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OBIECTIVE INDUSTRIALE
CARE AR PUTEA PRODUCE MAI REPEDE

„Cu dragoste și prețuire, 
vă felicităm

Pentru actualul cincinal, județului 
nostru i-au fost alocate importante 
fonduri de investiții, exprimînd po
litica consecventă a partidului nos
tru de a ridica fiecare județ al ță
rii la o viață economică și so
cială înfloritoare. Ramurile indus
triale care întilnesc cele mai priel
nice condiții în județ și care vor 
cunoaște o dezvoltare pronunțată sint 
cele ale industriei lemnului, indus
triei ușoare, industriei alimentare, 
mineritului, industriei materialelor de 
construcții și a construcțiilor de ma
șini. Toate eforturile noastre, ale 
unităților de construcții și be
neficiare sînt Îndreptate acum 
spre 4 din cele 13 obiective planifi
cate a se ridica în județ în perioada 
1971—1975, adică asupra acelora aflate 
azi în construcție și care urmează să 
intre In producție anul viitor. Trei 
dintre acestea — Fabrica de textile 
nețesute, Complexul de prelucrare a 
lemnului și Uzina de utilaj pentru in
dustria materialelor de construcție și 
refractare — se realizează în orașul 
Bistrița, punîndu-se astfel bazele noii 
platforme industriale din partea ves
tică a orașului, iar cel de-al patrulea, 
Exploatarea minieră Valea Blaznei, 
va fi amplasat în masivul Rodnei.

Este demn de remarcat că anul 
1971 a început în condițiile unui deo
sebit avînt în activitatea productivă 
și, în mod special, in domeniul inves
tițiilor. întreprinderile de construcții- 
montaj care lucrează pe teritoriul 
județului Bistrița-Năsăud și-au or
ganizat bine munca, astfel că — fa
vorizate de timpul deosebit de priel
nic — au trecut Intens la execuția 
lucrărilor planificate, realizînd in tri
mestrul I un volum important de 
lucrări.

O succintă analiză a situației „la 
zi* a lucrărilor la noile obiective de
monstrează, însă, că pe alocuri si
tuația nu e de natură să mulțumeas
că. Pe șantierul Fabricii de textile 
nețesute din Bistrița — construcție 
începută în primăvara anului 1970 și 
care va trebui să intre în funcțiune 
în primul trimestru al anului viitor 
—.... lucrările sint'. avansate» . există 
front de lucru șl posibilități de In
tensificare a activității. Pe acest șan
tier situația putea fi și mai bună 
dacă execuția nu ar fi început cu 
întîrziere, datorită neasigurării docu

mentației de către fostul beneficiar 
— Combinatul textil din Cluj, din ca
drul Ministerului Industriei Ușoare. 
Acestea, precum și unele defecțiuni 
ale organizării muncii pe șantier au 
făcut ca executantul lucrării să nu-și 
realizeze integral planul pe anul tre-

Șantierele din Bistrița-Nasaud
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la confruntarea cu termenele
cut, iar în trimestrul I să efectueze 
un volum mic de lucrări. întreprin
derea de construcții montaj din Cluj
— antreprenor general al acestei lu
crări, ca și al celorlalte două obiec
tive industriale ce se construiesc la 
Bistrița — trebuie să organizeze mai 
bine munca pe șantier, să realizeze 
un ntm mai intens de desfășurare a 
activității, prin asigurarea efectivelor 
de muncitori și a materialelor nece
sare.

Se cunoaște că pe șantierul fabricii 
de textile netesute urmează să so
sească în scurt timp utilajul tehno
logic, iar apoi să se treacă la mon
tarea lui. în vederea realizării u- 
nor stadii fizice, care să dea posibi
litate specialiștilor să execute lucră
rile de montaj fără întrerupere; este 
necesară însă furnizarea de către 
Institutul de proiectări al industriei 
ușoare din Capitală, în termenul cel 
mai scurt, a întregului volum * de 
proiecte de execuție și — în special
— de montaj, care pînă la ora ac
tuală încă nu sînt predate. De ase
menea, Combinatul de tricotaje nr. 2 
din București, cu sprijinul Ministeru
lui Industriei Ușoare, trebuie să trea
că de urgență la contractarea nece
sarului de utilaje și corelarea terme
nelor de livrare a acestora cu cele 
de montaj.

La Complexul de prelucrare a lem
nului din Bistrița, în cadrul căruia 
fabrica de mobilă, cu o producție de 
10 000 garnituri pe an, va intra în 
funcțiune în trimestrul II al anului 
viitor, lucrările de construcție au in- 

ceput în luna decembrie a anului 
trecut, obținîndu-se pînă în prezent 
unele rezultate meritorii. Trebuie să 
arătăm insă că și aici lucrările au 
început cu întîrziere, datorită unor 
dificultăți legate de asigurarea cu 
documentații și contractarea utilaje

lor. Ritmul actual de execuție poate 
fi mult grăbit.

în ce privește Uzina de utilaj pen
tru industria materialelor de cons
trucție și refractare — investiție a 
cărei finanțare este deschisă din lu
na decembrie 1970 — lucrările de 
construcție au fost atacate abia în 
luna februarie. La acest mare și im
portant obiectiv industrial, al cărui 
termen inițial de punere în funcțiu
ne — trimestrul IV 1973 — a fost 
devansat pentru trimestrul IV 
1972, era imperios necesară înce
perea lucrărilor încă din pri
mele zile ale acestui an. Acest lu
cru se putea înfăptui dacă Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma-
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șini ar fi manifestat mai multă preo
cupare pentru asigurarea cu docu
mentație de execuție și stabilirea ca
drelor de conducere a uzinei. în pre
zent, constructorul se află în posesia 
proiectelor de execuție pentru hala 
monobloc, dar pentru o mai bună 
desfășurare a activității pe șantierul 
respectiv, beneficiarul și proiectantul 
trebuie să privească cu mai mult 
simț de răspundere obligațiile ce le 
revin. Este necesar ca și în continua
re Grupul de uzine pentru utilaj mi
nier din Satu-Mare, care coordonează 
această unitate, cît și ministerul de 
resort să sprijine mai mult condu
cerea uzinei în rezolvarea probleme
lor ce se ridică.

Desigur, cea mai mare responsabi
litate in desfășurarea ritmică a lu
crărilor și scurtarea termenelor de 
punere în funcțiune a obiectivelor o 
are constructorul. Considerăm opor
tun ca acum, cînd întreprinderea de 
construcții-montaj din Cluj are în e- 
xecuție trei mari întreprinderi indus
triale în orașul Bistrița, Iar volumul 
investițiilor pe care va trebui să-l 
realizeze va fi în continuă creștere în 
anii viitori, să se înființeze un șan
tier de construcții cu sediul în acest 
oraș.

Traian GIRBA
secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Nâsâud al P.C.R.
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iubite tovarășe Ceaușescu!"

cuprinsul 
al 

general, expri- 
bucurie pentru

Harghita și Co
al Consiliului

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a Partidului Comunist Român, 
al conferirii titlului de „Erou al Re
publicii Socialiste România" și ordi
nului „Victoria socialismului" tova
rășului Nicolae Ceaușescu, numeroa
se organizații de partid, obștești și 
de tineret de pe întreg 
tării au adresat telegrame C.C. 
P.C.R.. secretarului 
mindu-și deosebita 
înaltele distincții 
ce i-au fost acor
date, hotărîrea 
lor fermă de a-și 
aduce contribuția 
la înfăptuirea Di
rectivelor celui 
de-al X-lea Con
gres al partidu
lui.

în telegrama a- 
dresată de Biroul 
județean de partid 
mitetul ' Executiv 
popular județean se spune între al
tele : „Noi vedem în aceste înalte 
distincții o caldă manifestare de re
cunoștință a conducerii partidului și 
statului, a întregului popor față de 
lupta și munca neobosită pe care ați 
desfășurat-o ani îndelungați în miș
carea revoluționară din patria noas
tră, a contribuției deosebite pe care 
ați adus-o la eliberarea țării și edi
ficarea orînduirii socialiste.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că noi, comuniștii din 
județul Harghita — români, maghiari 
și de alte naționalități — vom fi me
reu în primele rînduri âcolo unde va 
fi mai greu pentru mobilizarea for
țelor și energiilor în vederea înfăp
tuirii neabătute a politicii partidului 
și statului".

Oamenii muncii de pe "meleagu
rile Sălajului — se arată in telegra
ma Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R. — dau o înaltă prețuire con
tribuției valoroase pe care o aduceți 
la elaborarea politicii creatoare, 
marxist-leniniste a partidului și sta

tului nostru. Toți oamenii muncii — 
români și maghiari — din județul 
Sălaj, în frunte cu comuniștii, vor 
munci, tovarășe secretar general, 
fără preget, cu toată puterea mintii 
și a brațelor, pentru a da viață mă
rețelor sarcini ce ne revin din hotă- 
rîrile partidului și statului nostru, 
fiind convinși că în acest fel ne a- 
ducem contribuția la înflorirea con-

Telegrame adresate
secretarului general al partidului

tinuă a patriei noastre dragi — 
România socialistă.

Tot din Sălaj au mai sosit telegra
me de la Consiliul popular al jude
țului, Consiliul județean al Frontului 
Unității Socialiste și Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ — se 
arată în telegrama Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R. — vă 
adresăm cu profundă căldură și 
stimă, cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă 
asigurăm că și în viitor, însuflețiți 
de exemplul și indicațiile dumnea
voastră, vom face totul pentru ca 
mărețele sarcini ale actualului cinci
nal să fie în întregime realizate și 
depășite.

Alături de întregul partid și po
por, se spune in telegrama adresată 
de Biroul Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., comuniștii și toți ceilalți 
oameni ai muncii din acest colț de 
țară iși exprimă, iubite tovarășe

al-

Nicolae Ceaușescu, deosebita satis
facție pentru înaltele distincții ce 
v-au fost acordate.

în numele oamenilor muncii din 
județul nostru, ne angajăm ca și în 
viitor să muncim cu toate forțele, 
cu tot elanul și pasiunea noastră, 
pentru îndeplinirea sarcinilor iz- 
vorite din documentele Congresului 
al X-lea al P.C.R.

în telegrama Biroului Comitetului 
județean Sibiu al 

— P.C.R., se subli
niază, Intre 
tele, că oamenii 
muncii din. județ, 
alături de în
tregul popor își 
exprimă adîn- 
ca prețuire și 

“ dragostea fierbin
te pentru mun

ca neobosită, clarviziunea politică, 
înalta răspundere pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o are față de vii
torul națiunii noastre și adresează fe
licitările lor eu ocazia conferirii înal
telor distincții. Comuniștii, toți locui
torii județului Sibiu — rbmâni, ger
mani, maghiari — uniți într-un sin
gur glas, vă doresc sănătate, putere 
în munca de cea mai înaltă răspun
dere cu rodnice consecințe pentru 
viața noastră și destinele poporului, 
care cunoaște astăzi cea mai profun
dă renaștere a creativității sale, »e 
arată în încheierea telegramei.

în numele organizației județene Ca- 
raș-Severin a P.C.R. și a tuturor oa
menilor muncii din județul nostru — 
români, germani, sirbi și de alte na
ționalități — vă felicităm călduros, din 
toată inima, pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul acordării înaltelor distincții, 
văzind in acestea expresia profunde
lor sentimente de dragoste, recu
noștință și mulțumire ale poporului 
nostru. Vă dorim din inimă viață în-
(Continuare în pag. a Il-a)

CATEDRA
EMINESCU

Recentul comunicat al Ministerului Invățămintului 
anunțind înființarea catedrei „Mihai Eminescu" la 
Universitatea București a fost primit cu legitimă sa
tisfacție. S-a realizat astfel ceea ce, la timpul lor, au 
cerut și au visat Nicolae iorga și Perpessicius.

Pompiliu Constantinescu concludea in 1940, intr-un 
articol legat de „preocupările multiple care ar intra in 
competența doritei catedre „Eminescu", pe care o pro
punea : „O catedră Eminescu ar fi o catedră a culturii 
române". „Scînteia" din 18 iunie 1967 constata această 
lipsă pentru facultățile noastre de filologie : „nu nu
mai că nu există o catedră Eminescu, dar nici un curs 
Eminescu nu este predat in mod special și pe întin
derea de timp ce-ar trebui afectată unei asemenea 
lucrări". 1

Împlinirea de-acum se face sub aura celebrării „flu- 
riului-suflet Eminescu" și se însoțește de semnifica
ția efortului contemporan de a continua și desăvirși 
exegeza lui Eminescu începută glorios in secolul trecut 
de Titu Maiorescu și continuată vreme de trei gene-
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La bazinul Dinamo, echipele naționale de polo pe apâ ale Bulgariei, R. D. Germane, Italiei și României au participat la 
nant turneu la finele sâptâmînii trecute. în imagine, fazâ din meciul România—Italia (4—4); sportivii noștri au minget
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Un val uriaș de speculații asupra 
aurului și dolarilor s-a abătut asuora 
piețelor valutare occidentale cu o 
asemenea forță, incit conducătorii 
destinelor economice ale R.F. a Ger
maniei, Elveției, Olandei. Belgiei și 
Austriei n-au mai putut evita so
luția draconică a închiderii burselor 
pe cîteva zile, timp în care să se 
găsească o soluție cît de cît accepr 
tabilă.

Dacă pentru neinițiați, spontaneita
tea fenomenului a produs un efect 
de șoc, pentru cercurile financiare, 
ca și pentru cercetătorii fenomene-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

rații de către N. Iorga, Gh. Bogdan-Duici, Garabet 
Ibrăileanu, George Călinescu, Perpessicius.

O asemenea catedră, inspirată de recunoștința una
nimi pentru poetul primordial al românilor și care in 
focarele obiectivelor ei așează cursuri de ridicat nivel 
asupra biografiei și operei lui Eminescu, este chemată, 
totodată, să formeze specialiști ai investigației emines
ciene și, implicit, să elaboreze lucrări de prestigiu a- 
supra uneia dintre cele mai mari creații ale lumii.

Intre tematicile catedrei „Mihai Eminescu", ce ur
mează să fie predate de eminescologi de frunte ai 
țării, alături de specialiștii aprofundării fenomenului 
Eminescu peste hotare, vor găsi prioritate, după epui
zarea bibliografiei selective și după necesarul preludiu 
biografic, problemele legate de fondul autohton și uni
versal al culturii lui Eminescu, polaritățile romantic- 
clasic și national-universal din capodoperele lui ar
tistice. pozițiile marelui făurar față de trecutul po
porului, față de poezia și de virtuțile lui etice, coor
donatele specifice rapsodiei eminesciene: țara, po
porul, patriotismul ardent, vitejii și vizionarii poeți 
premergători, temele romanticei tinereți, pura iubire, 
menirea poetului in comunitate, reflecția și filipica 
socială, noua lui Legendă a veacurilor etc. In esență 
prelegerile dedicate lui Eminescu, ale cărui manu
scrise întrec 11 000 de pagini, vor dovedi că, in paralela 
trăirii poetice, arta marelui poet a însemnat forma su
perioară a acțiunii lui creatoare.

Pentru cel ce la 17 ani cu cuget vizionar gîndise țara 
de astăzi astfel: „Fiii tăi trăiască numai în frăție, / 
Viața In vecie, glorii, bucurie,/ Arme cu tărie, suflet 
românesc, / Vis de vitejie, fală și mindrie, / Dulce 
Românie, asta ți-o doresc I" înființarea catedrei uni
versitare „Mihai Eminescu" înscrie o dată epocală in 
istoria culturii românești,

Datorăm politicii Partidului Comunist Român crea
rea acestei instituții de superioare semnificații, desti
nată cunoașterii nobleței poetice și aprofundării ge
niului eminescian, corespunzind dezideratului de adine 
umanism socialist prin care spiritualitatea actuală 
cinstește tradițiile de frumos ale poporului român și pe 
făurarii lui de valori nepieritoare.

Augustin Z. N. POP

Se remarca nu demult 
faptul că, numai în ultimii 
cinci ani, baza materială a 
mișcării sportive din țara 
noastră a înregistrat acu
mulări importante. în a- 
cest timp, au fost construi
te 74 de ' - ‘ '

. atletism, 
de înot, 
tribune, 
nament, 
săli pentru educație fizică 
în unitățile Ministerului 
Învățămîntului. în afară de 
construcțiile realizate din 
investiții — volumul aces
tora depășind 200 de mili
oane de lei — tot în a- 
ceastă perioadă au fost 
amenajate sau modernizate 
peste 2 000 de baze sporti
ve pe lingă întreprinderi, 
instituții, școli, facultăți, in 
unele cartiere noi sau la 
sate, prin munca patriotică 
a cetățenilor, îndeosebi a 
tinerilor.

Desigur, consolidarea și 
dezvoltarea bazei materia
le a sportului românesc 
este și trebuie să rămînă 
o sarcină de prim ordin. 
Dar, evoluția generală a 
societății noastre, creșterea 
continuă a nivelului de trai 
al cetățenilor și, o dată cu 
aceasta, diversificarea pre
ocupărilor lor sub unghiul 
folosirii mai judicioase și 
m^i complexe a timpului 
liber, impune acordarea 
unei atenții speciale felului 
cum sînt organizate servi
ciile de ordin sportiv pentru 
populație. Pentru că — și nu 
este greu de argumentat a- 
cesț lucru — sînt tot mai 
muiți cei care rezervă o 
parte din timpul liber e- 
xercițiilor fizice, practică
rii diferitelor discipline 
sportive. Și atunci, dacă un

stadioane, piste de 
patinoare, bazine 

săli de sport cu 
săli pentru antre- 
precum și 44 de

cetățean oarecare, din Cluj, 
București sau Iași, de pil
dă, neîncadrat într-un sis
tem organizat de practicare 
a sportului, nelegitimat la 
nici o asociație sau club, 
vrea să facă sport, lntr-o 
sîmbătă după-amiază sau 
duminică, încotro va trebui 
să se îndrepte ?

întrebarea nu vine pe 
neașteptate pentru factorii

dicioasă a celor care se 
află în administrația lor. 
Apoi, potrivit H.C.M. nr. 
2437/1968, Banca Națională 
și Banca de Investiții pot 
acorda întreprinderilor de 
sub controlul și îndrumarea 
consiliilor populare, care 
au în administrare case de 
odihnă în stațiuni balneo
climaterice și cabane turis
tice, credite pentru con-

ceea ce s-a făcut și ceea 
ce există, în acest dome
niu, evidențiază însă nu
meroase lacune.

în primul rînd, trebuie 
să arătăm că, in multe lo
calități, organele răspunză
toare nu aplică normative
le și indicațiile ferme ale 
Comitetului de stat pentru 
economia și administrația 
locală, atît In ce privește

tra cost, sînt deosebit de 
solicitate, dînd și un în
semnat randament finan
ciar. Patinoarul Floreasca 
este frecventat iarna, în 
zilele de lucru, în medie de 
2 000 de persoane, iar du
minica de 5 000—6 000, rea- 
lizîndu-se anual încasări 
în jur de 800 000—900 000 de 
lei. La complexul de sport 
și agrement Lacul Tei, din

Omisiuni în sportul
cu cei multi
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responsabili. Există o se
rie de documente care in
dică sarcini precise, în 
acest domeniu, unor orga
nizații de stat sau obștești. 
Mai mult : au fost elabo
rate legi, 
în cadrul 
rezolvate 
Legea cu 
voltarea
și sportului, de exemplu, 
cuprinde prevederi con
form cărora consiliile 
populare au obligația să 
includă în planurile de sis
tematizare ale orașelor și 
comunelor spații destinate 
amenajării de baze și in
stalații sportive, asigurînd 
totodată întreținerea, gos
podărirea și folosirea ju-

acte normative', 
cărora trebuie 
aceste sarcini, 
privire la dez- 

educației fizice

struirea sau achiziționarea 
de mijloace de agrement, 
pîrtii de schi, trambuline, 
ștranduri,' patinoare, tere
nuri de sport pentru tenis, 
golf, volei, baschet 
nigolf. ambarcațiuni 
tive de tot felul, 
mecanice, popicării, . 
distractive în aer liber sau 
spații acoperite și altele 
asemenea, care se vor pune 
la dispoziția cetățenilor 
contra cost.

De altfel, prevederile ac
tului legiuitor sau ale acte
lor normative s-au și con
cretizat. în unele cazuri, în 
realizări merituoase : în 
județele Tulcea, Galați, 
Constanța, Timiș, Harghita, 
Mureș. O analiză sumară a

și rhi- 
spor- 

jucării 
jocuri

spațiile necesare amenajă
rii terenurilor și bazelor 
sportive în cartiere, în 
parcuri și stațiuni de odih
nă, cît și în privința orga
nizării și dotării zonelor de 
agrement și sport. Nu sînt 
respectate, de asemenea, 
nici indicațiile privind uti
lizarea intensă a bazelor și 
instalațiilor existente, in- 
cluzind la acest capitol și 
darea lor în folosință, pen
tru public, contra cost.

Ultimul aspect este cu 
atât mai de neînțeles, cu 
cît rezultatele obținute, 
pînă acum confirmă că 
centrele sportive și parcu
rile distractive cu activi
tate permanentă, puse la 
dispoziția cetățenilor con-

Capitală, in sezonul de 
vară, vin în cursul săptă- 
minii circa 3—4 000 de ti
neri, iar in zilele de dumi
nică numărul acestora a- 
junge la cea. 10 000—14 000. 
Deosebit de solicitate și 
rentabile s-au dovedit a fi 
și standurile de tir ; în u- 
nele orașe ele au adus a- 
nual venituri între 50 000 și 
100 000 de lei. De un inte
res remarcabil s-au bucu
rat și parcurile de distrac
ții. De pildă, parcul de dis
tracții „Luna Parc", care 
a funcționat în vara anului 
1970, în Piața Unirii din 
București, a adus zilnic ve
nituri de zeci de mii de 
lei.

Sint exemple care vor

besc de la sine, nu numai 
despre utilitatea socială a 
unor astfel de servicii pen
tru populație, dar și de 
succesul lor de public și fi
nanciar, Din păcate 
sînt, * ”, ‘ ’
ciuda hotăririlor, a indica
țiilor și normativelor exis
tente (și chiar a unor că
lătorii în străinătate... pen
tru studii și documentare).

Dar, mai este oare ne
cesar, In 1971, să demon
străm cu exemple nu nece
sitatea organizării unor 
experimente în speță, ci 
înființarea și dezvoltarea 
unor întreprinderi, a unei 
adevărate industrii a ser
viciilor de sport și agre
ment pentru populație ? 
Fără îndoială, că nu vor fi 
puțini reprezentanții insti
tuțiilor și organizațiilor cu 
atribuții, in acest domeniu, 
care să fie gata să ne răs
pundă printr-un nu cate
goric la această întrebare. 
Ba. mai mult chiar, se vor 
găsi desigur și oameni gata 
să furnizeze idei noi, docu
mentând negru pe alb că 
legile și normativele în vi
goare, îngăduie transpune
rea in viață a ideilor, a in
geniozității organizatorilor 
de parcuri de distracții și 
sport.

Și atunci ? Atunci, este 
necesar ca prestațiile de 
serviciu cu caracter de a- 
grement și sport să fie a- 
șezate la același nivel — 
ca importanță — cu cele
lalte destinate cetățenilor, 
făcindu-se astfel pasul de 
la înregistrarea literei le
gii, a solicitărilor cetățea
nului, la aplicarea lor, la 
satisfacerea acestor cerințe.

ele 
însă, singulare, în

Gh. VLĂDICA

lor financiare ale capitalismului con
temporan era clar că criza se „co
cea" de mai multă vreme, pentru 
simplul motiv că a ajuns o constantă 
a funcționării sistemului valutar oc- 

. cidental. Cu singura deosebire că u- 
neori ea este latentă, iar alteori iz
bucnește ca vîlvătaia unui incendiu, 
dezvăluind realități implacabile.

Una din manifestările internațio
nale recente care, surprinsă de seis
mografele extrem de sensibile ale 
speculatorilor, se pare că a contri
buit la declanșarea fazei acute a cri
zei. a fost reuniunea miniștrilor de 
finanțe ai țărilor membre ale Pieței 
comune, ținută zilele trecute la 
Hamburg. Obiectivul ei : examinarea 
situației economice și monetare din 
interiorul și exteriorul acestei orga
nizații vest-europene. Trimișii spe
ciali ai ziarelor occidentale au sub
liniat în corespondențele lor caracte
rul alarmant care a fost atribuit In 
cadrul reuniunii problemelor mone
tare actuale. în această privință, 
chiar și un ziar ponderat în aprecieri, 
cum este „LE MONDE", nu s-a pu
tut abține de la constatarea că, din 
punct de vedere monetar. Occidentul 
trăiește „într-o dezordine deosebit de 
profundă". Rînd pe rînd, interlocu
torii s-au arătat îngrijorați de modul 
cum evoluează situația monetară din 
țările respective, unde fenomenele de 
inflație capătă o acuitate tot mai 
pronunțată. în R.F.G., de exemplu, 
masa monetară a crescut în 1970 cu 
22 la sută, fără să fie justificată prîn- 
tr-o creștere corespunzătoare a activi
tății economice. Ministrul finanțelor 
din Olanda a arătat că inflația a șl în
ceput să se manifeste printr-o scă
dere a rentabilității întreprinderilor 
și o reducere paralelă a programelor 
de investiții. Din discuții a rezultat 
că acest fenomen este propriu, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, în 
toate țările din Piața comună. A- 
ceasta înseamnă că în țările Europei 
occidentale, inflația a depășit sta
diul în care, potrivit teoriilor mone
tare la modă, ar stimula activitatea 
productivă și circulația mărfurilor 
și a trecut în stadiul următor, în 
care ea are efecte nocive asupra 
producției, circulației monetare și. în 
mod deosebit, a puterii de cumpărări’.

Cu privire la geneza acestei 
tuatii. opinia care 
principalul factor 
constituie dolarul, 
ani, putini exnertî 
să-și închipuie că ... _ _ ___.
această monedă va compărea ca 
împricinată în fața forului țărilor 
vest-europene si că judecătorii ei o

Costin C. KIRIȚESCU 
doctor în economie

sî- 
predomină este că 
de dezechilibru îl 
Acum 15—20 de 
s-ar fi Încumetat 
va veni o zi cînd 

compărea 
forului

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Cu dragoste si prețuire, 
vă felicităm

iubite tovarășe Ceausescu!“/ A
(Urmare din pag. I)

delungată, multă sănătate si putere 
de muncă, pentru a vă putea înde
plini și în viitor sarcinile de înaltă 
răspundere ce v-au fost încredințate 
de partid și popor. în scopul propă
șirii și ridicării spre noi trepte de 
progres a scumpei noastre patrii, al 
fericirii și bunăstării poporului ro
mân.

în telegrama Biroului Comitetului 
județean Olt al P.C.R. se menționea
ză între altele : Vă încredințăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că adeziunea noastră totală la po
litica internă și externă, dragostea și 
stima ce vi le purtăm dumnea
voastră, conducătorul iubit și respec
tat al poporului, le vom dovedi prin 
fapte, prin munca stăruitoare pen
tru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile Congresulut 
al X-lea. Din toată inima, vă urăm 
multi ani de viață, muncă rodnică, 
închinată înfloririi continue a patriei 
noastre, cauzei socialismului, păcii 
și prieteniei între popoare.

îngăduiți-ne să ne alăturăm glasul 
nostru tuturor celor care cu acest 
prilej vă urează multă sănătate și 
fericire, viață rodnică și îndelunga
tă. spre binele și prosperitatea între
gului nostru partid și popor, se arată 
în telegrama Colectivului Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" din Iași. 
Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți talentul și energiile noastre 
pentru a sluji cu credință și devota
ment arta românească, contribuind 
la înflorirea continuă a culturii 
noastre socialiste.

în telegrama Uniunii Artiștilor 
Plastici se subliniază, intre altele : 
Vă asigurăm încă o dată că artiștii 
plastici își vor închina întreaga lor 
capacitate creatoare pentru slujirea 
unei arte care să fie expresia spiri
tuală a operei de edificare socialistă 
pe care o făurește poporul nostru,

sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui. a dumneavoastră, tovarășe se
cretar general.

Cu inimile pline de mîndrie, se 
spune în telegrama Unității militare 
01701-Pitești, întregul personal al 
unității vă urează sănătate și ani în
delungați in conducerea gloriosului 
nostru partid, a statului și a întregu
lui nostru popor. Ne angajăm să 
muncim cu perseverență pentru ob
ținerea unor rezultate mai bune pe 
șantierele economiei noastre națio
nale.

Noi, cei mai tineri cetățeni ai ju
dețului, se scrie în telegrama Con
siliului județean Dolj al organiza
ției pionierilor, vă rugăm să primiți 
cele mai sincere și calde felicitări, 
asigurindu-vă de hotărîrea noastră 
nestrămutată de a munci cu însu
flețire, pentru a deveni fii de nădej
de ai patriei noastre socialiste, 
luptători dirji pentru cauza Partidu
lui Comunist Român.

Membrii de partid, toți salariații 
I.A.S. Bucium, județul Iași, vă 
urează multă sănătate și putere de 
muncă in nobila dumneavoastră 
funcție de conducător al partidului 
și statului, spre binele și fericirea 
întregului popor. Ne angajăm ca in 
acest an să realizăm sarcinile de 
plan la toți indicatorii și să depășim 
producțiile planificate la struguri cu 
180 tone, la fructe cu 150 tone și să 
realizăm un beneficiu peste cel pla
nificat de peste 400 000 lei.

în numele țăranilor cooperatori 
din comuna Bâlțați, județul Iași, se 
arată în telegrama comitetului de 
partid și a consiliului de conduce
re, ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort in îndeplinirea tuturor 
sarcinilor ce ne revin în acțiunea de 
întărire și dezvoltare a C.A.P. din 
Bălțați, în felul acesta aducindu-ne 
contribuția la efortul general de edi
ficare a socialismului în scumpa 
noastră patrie.

(Agerpres)

(la Ateneul Român 
“ ” ' 20.

• Filarmonic* de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Pala
tului) : Concert de sonate. Inter
pretează — Alexandru Demetriad 
și Mihai Constantlnescu — 20.
• A.R.I.A, (în sala Teatrului „Ion

teatre
Creangă") : Sosesc diseară
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana Chi- 
rlța — 20; (sala Studio) : Cui 1-e 
frică de Virginia Woolf? — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul 
Studio) :
— 20.
• A.T.M. . 
sala Studio) : La Musica
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Bimbirică

„C. I. Nottara" (sala 
Ctnd Luna e albastră

actualitatea culturală
„Zilele filmului cehoslovac"

Astă seară, la cine
matograful „Capitol", 
are loc — sub auspi
ciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură 
și Artă — gala de 
deschidere a „Zilelor 
filmului din R.S. Ceho
slovacă" (10—13 mai), 
manifestare organizată 
cu prilejul semicente
narului Partidului Co
munist din Cehoslova
cia și al celei de a 
26-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei, 
în acest cadru, timp

de patru zile vor fi 
prezentate : Cheia — 
filmul galei de astă- 
seară — evocă activi
tatea ilegală a P.C. 
din Cehoslovacia in 
anii negri ai ocupației 
hitleriste, aducînd în 
prim plan eroismul și 
tăria morală a unui 
comunist (regia filmu
lui : Vladimir Cech) ; 
Pe cometă — întilnire 
cu personajele lui Ju
les Verne, in tălmăci
rea cinematografică ■

regizorului Karel Ze
man ; Reportaj cu 
ștreangul de git — film 
realizat după vibran
tele șl Înălțătoarele 
pagini ale eroului 
comunist Iulius Fu- 
cik (regia — Iaros- 
lav Balik) ; și — în 
ultima zi a acestei ma
nifestări cinematogra
fice — un film cu 
copii, dar nu numai 
pentru copii : Vulpile 
și șoriceii, realizat de 
Vera Plivova-Sim- 
kova.

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

La cinematograful 
„Patria" a început să 
ruleze, de sîmbătă, fil
mul Serata (scenariu] 
și regia — Malvina 
Urșianu) — a cărui 
premieră de gală a 
avut loc in cadrul 
„Zilelor filmului ro
mânesc".

în această sâptă- 
mînă, mai sînt pro
gramate în premieră 
filmele : Eu, Francisk 
Skorina — producție a 
cinematografiei sovie
tice, in regia lui Boris 
Stepanov, film închi

nat memoriei umanis
tului Skorina (1490— 
1541), cu Oleg Ian- 
kovski în rolul titu
lar ; Si caii se îm
pușcă, nu-l așa 1 — 
producție a studiouri
lor americane, in re
gla lui Sidney Pol
lack. după romanul lui 
Horace McCoy — o 
poveste amară, pe fun
dalul crizei economice 
din anii ’30 (cu Jane 
Fonda. Michael Sarra- 
zin) ; O floare și doi 
grădinari — producție

a studiourilor indiene 
in regia lui Devendra 
Goel — o istorie dra
matică la poalele Hi
malaiei, interpretată 
de Sadhana, Balraj 
Sahni ș.a. ; Gool ! — 
producție a cinemato
grafiei poloneze, In 
regia lui Stanislaw 
Jedryka, un film în 
centrul căruia se află 
membrii a două echipe 
de fotbal rivale, băieți 
în jurul vîrstei de 
15 ani (cu Jdsef Nal- 
berczak. Al. Fogiel 
etc.).

SCENA
• ASOCIAȚIA OAMENILOR DE 

ARTA DIN INSTITUTELE TEA
TRALE ȘI MUZICALE DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA 
— A.T.M. anunță în premieră o sea
ră de teatru cu Irina Răchițeanu și 
Constantin Codrescu in spectacolul 
„La Musica" de M. Duras (azi, 10 
mai, ora 20, la Sala Mică Studio a 
Filarmonicii „G. Enescu"),

• TEATRUL DE COMEDIE pre
zintă in premieră spectacolul cu 
piesa lui Dumitru Solomon : „Fata 
Morgana". Regia : Mihai Dimiu. 
Scenografia : Dan Nemțeanu. în dis
tribuție : Iurie Darie. Sanda Toma, 
Mircea Șeptilici, Vasilica Tastaman. 
Dem. Savu. C. Bâltărețu. Liliana 
Țicău și alții.
• TEATRUL .,MIHAI EMINESCU*

DIN BOTOȘANI a prezentat nu de
mult premiera : „Pasacaglia" de Ti
tus Popovici. Regia : Eugen Traian 
Bordușanu. Scenografia : Elena Buz
dugan.

ZILE DE TEATRU LA ARAD

între 15—19 mai vor avea loc la 
Arad, în cadrul Festivalului „PRI
MĂVARA ARĂDEANĂ - „Zilele 
dramaturgiei originale".

Vor participa : Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" Teatrul maghiar 
de stat din Timișoara, Teatrul de 
stat din Sibiu — secția germană și 
teatrul gazdă — Teatrul de stat din 
Arad.

■SM a'j

DIN SĂLILE 
DE CONCERT 

— Marți 11 mai, ora 20. ta Sala 
Studio a Ateneului putem asculta 
recitalul tinerei pianiste Marilena 
Dobrea Ilea, alcătuit din lucrări de 
Bach și recitalul flautistului Nico
lae Maxim.

— în ciclul „Muzica de orgă de-a 
lungul veacurilor", organistul bra
șovean Schlandt Eckart va susține 
un recital miercuri 12 mai, ora 20, 
la Ateneul Român.

— De curind s-a imprimat discul 
Renatei Vasilescu, tînără poetă, 
compozitoare și interpretă, în care 
autoarea tși prezintă cîteva dintre 
creațiile sale. „Ana Maria", „Flu
turii", „Doresc" sînt deja cunoscute 
iubitorilor muzicii ușoare.

Filme de 
scurt-metraj 

PE ECRANE
PRODUCȚII 

ALE STUDIOULUI 
AL. ȘAHI A

Buzești : Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In județul 
Prahova ; Vitan : Vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu in ju
dețul Ialomița ; Patria : După 
zece ani ; Capitol : Acest om 
minunat (Henri Coandă) ; Cen
tral : Septembrie la Pontul 
Euxin ; Grivița : Almanah știin
țific internațional ; Timpuri Noi: 
Evocări ; înfrățirea : Fata din 
Far-West ; Bucegi : Congresul 
celor cinci milioane ; Unirea : 
Muzeul de Artă al Academiei ; 
Lira : Ultima întoarcere ; Dru
mul Sării : Scurt circuit ; Pa
cea : Al cincilea concurs și fes
tival internațional „George E- 
nescu" ; Crîngași : Răpirea ; 
Floreasca; Ceramica de Cucu- 
teni ; Volga : Cerul meu, muzi
ca ; Viitorul : Orizont științific 
Nr. 2/71 ; Aurora : Victor Efti- 
miu își amintește ; Munca : La 
Babadag în coloritul toamnei ; 
Flacăra : Orizont științific
2/71 ; Arta : Cuprul ; Modern : 
Atelierul ; Rahova : Nunta..
Zamfirei ; Progresul : Semnul 
bradului.

PRODUCȚII 
. ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
Victoria : Iubirea cruciatului 

(R. P. Bulgaria) ; Doina : Pre
țul confortului (R. P. Ungară) ; 
Ferentari : Diavolul în biserică 
(R. P. Bulgaria) ; Gloria : Re
gatele Finn (R. P. Polonă) ; 
Moșilor : La ora 12 (R. S. Ceho
slovacă) ; Cosmos : Duminică în 
Bretania (R. S. Cehoslovacă).

...................................... ....

Sosirea unei delegații guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane

Duminică la amiază a sosit in Ca
pitală delegația guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane, con
dusă de dr. Kurt Fichtner, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții R. D. Germane în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică intre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană, care va participa 
la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele și persoanele care II înso
țesc au foșt salutați de Mihai Mari

nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne in comisie, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Grigore Bârgăoanu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentala 
de colaborare și cooperare economi
că și tehnică, de reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale.

Au fost prezenți dr. Hans Vosi, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea delegației militare române la Rabat
A sosit la Rabat delegația militară 

română condusă de general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, șeful Ma
relui Stat Major, care, la invitația 
guvernului marocan, va asista la 
manifestările ocazionate de cea de-a 
15-a aniversare a forțelor armate re
gale ale Marocului.

La sosire pe aeroportul Rabat-Sale, 
oaspetele a fost întimpinat de gene
ralul M. Hammou, comandantul Re
giunii I militare, și de alte persona
lități militare, precum și de ambasa
dorul României la Rabat.

(Agerpres)

Plecarea delegației comerciale australiene
După o scurtă vizită în țara noas

tră, duminică dimineața a părăsit 
Capitala delegația comercială austra
liană. condusă de W. J. Austen, pre
ședintele Asociației naționale de ex
portatori în domeniul metalurgiei.

în această perioadă oamenii de

afaceri australieni au avut o serie de 
întrevederi cu reprezentanți ai vieții 
de stat și economice românești, cu 
care prilej au fost discutate posibi
lități de dezvoltare și diversificare a 
relațiilor economice dintre România 
și Australia.

I

ț

10,00 Deschiderea emisiunii. Ecra
nul. Emisiune de informație 
și critică cinematografică.

10.30 Muzică populară interpretată 
de Valeria Colojoâră, Maria 
Cornescu și Ion Drăgoi (vi
oară).

18.30 Revista economică TV.
19,20 1001 de seri — emisiune 

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00

CO PH CELEI
DE-A 26-A ANIVERSARI 

A VICTORIEI ASUPRA 
FASCISMULUI

pen.

Fur-Film serial : Cavalerul 
tună (VI).
Emisiune-coneurs : Unul din 
doi. Transmisiune directă de 
la Suceava. Tema ; Romanul 
istoric românesc. Concurenți; 
Aura Bădillță — profesoară, 
Mircea Durian — tehnician, 
Examinator : Ion Mustață. 
Muzică ușoară cu Anda Călu- 
găreanu și formația Horia 
Moculescu.

21,30 Telejurnalul de noapte.
31.45 Fotbal ; R. D. Germană — Iu

goslavia (campionatul euro
pean). înregistrare de la 
Leipzig.

20,23
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versări a victoriei asupra fascismu
lui, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, V. I. Drozdenko, a de
pus duminică dimineață o coroană 
de flori la Monumentul eroilor so
vietici.

în întreaga țară au continuat du
minică manifestările consacrate a- 
niversării victoriei asupra fascismu

lui și Zilei independentei naționale 
a României.

FOTBAL: Etapa a XXII l-a

Marea surpriză s a produs la Timișoara
Răspuns pozitiv ! 

pentru... 
duminica viitoare

Fără îndoială, cei mai multi dintre 
noi, cei care am mers simbătă și du
minică la fotbal, am privit meciurile, 
gindindu-ne la ceea ce se va întim- 
pla duminica viitoare pe stadionul 
Slovan din Bratislava. în meciul Ce
hoslovacia—România, din cadrul gru
pei I a preliminariilor campiona
tului european.

Cum a arătat „unsprezecele” repre
zentativ in etapa a XXIII-a, evoluind 
disparat, la București, Bacău, Timi
șoara, Pitești, Cluj sau Brașov 1

înainte de a da un răspuns la în
trebarea de mai sus, sâ facem men
țiunea că starea terenurilor — după 
ploile care au căzut aproape toată 
săptămîna — a contribuit la disimu
larea formei sportive a selecționabi- 
lilor. Dar ploaie, teren dificil ar pu
tea fi și la Bratislava. Așa că...

Sîmbătă după-amiază, de pildă, la 
meciul Rapid—Progresul de cea mai 
mare atenție din partea specialiști
lor și publicului s-au bucurat Râdu- 
canu. Dan, Lupescu, Dumitru și 
Neagu. Lăsind la o parte faptul că 
urmărirea „in bloc" a selecționabili- 
lor de la Rapid ne-a evidențiat un 
lucru pe care altfel îl observăm mai 
greu — rapidiștii domină ca număr, 
la ora actuală, echipa reprezentativă 
— cei patru au corespuns. Dan reu
șind să se impună chiar cu strălu
cire. Fundașul central rapidist a ju
cat sobru și exact in toate interven
țiile, în ciuda terenului de extremă 
dificultate. De altfel, pornind de la 
starea terenurilor, trebuie să subli
niem că lucrul principal pe care ni 
l-a arătat etapa de ieri și alaltăieri, 
în ce-i privește pe selecționabili în 
ansamblu, constă în aceea că aproa
pe toți se prezintă într-o formă fizi
că bună, care le permite să acțione
ze pe toată durata meciului cu luci
ditate, valorificînd cunoștințele teh
nice și tactice pe care le au. Scriind 
acest lucru, ne referim, în egală mă
sură. la Sătmăreanu, Dinu, Anca, 
Dan, Lucescu, Dembrovschi sau Du- 
mltrache. De fapt, starea fizică a ju
cătorilor din lot este. în prezent, 
problema-cheie a antrenorilor. De alt
fel, este singurul factor variabil în a- 
ceastă echipă națională, cu cea mai 
stabilă formație și idee de joc din 
ultimii ani. Or, sub acest unghi, etapa 
a XXIÎI-a a dat un răspuns pozitiv 
pentru... duminica viitoare. înainte 
de a incheia, iată formația pe care 
antrenorul Angelo Niculescu Inten
ționează să o alinieze la Bratislava : 
Răducanu — Sătmăreanu. Dinu. Dan, 
Mocanu — Dumitru, Anca — Neagu, 
Dembrovschi, Dumitrache, Lucescu.

Valentin PAUNESCU
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CRONICI TELEGRAFICE
• DINAMO—STEAUA 1—0 (1—0). Deși terenul de joc — pe stadionul 

„Republicii" — s-a prezentat in condiții dintre cele mai nepotrivite pentru 
fotbal (noroi, băltoace), echipele au furnizat un joc atractiv, de luptă dirză, 
cu destule faze de bun nivel tehnic. în min. 17, Dinamo ia conducerea (și 
în cele din urmă va ciștiga), prin golul inserts de Sălceanu.

• C.F.R. TIMIȘOARA—U.T.A. 2—0 (0—0). Fără discuție, este vorba de 
marea surpriză a etapei. Fotbaliștii arădeni, deținători ai titlului de cam
pioni, au părăsit terenul invinși de o echipă ca și sortită retrogradării. După 
ce s-a apărat excelent o repriză, echipa antrenată de Macri s-a impus ca
tegoric, înscriind două goluri prin Floareș (min. 60) și Periatu (min. 68).

• STEAGUL ROȘU—PETROLUL 2—0 (1—0). Cu o lovitură liberă, pre
cis executată de la circa 18 m, brașovenii au luat conducerea in min. 17 (au
torul golului : Pescaru). Pioieștcnii au efectuat după pauză unele schimbări 
in formație cu gindul de a egala măcar. Tot gazdele însă s-au impus, mă
rind avantajul la 2—0 (prin golul inserts de Gybrfi).

• S. C.. BACĂU—FARUL 2—1 (0—0). Meciul s-a Jucat de fapt in re
priza secundă. Gazdele și-au asigurat un avans de două goluri in interval 
de un minut ; Pană (min. 51) și apoi Rugiubei (min. 52) au șutat imparabil, 
din poziții extrem de favorabile. Oaspeții au redus din handicap prin Ologu 
(min. 72).

• F. C. ARGEȘ—JIUL 1—0 (0—0). Cu toate insistențele, cu toate încu
rajările „lansate" de galeria proprie, echipa locală nu a putut să concreti
zeze dccit aproape de finalul meciului ; in min. 80, Frățilă a înscris un gol 
extrem de valoros pentru F. C. Argeș, dar și extrem de „apăsător" pen
tru Jiul.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—POLITEHNICA 1—0 (1—0). Un singur 
gol lc-a fost de ajuns craiovenilor pentru a-și asigura victoria în dauna ie
șenilor. Autorul golului : Niță (min. 25). Ocazii ratate : Incze IV, Bălan, Cu- 
perman.

• UNIVERSITATEA CLUJ—C.F.R. CLUJ 1—1 (1—0). Echipa studenților 
a fost destul de „operativă" ; după numai 5 minute, au luat conducerea prin 
golul înscris de Dorin Mocanu. Desigur, ceferiștii nu s-au considerat invinși 
la primirea acestui gol și, după lungi incercări ce păreau sortite în întregime 
eșecului, egalează cind mai rămăseseră de jucat doar două minute. A fost 
intr-adevăr vorba de o greșeală a portarului studenților care a faultat în ca
reu un atacant advers. Lovitura de la 11 m a fost bine executată de Cojocaru 
și... 1—1.

• RAPID—PROGRESUL 1—0 (1—0), Autorul golului j Neagu (min. 82) — 
partida a avut loc simbătă după-amiază.

CLASAMENTUL
Dlnamo 23 12 6 5 37—18 30
Ranid 23 10 10 3 25—14 30
U.T.A. 23 11 4 8 32—25 26
Farul 23 10 6 7 33—32 26
Steaua 23 9 7 7 30—24 25
Petrolul 23 9 7 7 26—25 25
U. Craiova 23 10 5 8 19—18 25
Steagul roșu 33 10 5 8 18-18 25
Politehnica 23 10 4 9 35—29 24
U. Cluj 23 8 6 9 22—22 22
F.C. Argeș 23 8 6 9 30—30 22
S.C Bacău 23 9 3 12 28—33 2(1
C.F.R. Cluj 23 7 6 10 27—36 2!)
Jiul 23 8 3 12 19-26 19
Progresul 23 6 5 1? 19—28 17
C.F.R. Timișoara 23 5 3 16 15—37 12

ETAPA VIITOARE
(22 mai)

U.T.A.—Dinamo, Farul—F. C. Ar
geș, Steaua—Universitatea Craiova, 
Universitatea Cluj—S. C. Bacău, Ra
pid—C.F.R. Timișoara, Politehnica 
Iași—C.F.R. Cluj, Jiul—Steagul roșu, 
Petrolul—Progresul.

DIVIZIA B
Seria I. Șantierul Naval Oltenița— 

Politehnica Galați 2—1 ; Metrom 
Brașov — Portul Constanța 0—0 ; 
F. C. Galați — Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—0 ; Progresul Brăila — 
Flacăra Moreni 4—1 ; Sportul stu
dențesc București — Știința Ba
cău 3—2 , C.F.R. Pașcani — Dunărea 
Giurgiu 1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Metalul Tirgoviște 2—1 : Poiana Cîm- 
pina — Metalul București 2—1.

în clasament, după 24 de etape, 
continuă să conducă A.S.A. Tg. Mu
reș (36 puncte).

Scria a Il-a. U. M. Timișoara — 
C.S.M. ■ Sibiu 3—0 ; Gaz Metan Me
diaș — C.F.R. Arad 1—0 ; Electro- 
putere Craiova—Crișu! Oradea 0—1 ; 
Olimpia Oradea — Minerul Anina 
2—0 ; Minerul Baia Mare — Gloria 
Bistrița 4—0 : Olimpia Sat'i ■ ■••e — 
Politehnica Timișoara 1—1 ; Vago
nul Arad — Corvinttl Hunedoara 
0—0 ; C.S.M. Reșița — Metalurgistul 
Cugir 2—1.

După 24 de etape, același lider — 
Crișui Oradea (36 puncte).

Baschet la sala 
Floreasca

Timp de trei zile s-a desfășurat la 
sala Floreasca turneul final al cam
pionatului feminin de baschet. Poli
tehnica București, care devenise 
campioană Înainte de acest turneu, 
n-a confirmat insă așteptările. Bas
chetbalistele de la Politehnica s-au 
prezentat nepregătite, considerînd 
probabil o simplă formalitate jocu
rile pe care le mal aveau de dispu
tat... Și așa Politehnica a părăsit 
terenul învinsă și de I.E.F.S. (68—70) 
și de Rapid (69—70)

Partida dintre I.E.F.S. și Rapid, 
care decidea ocupanta locului doi in 
clasamentul final, s-a ridicat la înăl
țimea unui adevărat derbi. Studen
tele. pregătite de prof. Ion Nlcolau, 
au evoluat excelent in prima repri
ză, conducînd la diferențe aprecia
bile și Încheind Ia pauză cu un 
avantaj de 22 puncte (45—23). în 
continuare ( a putut fi vizionată o 
adevărată cursă de urmărire a fe
roviarelor, care au reușit să se apro
pie în minutul 36 la numai 7 puncte 
(48—53). Finalul jocului a aparținut 
insă studentelor, care au obținut o 
victorie de prestigiu cu scorul de 
63—52 și totodată și un merituos loc 
secund. S-au remarcat de la I.E.F.S. : 
Tita (23 p), Popov (15 p), Iftimie 
(10 p), iar de la Rapid : Nicola 
(16 p) și Suliman (14 p). în urma 
acestor rezultate, primele patru cla
sate sînt : 1. Politehnica, 56 p ;
2. I.E.F.S. 55 p ; 3. Rapid 54 p ; 4. 
Crișui Oradea 44 p.

în încheierea programului baschet- 
balistlc, echipa națională masculină 
a României, in cadrul ultimelor eta
pe de pregătire pentru turneul de 
calificare de la Katowice, a intîlnit 
formația Albaniei. După o partidă 
extrem de echilibrată, de un nivel 
tehnic satisfăcător, baschetbaliștii 
români au obținut o victorie dificilă 
cu scorul de 69—63 (30—28). De
menționat că antrenorul prof. Dan 
Niculescu a rulat întreg lotul aflat 
la dispoziție. Partida revanșă se va 
disputa tot la sala Floreasca, astă 
seară, începind cu orele 18,30.

Valentin ALBULESCU

A
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TENISMANII ROMÂNI 
DOMINĂ TURNEUL 

DE LA MADRID
Finala probei de simplu a turneu 

Iu; internațional de tenis de la Ma- 
> I seva disputa intre jucătorii

ini Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
c.ire au dominat autoritar acest con
curs. în semifinale, Ilie Năstase l-a 
wins cu 6—4. 6—3. 8—6 pe austra

lianul Martin Mulligan, iar Țiriac 
l-a eliminat, tot în trei saturi, 6—1,

Rapidisîul Gabriel Pometcu l-a învins mai greu pe „bătăiosul” Octavian 
Amăzăroaie decit pe Gîju. în fotografie : la un croșeu al adversarului, 
Pometcu va răspunde printr-un upercut. Lui Gabriel Pometcu i s-a decer
nat „Lupoaica ae bronz", trofeu oferit de federația italiană celui mai bun 

boxer al campionatelor române
Foto : S. Cristian

Noii campioni ne vor reprezenta 
la campionatele europene

Ieri, la sediu! Federației de box a 
avut loc o consfătuire asupra com
poziției lotului reprezentativ român 
pentru apropiatele campionate euro
pene de la Madrid. La reuniune au 
luat parte membrii colegiului cen
tral de antrenori. tehnicieni din 
București și din țară, medici și zia
riști.

După discuțiile purtate de nume
roși participant! la consfătuire, s-a 
decis să se supună spre ratificare 
biroului F.R.B. o echipă reprezenta
tivă formată din cei 11 proaspeți 
campioni. S-a ajuns, prin urmare, 
la o hotărîre identică cu aceea adop
tată de o consfătuire similară ce 
fusese organizată în primăvara anu
lui 1969, după terminarea campio
natelor naționale și înaintea începe
rii pregătirilor propriu-zise pentru 
„europenele" din acel an.

Singura problemă in suspensie a

CÎTEVA RÎNDURI
8—4, 6—1, pe vest-germanul Elschen- 
broich, care in „sferturi" il intrecu- 
se pe Manuel Santana.

Tenlsmanii români vor disputa și 
finala probei de dublu, avînd ca ad
versari pe brazilienii Koch și Man- 
darino. în semifinale, Năstase și 
Țiriac au Învins cu 6—1, 6—4 pere
chea Frdhling, McManus (S.U.A.).

LUPTE. - în ultima zi a turneu
lui internațional de lupte greco- 
romane de la Kislovodsk, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 7,5—1,5 puncte 

rămas aceea de la categoria mijlo- 
cie-micâ, unde titlul național a 
fost atribuit lui Gyorfi prin nepre- 
zentarea, din motive medicale, a lui 
Ion Covaci. Medicul lotului, P. Ra
dovici, a fost de părere că Ion Co
vaci este recuperabil în trei săptă- 
mini, iar consfătuirea s-a declarat 
de acord să accepte în acest caz o 
eventuală contracandidatură la cate
goria mijlocle-micâ.

în ordinea categoriilor, ceilalți 
zece campioni pentru care nu e- 
xistă pînă acum contracandidat ta 
deplasarea Ia compionatele europene 
sînt ; Aurel Mihal (Farul), Constan
tin Gruescu (Steaua) Aurel Dumi
trescu (Steaua), Gabriel Pometcu 
(Rapid), Antonio Vasile (Dinamo), 
Paul Dobrescu (Dinamo), Victor Sil- 
berman (Steaua). Alee Năstac 
(Steaua), Ion Monea (Dinamo), Ion 
Aiexe (Dinamb).

formația Poloniei și cu 5,5—3,5 punc
te pe cea a României.

ȘAH. - Partidele din runda a 
doua a turneului interzonal feminin 
de șah de la Ohrid (Iugoslavia) 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Ivanka — R. Iovanovici 1—0 ; 
Aleksandria — Belamarici 1—0 ; Ko- 
nopleva — Carph 1—0 ; Vreeken — 
Baumstark remiză ; Stadler — K. 
Jovanovici remiză. Elisabeta Polihro- 
niade a întrerupt in dezavantaj ma
terial partida cu Lazarevici.

La casele de cultură din Cimpina, 
Tirgoviște, Buzău, Breaza. Comarnic, 
Sinaia. Găești, Pucioasa, Rm. Sărat, 
la casele armatei din Ploiești și Bu
zău. precum și la căminele culturale 
din peste 200 de localități rurale au 
avut loc programe cultural-artistice 
dedicate acestor evenimente. De a- 
semenea, peste 5 000 de elevi și pio
nieri din Ploiești și alte localități 
prahovene au făcut excursii la mo
numentele istorice de pe Valea Pra
hovei.

Numeroși locuitori ai municipiului 
Craiova s-au intîlnit la Casa armatei 
din localitate cu generalul maior în 
rezervă Teodor Grigoriu, veteran al 
primului război mondial, care a vor
bit despre cea de-a 26-a aniversare 
a victoriei asupra fascismului, des
pre semnificația sărbătoririi Zilei 
independenței de stat a României, 
în aceeași zi. săteni din aproximativ 
60 de localități ale județului au luat 
parte Ia diferite serbări dedicate zi
lei de 9 Mai. /

La monumentele istorice din Mi- 
răslău, Cîmpia Libertății, de la Blaj 
și la obeliscul lui Horia, Cloșca și 
Crișan din Alba Iulia s-au desfă
șurat festivaluri de poezie și cintece 
patriotice la care și-au dat concursul 
un mare număr de uteciști și pionieri, 
în semn de cinstire a memoriei celor 
care și-au jertfit viata pentru liber
tatea neamului și a patriei noastre, 
organizații de tineret, pionieri și elevi 
au făcut excursii la monumentele 
istorice de la Alba Iulia și din alte 
localități ale județului.

La Brăila, fn cadrul unei întilnirl 
cu tineri din oraș generalul-maior 
în rezervă Nistor Teodorescu a po
vestit fapte de vitejie și eroism ale 
militarilor români în luptele pentru 
libertate și independenta patriei.

După-amiază, locotenent colonel 
Ion Cazan, a vorbit despre contri
buția României la războiul antihitle
rist, despre rolul de factor hotăritor 
în mobilizarea tuturor forțelor po
porului român la lupta pentru zdro
birea definitivă a fascismului ger
man, pe care l-a avut P.C.R.

Manifestări consacrate acelorași 
evenimente au avut loc șl In unită
țile forțelor noastre armate. La clu
burile ostașilor și la casele armatet 
au fost evocate fapte de eroism să- 
virșite in războiul pentru cucerirea 
independenței de stat a țării și în 
luptele împotriva cotropitorilor fas
ciști. Ofițeri și generali au făcut 
expuneri despre contribuția adusă de 
armata și poporul român la infrîn- 
gerea imperiului otoman, rolul Româ
niei in zdrobirea mașinii de război 
hitleriste, aportul altor popoare la 
obținerea victoriei asupra Germa
niei naziste. Veterani ai războiului 
antifascist s-au Intîlnit cu militari in 
termen, subofițeri, maiștri militari 
și ofițeri.

TÎRGU JIU (corespondentul „Scîn- 
teii", Mihail Dumitrescu). — Ziua 
Victoriei a prilejuit și la’ Tirgu Jiu 
o impresionantă manifestare închi
nată eroilor patriei. Pionieri, gărzi 
patriotice, muncitori șj funcționari 
au adus un cald omagiu celor ce 
și-au jertfit viața pentru libertatea 
și independenta României. La monu
mentul Ecaterinei Teodoroiu și al lui 
Tudor Vladimirescu din centrul orașu
lui coroanele de flori împodobite cu 
tricolorul patriei au fost străjuite de 
gărzi ale pionierilor și ostașilor. A- 
poi întreg cortegiul s-a îndreptat 
către cimitirul eroilor unde în a- 
celași semn de omagiu și recunoș- 
t’nță de'egațîi ale diferitelor orga
nizații de masă, instituții și între
prinderi au depus coroane de flori.

I
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Mesaje de salut adresate partidului nostru
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român, vă adre

săm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor mun
cii români, salutările noastre frățești și cele mai bune urări în lupta pentru con
strucția socialistă a țării, pentru întărirea dictaturii proletariatului și apărarea Româ
niei socialiste.

Crearea Partidului Comunist Român acum 50 de ani a marcat un eveniment 
de mare însemnătate Istorică pentru clasa muncitoare și poporul român. Partidul 
Comunist a condus masele muncitoare la lupta pentru eliberare socială și națională 
realizată prin victoria de la 23 August 1944.

Comuniștii și poporul albanez se bucură sincer de succesele dobîndite de po
porul român frate după eliberare și instaurarea puterii populare sub conducerea 
Partidului Comunist Român pe calea edificării socialismului. Noi dorim din toată 
inima comuniștilor, muncitorilor, țăranilor cooperatori și întregului popor român 
frate noi și mai mari succese în eforturile lor pentru înflorirea și consolidarea mul
tilaterală a României socialiste.

Ne exprimăm convingerea că cele două popoare ale noastre, legate printr-o 
veche prietenie frățească, vor fi și în viitor umăr la umăr în lupta împotriva im
perialismului, în frunte cu imperialismul american, împotriva revizionismului și îm
potriva tuturor dușmanilor socialismului, libertății și independenței popoarelor și 
țărilor noastre.

ENVER HODJA
Primsecretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania 
Tirana, 7 mal 1971.

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul cele! de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român 
am plăcuta misiune ca în numele poporului congolez al Partidului Congolez al 
Muncii și în numele meu personal să transmit cele mai vii și călduroase felici
tări poporului și Partidului Comunist Român.

Experiența ceTor 50 de ani de luptă a glorisului dumneavoastră partid con
stituie o mare contribuție la lupta pe care o desfășoară Partidul Congolez al 
Muncii.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre cele două țări și partide ale 
noastre vor continua să se dezvolte și să se consolideze tot mai mult în interesul 
coeziunii sistemului socialist mondial și al triumfului socialismului în lume.

Rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea celei mai înalte consi- 
derațiuni.

COMANDANTUL MARIEN N'GOUABI
Președintele Republicii Populare Congo 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comu
nist Român, vă rugăm să primiți salutările noastre cele mai călduroase și urări 
sincere de noi succese pentru a ajunge pe noi culmi ale progresului, depășindu-le 
pe cele atinse deja de poporul român.

CARLOS ALTAMIRANO
r ■ Secretar general

al Partidului Socialist din Chile

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român frățesc, 
Comitetul Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL) 
vă felicită călduros și vă urează din toată inima mari realizări în activitatea pe 
care partidul și poporul român o desfășoară pentru construirea socialismului.

EZEKIAS PAPAIOANU
Secretar general 

al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul semicentenarului creării Partidului Comunist Român vă trans
mitem felicitări frățești și vă urăm succese tot mai mari în construcția socia
lismului și în lupta pentru unitatea mișcării comuniste internaționale.

PARTIDUL COMUNIST DIN COLUMBIA

SECRETARULUI GENERAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 

Partidul Socialist din Japonia transmite secretarului general Nicolae Ceaușescu, 
membrilor de partid și întregului popor român felicitări și urări cordiale.

Partidul Socialist din Japonia dă o înaltă apreciere marilor dumneavoastră 
realizări în construirea socialismului, precum și contribuției pe care o aduceți la 
pacea lumii șt progresul forțelor socialiste internaționale. în prezent, cînd imperia
liștii S.U.A. și colaboratorii lor încearcă să creeze încordare și să escaladeze răz
boaiele din Asia, Orientul Mijlociu și din alte părți ale lumii, partidul meu își ex
primă hotărîrea fermă de a sprijini lupta dreaptă a popoarelor din Indochina, a 
țărilor arabe și a forțelor socialiste, împotriva războiului agresiv dus de S.U.A. și 
de a lupta împotriva expansiunii imperialismului japonez și a reînvierii milita
rismului.

Ne reafirmăm solidaritatea noastră frățească cu poporul dumneavoastră și vă 
urăm succes în activitatea multilaterală de construire a socialismului și de dezvol
tare a partidului dv., pentru progresul continuu și solidaritatea forțelor socialiste 
Internaționale.

TOMOMI NARITA
Președintele Partidului Socialist 

din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimați tovarăși,
La 8 mai. Partidul Comunist Român aniversează 50 de ani de existență. 

Cunoaștem lupta șa grea împotriva vechilor regimuri burghezo-moșierești, împo
triva hitlerismului și pentru eliberarea țării. Cunoaștem marile sale eforturi pentru 
edificarea socialismului și măsurile adoptate pentru aplicarea revoluției tehnico- 
științifice în dezvoltarea societății socialiste. Am urmărit cu interes efortul dum
neavoastră de a ține sus steagul internaționalismului proletar, împreună cu afir
marea independenței naționale și a independenței partidului, în conformitate cu 
principiile leniniste.

Remarcăm cu plăcere coincidența dintre partidele noastre, în ceea ce pri
vește orientarea și activitatea pentru lărgirea și ridicarea unității comuniste inter
naționale.

Partidul Comunist Mexican transmite, prin intermediul meu. Partidului 
Comunist Român frățesc, felicitările sale afectuoase, cu prjlejul celor 50 de ani 
de existență, urîndu-i succese tot mai mari. /

Transmit prin intermediul dumneavoastră, un salut foarte cordial tuturor 
comuniștilor români, din partea comuniștilor mexicani.

VALENTIN CAMPA
Prezidiului Comitetului Central 

al Partidului Comunist Mexican

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Romăn

Domnule secretar general,

Date fiind relațiile cordiale care există între Partidul Comunist Român șl 
Partidul Socialist Belgian, vă adresăm cele mai sincere felicitări cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a partidului dumneavoastră.

Dacă am ales căi diferite ca urmare a împrejurărilor istorice, relațiile care 
s-au manifestat în ultimii ani sînt de natură să favorizeze eforturile noastre comune 
pentru asigurarea păcii în lume.

EDMOND LEBURTON, JOS VAN EYNDE
Președinți ai Partidului Socialist Belgian

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele mllitanților Comitetului Director al Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei am onoarea să vă transmit felicitări călduroase cu ocazia aniver
sării creării Partidului Comunist Român.

Urez succes deplin în înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate în 
țara dumneavoastră.

Primiți înalta noastră considerațiune.
Cu salutări cordiale,

DR. AGOSTINHO NETO 
Președintele Mișcării Populare 

pentru Eliberarea Angolei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Romăn

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Național al Partidului Comunist din Statele Unite ale 

Americii vă transmitem salutări cordiale și expresia solidarității noastre frățești 
cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român.

Realizările materiale și spirituale ale poporului român constituie un element 
în plus al forței de atracție pe care socialismul o are asupra oamenilor muncii, din 
lumea capitalistă. Realizările României socialiste sînt totodată legate de raporturile 
de internaționalism care unesc muncitorii din lumea întreagă în lupta împotriva 
imperialismului mondial, inamicul comun al umanității.

Chezășia unității clasei muncitoare internaționale și a forțelor antiimperia- 
tiste o constituie trăinicia legăturilor frățești care unesc comunitatea țărilor socia
liste și partidele comuniste între ele.

Fie ca succesele partidului dumneavoastră să adauge noi dimensiuni forței 
mereu crescînde a mișcării clasei muncitoare mondiale și procesului revoluționar 
internațional călăuzite de înțelepciunea marxism-leninismului.

Cu salutări tovărășești,

HENRY WINSTON
Președinte national

GUS HALL
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor austrieci, adresăm Partidului Comunist Român, cu pri

lejul celei de-a 50-a aniversări a creării sale, salutări frățești.
Partidul Comunist Român are o istorie glorioasă a luptei pentru interesele so

ciale și naționale ale poporului român. El și-a dovedit fidelitatea față de cauza clasei 
muncitoare, în condiții grele. Mulți conducători, militanți și membri ai partidului 
s-au format în școala aspră a ilegalității, au stat în închisorile guvernului fascist.

între partidele noastre există de mult timp relații strînse, prietenești, bazate 
pe principiile elaborate de Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești de la 
Moscova.

Dorim partidului dumneavoastră și întregului popor român și pe mai departe 
mult succes în construirea socialismului, în dezvoltarea continuă a economiei, în 
ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii și lărgirea democrației 
socfkliste corespunzător particularităților naționale ale României și întăririi relațiilor 
cu comunitatea statelor socialiste pe baza internaționalismului socialist.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român, vă trans
mitem caldele noastre salutări frățești și vă urăm succes in munca dumneavoastră 
activă pentru pace, socialism și solidaritate internațională.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI DE STÎNGA-COMUNIȘTII DIN SUEDIA

CĂTRE COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Partidul Comunist din Martinica are plăcerea să transmită Partidului Comu

nist Român felicitările sale tovărășești cu prilejul celei de-a 50-a aniversări.
Partidul Comunist Român s-a situat în avangarda poporului român în lupta 

împotriva orinduirii capitaliste și a monarhiei reacționare, împotriva dictaturii fas
ciste. Ca partid al celor ce muncesc, el s-a afirmat, grație combativității și sacrifi
ciilor militahților și conducătorilor săi, ca forță conducătoare a mișcării revoluționare 
din România.

Poporul român, cu ajutorul internaționalist al Uniunii Sovietice, a înlăturat regi
mul fascist și a instaurat democrația populară. Sub conducerea dumneavoastră, 
România a repurtat succese Imense în edificarea socialismului. In cîțiva ani, dumnea
voastră ați transformat o țară înapoiată într-una industrial-agrară ce se dezvoltă 
într-un ritm rapid și asigură locuitorilor săi un nivel de trai ce se îmbunătățește 
continuu. înfățișarea României s-a schimbat complet. Dumneavoastră ați contribuit 
astfel la creșterea forței de atracție a socialismului pe plan mondial.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi și mari succese în înfăptuirea rapidă a etapei so
cialismului dezvoltat. Dorim să se întărească cooperarea și unitatea dintre țările 
socialiste pe baza internaționalismului proletar, întrucît sistemul socialist constituie 
forța principală a mișcării revoluționare mondiale. Dorim ca Partidul Comunist 
Român să-și aducă și în viitor contribuția la sprijinirea popoarelor asuprite, a po
poarelor care luptă împotriva imperialismului. Dorim să se dezvolte relațiile tovără
șești dintre cele două partide ale noastre.

Trăiască Partidul Comunist Român 1
Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale pe baza marxism-leninismului 

și a internaționalismului proletar !
Trăiască România Socialistă 1

Pentru Comitetul Central
al Partidului Comunist din Martinica

A. NICOLAS
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 
Prezidiul Partidului Comunist German vă transmite salutări frățești.

Transformarea Partidului Socialist într-un partid comunist, Partidul Comu
nist Român, este unul din cele mai importante evenimente din istoria mișcării mun
citorești din România ; n-a fost o chestiune de simplă schimbare a numelui, ci de 
respingere conștientă a politicii oportuniste și reformiste a conducătorilor Partidu
lui Social-Democrat din România.

Cînd România a fost împinsă în brațele imperialismului german și în războ
iul împotriva Uniunii Sovietice, comuniștii români s-au situat în primele rînduri 
ale mișcării de rezistență antifasciste și ale luptei de partizani. Este meritul istoric 
al Partidului Comunist Român că, după înfrîngerea fascismului german, datorată in 
primul rînd luptei eroice a Uniunii Sovietice, el a răsturnat împreună cu celelalte 
forțe antifasciste dictatura fascistă din România și a început construcția democra
tică și socialistă.

Succesele obținute în înfrîngerea unei societăți burgheze cu puternice rămă
șițe feudale și în construirea socialismului demonstrează o dată în plus forța și ca
pacitățile creatoare ale clasei muncitoare, atunci cînd ea este condusă de un partid 
comunist, care promovează politica sa pe baza învățăturii lui Marx, Engels și Lenin.

Comuniștii din R.F.G., unde și acum capitalul destinat înarmărilor și cel mo
nopolist, vinovat de fascism și războaie mondiale, are influență hotărîtoare asupra 
statului și societății, urează tuturor membrilor Partidului Comunist Român noi 
succese în construirea socialismului.

Puteți fi convinși că noi vom continua și intensifica lupta noastră împotriva 
imperialismului german pentru ca niciodată să nu mai pornească un război de pe 
pămîntul german.

Partidul nostru își va aduce contribuția, în spiritul programului de luptă an- 
tlimperialist al Consfătuirii de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, 
pentru a impune cauza păcii, democrației și socialismului împotriva cercurilor agre
sive de dreapta din țara noastră.

Cu salut socialist,

KURT BACHMANN
Președintele P. C. German

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Scumpi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist 

Român vă transmitem un cald și frățesc salut de luptă. Cu ocazia acestei mari 
sărbători, felicităm pe toți comuniștii, clasa muncitoare și toți oamenii muncii 
din țara dumneavoastră.

Prietenia indestructibilă cu partidul lui Lenin, Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, și cu țările comunității statelor socialiste din care face parte și țara 
dumneavoastră, constituie garanția tuturor victoriilor și succeselor omenirii progre
siste în lupta împotriva imperialismului, pentru cauza păcii, înțelegerii între 
popoare și progresului social.

Cucerirea noastră cea mai mare o constituie existența comunității statelor 
socialiste. Coeziunea și creșterea acesteia dă clasei muncitoare din toate țările o 
perspectivă plină de victorii și înaripează toate mișcările progresiste din lume.

Vă mulțumim, scumpi tovarăși, pentru solidaritatea proletară pe care ați 
manifestat-o față de lupta noastră. Urăm partidului dumneavoastră, întregului 
popor român noi mari succese în construcția socialismului, in întărirea continuă a 
unității mișcării comuniste mondiale în spiritul marxism-leninismului.

Cu salutări comuniste,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GERMANIA

MAX REIMANN
Prim-secretar

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Adresăm Partidului Comunist Rpmân, care-și sărbătorește cea de-a 50-a ani
versare, cele mai bune urări de succes în activitatea sa dedicată unei vieți mai bune 
a poporului român, pentru pace și înțelegere între popoarele lumii.

UNIUNEA DEMOCRATICĂ A POPORULUI FINLANDEZ

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN LUPTĂTOR

Un salut tovărășesc !
Folosim ocazia aniversării a 50 de ani de la crearea partidului dumnea

voastră luptător, Partidul Comunist Român, pentru a vă adresa, în numele Parti
dului Democrat al Kurdistanului din Irak și al președintelui său combatant, 
Mustafa Al-Barzani, cele mai călduroase salutări și urări de succes în toată acti
vitatea dv. pusă în slujba poporului român prieten, a popoarelor lumii care luptă 
împotriva imperialismului, pentru pacea mondială.

Partidul nostru acordă o înaltă apreciere luptei con ;cvente pe care a dus-o 
și o duce partidul dv. pentru progresul multilateral al țării sale, pentru construi
rea socialismului și făurirea unei vieți demne și prospere a poporului.

Partidul Democrat al Kurdistanului avînd în frunte pe conducătorul său, 
Al-Barzani, a luptat îndelung pentru drepturile naționale și democratice ale 
poporului nostru kurd. Strădaniile sale au fost încununate de succese prin acor
dul de pace semnat la 11 martie 1970 cu Partidul Socialist al Renașterii Arabe 
(BAAS), acord care a stabilit garantarea exercitării de către poporul nostru a 
dreptului lui la autonomie în cadrul Republicii Irak și întărirea unității naționale 
In Irak. Noi acționăm cu sinceritate pentru traducerea acestor lucruri în viață în 
litera și spiritul lor.

Salutăm încă o dată aniversarea pe care dv. o sărbătoriți, dorindu-vă noi 
succese.

BIROUL POLITIC AL P. D. K.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări de la crearea Partidului Comunist 

Român, Comitetul Centțal al Partidului Comunist Libanez vă exprimă cele mai 
sincere salutări și vă urează cele mai mari succese în edificarea noii societăți.

Crearea Partidului Comunist Român în urmă cu 50 de ani, la 8 mai 1921, 
■ constituit un eveniment istoric in viața clasei muncitoare din România, în 
viața întregului popor român.

Comuniștii români au dus o luptă dură și plină de abnegație, îndeosebi 
în perioada anilor 1924—1944, pentru apărarea intereselor celor ce muncesc, pen
tru libertatea și independența țării, împotriva fascismului și ocupației naziste. 
Insurecția armată, răsturnarea dictaturii militaro-fasciste în august 1944, spri
jinită de victoria strălucită a armatei sovietice asupra trupelor naziste și insta
urare- democrației populare in România au situat România pe calea progresu
lui ș socialismului.

-mirile realizări in edificarea societății socialiste în România, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, reprezintă o contribuție importantă în lupta 
tuturor popoarelor pentru libertate, progres, socialism și pace.

Comitetul Central al Partidului Comunist Libanez folosește ocazia celei 
de-a 50-a aniversări a partidului dv. pentru a afirma încă o dată voința sa de. 
a depune toate eforturile pentru întărirea prieteniei între cele do-ă popoare ale 
noastre, pentru consolidarea relațiilor între partidele noastre, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, în interesul luptei noastre comun» 
împotriva imperialismului, pentru libertate, progres, pentru socialism și pace.

Trăiască prietenia între cele două popoare — libanez și român, între 
Partidul Comunist Libanez și Partidul Comunist Român !

Trăiască cea de-a 50-a aniversare a Partidului Comunist Român !
NIKOLA ȘAOUI

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanet



viața internațională
LAOS

Inițiativă de pace 
a Frontului Patriotic

VIENTIANE 9 (Agerpres). — Tiao 
Souk Vongsak, reprezentantul per
sonal al prințului Sufanuvong, pre
ședintele C.C. al Frontului Patriotic 
din Laos, a sosit la Vientiane pentru 
a înmîna prințului Suvanna Fuma, 
șeful guvernului regal al Laosului, 
o scrisoare, conținind o nouă iniția
tivă de pace, formulată de Frontul 
Patriotic. Tiao Souk Vongsak a de
clarat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că are misiunea de „a proce
da la un schimb direct de păreri cu 
prințul Suvanna Fuma asupra noii 
inițiative de pace", cuprinsă în scri
soarea pe care i-o va remite.

Concomitent, într-un comunicat 
dat publicității se menționează că 
Frontul Patriotic va continua să mi
liteze pentru soluționarea pașnică a 
problemei laoțiene, în spiritul pro
punerilor sale în cinci puncte din 
6 martie 1970.

DECLARAȚIA FRONTULUI NATIONAL 
UNIT AL CAMBODGIEI

PEKIN 9 (Agerpres). — După gum 
anunță agenția China Nouă, Biroul 
Politic al Comitetului Central al 
Frontului Național Unit al Cambod- 
giei (FUNK) a dat publicității o de
clarație în legătură cu criza în care 
se află regimul de la Pnom Penh. 
Declarația subliniază că victoriile 
obținute in toate domeniile de po
porul khmer, strins unit in jurul 
FUNK și al șefului statului cambod
gian, Norodom Sianuk, și de forțele 
armate populare de eliberare au 
adus _ administrația de la Pnom 
Penh intr-o situație de anarhie po
litică, militară, economică, financiară 
și socială. Contradicțiile puternice 
existente în cadrul administrației de 
la Pnom Penh din cauza rivalităților 
dintre reprezentanții acesteia — se 
spune în declarație — s-au agravat, 
manifestîndu-se prin incidente sîn- 
geroase în capitala khmeră și chiar 
printr-o încercare de lovitură de 
stat. înapoierea lui Lon Noi la 
Pnom Penh nu a făcut decît să 
accentueze aceste contradicții, men-

PROTEST Al M.A.E. 
Al R. D. VIETNAM
HANOI 9 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint al Ministerului de Ex
terne al Republicii Democrate Viet
nam a 'dat publicității o declarație 
prin care denunță noile atacuri 
aeriene și de artilerie întreprinse de 
forțele S.U.A' hstipra legumii Vînh 
Linh, anunță agenția V.N.A. Decla
rația precizează că intre 3 și 7 mai, 
avioane militare americane, printre 
care și bombardiere „B-52“, au atacat 
de mai multe ori localitatea Huong 
Lap. Totodată, artileria americană a 
bombardat satele Dinh Quang, Vinh 
Giang și Vinh Son.

Ministerul de Externe al Republi
cii Democrate Vietnam cere înceta
rea imediată a tuturor acțiunilor de 
încălcare a integrității teritoriale și 
a securității R.D.V.

ORIENTUL APROPIAT

Vizita lui J. Sisco la Cairo
CAIRO 9 (Agerpres). — Joseph 

Sisco, asistent al secretarului de stat 
american pentru problemele Orien
tului Apropiat, care l-a însoțit pe 
William Rogers in vizita sa în aceas
tă regiune, a sosit la Cairo.

Duminică, Joseph Sisco a avut 
o întrevedere cu președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, și cu ministrul de ex
terne egiptean, Mahmud Riad. în 
cursul întrevederii, Joseph Sisco a 
adus la cunoștința oficialităților e- 
giptene rezultatele convorbirilor a- 
vute de secretarul de stat, William 
Rogers, la Tel Aviv cu reprezentan
ții guvernului israelian, în legătură 
cu situația din Orientul Apropiat.

BEIRUT. — în capitala Libanului 
a avut loc o reuniune a Comitetului 
Central al Organizației „Al Fatah", 
desfășurată în prezența lui Yasser 
Arafat, președintele C.C. al Organi
zației pentru eliberarea Palestinei. 
Potrivit agenției M.E.N., reuniunea a 

ționează declarația. Criza politică a- 
cută in care se află regimul de Ia 
Pnom Penh a demonstrat clar izo
larea extremă a acestuia și neputința 
sa de a infringe puternica mișcare 
de eliberare. „Cu o îndelungată și 
băgată tradiție de luptă împotriva a- 
gresiunii și dominației străine, po
porul khmer, strins unit sub con
ducerea FUNK și a Guvernului Re
gal de Uniune Națională, este ho- 
tărit să-și împlinească destinul și 
să ducă un război de rezistență fără 
compromis, indiferent de dificultăți 
și sacrificii, împotriva imperialismu
lui american și a aliaților acestuia, să 
înlăture administrația trădătoare de 
la Pnom Penh, pentru a redobîndi 
suveranitatea și integritatea terito
rială a țării si pentru a edifica o 
Cambodgie independentă, pașnică, 
neutră, democratică și prosperă", 
conchide declarația.

MILENTIE POPOVICI,
președintele Skupștinei Federale a R. S. F. Iugoslavia,

a încetat
BELGRAD 9 (Agerpres). — 

Agenția Taniug anunță că Ia 8 
mai a încetat subit din viață 
tovarășul Milentie Popovici, 
președintele Skupștinei Federa
le, membru al Prezidiului Uni
unii Comuniștilor din Iugosla
via.

Milentie Popovici »-a născut la 7 
iulie 1913 la Țrna Trava, lingă Les- 
kovaț. Din 1939 este membru al Par
tidului Comunist din Iugoslavia. în 
perioada războiului de eliberare na
țională îndeplinește diferite funcții 
politice și militate. în perioada post
belică a fost ales deputat al Skupști
nei Federale în toate legislaturile și 

fost consacrată examinării situației 
din cadrul organizației „Al Fatah" 
și a rezistenței palestinene, în gene
ral. în lumina vizitei în Orientul A- 
propiat a secretarului Departamentu
lui de stat al S.U.A., William Rogers.

*
Secretarul de stat american, Wil

liam Rogers, a declarat, in cadrul u- 
nei conferințe de presă la Roma, că 
vizita sa în regiunea Orientului A- 
propiat a fost . utilă". William Ro
gers a adăugat că „este încă prema
tur să se afirme că perspectivele sînt 
excelente, dar credem că acestea au 
fost îmbunătățite într-o oarecare mă
sură". Secretarul de stat american 
și-a exprimat speranța că noile con
vorbiri pe care le va avea adjunctul 
său pentru problemele Orientului A- 
propiat, Joseph Sisco, aflat in pre
zent la Cairo, vor contribui la apro
pierea punctelor de vedere ale părți
lor asupra condițiilor redeschiderii 
Canalului de Suez.

M. AYTAI DESPRE:

RELAȚIILE ECONOMICE 
UNGARO-BRITANICE

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la sosirea din 
Londra, unde a făcut o vizită oficială 
de cîteva zile. Miklos Aytai, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, a declarat că tratative
le pe care le-a avut în Marea Britanie 
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice, industriale și comerciale un- 
garo-engleze au avut rezultate favo
rabile. S-a hotărît, a declarat vice- 
premierul ungar, ca în anul 1972. 
cînd va expira actualul acord comer
cial între cele două țări, el să fie în
noit, astfel ineît să exprime liberali
zarea comerțului dintre cele două 
țări, desființarea barierelor cantitati
ve și necesitatea extinderii cooperă
rii industriale bilaterale.

din viață
a îndeplinit diferite funcții de stat. 
Din octombrie 1968 a fost ales mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., iar 
la Congresul al IX-lea ește ale? 
membru al Prezidiulttt' IEC.I Milert- 
tie Popovici a fost, de asemenea, se
cretar genera! al Conferinței Fede
rale a U.S.P.M.I., membru al Consi
liului Federației și al Consiliului A- 
părării Naționale. Din 1967 a îndepli
nit funcția de președinte al Skupști
nei Federale.

în legătură cu încetarea din viață 
a lui Milentie Popovici a fost format 
un comitet pentru funeralii în frun
te cu președintele Josip Broz Ti to. 
Funeraliile vor avea loc lună 10 mai.

Ample acțiuni revendicative

Italia. O originală formă de protest a agricultorilor în orașul Genova care 
cer îmbunătățirea prețurilor de achiziție a produselor agrare

ÎN ITALIA
ROMA 9 (Agerpres). — Valul 

de greve care a cuprins Italia 
în ultimul timp cunoaște în a- 
ccste zile o amploare deosebită.

La uzinele „Fiat" din Torino con
tinuă grevele de două pînă la patru 
ore declarate de muncitorii diferite
lor ateliere, în sprijinul revendică
rilor privind îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Tratativele cu patro
natul au fost întrerupte.

Continuă, de asemenea, greva 
muncitorilor de la Uzinele chimice 
din Bussi, provincia Abruzzi, declan
șată în urmă cu trei săptămîni. 
In localitatea Taranto, unde se află 
un important centru siderurgic, a

ÎN SPANIA
MADRID 9 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Informacionas", 
in orașele Madrid, Bilbao, Barcelona, 
Sevilla, se află in grevă medicii din 
14 spitale, care protestează împotriva 
concedierii a 20 de colegi și cer îm
bunătățirea condițiilor de lucru.

Timp de 48 de ore s-au aflat In 
grevă profesorii din școlile medii de 

APELUL P. C. ITALIAN
privind campania de sprijinire a presei comuniste

ROMA 9 (Agerpres). — Corespon
dentul Agerpres, N. Puicea, trans- 

• mite Direcțiunea Partidului Co- 
■ munist Italian a adresat un apel 

membrilor de partid, muncitorilor, 
cetățenilor pentru a contribui aotiv 
la ampla campanie de sprijinire a 
presei' comuniste, lansînd o subscrip
ție de trei miliarde de lire. „P.C.I., 
se spune în apel, este conștient de 
faptul că cere un mare efort și un 
mare sacrificiu, dar acesta este ne
cesar. Fără autonomie financiară nu
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avut loc vineri o grevă generală a 
muncitorilor și funcționarilor.

Vineri, circulația de la periferia 
Romei a fost practic paralizată timp 
de două ore, ca urmare a demonstra
ției a peste 2S 000 de fermieri care 
au protestat împotriva unei recente 
hotărîri a guvernului de a le mări 
impozitele. Traficul este, de altfel, 
perturbat în întreaga Romă, în urma 
grevei agenților de circulație. De 
asemenea, 24 000 de salariați ai mu
nicipalității au încetat lucrul înce- 
pînd de miercuri. Datorită grevei 
personalului este practic paralizată 
și activitatea aeroportului interna
țional „Leonardo da Vinci".

stat și particulare din Madrid și din 
alte orașe.

De asemenea, aproximativ 2 000 de 
mineri din provincia Ledn au decla
rat grevă, cerînd încheierea unor 
contracte de muncă care să țină sea
ma mai bine de interesele oamenilor 
muncii.

există partid și nici ziar care să poa
tă fi cu adevărat autonom și demo
cratic. Bătălia pentru presa comu
nistă constituie un moment esențial 
al luptei generale pentru apărarea și 
dezvoltarea democrației, pentru a 
face să înainteze unitatea și cuceri
rile muncitorilor italieni".

P.C.I. cere activiștilor săi să asi
gure o largă difuzare a presei comu
niste în fabrici, birouri, școli și In 
zonele rurale.
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PRIN BERLINUL DE ASTĂZI
...20 de milioane metri cubi mo

loz, fiecare a treia clădire trans
formată în ruine, 185 000 locuirițe 
distruse și 400 000 avariate, peste 
jumătate din totalul locurilor de 
muncă nefolosibile, 122 — din cele 166 
de poduri — aruncate in aer ; iată 
moștenirea lăsată de naziști capita
lei primului stat al muncitorilor și 
țăranilor de pe pămîntul german. 
Așa se înfățișa Berlinul la 9 Mai 1945. 
Au fost necesare eforturi greu de 
închipuit pentru a reda viața ora
șului lipsit, practic, de apă și elec
tricitate, cu transportul urban para
lizat, cu străzile acoperite de ruine. 
Berlinezii, în frunte cu muncitorii, 
sub conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, au pornit cu cu
raj la munca de reconstrucție. Remar
cabilă a fost în acele zile contribu
ția femeilor. Despre aceasta vor
besc statuile de bronz, ridicate în 
diferite cartiere, înfățișînd femei în 
salopetă purtind o lopată pe umăr. 
Cunoscute sub
denumirea de
„Triimmerfrauen",
(transportatoarele 
de moloz, ele sînt 
închinate zecilor 
de mii de volun
tare care au lu
crat la înlătura
rea ruinelor și 
recuperarea materialelor de construc
ție incă folosibile. Iată „Mont Kla- 
mott“, de 78 metri. Este cel mai înalt 
din cele trei dealuri artificiale ale 
Berlinului. Trei dealuri ridicate din... 
moloz. Trei monumente ale efortului 
de reconstrucție.

...La început ai senzația că te afli 
într-un avion cu reacție ce se des
prinde de sol. în numai 40 de se
cunde ajungi la cota 203. Aici se află 
platforma pentru vizitatori a unui 
edificiu înalt de 365 metri. Este tur
nul de televiziune — „Telespargel" 
(lujerul T.V.), după cum îl dezmiar- 
dă berlinezii — de unde panorama 
Berlinului se dezvăluie în imagini 
sugestive.

Prin noianul de clădiri — unele 
moderne, altele vechi, înnegrite de 
patina vremii — se poate distinge 
frumosul bulevard Untcr den Linden, 
cu construcțiile sale masive, refă
cute în parte în vechiul stil. Iată 
și panglica strălucitoare a riului 
Spree cu ambarcațiunile care, vă
zute de la această altitudine, par 
niște jucării. La stingă — Leipziger 
Strasse, „Lipscanii" Berlinului, o cu
noscută arteră comercială, astăzi in 
plină reconstrucție. Iar chiar sub 
turn, in parte acoperit de el, Ma- 
rienkirche, o adevărată bijuterie a 
stilului gotic timpuriu, care, grav 
avariată în cursul ultimului război, 
a fost reconstruită potrivit planuri
lor inițiale, recăpătindu-și vechea 
sa frumusețe.

Cițiva pași de-a lungul platformei 
și peisajul se schimbă. Iată renu
mita Alexandcrplatz, complet reîn
noită, străjuită de clădiri elegante 
și zvelte, de originalul ceas care 
arată concomitent ora exactă de pe 
toate meridianele globului. Atenția 
se îndreaptă spre noul Hotei Stadi 
Berlin, cu 39 de niveluri, învelit in 
plăci albastre de ceramică de dife
rite nuanțe, spre Casa învățătorului 
cu frumosul său mozaic, Casa in
dustriei electrice, Casa statisticii. 
Sala congreselor, Casa călătoriilor, 
îmbrăcată încă în schele. Privirile, 
atrase parcă de un magnet, alunecă 
de-a lungul unei „panglici", lungă 

Note de călătorie
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de mai mulți kilometri, străjuită de 
ambele părți de blocuri cu cite 10 
etaje. Este Karl-Marx-Allee — ma
gistrală care nu a existat inainte de 
război. Cuprindem apoi cu ochii 
cartierele Mitte, Weissensee, Trep- 
tow, Lichtenberg, țesătura de străzi 
presărate cu edificii moderne, care 
au făcut ca Berlinul, asemenea pă
sării Phoenix, să renască din ce
nușă.

în decursul anilor, efortul con
structiv al poporului a cunoscut 
mai multe etape. La începutul 
anilor ’50 s-a pornit la con
strucția marii artere Karl-Marx- 
Al’lee ; lucrările au continuat apoi, 
mai ales, în cartierele industriale și 
mărginașe, unde in perioada 1950— 
1960 s-au dat in folosință, anual, cîte 
7 000—11 000 apartamente ; a urmat, 
in 1967, concentrarea eforturilor asu
pra centrului orașului : Alexander- 
platz, Primăria, Piața Lenin. în ac
tuala etapă, după ce au fost satisfă

cute cele mai 
stringente nevoi 
privind spațiul lo
cativ. o atenție 
deosebită este a- 
cordată construc
ției de spații co
merciale —' ma
gazine. restau
rante, hoteluri — 

și instituțiilor cultural-sociale, ceea 
ce a făcut ca numărul apartamente
lor date in folosință să scadă intru- 
cîtva. Paralel cu construcția de o- 
biective noi se desfășoară refacerea 
și modernizarea clădirilor vechi, 
precum și reconstrucția, în forme 
inițiale, a monumentelor istorice și 
arhitectonice.

Berlinul nu este insă numai un 
vast șantier de construcție. Capitala 
R.D.G. este astăzi și un important 
centru industrial : aici se află, de 
pildă, zeci de întreprinderi electro
nice și elecțrotehnice ; întreprinde
rile industriei chimice din capitală 
dau anual o producție în valoare de 
circa un miliard de mărci, iar fie
care al patrulea costum ce se poartă 
în R.D.G. este produs în întreprin
derile de confecții bcrlineze.

Și din punct de vedere cultural 
Berlinul cunoaște o nouă înflorire. 
Zeci de institute ale Academiei de 
științe, alături de cunoscuta Uni
versitate Humboldt, precum și alte 
centre specializate pe ramuri ale 
industriei, desfășoară o susținută ac
tivitate științifică, teoretică și prac
tică. Teatrele și muzeele, reconsti
tuite, se bucură de o reputație bine 
stabilită, pe măsura noilor dimen
siuni ale Berlinului.

...Privesc o colecție de reprodu
ceri după desene și picturi ale cu
noscutului artist proletar berlinei 
Heinrich Zille. îndrăgostit de orașul 
său, Zille a înfățișat Berlinul mun
citoresc de altădată — case dărăpă
nate, cu întunecate curți interioare, 
în care soarele nu pătrundea nici
odată ; pe locuitorii acestor cartiere 
— șomeri in căutare de lucru, femei 
gîrbovite de nevoi, copii în preajma 
lăzilor de gunoi. Astăzi în Berlinul 
noilor siluete nu mai există nimic 
din toate acestea, iar berlinezii sint 
mîndri nu numai de noua înfățișare 
modernă, elegantă și zveltă a ora
șului lor, ci și de faptul că sărăcia, 
mizeria, atmosfera apăsătoare, zu
grăvite atit de pregnant de Zille, sînt 
doar o amintire a trecutului.

G. DASCĂLU

EIIR0DO LARII
(Urmare din pag. I)
vor avertiza că, in cazul cînd nu în
țelege să se achite in mod conștiin
cios de sarcini, va fi scoasă din 
funcțiile ei internaționale. Pe atunci 
se crease o mitologie a dolarului : 
acest bilet de hirtie era considerat 
„tot atit de bun ca aurul", ba chiar 
„mai bun decit aurul".

După o perioadă istorică scurtă, 
lucrurile s-au schimbat insă radical. 
Pe de o parte, potențialul economic 
și financiar al unor țări occidentale 
a crescut rapid, ridicînd pe firma
mentul valutar al Occidentului mo
nedele respective : marca vest-ger- 
mană, yenul japonez, francul elve
țian, care au început să sfideze ve
chea dominație absolută a dolarului. 
Pe de altă parte, deficitul balanței 
de plăți a S.U.A., pentru lichidarea 
căruia fostul președinte Lyndon 
Johnson lansase încă in 1968 un în
treg program, nu numai că nu a pu
tut fi jugulat, ci a crescut : in 1970, 
el a fost de 10,7 miliarde de dolari, 
iar in primul trimestru al anului în 
curs, de circa 4 miliarde. Unul din 
factorii principali ai acestei stări de 
lucruri îl constituie războiul agresiv 
purtat de S.U.A. în Vietnam. Finan
țarea acestui război a aruncat pe 
piața americană un volum uriaș de 
dolari (nu mai puțin de 18 miliarde 
in perioada 1965—1970), în spatele 
cărora nu se afla o producție echi
valentă pentru piață, ci una menită 
să distrugă și să fie distrusă.

Politica de „relansare" conjunctu- 
rală a economiei Statelor Unite, ame
nințată de recesiune, a dus la acorda
rea de credite ieftine, supradimensio
nate față de nevoile reale, precum 
și la formarea de deficite bugetare, 
a căror mărime numai pe anul în 
curs — 1970—1971 — se ridică la a- 
proape 20 miliarde de dolari. Dacă 
aceste dezechilibre s-ar fi repercutat 
negativ asupra profiturilor încasate 
de marile corporații economice și fi
nanciare din S.U.A., poate că s-ar fi 
găsit pînă acum remedii împotriva 
lor. Aceste dezechilibre au constituit 
însă, dimpotrivă, o afacere excelentă; 
dolarii emiși în exces au fost drenați 
spre alte țări, care la început i-au 
acceptat cu satisfacție, deoarece re
prezentau mijlocul cel mai curent 
de plată în relațiile internaționale. 
Starea de satisfacție inițială a dispă
rut însă repede, țările vest-euronene 
văzîndu-se atrase într-un joc deza
vantajos și anume: ele vînd mărfuri 
in Statele Unite, primesc dolari și ii 
păstrează ca atare. Aceasta înseamnă 
că unul dintre parteneri produce și 
livrează celuilalt mărfuri și servicii, 
iar altul livrează... dolari — a căror 
valoare este însă în continuă scă
dere. în plus a intervenit și o altă 
situație. Deși prețurile mărfurilor

cresc în S.U.A., dolarul a fost decre
tat printr-un artificiu legislativ că 
rămine stabil față de o singură 
marfă : față de aur. Din 1934 și pină 
in prezent, cu aceeași sumă de dolari 
s-au putut cumpăra peste ocean tot 
mai puține alimente, tot mai puțină 
îmbrăcăminte, s-au putut procura tot 
mai puține servicii, dar, „oficial", a- 
ceeași cantitate de aur. Cu alte cu
vinte, etalonul aur indică o măsură, 
iar etalonul dolar o alta. Ce s-ar 
întîmpla in viața economică, dacă 
unii- ar măsura cu un metru mai 
lung, iar alții cu un metru mai 
scurt ? „Exiștă între dolar și aur — 
arăta în toamna anului trecut Gis- 
card d’Estaing, ministrul francez al 
economiei și finanțelor — o contro
versă care va trebui într-o zi 
curmată".

Țările din Piața comună se plîng 
nu numai că dolarii ajunși în Eu
ropa, deveniți astfel eurodolari, și pe 
care ii păstrează în rezerve, se află 
într-un proces continuu de depre
ciere, dar și că ei constituie un fer
ment pentru propriile lor inflații. 
Aflați in cantitate excesivă, euro- 
dolarii influențează circulația bă
nească din țările respective, provo- 
cind fie inflație, de numerar, fie in
flație de credit, fie amîndouă.

Spre deosebire de ceea ce se întîm
pla acum 15—20 de ani, băncile cen
trale vest-europene sînt acum preo
cupate de pletora dolarilor care se 
aglomerează în rezervele lor valu
tare și fac tot felul de eforturi pen
tru a contrabalansa cu alte valori mai 
sigure, ceea ce ele denumesc o veri
tabilă invazie. Termenul nu este exa
gerat, întrucît numai criza actuală a 
impins spre Republica Federală a 
Germaniei, în decurs de 48 de ore, o 
cantitate de circa 2,5 miliarde de 
dolari. Iar volumul total de euro
dolari este estimat între 35 și 50 de 
miliarde — adică o sumă uriașă, a- 
flată în afara granițelor țării care a 
emis-o și care provoacă atîtea difi
cultăți țărilor gazdă.

Iată așadar, pe banca acuzaților, 
unul din stilpii pe care se sprijină 
întregul eșafodaj al sistemului valu
tar occidental creat acum 27 de ani 
la Bretton Woods. Nu este de mirare 
că reacția a fo=t exacerbată de ope
rațiunile speculative internaționale, 
deosebit de puternice. Indiferent de 
soluțiile care vor fi adoptate la a- 
dănostul închiderii burselor occiden
tale, incertitudinile și primejdiile din 
acest domeniu vor continua, deoarece 
întregul sistem valutar occidental 
este pus în cauză, iar puseurile de 
criză, ca cel de acum, nu fac de
cit să proiecteze, la intervale mai 
mici sau mai mari, o lumină crudă 
asupra unor contradicții profunde, 
care tin de însăși striictura intimă a 
acestui sistem.

chile Acțiuni 
in cadrul programului 

de reforme 
al Unității Populare

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres). — Corporația de stat pentru 
dezvoltare din Chile (C.O.R.F.O.) a 
cumpărat majoritatea acțiunilor so
cietății nord-americane „Nipco Cor
poration", care poseda una din cele 
mai mari uzine cuprifere din țară. 
Acțiunea respectivă se încadrează în 
programul de măsuri inițiate de gu
vernul Unității Populare, de recu
perare a bogățiilor naționale.

Corporația pentru reforma agrară 
din Chile a hotărit să exproprieze 
încă 50 de latifundii, însumînd o su
prafață totală de 78 203 hectare, din 
provinciile Bio-Bio, Valdivia și 
Osorno. Din luna noiembrie a anu
lui trecut pină în prezent, guvernul 
Unității Populare a expropriat 571 
latifundii, cu o suprafață de aproxi
mativ 1 500 000 hectare.

★
în capitala Republicii Chile a avut 

loc o consfătuire a miniștrilor agri
culturii, finanțelor, economiei și afa
cerilor interne la care a participat 
președintele Salvador Allende.

r
\
\
\
\3
*

ț
î

Ministrul turc ui duceri
lor externe, Osman Oloay. a so
sit la Paris pentru pregătirea înce
perii imediate a convorbirilor dintre 
ambasadorii în\ Franța ai Republicii 
Populare Chineze și Turciei, în ve
derea stabilirii de relații diplomatice 
între cele două țări.

La Moscova a sosit o de
legație de industriași fran
cezi, invitația Camerei de Comerț 
a U.R.S.S., în vederea prospectării 
posibilităților de lărgire a comerțu
lui soviete—francez — aniunță agen
ția T.A.S.S.

Lansarea sondei „Mari- 
ner-8", care urma să fie 
plasată în jurul planetei 
Marte, a eșuat 13 numai cincl 
minute de la aprinderea motoarelor, 
datorită nefuncționării etajului al 
doilea al rachetei purtătoare, au 
anunțat autoritățile N.A.S.A. Un pur
tător de cuvînt al N.A.S.A. a preci
zat că primul etaj al rachetei a func
ționat normal timp de patru minute. 
Al doilea etaj nu a funcționat decit 
un minut, în loc de șapte minute și 
jumătate. Se apreciază că racheta 
purtătoare și sonda „Mariner-8“ au

Prezențe românești
La sediul central al Organi

zației Mondiale a Sănătății din 
Geneva a avut loc simbătă ce
remonia instalării bustului prof, 
dr. Ioan Cantacuzino, oferit in 
dar de guvernul român Organi
zației Mondiale a Sănătății. In 
alocuțiunea rostită cu prilejul 
transmiterii statuii, dr. Mihai 
Aldea. adjunct al ministrului 
sănătății, a evocat in fața asis
tenței personalitatea prof. dr. 
loan Cantacuzino și s-a referit 
la realizările remarcabile obți
nute in anii socialismului de 
școala și practica medicală ro
mânească, subliniind rezultatele 
însemnate ale activității Institu
tului „Prof. dr. Ioan Cantacu- 
tino" din București. In cuvinfv.l 
său. dr. Marcolino Candau, di
rector general al O.M.S., a ex
primat gratitudinea conducerii 
Organizației Mondiale a Sănă-

tații față de darul oferit de gu
vernul român. Statuia savantu
lui român a fost instalată in 
holul central de la intrarea in 
clădirea sediului Organizației 
Mondiale a Sănătății.

La invitația Universității din 
Urbino, prof. Dragoș Vrinceanu, 
scriitor, a făcut o amplă pre
zentare a noutăților literare ro
mânești. In acest cadru el a a- 
nalizat caracteristicile 
lui Eugen Jebeleanu, 
i-au apărut recent două 
în Italia și i s-a acordat 
miul internațional de 
..Etna-Taormina". Au participat 
rectorul universității, prof. 
Carlo Bo, numeroși membri ai 
corpului didactic, studenți și e- 
levi, precum și public dornic să 
cunoască dezvoltarea literaturii 
în România contemporană.
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agențiile de presă transmit:
căzut în Atlantic la cîteva sute de 
kilometri sud-est de baza de la Cape 
Kennedy.

Delegația Skupștinei Fe
derale a K. S. F. Iugoslavia, 
condusă de Mika Șpiliak, președin
tele Camerei Popoarelor, și-a înche
iat vizita la Oslo. Delegația a avut 
convorbiri cu reprezentanți ai Parla
mentului norvegian în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor politice și eco
nomice dintre Iugoslavia și Norvegia, 
relatează agenția Taniug.

Peste 250 000 de sala
riați din sectorul transpor
turilor maritime interne din 
Japonia au declarat grevă. Marinarii 
revendică majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

La Sofia a sosit o delega
ție economică franceză,cara 
va face o vizită în Bulgaria, la invi
tația Camerei de Comerț. După cum 
relatează agenția B.T.A., oaspeții vor 
avea convorbfri în legătură cu dez
voltarea comerțului bilateral.

Delegația Comitetului pen
tru știință și tehnică din 
R. P. Polonă, condusă de Jan 
Kaczmarek, președintele comitetului, 
și-a încheiat vizita la Washington. 
Delegația a purtat convorbiri cu auto
rități americane în legătură cu dez
voltarea colaborării științifice bila
terale, precum și cu posibilitatea ex
tinderii relațiilor economice polono— 
americane.

Aparatul „Mirage-G-8", 
bireactor cu geometrie variabilă, con
struit de societatea „Marcel Das
sault", a efectuat la Istres, în sudul 
Franței, primul său zbor de încer
care. Zborul s-a desfășurat in cele 
mai bune condiții, se arată intr-un 
comunicat al societății. Avionul va 
fi prezentat in cadrul viitorului sa
lon aeronautic de la Bourget.

0 persoană a fost ucisă 
și alte opt grav rănite de 
membrii unei organizații guatemaleze 
de extremă dreaptă care au deschis 
focul in plină zi asupra unui grup 
de cetățeni în localitatea San Jose 
din departamentul Jutiapa. Agențiile 
de presă relatează că, în ultima vre
me, numărul asasinatelor politice în 
această țară este in creștere.

în S.U.A. șomajul s-a ridicat in aprilie la 6,1 la sută din totalul forței de 
muncă, a informat Ministerul american al Muncii. O creștere însempată 
a înregistrat șomajul în rîndul populației de culoare, care a atins cel mai 
ridicat nivel din ultimii șapte ani — 10 la sută. în fotografie : Șomeri, în 
majoritate foști combatanți în Vietnam, în căutare de lucru, în fața ghi- 

șeelor oficiilor de plasare a brațelor de muncă din New York
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Peste 50 000 de locuitori 
din regiunea peruană « A- 
mazonului au avut de suferit de pe 
urma gravelor inundații din ultime
le săptămini. Culturile din a ceas’T 
zonă au fost distruse aproape fu 
întregime, drumurile au devenit im
practicabile, iar casele au fost ava
riate în mare parte.

Mai multe organizații de 
masă din Bolivia, prLntre 0318 
Centrala muncitorilor din Bolivia 
(C.O.B.) și Confederația universitară 
boliviană (C.U.B.), au cerut guvernu
lui să expulzeze din țară pe membrii 
așa-zisului „Corp american al păcii".

13 300 de oameni de 
știință și ingineri au emigrat 
in Statele Unite în 1970, potrivit da
telor publicate de Fondul Științific 
al S.U.A. Această cifră reprezintă 
recordul pe ultimii 20 de ani in ceea 
ce privește emigrarea de specialiști 
din diferite țări în America.

Peste 38 000 de construc
tori australieni au declarat
grevă, la chemarea sindicatului de
ramură, cerînd îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și majorarea salarii
lor.

Colaborare polono-fran- 
ceză în domeniul energeti
cii. Boileslaw Bactoszek, ministru 
adjunct al industriei miniere și ener
getice al Poloniei, și-a încheiat vizita 
la Paris, unde a avut convorbiri cu 
conducerea societății „Electricite de 
France".

Lucrările Congresului 
anual de diabetologie,Ia 031,3 
participă savanți, medici și cercetă
tori din numeroase țări, s-au deschis 
la spitalul „Hotel Dieu" din Paris. 
Prima zi a congresului s-a desfășu
rat sub președinția prof. dr. Ion Pa
vel. membru al Academiei de Științe 
Medicale din România, care a evocat 
importanta contribuție românească 
la descoperirea insulinei în urmă cu 
50 de ani, confirmarea în practica 
medicală a metodelor elaborate de 
savanți români.
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