul democratic, plasîndu-se pe stupida poziție de „grevă regală". Refuza să semneze decretele, în speranța că va frîna orice activitate în conducere și astfel va sili guvernul la demisie. Dar alegerile din 1946, prin victoria strălucită a Blocului Partidelor Democrate, au demonstrat că ■voința poporului nu poate fi nici intimidată, nici înfrîntă. 7 milioane de cetățeni au votat atunci „Soarele", semnul democrației, al progresului, al luminii în viața poporului și a țării. Avînd cel mai ferm și mai total sprijin al poporului muncitor, guvernul democratic în frunte cu Petru Groza a putut trece la reformele economice și sociale prevăzute în documentele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din 16—21 octombrie 1945. înfăptuirea acestor reforme. înfringerea sabotajului șî haosului provocat de clasele exploatatoare și redresarea economiei ca rezultat al eforturilor eroice ale oamenilor muncii, al politicii P.C.R. de atragere a tuturor factorilor capabili să-și aducă contribuția la aceasta, au întărit pas cu nas pozițiile clasei muncitoare și ale alia- ților nicăLa tiile favorabil forțelor democratice. înlăturarea monarhiei a devenit nu numai imperios necesară, dar și o- biectiv posibilă. După eliminarea ultimilor reprezentanți ai burgheziei din guvern, acest bastion al forțelor reacțiunii rămăsese complet izolat, asaltat din toate părțile de valul luptei maselor. Și este 

înaintea unor realități care sînt ale noastre, pentru că sensul lor lăuntric, transmis din generație in generație, ni le-a făcut mai scumpe decît orice moștenire materială, conștiința poporului nostru vibrează cu autenticitate și adevăr. Și, așa cum plugarul antic depunea o parte din rodul cîmpului și al turmelor înaintea umbrelor strămoșilor, tot astfel gîndul nobil al clipei de față omagiază și sfințește idealurile înaintașilor. Căci azi, cînd nimic din ceea ce ne aparține nu ne este străin, gîndul nostru contemporan se sprijină pe ancora de nezdruncinat a istoriei pămîntului care ne-a dat naștere.în estimarea realităților ultimelor decenii un loc de seamă îl vor stea mizau în în- deține evenimentele șocial-politice'răsturna puter'eâ' de care-și leagă , numele anii de -------------------- „------ ,-------------  ----- -■ cdnsttticție ''socialistă./'Evocăm azț nutrit întotdeauna, în adîncul inimii » ' c lor. comuniștii români, visînd șiluptînd pentru o societate care să apere umanismul și democrația și valorile. Este idealul care conferă semnificație supremă creației noastre prezente, căci, așa cum a arătat în repetate rînduri tovarășul Ceaușescu, „socialismul șl democrația sint inseparabile". Orice lucru din această lume poate fi privit ca mijloci numai omul și o dată cu el tot ceea ce ține de omenesc este scop. Scopul, dintre toate, cel mai nobil.Omul, șî cu atît mai mult omul noii societăți, e dator să considere ființa sa și a semenilor cu venerație, să privească personalitatea u- mană cu cel mai adine respect. Progresul rezultă, deopotrivă, atît din schimbarea relațiilor sociale, cît și din înflorirea și construirea personalității umane, din apropierea omului de esența sa, idee atît de mult visată și preconizată de Marx. Nu există vocație cu adevărat Ii- i beră în afara democrației.Antrenarea activă a națiunii noastre în istorie, în condițiile progresului rapid al societății moderne, ale transformărilor operate de revoluția științifică și tehnică, fără precedent, pe care o trăiește azi lumea, este strîns legată de ideea afirmării demnității, valorii și intangibilității ființei umane. Legitimînd aspirații seculare ale poporului român, nobilul timp de acțiune al comuniștilor a creat posibilitatea de a încorpora în viața economică, socială și spirituală roadele gîndirii și muncii tuturor. Este semnul libertății de spirit al unui popor suveran.Partidul Comunist Român a devenit acea realitate supremă, fără de care nu mai este posibil să înțelegi ființa României contemporane.

ei. au dat o bază tot mai trai- puterii populare.sfîrșitul anului 1947, în condi- raportului de forțe covîrșitor

vor rămîne pentru toate generațiile ce vor veni ca o mărturie grăitoare a patriotismului fierbinte și a dragostei de libertate a poporului nostru, a voinței lui de a consolida independența țării și de a dezvolta cuceririle democratice, ca o dovadă a adevăratelor minuni pe care este în stare să le săvîrșească poporul muncitor, atunci cind sînt în joc interesele lui supreme.
col. Vasile ANESCU

merit al comuniștilor deun marea fi găsit calea abolirii monarhiei și a proclamării republicii, fără ciocniri, fără zguduiri violente, bi- zuindu-se tocmai pe voința poporului, pe forța sa de neînvins. După cum se știe, în memorabila zi de 30 decembrie 1947, regele, înțelegînd că, în izolarea în care se afla, orice împotrivire era sortită eșecului, a acceptat cererea-somație ce i-a fost prezentată. în numele partidului comunist și al guvernului, de
Anii socialismului

NOI ÎNȘINE STĂPINII VIEȚII NOASTRE

cu mîndrie momentul naționalizării. anii primelor planuri de stat și primelor cincinale, anul încheierii cooperativizării agriculturii, marșul continuu al electrificării tării, așezarea pe baze științifice a învăță- mîntului. științei, dezvoltarea culturii. Evocăm cu mîndrie ritmurile înalte ale activității economice la care și-au adus contribuția toți cetățenii țării, indiferent de naționalitate, după cum evocăm procesul de continuă democratizare, pus în lumină superioară de anii ultimelor două congrese ale partidului. Și nu putem fi decît mindri că avem astfel ce evoca.Lupta de o jumătate de secol a Partidului Comunist Român concentrează semnificațiile întregii istorii a națiunii, forța și speranța trecutului nostru de două ori milenar. Există o simultaneitate a tuturor momentelor ce alcătuiesc destinul unei națiuni, simultaneitate ce se exprimă printr-o uriașă acumulare de energie socială și umană, înregistrată pe parcursul unei epoci. In vremea eroicelor evenimente ale luptei comuniștilor, în vremea insurecției din august, în vremea victoriilor ce i-au urmat, victorii obținute în numele noii cauze socialiste, toate momentele eroice ale a- cestui pămînt românesc au fost de față, ca o prezență sacră, seculară, ca un legămint al setei de independență și dreptate socială. Timpul nu a mințit : simboluri bătrîne au devenit realitate concretă, aspirații supreme au devenit realitate concretă, aspirații supreme, frînte tragic adesea, au căpătat valoare de ideal împlinit.A descifra, privind din prezent spre origini, realitatea lor virtuală în acele vechi începuturi, reprezintă o sacră îndatorire de sentiment filial. Din această perspectivă, singura capabilă să ne exprime ființa plenar și adevărat, prezentul socialist, realitate puternică, matură și 

a abdica și a părăsi țara. Regina Elena declara că abdicarea a fost „un divorț decent și elegant de monarhie". -Dacă așa a fost, meritul este al comuniștilor și al poporului român, și nu al celor care plecau alungați din cuibul lor regal.Este încă vie în amintirea noastră explozia de bucurie populară și entuziasm pe care a stîrnit-o proclamarea Republicii populare. Manifestațiile de pe străzi, din piețele publice nu mai conteneau. N-a fost oraș și sat, n-a fost casă în care oamenii să nu-și fi manifestat imensa lor satisfacție, să nu fi răsuflat ușurați că și-au scuturat de pe umeri o povară, că au îndepărtat încă un zăgaz din calea progresului țării.Și era firesc să fie așa. Proclamarea republicii însemna o mare biruință în revoluția populară ; era actul care încheia și desăvîrșea procesul de cucerire a întregii puteri de către clasa muncitoare, a- liată cu țărănimea și cu celelalte pături de oameni ai muncii,- deschi- zînd larg socialism, lungată, înaintării către lupta sa înde- __________ ,_____ de jertfe, porul își vedea împlinit unul din marile sale idealuri, la care năzuia de secole. Și toate acestea sub călăuzirea partidului.
poarta Prin plină po-
Dumitru ALMAȘ

DEMNITATEA DE A FI

ireversibilă ne apare în adevărata sa lumină, nu ca un dar al vreunei providențe exterioare, ci ca un rod firesc și necesar al zbuciumatei noastre istorii. Politica patriotică, profund marxistă, a partidului nostru a devenit un fapt de conștiință socială la scara întregii națiuni.Acest caracter de conștiință, a- ceastă expresie de voință colectivă este esențială pentru înțelegerea configurației noastre sociale. Demnitatea de a fi noi înșine autorii lumii noastre, creatorii existenței noastre istorice înseamnă nobilă asumare a propriei naturi spirituale. Practica și teoria de un înalt realism politic a partidului nostru pornesc de la convingerea democratică și umanistă că dreptatea nu are nevoie de nedreptate pentru a putea învinge. Este gîndui pe care l-au

Cezar BALTAG

tv
In Jurul orei 9,13 — Ședința de 

deschidere a Congresului U- 
niunii Generale a Sindicate
lor. Transmisiune din Sala 
Palatului Republicii.

— Teleșcoală. Emisiune reali
zată în colaborare cu Mi
nisterul învățămîntului.

18,00 Deschiderea emisiunii. Ate
neu — emisiune de actualita
te muzicală.

18.30 Toate pînzele sus — emisiu
ne pentru pionieri.

19,00 Reflector.
19,15 Publicitate
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evocări. 

Anul 1929. Greva de la Lu- 
peni. Documente și imagini 
de arhivă. Lupenii — azi.

20,10 Partid — conștiință trează. 
Emisiune muzicală dedicată 
semicentenarului P.C.R.

20.30 Seară de teatru . „Apus de 
soare" de Barbu Ștefănescu 
Delavrancea. Regia : Sică A- 
lexandrescu. Scenografia : 
Mircea Marosln. în distribu
ție : George Calboreanu, Ni
colae Brancomir, Victor Mol
dovan, Marian Hudac, Ale
xandru Hasnaș, Marin Ne
grea, Alexandru Demetriad, 
Ion Henter, Matei Alexandru,

Nic. Gr. Bălănescu, Emil 
Liptac, Alfred Demetrlu, 
Gh. Cozorici, Marcel Enescu, 
Carmen Stănescu, Simona 
Bondoc, Victoria Petrescu, 
Illnca Tomoroveanu.

21.30 Contraste — emisiune mu- 
zical-coregraflcă.

22,00 Destine paralele — emisiune 
de Aristide Buhoiu. Imaginea 
George Brătianu.

22,20 Telejurnalul de noapte.
22,35 Sport.
23,00 închiderea emisiunii.

t;

cinema
• Renegata: PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 20,30.
e Mihai Viteazul : BUCUREȘTI — 
8,15; 12; 16; 20, MODERN — 8; 12; 
16; 20, Excelsior — 8,15; 12; 16; 20, 
LUCEAFĂRUL — 8; 12; 16; 26.
o Secretul din Santa Vittoria : 
CAPITOL — 8; 10,45; 13,15; 16;
18,45; 21,30.
© Romeo și Julieta : CENTRAL — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, TO
MIS — 9,30; 12,30; 16; 19,30, BU- 
CEGI — 9,15—12 în continuare; 
16,15; 19,15.
o Prețul puterii : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Los Tarantos : VICTORIA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
FLAMURA — 0; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Eliberarea : LUMINA
12,30; 16; 19,30.
• Asasinul din cartea de telefon
— 9; Moby Dick — 10,30; 12,30;
14,30, Uimitorul doctor Clitter- 
house — 16,30, Străzile au amintiri
— 18,45, Generalul della Rovere — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Noroc Kekec : TIMPURI NOI — 
9,30—17,15 în continuare.
O Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19; 20,30.
• Cîptecele mării : DRUMUL SĂ
RII <- 15,30; 17,45; .20, LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MIORIȚA — ’ 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Clanul sicilienilor : ARTA
9: 11,15; 13,30; 15,45, 18,15; 20,30,
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• Îngerii negri : — GIULEȘTI — 
15,30; 19.
• B. D. intră In acțiune : VTTAN
— 15.30, 18; 20,15.
• Ultimul samurai : PROGRESUL 
15,30; 18; 20,15.
• Tripla verificare : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20.
• Bănuit e mortul : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45; 20,30.
• Genoveva de Brabant : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15,30; 
17,45; 20, PACEA - 15,45; 18; 20. 
o Vagabondul : BUZEȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,30.

9;

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" Ga Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de ' 
de Silvia Vasilescu 
violoncel susținut 
Hirsu — 20.
• Opera Română :
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala- S.tudlo): Moartea ul
timului golan — '20.
« Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce șl Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — premieră — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului) — 20.
• Teatrul Gluleștl Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Comoa
ra din Insula piraților — 9,30; Co- 
coșelul neascultător — 16.
Îi Teatrul evreiesc de stat : Vră- 
Itoarea — 19,30.
• Circul „Globus" : Circus expres 
— 19,30.

pian susținut 
șl recitai de 
de Valentin

Turandot
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În curînd, pe ecrane

ULTIMA RELICVĂ

Producție a studiourilor sovietice. T 
lexandr Goloborodko, Ingrid Andrin, Elsa Radzinia,

Regia : Gheorahi Kromanov. Cu : A- 
, Rolan Bîkov.
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viața internaționalăambasadorde peste hotare
a! U.R.S.Sla Congresul U. 6. S. R

Sosirea unor delegații

Luni au sosit în Capitală, pentru a participa la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Pierre Gensous, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, și Albertino Masetti, secretar al F.S.M.In aceeași zi auLama, secretar rației GeneralePe aeroportul fost

al
sosit Luciano general al Confede- Italiene a Muncii. Otopeni, oaspeții au întâmpinați de Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, de membri ai Secretariatului și aj Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.De asemenea, au mai sosit în Capitală. pentru a participa la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica.Socialistă România : Delegația Federației Generale a Sindicatelor din R.P.D. Coreeană, condusă de Hă The Un, vicepreședinte al Federației ; Huynh Van Than, membru al Comitetului Central al Uniunii Sindicatelor pentru Eliberarea Vietnamului de Sud ; Mario Nanni, secretar general al Confederației Sindicale din San Marino ; Stephen Agboh, membru al Comitetului Executiv al Congresului Sindicatelor din Ghana, președintele Uniunii naționale a marinarilor și docherilor ; Wilson Chakulya, secretar . general al Congresului Sindicatelor din Zambia ; Rakotobe Remy, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Muncitorilor din Madagascar ; Niko- dimos Melissos, membru al Comitetului Executiv al Federației Panci- priote a Muncii (P.E.O.), secretar al Organizației P.E.O. din Larnaka ; reprezentantul Congresului Sindicatelor din Republica. Sud-Africană ; Milton Miya, secretar al Sindicatului Salariaților municipali, președintele Comitetului SACTU din Lusaka ; Jean Alain Rangassany, secretar general al Uniunii meșteșuga- . rilor și muncitorilor din Uzinele municipale și industria zahărului din Mauriciu ; reprezentantul Uniunii Sindicatelor Panafricane (U.S.P.A.) ; Oulare Ansoumane. secretar general adjunct al Confederației Naționale a Muncitorilor din Guineea ; Enzo Dalia Chiesa, secretar cu problemele internaționale al Uniunii Italiene a Muncii (U.I.L.) ; Koulibaly K6me- ko. secretar permanent al Comitetului Național al Guineea ; Axei Menda, secretar național cu proble- ' mele. externe al Uniunii Naționale a Muncitorilor din Congo (Kinshasa) ; Amadou Lamine Diallo, secretar general al Confederației Naționale a Muncitorilor din Senegal ; James 'Okai Mettle, membru al Comitetului Executiv al Congresului Muncii din Sierra Leone, secretar general adjunct al ționarilor din comerciale ;Mowlana,

Muncitorilor din Franțois-Richard

Luni, 22 martie a.c., a sosit în Capitală Vasili Ivanovici Drozdenko, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Socialistă România. PLENARA C. C. AL P. C. U. SComunicat privind convorbirileFederației funcționarilor bancari din Peru ; delegația Mișcării Sindicale Revoluționare din R.S. Cehoslovacă, condusă de Bedrich Kacirek, secretar al Consiliului Central ; reprezentantul Centralei Muncitorești din Bolivia, Rene Higueras del Barco, secretarul centralei, președinte al Federației învățătorilor din mediul urban ; reprezentantul Convenției Naționale a Oamenilor Muncii din Uruguay, Jose Blanco Mendez, secretar al Sindicatelor maritime ; reprezentantul Uniunii Oamenilor Muncii din Mauritania, Moussa Gaye, secretar general al Sindicatului muncitorilor și șoferilor ; reprezentantul Uniunii ~ homey, general tant al Spania, ționale ; Luis Alvarez, membru Consiliului General al 7 Unificate a Muncitorilor din zuela, președintele Centralei Unificate a Muncitorilor din statul Cara- bobo ; delegația Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., condusă de I. V. Prohorov, secretar al C.C.S. ; delegația muncitorilor din China, condusă de Uei Pin-Kuei, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru în conducerea Conferinței reprezentanților muncitorilor din orașul Anșan, provincia Liaonin ; delegația Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Ungară, condusă de Gâbor Somoskoi, secretar al C.C.S. ; delegația Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Bulgaria, condusă de Stoil Hristov, secretar al C.C.S. ; delegația Federației Sindicatelor din R.D. Vietnam, condusă de Nguyen Duc Tink, membru al Prezidiului Federației Sindicatelor din R.D. Vietnam ; delegația Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Mongolă, condusă de R. Bad- marag, secretar al C.C.S. ; delegația Uniunii Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia, condusă de Vladimir Iova- novic, membru al Prezidiului Consiliului Central al U.Ș.I., președinte al Conferinței Uniunii Sindicatelor din Muntenegru ; delegația Centralei oamenilor muncii din Cuba, condusă de Jose M. Perez Roșquete, șef de departament muncii din Generale (U.G.T.T.), Makhlouf, membru al Comitetului E- xecutiv, secretar general adjunct al U.G.T.T., și Hamda Aouadi, secretar general al Uniunii naționale din Sfax, membru al Comisiei administrative a U.G.T.T. ; delegația Federației Sindicatelor Libere Germane (F.D.G.B.), condusă de Margarete Milller, secretar al Conducerii Centrale a F.D.G.B.; Ahți Vilhelm Fredriks- soii, prim-secretar al Federației Sindicatelor din Finlanda ; Solhjell Dag, reprezentantul Federației Sindicatelor din Norvegia ; Rene Duhamel, secretar al Confederației Generale a .Muncii din Franța (C.G.T.) ; Joseph Bamy, membru al Consiliului Confederației Sindicale din Congo (Brazzaville) ; Labah Felix, secretar general adjunct al Uniunii naționale a oamenilor muncii din Togo ; dr. Herbert Nierhaus, membru'al; Consiliului, <<l ..3» 1 1 ' 4 44*• « 'z***4-va Is « t zxdin R.F. a Germaniei (D.AlG.) ; ’ Mourssel Hussein Mourssel. secretar cu probleme interne al Federației naționale a sindicatelor funcționarilor și muncitorilor din Liban ; John Ndambuki Munene, trezorier general al Organizației Centrale a sindicatelor din Kenya ; Kamal Sarkar, trezorier și membru al Secretariatului Comitetului de lucru al Centralei sindicatelor din . India (C.I.T.U.), secretar general al Sindicatului din industria de iută din Bengalul de Vest ; Adolph Pastor Mujwahuzi, membru al Comitetului Executiv al Uniunii naționale1 a muncitorilor din Tanganika (Tanzania), director și redactor șef al organului sindical săp- tămînal „Muncitorul" ; Bertil Axei Bolin, secretar general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) ; Angelo Fantoni, secretar confederal al Confederației sindicatelor oamenilor muncii din Italia(C.I.S.L.).La sosire, oaspeții au fost întâmpinați de membri ai conducerii și activiști ai Consiliului Central al U.G.S.R.

Oamenilor Muncii din Da- Dalmeida Antoine, secretar al UGTD ; un reprezen- Comisiilor. Muncitorești din membru al secției interna- al Centralei Vene-

în Centrala oamenilor Cuba ; delegația Uniunii Tunisiene a Muncii formată din Mustapha

. secretar gene- Sindicatului func- serviciile publice Seyed Ahamed A- cosecretar general al Federației Sindicatelor Independente S.R.I. — Lanka din Ceylon ; Isamu Inoue, director, al Biroului financiar. al Gonsiliujui-.<.Generali, al.. ■ Sindicatelor din . Japonia (SOHYO)' ;■ . ^®der^x,al ;delegația Federației Muncii- din ' " "R.A.U., formată din Awad Taha Abdel Kader, secretar al Federației, și Saad Ahmed Aii Feid, președintele Federației Muncii din Oskar Ibanez Coron.Consiliului Național al Centralei Unice a Oamenilor Muncii din Chile; Ahmed Kane, secretar cu relațiile internaționale al Uniunii Naționale a Oamenilor Muncii din Niger ; delegația Uniunii Generale a Oamenilor Muncii din Algeria (UGTA), condusă de Brahim Kerbati, secretar național al UGTA ; delegația Uniunilor Profesionale din R.P. Albania, condusă de Idris Dhrami, secretar al Consiliului Central al UPA ; Mohammed Ceesay, secretar general al Uniunii Muncii din Gambia ; Raul Antonio Falla, delegat al Confederației Muncii din Argentina; secretar organizatoric al Federației lucrătorilor din industria grafică ; Bec- quer Isaias Sanchez Pico, secretar cu probleme de relații al Confederației Oamenilor Muncii din Ecuador ; reprezentantul Confederației Oamenilor Muncii din Peru, Manuel Con- rado Alban Olaya. secretar general al Federației provinciale a oamenilor muncii din Callao, secretar cultural

Muncii-
Alexandria ; membru al

(Agerpres)

(Agerpres)
Cronica zileiDelegația primăriei orașului Diissel- dorf, condusă de Willi Beker, primarul orașului, care se află în țara noastră la invitația Comitetului E- xecutiv al Consiliului popular al municipiului București, a făcut, luni dimineața, o vizită la Ministerul Chimiei, unde a fost primită de ministrul Mihai Florescu și de alți membri ai conducerii ministerului.în aceeași zi, membrii delegației au avut o întrevedere la Camera de Comerț cu Victor Ionescu, președintele Camerei, și cu alți membri ai conducerii. Cu acest prilej, printre altele, au fost abordate probleme legate de organizarea unei expoziții românești în orașul Diisseldorf.Oaspeții au mai purtat, de asemenea, convorbiri cu Ion Cosma, ministrul turismului, pe probleme legate de turism.Membrii delegației au vizitat, totodată, șantierul Teatrului Național, Ateneul Român, Sala Palatului, precum și cartierele de locuințe Drumul Taberei și Titan din Capitală, însoțiți de Vasile Drăgoescu, secretarul Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, oaspeții au făcut o călătorie prin stațiunile de odihnă de pe Valea Prahovei și de la Brașov. Aici, ministrul turismului, Ion Cosma; a oferit un dineu în onoarea lor.Luni după-amiază, delegația a plecat într-o călătorie pe rii Negre. litoralul Mă-

★La sediul Asociației ternațional și relații din Capitală (A.D.I.R.I.) a avut loc luni după-amiază o adunare consacrată Zilei de 21 martie — „Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale". Evenimentul do- bîndește acum o semnificație deosebită, întrucît, din inițiativa mai multor țări, printre care și România, a- nul 1971 a fost declarat de Adunarea Generală a O.N.U. ca ,,An internațional de luptă contra rasismului și discriminării rasiale".După cuvîntul de deschidere, rostit de prof. dr. docent Mihail Ghel- megeanu, președintele secției de drept internațional a A.D.I.R.I., Sayed Abbas Chedid, director al Centrului de informare a O.N.U., și conf. univ. dr. Nistor Prisca au vorbit despre importanța și semnificația „Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale".

de drept in- internaționale

(Agerpres)
vremea
Ieri în țară : Vremea a fost in . general^, călduroasă, jcu ., cerul cjnai. ", mult- acoperit. Au .căzut ploi, .șlșbe. locale in Crișana, Banat, vestul’ ,■ și- sudul Transilvaniei și în Oltenia. Vîntul a suflat potrivit, eu unele intensificări în Banat, sudul Transilvaniei și. Dobrogea. predominind din sectorul sudic. Temperatura aerului a înregistrat o scădere ușoară, ■ osci- lînd la ora 14 între 7 grade la Joseni și 22 la Dilga.Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 și 26 martie, tn țară : Vreme în general instabilă. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Se vor semnala ploi, mai ales sub formă de a- verse, îndeosebi in prima parte a intervalului, insoțite izolat de descărcări electrice. Vîntul va prezenta unele intensificări la începutul intervalului. Temperatura va scădea, în special în nordul țării. Minimele ver fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade iar maximele între .5— 15 grade. în regiunea muntoasă se va semnala lapoviță și în București : Vremea va neral instabilă, cu cerul mai mult noros. Se va ploaie, mai ales sub formă

ninsoare, fi în ge- variabil, semnala ,______ ____ . de averse. Vînt potrivit cu intensificări la începutul intervalului, predominind din sud-est. Temperatura în scădere ușoară.

dintre delegațiile P.C.U.S
și P.C. din JaponiaMOSCOVA 22 (Agerpres). - A- . genția TASS a transmis comunicatul cu privire la convorbirile desfășurate la Moscova intre delegația P.C.U.S., condusă de Mihail Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., și delegația P.C. din Japonia, condusă de Tomio Nis- hizawa, membru al Biroului Permanent al Prezidiului C.C. al P.C.J.Părțile —■ se arată in comunicat — au expus pozițiile partidelor lor in problemele relațiilor dintre ele și au confirmat că comunicatele comune, semnate de delegațiile celor două partide in 1968, la Tokio și la Moscova, reprezintă o bază bună pentru normalizarea relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C.J.Delegațiile P.C.U.S. și P.C.J. au declarat că sînt gata să rezolve problemele ce se ivesc între P.C.U.S. și P.C.J. pe baza principiilor independenței, egalității în drepturi și neamestecului reciproc în problemele interne și au căzut de acord asupra măsurilor concrete care să înlăture piedicile din calea spre normalizarea relațiilor, s-au pronunțat pentru e-

fectuarea unor consultări reciproce în cazurile necesare. Delegațiile au declarat că sint gata să dezvolte relațiile de prietenie dintre cele două partide.Cele două delegații sînt convinse că normalizarea și îmbunătățirea relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C.J. dezvoltarea colaborării dintre corespund împotriva țiunii și, agresiunii Indochina, cauzei coeziunii comuniste internaționale principială a marxism-leninismului și internaționalismului proletar, intereselor relațiilor de tate între popoarele ponez.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La Moscova a avut loc luni o plenară a Comitetului Central al P.C.U.S. — anunță agenția TASS. Plenara a examinat raportul de activitate al Comitetului Central la Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., care își va începe lucrările la 30 martie. Referatul pe această temă a fost prezentat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S Plenara a aprobat în unanimitate Taportul.

Plenara a examinat și a aprobat în unanimitate proiectul raportului „Cu privire la directivele celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., pentru al 9-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1971—1975". Referatul în a- ceastă problemă a fost prezentat d« Alexei Koslghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Intre două etape de campionat, o nouă etapă pentru „Cupa României" ! Mîine vor avea loc optimile de finală ale popularei competiții, pe terenuri neutre. Iată programul meciurilor : Chimia Făgăraș — Dinamo București (la Brașov) ; Crișul Oradea — Farul Constanța (la Sibiu) ; U.T.A. — Universitatea Cluj (la Hunedoara) ; Rapid București — C.F.R. Timișoara (la Turnu Severin) ; Petrolui Ploiești — Metalul București (la Plopeni) ; F.C. Argeș — Steaua (la Tîrgoviște) ; Politehnica Timișoara — Progresul București (la Craiova) ; Sport Club Bacău — Progresul Brăila (la Rîmnicu Sărat).Ora de începere a meciurilor — 15,30.

eSPORȚeșPORTeSPORTeSPdRTeSPpRT/eSPbRȚ

Baschetul masculin întră

intr-o vacanță... prea lungă

și ele intereselor luptei comune imperialismului și în primul rînd, imperialismului rea'- împotriva S.U.A. în mișcării pe bazabună-vecină- sovietic și ja-
corespondentulTokio, T. Nis- la ședința carecum„Fravda" la a anunțat că, loc după întoarcerea delega-

In preajma Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S.

După ziarului hizawa a avut ției, conducerea P.C. din Japonia a hotărît să accepte invitația de a trimite o delegație a partidului la Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S.
încheierea Congresului P. C. din Belgia

Marc Drumaux reales președinte al partiduluiBRUXELLES 22 (Agerpres). - în orașul Charleroi au luat sfirșit lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Belgia. La congres au participat 220 de delegați și au asistat delegații ale unor partide comuniste și muncitorești frățești. ,Partidul Comunist Român a fost reprezentat de tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.Timp de trei zile, delegații au dezbătut raportul Comitetului Central, prezentat de Marc Drumaux, președintele P.C. din Belgia. Ei au subliniat necesitatea întăririi muncii practice a comuniștilor în întreprin-

deri și sindicate, în rândurile tineretului, a mobilizării forțelor progresiste din tară în lupta pentru interesele oamenilor muncii, pentru pace și socialism, împotriva ofensivei reacțiu- nii.Congresul a adoptat un „Apel la acțiuni imediate" și mai multe rezoluții consacrate unor probleme interne și internaționale.Delegații au ales noul Comitet Central al Partidului Comunist din Belgia, din care fac parte 60 de persoane. în prima sa plenară. Comitetul Central a reales, pe Marc Drumaux în ședințe al Partidului Belgia.
in unanimitate, funcția de pre- Comunist din

Deschiderea Congresului 
U. P.BOLOGNA 22 (Agerpres). — în sala Teatrului Comunal din Bologna s-au deschis luni lucrările celui de-al III-lea. Congres al Partidului .Socialist Italian al Unității Proletare. (P S,LU.P.). ■ La dezb n<„-ur i. p-u-țm 422 de’.'delegați aleși’ în* adunările eef: au precedat congresul, cei 37 • de deputați P.S.I.U.P., regionale și senatori aparținînd membri ai unor consilii și provinciale, primari.

precum și numeroși invitați, delegații ale partidelor democratice italiene, reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești de peste hotare. Partidul Comunist Român este ,re- prqzențaț.^țe/ tovarășul. Mihai > Gere,,, memljrun supleant a! Gomitetiilui:- Executiv, secretar al C.C. al P.C.R-.’Raportul la congres a fost prezentat de Tullio Vecchietti. secretarul politic al P.S.I.U.P.
încheierea Congresului Asociației naționale 

a partizanilor italieniBOLOGNA 22 — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Duminică s-au încheiat la Bologna lucrările Congresului al VII-lea al Asociației naționale a partizanilor italieni (A.N.P.I.). După dezbaterile pe marginea raportului, prezentat de Arrigo Boldrini, președintele A.N.P.I., și saluturile rostite de reprezentanți ai organizațiilor antifasciste din unele țări europene, participanții la congres au subliniat încă o dată continuitatea valorilor Rezistenței, adoptând un a-, pel politic adresat tuturor forțelor antifasciste și democratice. Congresul național al A.N.P.I. — se spune în apei — cheamă toate forțele active ale țării să constituie o largă grupare antifascistă, ca o condiție indispensabilă pentru a infringe planurile reacțiunii și pentru a face ca societatea să avanseze pe linia reformelor. spre a realiza telurile Rezistentei. împotriva tentativelor de a se forma un bloc conservator și reacționar politico-militar-financiar. cu scopul de a opri avintul viguros al maselor populare, partizanii propun crearea sau întărirea organelor larg- unitare, la toate nivelurile — în fa

brici, școli, in cartiere, în orașe și în sate — spre a desfășura o acțiune eficace de vigilență, de inițiative și de luptă antifascistă. A.N.P.I. solicită guvernului italian și organelor puterii de stat să lichideze definitiv toate organizațiile neofasciste și paramilitare.Pornind de la Palatul sporturilor, pe străzile centrale ale Bolognei, paste o sută de mii de persoane au participat duminică după care s-au Maggiore. Aici Arialdo Banfi,A. N. P. I.. și Giorgio Amendola, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian. Banfi a spus: „Trebuie lovit fascismul pentru a deschide calea reformelor". Congresul A.N.P.I., putermea manifestație de astăzi și numeroasele acțiuni antifasciste, a declarat Giorgio Amendola, demonstrează că în Italia există forțele capabile să înfringă încă o dată fascismul. „Luptătorii din Rezistență își vor face pe deplin datoria pentru a infringe inamicul de totdeauna si a deschide Italiei un viitor de pace, de dreptate și de libertate".

la o ■ manifestație, întrunit in Piazza au rostit cuvintări vicepreședinte al

PLENARA C.C. AL P.C. DIN ECUADOR

Etalonul calității
Prezent și perspectivă intr-un important sector 

al industriei bunurilor de consumTn cadrul dezbaterilor însuflețite cu care popoarele Uniunii Sovietice în- tîmpină Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., se remarcă, atenția acordată de proiectul de Directive, paralel cu creșterea ramurilor producătoare de mijloace de producție, dezvoltării producției bunurilor de consum, în vederea satisfacerii în tot mâi mare măsură a nevoilor oamenilor sovietici.Un sector al industriei ușoare care este prevăzut a cunoaște în noul cincinal realizări cantitative și calitative deosebite — în diversificării producției ■ al s-a am din
condițiile ___ este cel tricotajelor. în acest context ni părut revelatoare vizita pe care făcut-o într-o mare întreprindere Estonia....Cu „Marat" m-am întâlnit întâia oară pe una din străzile vechiului Tallin, faimoasa stradă Pikk (strada Lungă), despre care se spune că ar exista încă de la întemeierea a- cestei cetăți baltice cu un mileniu în urmă. I-am zărit numele deasupra vitrinei elegant decorate a unui magazin de tricotaje. Căci „Marat" este denumirea unei binecunoscute firme sub a cărei emblemă funcționează o u- niune de producție ce strînge la un loc',' din punct de vedere organizatoric, opt unități industriale răspîndite în întreaga Estonie. Pe numeroase pulovere, jachete, rochii și alte articole tricotate ce se desfac nu numai în magazinele din Tallin, dar și în alte orașe ale Uniunii Sovietice — precum și în diferite țări unde se exportă — găsești această marcă însoțită de „etalonul calității", cel mai înalt atestat pe caje îl/poate' obține urî produs industrial în.tfniunea'.Sovietică. r..,;:.:-A doua zi am pășit pragul întreprinderii. Mai bine zis, cea mai importantă ei, situată în noile clădiri construite în pe Tartu Maantee.Trecem printre amenajate potrivit celor mai moderne principii de organizare științifică a producției. Pretutindeni se lucrează cu concentrare, pretutindeni domnesc o ordine și o curățenie care dau măsura spiritului gospodăresc al acestui colectiv alcătuit în covîrșitoare majoritate din femei.Utilajele moderne sînt în cea mai mare parte de proveniență sovietică, dar din loc în loc se întâlnesc mașini de tricotat și de confecționat pe care se pot citi mărcile unor cunoscute firme constructoare de mașini din Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Italia, Japonia, Anglia, Republica Federală a Germaniei.Remarcăm în atelierul produselor finite o instalație automată, care marchează cu precizie realizările fiecăreia dintre benzile rulante. In felul acesta se ține o evidență a producției în fiecare minut, ceea ce favorizează, în chip firesc, întrecerea socialistă dintre brigăzi. De altminteri, așa cum ni se explică, la sfîrși- tul fiecărei zile de muncă, brigăzii care s-a situat pe locul întâi din punctul de vedere al și calității producției i se atribuie pe loc un premiu bani : toate aceste premii se cumulează în contul brigăzilor, iar la sfîrșitul lunii suma totală a premiilor cîștigate de fiecare brigadă se repartizează între membrii ei, conform cu contribuția adusă la înfăptuirile colectivului. Acest „sistem premial cotidian" introdus nu de multă vreme, a și dat roade, demon- strîndu-se a fi un prețios stimulent.

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL 

VICTOR B1RLADEANU

mal ales în ce privește grija pentru calitatea superioară a produselor.— Pentru noi — ne spune comunista Raisa Poldsalu, una dintre cela mai bune muncitoare din secția da tricotat — etalonul calității reprezintă o preocupare permanentă. De altfel, în discuțiile ce au avut loc în rîndurile colectivului nostru cu privire la proiectul de Directive ale Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. s-a scos în evidență faptul că atenția acordată în acest plan cincinal bunurilor de consum nu are numai o semnificație cantitativă, ci și una calitativă : e limpede că asta ne cer, în fond, oamenii sovietici, cei pentru care fabricăm produsele noas-Ni se oferă cîteva date revelatoare cu privire la actualul nivel al producției firmei „Marat". în unitățile ei lucrează 3 500 de oameni, dintre care 2 500 în Tallin, iar restul în unitățile de producție din Parnu, Mustvee și Autslaa. în rîndurile colectivului se numără 82 de ingineri și peste 250 de tehnicieni. Zilnic se folosesc în fabricație 12 tone bumbac, o tonă și jumătate mătase și o tonă și jumătate lină. Se realizează aici în fiecare zi nu mal puțin de 70 000 o- biecte în 120 de sortimente, destinate tuturor vîr- gusturiîor.

am vizitat dintre unitățile și luminoasele ultimii doi ani strada Tartu, benzile rulante

cantității executate în

stelor și tuturor— Firește, perspectivele ce ni s« deschid în cincinalul 1971—1975 implică din partea noastră o mare răspundere — ne spune directorul firmei „Marat", inginerul Gabriel Abramson. în următorii cinci ani vom trebui să dublăm producția, dar și să ne însușim un mare număr de noi produse, ; și .modele. De altminteri, creatorii, 'noștri ’ de«imodele, a ,;Cărbr : faimă’-a.’trecttl-^e mult frontierele " Estoniei, lucrează de pe acum colecțiile anilor viitori, pornind la tendințele ce se conturează piața mondială a tricotajelor, ca de la inepuizabilele surse de inspirație ale artei noastre naționale. O problemă căreia ii acordăm o mare însemnătate, tot în lumina proiectului de Directive ale Congresului partidului, este îmbunătățirea conti-• Ruă a condițiilor de muncă. De altminteri, noi considerăm — pe temeiul unor studii de sociologie, psihologie socială, medicină a muncii și economie a producției. efectuate chiar în unitățile noastre — că orice investiție pe acest teren se recuperează neapărat prin sporuri d» producție. Bunăoară, dîndu-ne seama, pe baza investigațiilor amintite, că una din pricinile oboselii în rîndurile muncitoarelor este faptul că pierd prea mult timp la cumpărături, le-am creat un magazin alimentar bine aprovizionat în incinta întreprinderii. Am mai amenajat, în ultimii ani, și un bufet, un cafe-bar, un magazin de obiecte de galanterie și parfumerie, un atelier de croitorie, unul de, reparat pantofi, altul de remaiat ciorapi, o secție de coafură și manichiură. Avem un punct sanitar cu o dotare foarte amplă, inclusiv săli de fizioterapie. In următorii ani vom construi, tot pe socoteala fabricii, o sală de gimnastică, un magazin de legume și fructe, o florărie. Nimic din toate acestea nu ni se pare a reprezenta cheltuieli neproductive, totul se convertește pînă la urmă în scoruri de producție și, deci, în beneficii ale colectivului.In întâmpinarea Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., firma „Marat" din Tallin se străduiește, precum se vede, să justifice etalonul calității în toate domeniile — nu numai pe planul producției, dar și pe tărîm social.
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Continuîndu-și seria succeselor, e- chipa de hochei pe gheață a U.R.S.S. 
a invins la Berna, în campionatul mondial (grupa A), cu scorul de 8—1 (1—1, 2—0, 5—0) selecționataFinlandei. După o repriză egală, ho- cheiștii sovietici și-au impus jocul surclasînd echipa finlandeză. Punctele învingătorilor au fost realizate de Malțev (2), Firsov (2), Petrov (2), Vikulov și Mihailov. Pentru finlandezi a înscris Koskela. Jocul a fost urmărit de aproape 7 000 de spectatori.După două etape în fruntea clasamentului se află echipa U.R.S.S. cu 4 puncte (19—3), urmată de Suedia 4 puncte (16—7). S.U.A.,— 2 puncte (7—5). Finlanda — Cehoslovacia — 0 R. F. a Germaniei 2 puncte (5—11), puncte (6—11) și 0 puncte (5—15)au început jocu-Aseară, la Berna rile din etapa a 3-a a campionatului mondial de hochei pe gheață. Echipa Cehoslovaciei a surclasat cu scorul de 9—1 (1—0, 3—1, 5—0) selecționata 
R. F. a Germaniei.

Timp de patru zile Brașovul, frumosul oraș de la poalele Tîmpei, a găzduit cel de-al șaselea și ultimul turneu al campionatului masculin de baschet. Numeroșii spectatori pre- zenți în sala Armatei au putut viziona cîteva partide extrem de pasionante, unele încheiate în prelungiri (Poli Cluj — I.E.F.S. și I.C.H.F. — U. Cluj), iar altele cu răsturnări de rezultate în ultimele secunde de joc (Dinamo — U. Timișoara ; Farul — Poli Cluj; U. Cluj — Rapid și Steaua — Rapid).Se poate aprecia. în general, că nivelul tehnic al partidelor a fost mai bun decît cel de la ultimele turnee, iar media procentajelor privind reușita aruncărilor libere (74 la sută) mai mult decît satisfăcătoare. De a- semenea. în turneul de la Brașov s-a manifestat o îmbunătățire a disciplinei jucătorilor, caracterizată de altminteri și prin numărul infim de sancțiuni tehnice acordate de arbitri. Nu aceleași aprecieri se pot însă acorda calității arbitrajelor prestate Lipsa la acest turneu a unor cunos- cuți arbitri internaționali (printre ei, Dan Chiriac, Gh. Chiraleu, M. Rizea. E. Hottya, G. Dutka și alții) s-a resimțit din plin și a demonstrat din nou că numărul arbitrilor de valoare corespunzători pentru categoria A este insuficient și constituie în continuare o problemă de rezolvat.Primele trei locuri ale clasamentului final au fost ocupate în ordine de Dinamo (62 pct.), Steaua 58 pct.) și Poli București (58 pct.), iar ultimele două locuri de către Poli Brașov (40 pct.) și Farul Constanța (39 pct.). acestea urmînd de altfel să activeze în viitorul campionat în divizia secundă.

deci, titlul evi-Formația Dinamo cucerește, pentru a patra oară consecutiv de campioană, demonstrînd o dentă superioritate față de celelalte echipe datorită, în principal, omogenității lotului de jucători și unor valori de necontestat, ca Albu, Diaco- nescu, Dragomirescu, Chivulescu, Cernea și Novac (multă vreme indisponibil). Golgeterul campionatului a fost declarat baschetbalistul Popa (Poli București) cu 695 pct. înscrise. Cel mai bun „cinci" de-a lungul celor 33 de etape a fost, după părerea unor specialiști: Demian, Popa, Savu. Diaconescu și Albu.Noua formulă de disputare a campionatului aplicată la această ediție a constituit, fără îndoială, un pas înainte în redresarea baschetului românesc. Numărul sporit de jocuri a necesitat în acest fel o contribuție mult mai însemnată, atît din partea antrenorilor, cit. și a sportivilor angrenați în competiție. Dar formula inițial stabilită nu a fost dusă pînă la capăt. Federația de specialitate. în scopul pregătirii lotului național și în: detrimentul desfășurării normale a campionatului, a transformat returul în trei turnee in diferite orașe, renunțînd deci (poate prea ușor 1) la turneul final.Din păcate, baschetul (marea majoritate a jucătorilor și, firește, publicul spectator) intră în... vacanță, într-o mult prea lungă vacanță. Spre pildă, în Capitală sau la Timișoara. ' Constanța ețc„ reîntîlnirea cu baschetul masculin se va produce de-abia peste 8—9 luni. Pînă în octombrie, ce vor face echipele de primă cate- . gorie ?

GUAIAQU1L 22 (Agerpres). - Recent a avut loc o ședință plenară a Comitetului Central Comunist din Ecuador, municat publicat după spune că participanții situația din țară, perspectivele luptei poporului ecuadorian pentru democrație, împotriva imperialismului, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii și au aprobat în unanimitate politica partidului. în fața poporului ecuadorian — se spune în document — se

al Partidului Intr-un Co- plenară se au examinat
află sarcina de a lupta pentru constituirea unui guvern democratic și popular. Această luptă trebuie să se încadreze în bătălia amplă a popoarelor Americii Latine contra dominației străine și a reacțiunii interne.Conducerea P.C. din Ecuador subliniază că pentru succesul luptei este necesară unirea tuturor torțelor democratice, patriotice și progresiste ale țării și intensificarea activității partidului.

V

Valenfin ALBULESCU

Un comunicat al agenției TaniugBELGRAD 22 (Agerpres). ■- Co- mentînd apropiata vizită în Italia a președintelui R. S. F. Iugoslavia, Io- sip Broz Tito, agenția Taniug scrie că eforturile reciproce întreprinse și de o parte și de cealaltă pentru a depăși anumite neînțelegeri au dat re- zultate utile : fiecare pas întreprins .. de Belgrad sau Roma, după cele petrecute în decembrie trecut — cînd vizita anunțată a președintelui iugoslav a fost amînată — a avut ca scop să împiedice dramatizarea unui moment neplăcut și grija de a se reîntoarce cit mai repede la acțiunile de cooperare în bună vecinătate.Tn cursul celor 70 de zile scurse, am asistat la desfășurarea unui dialog de înaltă ținută între Belgrad și Roma, continuă agenția Taniug. menționind că întâlnirea de la Veneția a miniș-

trilor afacerilor externe ai celor două țări a fost un moment important în eliminarea notelor distonante în cooperarea iugoslavo-ilaliană. Șeful diplomației iugoslave, Mirko Tepa- vaț, și cel al diplomației italiene, Aldo QWoro. au deschis căi noi in cooperarea^ celor două țări vecine : examina- \rea situației a fost făcută cu mai mult realism, deoarece au fost abordate cu mai multă sinceritate probleme care au fost „înghețate" ani de zile în Voluminoasele arhive diplomatice care conțin, de altfel, aproape 200 de acorduri semnate între Iugoslavia și Italia în cursul ultimilor 10 ani.Italia — subliniază Taniug — este astăzi al doilea partener ca importanță pentru comerțul exterior iugoslav. volumul schimburilor comerciale cu această țară cifrîndu-se la aproa
pe 550 milioane de dolari.
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Sărbătoarea wțrow/a
a PahstanuUPoporul pakistanez sărbătorește astăzi cea de-a 15-a aniversare a proclamării Republicii.Rod al unei lupte îndelungate pentru lichidarea dominației străine și făurirea unui stat de sine stătător, proclamarea Republicii, la 23 martie 1956. a marcat un moment de seamă in istoria contemporană a Pakistanului. deschizînd noi perspective înaintării țării pe calea progresului economic și social. După cum se știe, acest eveniment a intervenit la aproximativ nouă ani de la proclamarea independenței. ca o expresie a năzuinței poporului pakistanez de a consolida victoria obținută în vara a- nului 1947. de a asigura înlăturarea înapoierii moștenite de la colonialiști, dezvoltarea multilaterală a economiei naționale. Astfel, anii care au trecut de la proclamarea republicii. au adus numeroase transformări cu caracter înnoitor. Au fost puse bazele unei industrii naționale, s-a înfăptuit reforma agrară, au fost întreprinse măsuri pentru dezvoltarea învătămîntului. științei, culturii. Pe hari.a tării și-au fă-

cut apariția un șir de obiective noi ca întreprinderile metalurgice de la Caraci și Chittagong, marele baraj de la Mangla, fabrica de prelucrare a iutei de la Narayanganj ș.a„ care au contribuit la valorificarea pe scară tot mai largă a resurselor naturale și la creșterea venitului național.Animat de sentimente de sinceră prietenie față de poporul pakistanez, poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de acesta pentru continua înflorire a tării sale, pentru consolidarea independenței Pakistanului. Deși situate la mii de kilometri depărtare una de alta, între țările noastre s-au statornicit relații de colaborare și prietenie, care au cunoscut de-a lungul anilor un curs ascendent, in folosul ambelor părți, al cauzei păcii în lume.Cu prilejul sărbătorii de azi. poporul român transmite poporului pakistanez un salut călduros și îi urează noi succese în lupta pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru prosperitate și pace.
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PRIMIREA DE CĂTRE PREMIERUl 
CIILEN-IAIA DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE ROMÂNE CONDUSE 
DE TOVARĂȘUL GHEORGHE RĂDULESCU 
© SEMNAREA UNOR PROTOCOALE
e RECEPȚIA OFERITĂ DE AMBASADORUL ROMAN

i ■»PEKIN 22 — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, a primit luni delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Au participat vicepremierul Li Sien-nien, Ciu Hui-tzo, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, Fan-I, ministrul relațiilor economice cu străinătatea, Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, Li Suei- cin, ministrul construcțiilor de mașini, Ien Ten-kuei, adjunct al ministrului metalurgiei, și alte persoane oficiale. Din partea română au fost prezenți loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, ambasadorul român la Pekin, Aurel Duma, și alte persoane. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
★La 22 martie au fost semnate la Pekin protocoalele între guvernele român și chinez privind nominalizarea de instalații complete și asistență tehnică în cadrul creditului pe termen lung fără dobîndă acordat României de către R.P. Chineză.La ceremonia semnării a participat premierul Ciu En-lai.Tovarășul Gheorghe Rădulescu a semnat, din partea română, protocolul privind livrarea de instalații complete, iar loan Avram protocolul cu privire la condițiile tehnice de livrare a instalațiilor și utilajelor și cele de asistență tehnică.Din partea chineză, protocoalele au fost semnate de Li Sien-nien și, respectiv, de Li Suei-cin.La semnare au asistat Ciu Hui- tzo, Ken Piao, șeful Secției relații externe la C.C. al P.C. Chinez, Fan I, Pai Sian-kuo, Ciao Kuan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și alte persoane oficiale. Au fost prezenți, de asemenea, Aurel Duma, membrii delegației române și membri, ai ambasadei.
★Cu prilejul vizitei delegației guvernamentale române, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, în seara zilei de 22 martie, ambasadorul român la Pekin, Aurel Duma, a oferit o recepție. Au participat tovarășii Ciu En-lai, Li Sien-nien, Ciu Hui-tzo, Ken Piao, Fan I, Pai Sian-kuo, Ciao Kuan- hua, Li Cian și alte persoane oficiale. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.în toastul rostit cu acest prilej, tovarășul Gheorghe Rădulescu, salu- tînd pe prietenii chinezi prezenți, a subliniat că delegația română s-a simțit deosebit de onorată prin participarea la recepție a tovarășului Ciu En-lai. Vorbitorul a exprimat mulțumiri sincere pentru căldura și prietenia cu care delegația a fost primită și înconjurată în tot timpul vizitei. Am avut astfel prilejul să constatăm, o dată în plus, a spus tovarășul Gh. Rădulescu, sentimentele de prietenie și stimă pe care poporul chinez .ie are față de poporul român și dorim să vă împărtășim, la rîndul nostru, sentimentele de adîncă prețuire, stimă și prietenie pe care poporul nostru, Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România le nutresc față de marele popor chinez, de gloriosul său partid comunist și de guvernul Republicii Populare Chineze.In. cursul actualei vizite am avut posibilitatea de a cunoaște și mai bine munca stăruitoare și plină de abnegație pe care poporul chinez o desfășoară în mod susținut pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Partidul Comunist Chinez, în frunte cu președintele Mao Tzedun și tovarășul său apropiat de luptă, vicepreședintele Lin Biao.Viziitînd combinatul metalurgic „Capitala", ne-au impresionat în mod deosebit munca entuziastă și înaltul nivel de conștiință cu care oamenii muncii chinezi traduc în viață sarcina trasată de Partidul Comunist Chinez. Vizita pe care o vom face în următoarele zile în alte orașe ale țării dv. ne va da prilejul să cunoaștem și alte aspecte ale muncii poporului chinez.Poporul nostru acordă o mare prețuire relațiilor de prietenie și colaborare cu poporul frate chinez și, așa cum arăta la tribuna Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, vom acționa și în viitor pentru dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei dintre partidele și popoarele noastre.în baza acordului încheiat la Pekin cu cîteva luni în urmă, prin care Republica Populară Chineză acordă României un credit pe termen lung, fără dobîndă, pentru achiziționarea de utilaje și instalații, am semnat protocoalele pentru o serie de instalații a căror valoare acoperă o bună parte din creditul acordat. Ținem să aducem mulțumiri călduroase delegației guvernamentale chineze, condusă de tovarășul Li Sien-nien, pentru spiritul de cordialitate deplină în care s-au desfășurat tratativele noastre și vă rugăm să transmiteți aceste mulțumiri conducerii Partidului Comunist Chinez, tovarășului Mao Tzedun personal. Putem spune cu satisfacție că rezultatele întîlnirilor delegației noastre sînt deosebit de pozitive și ele se înscriu ca o nouă realizare pe linia continuei întăriri a prieteniei și colaborării româno-chi- neze.Evoluția evenimentelor internaționale arată că raportul de forțe pe plan mondial se schimbă tot mai mult în favoarea socialismului, a 

spus vorbitorul. Astăzi, perspectivele luptei împotriva imperialismului sînt mai bune ca în trecut. Ca detașament activ în această luptă, România promovează cu consecvență o politică externă principială, în centrul căreia pune dezvoltarea legăturilor de prietenie, colaborare și alianță cu toate țările socialiste.După cum vă este cunoscut. România sprijină cu hotărîre lupta dreaptă și eroică pe care poporul vietnamez o duce împotriva agresiunii imperialismului american, pentru apărarea libertății și independenței sale naționale, dreptul popoarelor vietnamez. laoțian și cambodgian de a fi stăpîne pe destinele lor și de a-și rezolva problemele fără nici un a- mestec din afară. Prețuind în mod deosebit relațiile cu R.P. Chineză, partidul și guvernul țării noastre a- cordă o mare însemnătate rolului legitim ce revine Republicii Populare Chineze în viața lumij contemporane, în lupta împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii, libertății și independentei popoarelor.Vă asigurăm, dragi prieteni, că, o dată cu puternicele impresii cu care ne întoarcem acasă din această vizită, vom împărtăși poporului nostru sentimentele de prietenie și stimă. pe care le nutrește față de el poporul chinez.în încheiere, vorbitorul a toastat pentru prietenia trainică dintre partidele, țările și popoarele noastre. în sănătatea președintelui Mao Tzedun, în sănătatea vicepreședintelui Lin Biao. în sănătatea premierului Ciu En-lai, în sănătatea vicepremierului Li Sien-nien și a tovarășului Ciu Hui-țo, în sănătatea celorlalți conducători de partid și de stat ai R.P. Chineze.în toastul său, vicepremierul Li Sien-nien a spus : Participăm astăzi cu deosebită plăcere la recepția oferită de ambasadorul Aurel Duma în cinstea vizitei delegației guvernamentale române în China. Exprimăm mulțumiri cordiale pentru cuvintele calde și prietenești rostite adineauri de tovarășul Gheorghe Rădulescu.în cele cîteva zile ce au trecut, între cele două părți ale noastre au avut loc convorbiri cordiale și prietenești, în cadrul cărora a avut loc încă o dată un schimb de păreri asupra relațiilor între țările noastț-e „și a problemelor de interes comun și au fost semnate protocoalele în cadrul acordului privind creditul fără dobîndă pe termen lung acordat României de către China.Vizita dumneavoastră a întărit relațiile de prietenie și colaborare intre noi. Țările noastre nutresc sentimente de simpatie reciprocă și se sprijină în lupta comună împotriva imperialismului. In relațiile dintre țările noastre, noi respectăm cu strictețe principiile de egalitate deplină, independență, precum și principiul respectului reciproc. Prietenia revoluționară dintre popoarele țărilor noastre se bazează pe principiile marxism- leninismului și ale internaționalismului proletar.Poporul chinei urmărește îndeaproape înflorirea și dezvoltarea Republicii Socialiste România. Vorbitorul a arătat că poporul chinez se bucură din toată inima de fiecare succes obținut în România în opera de construire a socialismului, că fiecare victorie repurtată de poporul român în lupta de apărare a independenței naționale și a suveranității țării constituie un mare imbold pentru poporul chinez. A spus bine recent tovarășul Nicolae Ceaușescu că, atunci cînd poporul este hotărît să-și apere independența și libertatea nu există forță în lume în stare să-1 îngenuncheze, să-l supună. Poporul chinez va sprijini cu hotărîre, în continuare, lupta dumneavoastră dreaptă și urează poporului român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină -succese noi și pe viitor.în curînd veți părăsi Pekinul, în- dreptîndu-vă spre orașele Nankin, Șanhai și Hanciou — a spus vorbitorul. Veți vedea că poporul chinez, călit în marea revoluție culturală proletară, călăuzindu-se după învățătura marelui conducător, președintele Mao Tzedun, „să desfășurăm cu fermitate revoluția, să promovăm producția, munca și pregătirile împotriva unui eventual război. Să ne bizuim pe propriile noastre forțe și să luptăm cu dîrze- nie“, luptă pentru realizarea sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului nostru și depune eforturi pentru îndeplinirea planului din primul an al celui de-al patrulea plan cincinal. în vizita dumneavoastră vă veți bucura, de asemenea, de un călduros salut și de o primire cordială. Urăm succes vizitei dumneavoastră.Stimate tovarășe Gheorghe Rădulescu, mîine vă veți lua rămas bun de la noi și vă rugăm să duceți poporului frate român prietenia profundă din partea poporului chinez.în încheiere, vicepremierul Li Sien- nien a toastat pentru prietenia și unitatea frățească dintre cele două partide, cele două țări și cele două popoare ale Chinei și României, pentru înflorirea și prosperitatea Republicii Socialiste România, în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în sănătatea tovarășului Ion Gheorghe Maurer și în sănătatea tovarășului Gheorghe Rădulescu și a celorlalți tovarăși din delegație.
★La 22 martie, loan Avram, ministrul construcțiilor de mașini, a avut o discuție tovărășească cu Li Suei- cin. ministrul construcțiilor de mașini. însoțit de adjunctul său și specialiști. în cadrul convorbirii au fost abordate aspecte ale dezvoltării construcțiilor de mașini din cele două țări, precum și probleme privind dezvoltarea cooperării între cele două ministere.

ȘEFUL STATULUI CAMBODGIAN, 
NORODOM SIANUK, L-A PRIMIT PE 

CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI ROMÂNEPEKIN 22 — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, a primit la 22 martie pe tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, conducătorul delegației guvernamentale române. A fost prezent, de asemenea, Aurel Duma, ambasadorul român la Pekin.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cadrul căreia tovarășul Gheorghe Rădulescu a transmis salutul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
PUTERNICE ACȚIUNI OFENSIVE ALE FORȚELOR 
PATRIOTICE PE FRONTURILE DIN INDOCHINA

Alegerile municipale
din Franța

LAOSSAIGON 22 (Agerpres). — Sub loviturile forțelor patriotice, operațiile desfășurate de trupele ameri- cano-saigoneze în Laos au luat turnura unei retrageri precipitate. în timp ce coloanele de blindate sai- goneze încearcă să-și croiască drum spre Vietnamul de sud, infanteriștii saigonezi sînt nevoiți să aștepte în poziții apărate precar, spre a ti scoși din încercuire cu ajutorul elicopterelor americane. Potrivit agenției Associated Press, din 60 de elicoptere trimise spre baza „Delta-l", din Laos, pentru a evacua trei batalioane saigoneze patrioții au doborît 37.
CAMBODGIAPNOM PENH 22 (Agerpres). — Forțele de rezistență populară din
0 declarație a M.A.E. al R.D. VietnamHANOI 22 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Hanoi, Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam arată că, la 21 și 22 martie, numeroase avioane americane au bombardat zone populate din provinciile Quan Binh și Ha Tinh, comițînd crime în rîndul populației locale. Unități antiaeriene ale Armatei populare vietnameze din aceste provincii au doborît trei avioane.Aceste acte de război comise de imperialiștii, americani, se subliniază în declarație, constituie o îneălcare a suveranității și securității R. D. Vietnam, o violare a obligației asumate de guvernul S.U.A. de a înceta complet bombardamentele asupra întregului teritoriu al R. D. Vietnam, o amenințare gravă a lucrărilor conferinței de la Paris cu' privire la Vietnam.în timp ce imperialiștii americani 

Echipele trimise de Saigon și Pnom-Penh 
trebuie excluse de la Campionatele mondiale 

de tenis de masă
DECLARAȚIILE PURTĂTORILOR DE CUVÎNT AI G.R.P. 
AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD ȘI GUVERNULUI RE

GAL DE UNIUNE NAȚIONALĂ AL CAMBODGIEIVIETNAMUL DE SUD 22 (Ager-preș). — Purtătorul de cuvint al Ministerului Informațiilor și Culturii al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care își exprimă protestul în legătură cu trimiterea de către regimul de Ia Saigon a unei echipe de tenis de masă la campionatele mondiale, care vor începe la 28 martie, în Japonia. Declarația condamnă această acțiune ilegală a administrației marionetă Thieu-Ky și cere excluderea de la campionate a echipei de tenis de masă trimisă de regimul saigonez.Ministerul Informațiilor și Culturii al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud adresează un apel țărilor prietene reprezentate la campionate să boicoteze și să nu participe la întîlniri cu echipa de tenis de masă de la Saigon.
★PEKIN 22 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Guvernului Regal de U- niune Națională al Cambodgiei a dat publicității o declarație în care denunță intenția regimului Lon Noi de a trimite o așa-zisă echipă proprie, care să participe la campionatele mondiale de tenis de masă, ce vor ti organizate de Federația internațională la Nagoya, în Japonia, precum și la Congreșul acestei Federații.Clica de la Pnom Penh — se arată în declarația Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei — este o bandă de trădători care a uzurpat puterea după lovitura de stat din 18 martie 1970, organizată la instigarea imperialismului american. Fiind cu desăvîrșire dependentă de acesta din urmă, ea nu-și poate menține șubreda existență decît datorită sprijinului masiv american și intervenției armate directe a forțelor S.U.A. și a mercenarilor saigonezi.Guvernul Regal de Uniune Națională de sub egida F.U.N.K. și a șefului statului cambodgian, Norodom Sianuk, este singurul guvern legal și legitim al Cambodgiei — subliniază declarația. El este organizatorul războiului popular de rezistență împotriva agresorilor americani și a mercenarilor saigonezi, pentru redobîn- direa suveranității de stat și integrității teritoriale și pentru edificarea unei Cambodgii independente, neutre, pașnice, democratice și prospere.In consecință, numai Federația khmeră de tenis de masă, de sub conducerea Guvernului Regal de U- niune Națională, are dreptul să participe la campionatele și la Congresul, organizat de Federația internațională de tenis de masă.

Nicolae Ceaușescu, al guvernului și poporului român și a exprimat sprijinul poporului român față de cauza poporului khmer în lupta sa împotriva agresiunii străine și pentru independența națională.Prințul Norodom Sianuk a mulțumit cordial pentru sprijinul diplomatic și politic deosebit de prețios pe care poporul român, conducerea sa il acordă luptei poporului khmer. El a rugat să se transmită poporului român. guvernului și personal președintelui Consiliului de Stat, Nirolan Ceaușescu, recunoștința sa sinceră pentru acest ajutor.

Cambodgia au atacat pozițiile deținute de trupele regimului Lon Noi in localitatea Kao Chen, situată la numai 30 kilometri nord de Pnom Penh. Ciocniri violente între forțele cambodgiene de rezistență populară și trupele inamice au auvt loc și- în împrejurimile orașului Takeo.
VIETNAMUL DE SUDSAIGON 22 (Agerpres). — Forțele Frontului Național de Eliberare și-au intensificat în ultimele 48 de ore atacurile asupra fortificațiilor deținute de trupele americano-saigoneze în zona septentrională a Vietnamului de sud. Baza americană de la Khe Sanh a fost supusă de patrioți unor bombardamente intense cu rachete.
suferă eșecuri pe toate cîmpurile de luptă din Indochina, în special în sudul Laosului, aceste acte de război demonstrează încă o dată că, de fiecare dată cînd suferă înfrîngeri în războiul de agresiune din Indochina, imperialiștii americani întreprind un alt pas nesăbuit de escaladare și extindere a războiului, creînd o situație periculoasă în Indochina și punînd în primejdie pacea în Asia și în lumea întreagă.Guvernul R. D. Vietnam, Se subliniază în dbblarăție, denunță și condamnă cu' asprime actele de război menționate ale imperialiștilor americani și cere cu hotărîre să se pună capăt tuturor actelor de încălcare a suveranității și securității R.D.V. A- gresorii americani vor trebui să-și asume întreaga răspundere pentru toate consecințele care decurg din actele lor aventuriste.

Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei adresează un apel tuturor țărilor iubitoare de pace, dreptate și libertate să apere drepturile poporului khmer, al cărui singur guvern legal și legitim este Guvernul Regal de Uniune Națională, să ceară expulzarea echipei trimise de clica trădătoare de la Pnom Penh și să lupte pentru invitarea Federației khmere de tenis de masă, de sub conducerea G.R.U.N.K., la campionatele și la congresul de la Nagoya.

agențiile de presa transmit:
La Leipzig a sosii secretarial de stat în Ministerul 

Economiei al R.F. a Germaniei, Detlev-Karsten Rohwedder, care, la invitația directorului general al Oficiului Tîrgului internațional, va vizita actuala ediție a acestei manifestări comerciale. La sosire, Rohwedder a fost întîmpinat de Horst Soelle, ministrul pentru probleme economice externe al R. D. Germane. Oaspetele vest-german a avut apoi o convorbire cu Heinz Behrendt, adjunct al ministrului pentru probleme economice externe al R.D.G., referitoare la legăturile comerciale dintre Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, relatează agenția.
Kuweitul a hotărît să 

stabilească relații diploma
tice cu R.P. Chineză 13 nivel de ambasade, pe baza recunoașterii guvernului de la Pekin ca reprezentant al poporului chinez — a declarat Abdel Aziz Hassan, ministru de stat în cabinetul kuweitian. Ambasadorul R.P. Chineze la Belgrad a avut la Kuweit convorbiri cu oficialitățile locale în legătură cu schimbul de reprezentanți diplomatici între cele două țări.

Componența noului ca
binet australian 3 fost anun- țată de premierul William McMahon. Ca vicepremier și ministru al industriei și comerțului a fost numit John Douglas Anthony, iar ca ministru de interne, Ralph Hunt. Conducerea Ministerului Afacerilor Externe i-a fost încredințată lui Leslie Harry Bury care a deținut în precedentul guvern portofoliul finanțelor, preluat

Ministrul industriei 
ușoare al României 
în R. D. Germană

oBERLIN 22. — Corespondentul Agerpres, Ștefan Deju, transmite : La invitația ministrului industriei ușoare a R. D. Germane. Johann Wittik. duminică a sosit la Berlin ministrul industriei ușoare al Republicii Socialiste România, Ion Crăciun. Pe aeroportul Schonefeld, oaspetele român a fost întîmpinat de omologul său, precum și de ambasadorul României în R.D. Germană, Nicolae Ghenea. IMinistrul român va vizita Tîrgul internațional de Ia Leipzig, o serie de întreprinderi ale industriei ușoare și va avea convorbiri cu oficialități ale țării gazdă.

REZULTATELE CELUI 
DE AL DOILEA TUR 

DE SCRUTINPARIS 22 (Agerpres). — Au fost date publicității luni rezultatele oficiale ale celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor municipale.Peste tot unde forțele de stînga s-au prezentat pe liste comune au obținut succese. Astfel, P. C. Francez a cîștigat noi municipii, ca, de pildă, cele de la Amiens, Arles, Dieppe, Firmin, Savigny-Sur-Orge. In total, P.C. Francez a obținut conducerea în 46 de municipalități cu peste 30 000 de locuitori — cu 7 mai mult decît Ia alegerile municipale din 1965. P.C. Francez i-au revenit 20 316 locuri de consilieri municipali, față de 17 250 în 1965. De asemenea, socialiștii, sprijiniți de comuniști, au repurtat victoria la Lille, unde a fost învins ministrul dezvoltării industriale și științifice, Franțois Xavier Or- toli, la Saint-Nazaire și Clermond Ferrand.Cit privește coaliția majorității guvernamentale, a reușit, în general, să-și mențină pozițiile, pierderile suferite în unele municipalități fiind compensate de victoriile repurtate în altele. Totuși, din cei 36 de membri ai guvernului — miniștri sau secretari de stat — care au candidat la cele două tururi de scrutin, șapte au fost înfrînți.
Rezultatele definitive 

ale alegerilor din landul 
Renania- PalatinatBONN 22 — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite : Duminică au avut loc alegeri pentru desemnarea noii Diete a landului vest-german Renania-Palatinat. Rezultatele definitive date publicității arată că Uniunea Creștin Democrată a obținut 50 la sută din voturi, asi- gurîndu-și astfel 53 din cele 100 de mandate disputate (față de 49. în vechea Dietă). Un succes remarcabil în acest land, considerat drept un fief tradițional-al U.C.D., a obținut Partidul social-democrat, care a întrunit 40,5 la sută din sufragii, sporindu-și numărul locurilor de la 39 la 44, Partidul liber-democrat, care în Renania- Palatinat a guvernat în cadrul unei coaliții pu U.C.D., nu a reușit să întrunească decît 5,9 la sută din sufragii, ceea ce a antrenat reducerea mandatelor deținute de la 8 la 3.Dar principalul rezultat al acestor alegeri îl constituie înfrângerea Partidului național democrat, de orientare neonazistă, al cărui procentaj de voturi a scăzut, de la 6,9 la 2,7. El a pierdut astfel cele patru locuri pe care le deținea în Dieta landului.

acum de Billy Mackie Snedden. Așa cum se anunțase deja, fostul prim- ministru, John Gorton, a fost numit ministru al apărării.
Cu prilejul comemorării a 10 

de ani de la moartea lui Nicolae 
Titulescu, la sediul Ambasadei 
României din Paris a avut loc 
o seară închinată vieții și operei 
eminentului om politic român. 
Intr-un expozeu ținut în fața 
asistenței, formată din membri 
ai coloniei române la Paris, am
basadorul țării noastre, Constan
tin Flitan, a scos in evidență 
înaltul patriotism al lui Nicolae 
Titulescu și actualitatea politică 
a multora dintre ideile sale. G 
expoziție fotografică cuprinzind 
imagini din viața României 
socialiste și o gală de filme do
cumentare românești au comple
tat această seară omagială.

încheierea vizitei ministrului 
de externe al României in Danemarca 
Regele Frederik al IX-lea l-a primit pe Cornelia Mănescu

COPENHAGA 22 — Trimisul special Agerpres, C. Țintea, transmite : Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, aflat într-o vizită oficială în Danemarca, a fost primit luni dimineața de către regele Frederik al IX-lea. Ministrul român a fost însoțit de ministrul danez al afacerilor externe, Poul Hart- ling.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
★Luni Ia prînz, Corneliu Mănescu a părăsit Copenhaga, îndreptîndu-se spre patrie, după vizita oficială făcută în Danemarca la invitația ministrului afacerilor externe, Poul Hartling.La aeroportul Kastmp, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, ministrul român a fost condus de A. C. Normann, ministrul pescuitului și al problemelor Groenlandei, T. A. Oldemburg și K. Wil- lumsen, directori generali în cadrul M.A.E., Torben Busck-Nielsen, ambasadorul Danemarcei la București, și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Gheorghe Ploieș- teanu, ambasadorul României, la Copenhaga.
★In cursul convorbirilor avute la Copenhaga, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, s-a făcut un schimb fructuos de păreri cu privire la evoluția relațiilor dintre România și Danemarca și în legătură cu unele probleme internaționale de interes comun. .S-a consemnat cu satisfacție că relațiile româno-daneze cunosc o dezvoltare favorabilă în diverse domenii de activitate, exprimindu-se, totodată, dorința de a continua eforturile în vederea sporirii substanțiale a schimburilor comerciale, a intensificării cooperării economice, tehnico- științifice și culturale.In cadrul schimbului de vederi asupra unor probleme internaționale, s-a subliniat, încă o dată, necesitatea respectării în relațiile dintre toate statele a principiilor de drept internațional, a normelor de justiție și de etică internațională.în legătură cu situația din Orientul ApropiatCAIRO 22 (Agerpres). — Vicepremierul și. ministrul de externe al R.A.LI., Mahmud Riad,: va efectua la sfîrșitul lunii martie o vizită la Paris, unde va avea convorbiri cu ministrul francez al afacerilor externe, Maurice Schumann, anunță agenția M.E.N. Mahmud Riad va prezida, de asemenea, in capitala Franței, o reuniune a ambasadorilor R.A.U. în Europa occidentală. înainte de a sosi -la Paris, șeful diplomației egiptene va face o escală la Roma, unde va conferi cu ministrul de externe italian, Aldo Moro.CAIRO. — Krste Țrvenkovski, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I. și al Consiliului Federației, și-a încheiat vizita la Cairo în calitate de trimis personal al președintelui Iugoslaviei, Iosip Broz Tito. El a avut convorbiri cu președintele R.A.U., Anwar Sadat, și cu alte înalte oficialități. Părăsind capitala R.A.U., cu destinația Khartum, Krste Țrvenkovski a declarat corespondentului agenției Taniug că, în cursul convorbirilor, au fost examinate probleme internaționale majore, în special situația din Orientul Apropiat.WASHINGTON. — Abba Eban, ministrul afacerilor externe al Israelului, a declarat la 21 martie că, în cele din urmă, ar putea fi realizat un acord cu Republica Arabă Unită cu privire la o linie a frontierelor care să asigure securitatea Israelului. Eban, care a dat un interviu rețelei de televiziune C.B.S. la încheierea vizitei în S.U.A., a opinat că misiunea ambasadorului Gunnar Jarring

La Leipzig ?i~3 încheiat lucrările cea de-a 32-a conferință a muncitorilor și organizațiilor sindicale din R. D. Germană, R. F. a Germaniei și Berlinul occidental, consacrată luptei pentru asigurarea păcii, pentru coexistenta pașnică și împotriva imperialismului.
Prima reuniune comună la care au participat președintele Pakistanului, Yahya Khan, Mujibur Rahman (Liga Awami) și Zulfikar Aii Bhutto (Partidul poporului), consacrată soluționării actualei crize politice din țară, a avut loc luni la Dacca. La sfîrșitul reuniunii, șeful statului a făcut cunoscută hotărîrea sa de a amina din nou sesiunea A- dunării Naționale prevăzută pentru 25 martie — transmit posturile de radio pakistaneze.
Două avioane militare 

ale S.U.fl. au violat dumini
că spațiul aerian al R. P. 
Chineze, deasupra provinciilor Guandun și Iunan, informează agenția China nouă. Un purtător de cu- vînt al Ministerului Afacerilor externe al R.P. Chineze a fost autorizat să dea un avertisment în legătură cu aceste acte provocatoare.

O atenție deosebită a fost acordată problemelor securității și cooperării europene. în acest context a fost subliniată necesitatea concentrării eforturilor tuturor statelor în direcția instaurării în Europa a unui climat de pace, destindere și cooperare internațională, care să le asigure dezvoltarea multilaterală și să le pună la adăpost de folosirea forței sau amenințarea cu folosirea forței în rezolvarea problemelor litigioase. A fost relevată importanța conferinței privind securitatea și cooperarea europeană cu participarea directă a tuturor statelor europene, S.U.A. și Canadei.Cei doi miniștri au fost de acord sâ continue consultările între Ministerele Afacerilor Externe român șl danez asupra relațiilor bilaterale și problemelor internaționale de. interes comun, să-și dezvolte cooperarea în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale.Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a transmis ministrului afacerilor externe al Danemarcei, Poul Hartling, invitația de a vizita România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
★In drum spre țară, Corneliu Mănescu a făcut o escală la Berlin, unde a fost salutat pe aeroport de Peter Florin, secretar de stat, ministru ad-interim al afacerilor externe al R.D.G., Oskar Fischer, locțiitor al ministrului afacerilor externe, precum și de ambasadorul Nicolae Ghenea și membri ai Ambasadei române de la Berlin.
★In cursul după-amiezii, Corneliu Mănescu s-a reîntors în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopenl, el a fost întîmpinat de George Ma- covescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți Gote Elof L5nn- mar, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Suediei la București, și Per Hildebrant, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București.

ar trebui să constea în prezent în angajarea unor discuții „detaliate șl concrete". între Israel și Republica Arabă Unită, pe baza pozițiilor definite de fiecare din cele două părți, și nu a unor condiții prealabile. Ministrul israelian a recunoscut că întrevederile sale de la Washington nu au adus nici o schimbare, nici în poziția Israelului, nici în aceea a Statelor Unite, în ce privește condițiile de reglementare a crizei din Orientul Apropiat. El a arătat că, în Statele ’ Unite, s-a produs în ultimul timp o întețire a sentimentului că Israelul a fost intransigent la convorbirile de pace de sub egida lui Gunnar Jarring, refuzînd să accepte concesii în schimbul ofertelor egiptene privind recunoașterea sa, garantarea integrității teritoriale și un tratat de pace.Pe de altă parte, s-a anunțat că ministrul de externe al Israelului a avut o, întrevedere cu George Bush, reprezentant permanent al S.U.A. la Națiunile Unite. Au fost abordate u- nele probleme referitoare la criza din Orientul Apropiat. La sfîrșitul întrevederii, George Bush a declarat că Statele Unite sprijină misiunea mediatorului O.N.U. în Orientul A- propiat, admițînd, totodată, că „a- numite divergențe" au apărut între Tel Aviv și Washington în legătură cu modalitățile de soluționare a crizei din zonă.WASHINGTON. — Secretarul fi. stat al S.U.A,, William Rogers, zr putea să viziteze Orientul Apropiat ' la sfîrșitul lunii viitoare, a anunțat un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat.

La Belgrad a sosit o de
legație economică din 
S.U.fl. alcătuită din reprezentanți ai firmelor producătoare de utilaj pentru industria alimentară și ambalaj.
Sentință samavolnică 

la Djakarta 
CONDAMNAREA LA MOARTE 

A SECRETARULUI GENERAL 
AL ORGANIZAȚIEI 

„TINERETUL POPULAR"DJAKARTA 22 (Agerpres). — Agențiile France Presse și Reuter anunță că Sukatno, secretarul general al organizației „Tineretul popular" din Indonezia, membru al C.C. al P.C. din Indonezia, a fost condamnat la moarte de către Tribunalul special din Djakarta. Agențiile precizează că Sukatno a fost arestat la 21 iulie 1968, în cursul unei operațiuni militare desfășurate împotriva comuniștilor indonezieni. Sukatno a declarat că va face recurs împotriva acestei sentințe samavolnice.
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