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Mesaje de salut 
adresate 
partidului nostru

în activitatea centralelor Indus
triale, soluționarea într-o manieră cît 
mai judicioasă a problemelor finan- 
ciar-contabile, în nemijlocită inter
dependență cu cerințele actuale și 
de perspectivă ale planului de pro
ducție, prezintă o însemnătate a- 
parte, dat fiind că de modul în care 
noile organisme își exercită atribu
țiile și competențele ce le revin în 
acest domeniu depind nemijlocit re
zultatele în realizarea sarcinilor de 
plan, eficiența activității economice. 
De altfel, de curînd, într-un articol 
publicat în ziarul „Scînteia" s-au 
dezbătut cîteva chestiuni legate de 
modul în care centrala industrială 
valorifică avantajele gestiunii econo
mice. în rîndurile de față, ne 
propunem să prezentăm și alte as
pecte ale problemei în discuție, care 
demonstrează necesitatea ca centra
lele industriale să asigure o inte
grare completă economico-financiară 
a unităților care s-au reunit în ca
drul lor, ca ele să devină realmente 
organisme de conducere a activității 
economice, de bună gospodărire a 
mijloacelor materiale și bănești.

Aducem in discuție, cu deosebire, 
cîteva aspecte încă nepuse la punct 
in funcționarea mecanismului noilor 
organisme economice, legate de re
zolvarea 
frînează 
plină a 
ridicare 
nomice.
însuși modul In care a fost concepu
tă, în sistemul de organizare al 
centralei, stabilirea sferei de atri
buții, competente și răspunderi intre 
centrala propriu-zisă și unitățile 
subordonate. în practică, gestionarea 
mijloacelor materiale și financiare se 
realizează sub forme variate, întru- 
cît și structurile organizatorice adop
tate de centrale sînt diverse. Cen
tralele care au în subordine unități 
ce și-au păstrat aproape integral a- 
tribuțiile și competențele pe care 
le-au avut și înainte, cum ar fi Cen
trala industrială de automobile și 
tractoare din Brașov, Centrala in
dustrială de utilaj chimic și rafi
nării și Centrala industrială de ma
șini agricole din Capitală, nu au. 
în principal — așa cum s-a dovedit 
— decît un rol de coordonare a ac
tivității economico-financiare, care 
corespunde, în mare măsură — de
sigur, la scară mai redusă — celui 
al fostelor direcții generale din mi
nister. Principalul motiv ar fi dis-

problemelor financiare, care 
pe alocuri fructificarea de- 
posibilităților potențiale de 
a eficienței activității eco- 
Unul dintre acestea ține de

persarea teritorială a întreprinderi
lor, care n-ar permite o legătură 
permanentă, strînsă cu centrala. Or, 
procedînd astfel, centralele respec
tive au in mai mică măsură posibili
tatea de a interveni in gospodărirea 
fiecărei unități. Ca atare. în dome
niul la care ne referim, ele nu-și în
deplinesc un rol activ, sînt mai mult 
organisme de îndrumare și nu de 
conducere.

în sprijinul argumentației noastre, 
facem apel la evoluția volumului 
imobilizărilor de fonduri care în
registrează la centralele amintite 
o curbă sinuoasă, cu tendințe de 
ascendență, fapt ce demonstrează 
insuficiența măsurilor adoptate de 
consiliile de administrație pentru în
tărirea disciplinei financiare în uni
tățile subordonate. Așa, de pildă, în 
acest an, creditele cu dobîndă ma
jorată de 10—12 la sută și plățile res
tante către furnizori s-au menținut 
lună de lună la un nivel ridicat în- 
tr-o serie de centrale. La 30 aprilie 
a.c„ volumul acestora era la Cen
trala industrială de utilaj chimic și 
rafinării de 49,1 milioane lei, iar la 
Centrala industrială de automatizări 
— de 28,6 milioane lei. Numai faptul 
că fiecare întreprindere virează di
rect beneficiile în contul bugetului de 
stat este o dovadă că astfel de cen
trale, care sub aspect financiar au, 
în principal, doar un rol de coordo
nare a unităților componente, nu sînt 
decît o verigă care centralizează 
postoperativ niște realizări.

Desigur, numai din compararea di
namicii imobilizărilor de fonduri sau 
a altor indicatori globali nu se poa
te trage concluzia că centralele care

au realizat, lntr-o măsură mal mică, 
integrarea unităților subordonate, au 
respectat mai puțin cerința princi
pală a noii organizări — aceea de 
a ridica eficiența activității econo
mice. în practică se întîlnesc și cen
trale sau combinate care exercită 
realmente o conducere directă a ac
tivității economice a unităților com
ponente, dar care au importante 
stocuri supranormative, de pildă, u- 
nele combinate din industria ușoară. 
Totuși, considerăm că, în condițiile 
specifice în care și-au desfășurat ac
tivitatea unitățile economice din ca
drul centralelor industriale amintite, 
deținerea de către consiliul de admi
nistrație a principalelor pîrghii eco
nomice și manevrarea lor la acest 
nivel cu fermitate și competență ar 
fi determinat evitarea unor imobili
zări de proporții, realizarea unor in
dicatori de eficiență corespunzători 
posibilităților reale ale unităților res
pective.

Un pas înainte l-au 
mele economice care, 
fabrică sau uzină — 
pondere mai mare în 
conomică a centralei 
în fapt de la unitățile subordonate 
o serie de funcțiuni și sarcini nele
gate de activitatea de producție pro- 
priu-zisă. Modul acesta de 
este caracteristic combinatelor 
exploatare și 
nului, multor 
ușoară, unor
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NICOLAE CEAUSESCU,
adresat Federației Mondiale a Asociațiilor pentru 

Națiunile Unite cu ocazia celei de-a 25-a aniversări 
a Federației«

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de Ia creare, adresez Federației 
Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite un cordial salut din partea 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea personal.

Federația dumneavoastră desfășoară o largă activitate pentru pro
movarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite, în spiritul înal
telor idealuri ale progresului, înțelegerii și cooperării internaționale, ale 
păcii și securității în lume.

Așa cum am avut ocazia să declar, în numele poporului român, la 
sesiunea comemorativă a Adunării Generale a O.N.U., noi considerăm că 
in epoca contemporană popoarele, toți cei cărora le sînt scumpe civili
zația umană și pacea, au datoria de a acționa pentru dezvoltarea unor 
relații de colaborare și încredere între state, pentru stingerea focarelor 
de război și tensiune, pentru Înfăptuirea dezarmării generale, abolirea 
definitivă a colonialismului, neocolonialismului și discriminării rasiale, 
lichidarea subdezvoltării, împotriva oricăror acte agresive, de dominație 
și opresiune, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta.

Țara noastră pornește de la convingerea că, in prezent, organizațiile 
internaționale pot aduce o contribuție de preț la realizarea destinderii 
în lume, la stimularea schimburilor de valori materiale și spirituale între 
națiuni, la afirmarea și respectarea principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. în acest spirit, ne exprimăm încrederea că 
F.M.A.N.U. își va consacra și In viitor eforturile cauzei păcii și propă
șirii popoarelor, sub semnul căreia se desfășoară și activitatea pe plan 
internațional a României socialiste.

Folosesc această plăcută ocazie pentru a ura succes deplin Fede
rației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite in Înfăptuirea țe
lurilor sale nobile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

M FELICITĂM DIN INIMĂ

SI VĂ ASIGURĂM CĂ VOM

ÎNDEPLINI NEABĂTUT
făcut organis- 
grefate pe o 
de regulă cu 
activitatea e- 

— au preluat

lucru 
de 

industrializare a lem- 
combinate din industria 
grupuri de uzine din

Corneliu CÂRLAN

(Continuare în pag. a III-a)

INDICAȚIILE PARTIDULUI!"

Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Foto :
Gh. Vințilă

r
âtasea

GospodărireaPICĂTURA DE CERNEALĂ

protecția apelor

Lingă Cîmpina, 
județul Praho
va, capătă con
tur pe zi ce 
trece Barajul de 
la Paltinu — o 
măreață con
strucție indus

trială

Era pe atunci o primăvară nespus de caldă, izbuc
niseră cu miile viorelele și învățătorul ne-a chemat in
tr-o duminică să venim la școală, să sădim duzi.

Din pragul clădirii aceleia sure și pină la poartă am 
făcut deci gropi, la distanțe chibzuite, am așezat cu 
grijă plăpindele fuioare vegetale, am movilit țarina cu 
mâinile, am binecuvîntat-o cu apă de fîntină și am tras 
cercuri de var în jur, in timp ce ai noștri ne urmăreau 
muți de dincolo de gard.

Pomii au prins, au crescut, au dat flori aurii și agude 
dulci. Am adunat frunzele pe o masă uriașă, in singura 
clasă pe care o aveam și am inceput să creștem viermi 
de mătase. Făceam rotocoale pe caietele de caligrafie 
și trăgeam cu coada ochiului la mormanul verde, să 
vedem cum se umflă gogoșile.

Intr-un amurg sidefiu, in una din acele seri aromite 
care cad peste sat ca o năpastă dulce, de izbucnesc 
moldovencele cu glasuri crincene și limpezi de prin 
curți „cine-mi știe inima / de ce arde jaru-n ea“, am 
început să tragem fermecați firul țesut cu atîta tainică

migală de viețuitoarele hrănite de noi.
învățătorul a vindut mătasea, ne-a adunat și ne-a 

împărțit banii. Ce să facem noi cu banii, domnule ? 
am întrebat uimiți. Faceți ce vreți, ne-a spus, sînt banii 
voștri, ciștigați prin muncă. Am străbătut în fugă kilo
metrul care despărțea școala de casă, am deschis pum
nul și am trecut monezile nădușite din palma mea mică 
în cea mare și grea a tatii; nu-mi venea a crede că 
mi se cuvin...

Duzii au îmbătrinit și aleea lor a devenit o min- 
drie a satului. Pe fiecare era crestat numele celui ce-l 
sădise. Pe urmă școala s-a coșcovit, s-a dărîmat, pomii 
au pierit și ei. S-au înălțat două școli noi, impună
toare, una lingă alta. Sînt frumoase, luminoase, nu mai 
au doi învățători, ci douăzeci și doi. Atîta că pe zidu
rile albe nu bate umbra niciunui pom iar drumul din 
ușă pină in șosea e o potecă golașă, prunduită. Direc
torul, un om tînăr și inimos, plin de planuri educa
tive, de metode instructive și de idei pedagogice utile, 
mi-a ascultat cam nedumerit povestea cu duzii și mi-a 
spus, nu intru totul convins, „sigur, s-ar putea în
cerca...u De ce să nu se încerce ? Am auzit și am citit 
că în multe sate de deal, ba chiar și in unele orașe, s-a 
încetățenit un fel de sărbătoare a plantării pomilor de 
către copii. Dacă in fiecare primăvară, toți școlarii din 
țară ar sădi cite un dud, sau un nuc, ori un cireș...

M-am dus apoi să-l salut pe bătrînul meu dascăl — 
omul acela pentru noi extraordinar, care, printre altele, 
ne-a învățat să scoatem mătasea din pămint, din soare 
și din clorofilă — și l-am găsit alb, dar falnic, curățind 
livada. Mi-a arătat-o cu mîndrie : după un obicei pe 
care nu și-l pierduse. își pusese fiicele și nepoții șă-și 
însemne numele pe pomul fiecăruia și acum se plimbă 
printre ei ca printr-un album.

Valentin SILVESTRU

Industrializarea, urbanizarea și 
irigațiile ridică cerințe din ca 
în ce mai mari cu privire la con
sumul de apă. în țara noastră, de 
la circa 3 miliarde metri cubi 
apă în 1960, acest consum a cres
cut la peste 10 miliarde în anul 
trecut ; se apreciază că el va 
ajunge la 18—20 miliarde mc la 
finele acestui cincinal și la circa 
30 miliarde mc în 1980. Resursele 
de apă fiind limitate — pe toate 
rîurile interioare, la un loc, se 
scurg anual 34 miliarde mc apă 
(pe Dunăre, peste 220 miliarde
mc — n.a.) — iar poluarea res- 
trîngînd posibilitățile de folosire 
și refolosire a apelor, măsurile 
luate pentru o cit mai bună gos
podărire a rezervelor existente, 
pentru o protejare maximă a ca
lității prin combaterea poluării 
întrunesc un larg interes cetățe
nesc. în legătură cu aceste pro
bleme, am solicitat prezentul 
interviu.

— Vă rugăm să definiți succint 
sarcinile Consiliului.

— Sarcina Consiliului Național 
al Apelor este înfăptuirea poli
ticii partidului și statului cu pri
vire la buna gospodărire a ape
lor, la protecția calității lor și la 
asigurarea resurselor pentru în
treaga economie națională și 
pentru populație. Importanța a- 
cestor aspecte pentru dezvolta
rea noastră economică și socială 
a fost factorul hotărîtor care a 
dus la concentrarea atribuțiilor 
în acest domeniu, în cadrul unui 
for unic — Consiliul Național al 
Apelor, aflat în componența Mi
nisterului Agriculturii, Indus-

problemă
prioritară

Convorbire cu inginer Florin N. IORGULESCU
președintele Consiliului național al apelor

triei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor. în noua formă organiza
torică se asigură o mai bună co
ordonare și soluționare a pro
blemelor de gospodărire și valo
rificare a apelor. Unele sarcini 
ale Consiliului se înscriu în aria

importantă a preocupărilor ma
jore de protejare a mediului în
conjurător. •

Consiliul Național al Apelor 
asigură efectuarea de observații, 
măsurători și prognoze hidrolo
gice si meteorologice, ține evi-

dența surselor de apă și a folo
sirii acestora, coordonează, în
drumă și controlează folosințele 
și protecția calității surselor de 
apă, iar prin institutele sale 
elaborează planuri de amenajare 
complexă a bazinelor hidrogra
fice. în domeniul cercetărilor 
științifice. Consiliul organizează 
studii și cercetări privind cu
noașterea resurselor de apă, 
gospodărirea cantitativă și cali
tativă a apelor, precum și studii 
pe bază de observații asupra fe- 
nonțpnelor atmosferice, evoluției 
vremii și caracteristicilor cli
matice.

O importantă categorie de a- 
tribuții privește avizarea docu
mentațiilor tehnico-economice 
ale lucrărilor ce au legătură cu 
folosirea apelor, cele referitoare 
la eliberarea autorizațiilor de 
folosire a apelor, evacuarea de 
ape uzate și exploatarea mate
rialelor din 
apă.

Consiliul 
exercită și 
domeniul apelor și aplică sanc
țiuni pentru încălcări ale disci
plinei de stat în acest sector, 
sancțiuni care merg pină la o- 
prirea funcționării instalațiilor 
sau unităților industriale, atunci 
cînd. prin 
uzate, se 
economiei

pericol

albirile cursurilor de

Național al Apelor 
inspecția de stat în

în

deversarea de ape 
pot provoca pagube 
naționale sau se pune 
sănătatea populației.

Convorbire consemnată 
de Al. PÎ.ĂIESU

(Continuare în pag. a 11-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Populare Mongole
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit luni, 10 
mai a.c., pe Damdinnerenghlin 
Bataa, ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Popu
lare Mongole la București, la ce
rerea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat într-e 
atmosferă tovărășească.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși, 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc, al întregului popor 
ungar și al nostru personal, vă mulțumim pentru felicitările prietenești 
și cele mai bune urări transmise cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

Sîntem ferm convinși că prietenia popoarelor noastre și colaborarea 
fructuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta și în viitor spre binele 
ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.

KÂDÂR JÂNOS
Prim-secretar al Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

FOCK

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului 

Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare

JENO
Președintele Guvernului 

Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar

Excelentei Sale Domnul ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului

TEL-A VIV
Cu ocazia zilei naționale a statului Israel, în numele Consiliului da 

Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, adresez Exce
lenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări poporului israe- 
lian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Primiți, Excelență, mulțumirile mele cordiale pentru felicitările și 

bunele dumneavoastră urări adresate cu ocazia celei de-a 23-a aniversări 
a independenței Israelului.

ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Sînt recunoscător Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care 
mi l-ați trimis cu ocazia zilei naționale a Ghanei.

Primiți vă rog, Excelență, urările mele cele mai bune pentru bună
starea dv. personală și pentru continua prosperitate a poporului român.

EDWARD AKUFO ADDO
Președintele Republicii Ghana

Excelenței Safe Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru urările pe care 

mi le-ați adresat cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Togo și, 
la rîndul meu, vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru fericirea 
dv. personală și pentru prosperitatea României.

Cu cea mai înaltă considerație,

General ETIENNE EYADEMA
Președintele Republicii Togo
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DIVERS
Deschiză
torii de drum

O echipă formată din cîțiva 
șoferi, electricieni și tele- 
foniști, condusă de inginerul 
Paul Palcza de la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase din Tg. 
Mureș, a primit nu demult o 
misiune inedită : deschiderea 
unui nou traseu rutier de la 
Ploiești spre orașul lor ! Moti
vul ? De la Uzina de utilaj chi
mic din Ploiești, urmau să fie 
aduse pînă la combinatul mu- 
reșan o serie de utilaje și piese 
de mare gabarit al căror tran
sport necesita numeroase a- 
bateri de la șoseaua care leagă 
cele două orașe : ocoliri pe dru
muri de tară sau pe drumuri fo
restiere, forțări de rîuri și pî- 
raie. De multe ori, obstacolele 
păreau de netrecut. Deschiză
torii de drum s-au dovedit însă 
la înălțime. Parcurgînd o dis
tanță de circa 700 de kilometri 
(aproape de două ori mai mare 
decît cea normală), coloana 
mastodonților de metal a reușit 
să traverseze Carpații și, după 
„un marș forțat" de cinci zile, 
să ajungă la destinație. In cu- 
rînd, pe drumul inaugurat de 
șoferii Ion Dima, Constantin 
Tudor și de ceilalți însoțitori ai 
lor, vor porni alte „caravane" 
care vor trebui să transporte 
sute de tone de utilaj de ace
leași proporții.

CUVÎNT LA 
SĂRBĂTOAREA 

UNOR 
TOVARĂȘI 

DRAGI

Trei 
doamne...

Format In Verești, trenul per
sonal 5111 pornise de mult în 
cursă și se apropia de stația 
terminus — Botoșani. O echipă 
de lucrători din cadrul miliției 
de transporturi feroviare și-a 
propus să controleze felul in 
care fuseseră... controlate bi
letele de călătorie. Rezultatul 
a fost mai mult decit surprin
zător : 24 de călători clan
destini și... trei conductori — 
Dumitru Anichiței, Vladimir 
Costache și Ștefan Horodinschi 
— care nu și-au făcut datoria ! 
N-avuseseră timp pentru a trece 
prin toate vagoanele ? Se poate. 
Pentru că dumnealor erau trei, 
iar vagoanele... patru ! O „den
sitate" pe care Direcția regio
nală C.F.R. Iași ar trebui ne
apărat să o reanalizeze : cum 
să se calce, in asemenea con
diții, conductor pe conductor 
pe picioare ?

„Flori 
de mină** 
de la Herja |

Rar vorbesc in ziar, 
despre munca lor, Zia
riștii. Dacă azi o fa
cem, obiectul evocării 
este determinat de o 
relație scumpă nouă 
și înaintașilor : rela
ția dintre cei ce scriu 
ziarul și cei care ii 
dau forma, relația, 
veche, de cînd există 
presa, dintre ziariști 
și tipografi. O evocăm 
cu prilejul unei re
cente sărbătoriri : îm
plinirea a două de
cenii de cînd „Scin- 
teia" se tipărește la 
tipografia din „Casa 
Scinteii".

Anii care au trecut 
de-atunci au schimbat 
și oamenii și locurile 
din preajmă. Pășisem 
intr-un șantier, la 
margine de București. 
Azi muncim într-un 
palat așezat într-un 
parc imens, vecini cu 
vaste construcții. Mulți 
din cei tineri care au 
pășit în tipografie 
și-au trecut tinerețea 
cu frunzele celor două
zeci de toamne. Sint 
astăzi oameni în toa
tă puterea, oameni de 
nădejde. Tipografia 
noastră se mindrește 
astăzi cu o generație 
tânără, care se impune 
prin vigoare și com
petență. Nu puțini 
dintre cei care au trăit 
clipa pornirii rotati
vei, în urmă cu 20 de 
ani, sint pensionari

venerabili. Schimbă
rile omenești au în
semnat mai mult decît 
fireasca, omenească 
trecere ; ele s-au in
serts în dimensiunile 
impresionante ale fap
telor — ale tuturor 
faptelor omenești —, 
săvîrșite în acest răs
timp într-un ritm ne
cunoscut vreodată la 
noi in țară.

Mă gindese la tot 
ceea ce combinatul a 
tipărit. La cele peste 
șase miliarde de ziare, 
la cele peste 600 de 
milioane de cărți care 
au văzut aici lumina 
tiparului. Practic nu 
cred că este om in 
țara noastră care să 
nu se fi bucurat, să 
nu fi beneficiat de 
munca tipografilor de 
la Combinat, nu cred 
să existe loc în țară 
unde prezența sa să 
nu se manifeste coti
dian. Cuvintul tipărit 
la „Casa Scinteii" a 
devenit un mesaj fa
miliar. prezent în ori
ce casă, in orice școa
lă, în mîinile oricăror 
oameni ai muncii, 
vîrstnici sau tineri, 
bărbați sau femei, ro
mâni, maghiari sau 
germani. Ba mai mult, 
departe peste hotare 
mesajul măiestriei ti
pografilor de la „Casa 
Scinteii" se face cu
noscut și, mai ales, 
prețuit. Munca lor, 
prin proporții și prin

calitate, se integrează 
în realitățile României 
contemporane, reflec
tând nemijlocit dezvol
tarea culturală și ști
ințifică a țării, for
marea noii conștiințe 
socialiste.

Sint douăzeci de 
ani. Peste 7 000 de 
nopți albe pe care 
le-am petrecut îm
preună, umăr la umăr, 
gazetari și tipografi. 
Ne-am bucurat, ne-am 
necăjit împreună. Îm
preună. într-o indi
solubilă unitate de 
scop, de voință, ne-am 
străduit să transmi
tem mesajul cotidian 
al gazetei, cuvintul 
partidului nostru. Du
pă douăzeci de ani, tot 
împreună ne bucurăm 
de sărbătoarea aniver
sării. Și o cinstim îm
preună, ca buni și a- 
propiați tovarăși — 
tovarăși întru același 
crez, întru aceeași do
rință de-a ne face me
reu mai bine datoria 
— de la tinerețe pin’ 
la bătrinețe.

Vă st.rîngem mina, 
draoi tovarăși, mina 
vredniciei voastre, care 
a știut mînui plumbul 
și înflori pe foaia albă 
gînd omenesc. Și vă 
mulțumim. In numele 
nostru și al celor care 
se bucură de munca 
noastră frățește în
gemănată.

Virgil DANCIULESCU

LA CINEMATOGRAFUL
„PATRIA" DIN CAPITALA

Pe adresa exploatării miniere 
Herja din Maramureș, poștașul 
a adus la începutul lunii mai o 
scrisoare mai puțin obișnuită. 
Pioniera Antoaneta Pisică, elevă 
în clasă a Vl-a a școlii generale 
nr. 1 din Slatina, membră a 
cercului de geografie, solicita 
cîteva eșantioane de minereuri 
neferoase din Maramureș „ne
cesare pentru îmbogățirea col
tului muzeistic din școală". Di
rectorul exploatării miniere, in
giner Liviu Pop. s-a ocupat în 
mod special de conținutul aces
tui „colet", care a fost trimis 
în aceste zile pe adresa școlii. 
Minerii și geologii de la Herja 
au cules din adincuri frumoase 
„flori de mină" pe care le-au 
dat cu dragă inimă în dar pio
nierilor de la Slatina. Convinși 
fiind că, atunci cînd le va veni 
timpul, vor apărea și... roadele 
lor !

■■■■
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Pe drum 
de seară

Încărcate cu pietriș, trei auto
camioane se îndreptau grăbite, 
într-una din serile trecute, spre 
comuna Gura Viitoarei (Pra
hova). Pe drum, un lucrător de 
miliție le-a făcut semn să o- 
prească. Un autocamion (con
dus de șoferul Petre Moise) a 
apăsat pe accelerator și a tre
cut mai departe ; celelalte două, 
conduse de Alexandru Tran
dafir și Grigore Constantini, de 
la balastiera Făget, s-au con
format. La controlul efectuat, 
s-a constatat că toți trei efec
tuau transporturi clandestine 
din dispoziția șefului balastierei, 
Dumitru Teodorescu. Șoferilor 
în cauză li s-au aplicat imediat 
sancțiunile cuvenite. Mai rămîne 
de văzut cum il va „răsplăti" și 
conducerea întreprinderii 
cariere și balastiere Chitila 
cel ce i-a obligat pe șoferi 
încalce legea.

Paharele 
și țigara

Iancu Mageru din satul 
nic, comuna Iablanița 
Severin), încinsese un chef de 
unul singur, „ca la el acasă". 
Nimeni și nimic nu-1 putea îm
piedica să dea peste cap cîte 
pahare poftea ! Ce i se putea 
întîmpla decît să cadă în pro
priul său pat ? Și, intr-adevăr, 
pînă în acest punct — după 
cum ne relatează într-o scri
soare maiorul Dumitru Bălan 
din cadrul Grupului de pom
pieri din Reșița — previziunea 
sa s-a dovedit exactă. Mai de
parte, însă, lucrurile au luat o 
întorsătură tragică. O dată cu 
căderea sa, I.M. a scăpat în 
pat o țigară aprinsă. De la a- 
ceasta, au luat foc o bună parte 
din lucrurile casnice. Vecinii și 
pompierii voluntari din comună 
au intervenit de îndată ce au 
observat incendiul. Dar Ie-a 
fost imposibil să contracareze 
efectele intoxicației, care s-a 
adăugat celei cu alcool. I.M. a 
fost găsit asfixiat.

Rubrîcâ redactatâ 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
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cinema
»; U.M;• Serata : PATRIA —

14: 16,30; 19; 21,80.
• Domiciliul conjuga! : FESTI
VAL —9; 11.15; 13,30; 18; 18,80;
20.45, GRADINA CAPITOL — 
19,30, MODERN — 9; 11,15; 18,30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină
• Eu, Francisk Skorlua ' 
RIA — 9; 11,13; 13,30;
20.45.
• Evocări s TIMPURI NOI 
9—20,45 în continuare.
• Gool 1 : LUMINA 
continuare :
• Pan wolodyjowikl t LUMINA 
, „ jg go* 20.
• Printre colinele verzi: CEN
TRAL — »; 11,45; 14,80; 17,18; 20,19, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 
20.
• O floare șl Bol grădinari i
BUCUREȘTI — 8; 18.30; 16,30; 20, 
LUCEAFĂRUL — »; 13,30; 16;
19,30, FAVORIT — 9,15; 12,30; 18;
19.30, grădina Doina
• Sunetul muzicii :
— 9; 12,30; 16; 19,30, 
8; 12,30; 16; 19,30.
• Atentatul
14.30, Laura ■ 
exterminator 
CA (Sala Union).
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
EXCELSIOR — 9; 11,13; 13,30; 16; 
18.15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, la grădină —
20.30,
• Pe cometă : CAPITOL — 10.30; 
12,45; 16,30; 18.30; 20,45, GRIVIȚA
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Moartea filatelistulul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 
15,30; 17,45; 20.
• King Kong evadează: BU- 
ZEȘTI — 15,30, la grădină — 20,30.
• Poienile roșii : BUZEȘTI — IS.
• Cinci pentru infern : DACIA — 
8,45—20 în continuare.
• Haiducii ini Șapteca! : BUCBGI
— 16; 18,15; 20,30, la grădină —
19.30,
• Zestrea domnitei Rata : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii lui Saotecat t Zestrea 
domnitei Rata : FLAMURA — 10; 
14,30: 19.
• Doar un telefon : PACEA — 
16; 18: 20.
• Mihai Viteazul: MUNCA — 
15; 19.
• Ultima relicvă : FERENTARI 
16; 18; 20.
• I.os Tarantos : UNIREA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15, VOL
GA — 10: 12; 14; 16: 16,15 : 20.30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
LIRA — 15,30: 18, la grădină —
20.30, GIULEȘTI — 14,30; 17,15: 20.
• Cel trei care an soeriat Ves
tul : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20, PROGRESUL — 13,30;
18; 20.
• Băieți huni, băieți răi : CRÎN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• O duminică tn familie : VIITO
RUL — 16; 18; 20.

— M.
VICTO- 

18; 18,80;

»—U în

12,80:
20.

FEROVIAR 
MELODIA —
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10,30; 12,30,
18,45, îngerul 
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MIHAI RALEA
un mare umanist militant

Mihai Ralea, născut în 1306, ar fi 
împlinit zilele acestea 75 de ani. Stă
ruie amintirea omului generos, a 
cărturarului umanist, care impunea 
prin calitățile sale de inteligență și 
forță creativă. Relevantă pentru om, 
opera lui Mihai Ralea își dezvăluie 
mereu noi valențe, scurgerea timpu
lui amplificindu-i însemnătatea. Cel 
ce parcurge zecile de volume sem
nate de Mihai Ralea este impre
sionat de actualitatea multora din 
ideile sale. Ralea este un precursor 
în tratarea multidisciplinară a fe
nomenelor umane. Dispunea de o 
formație multilaterală, apreciată de 
un contemporan ca renascentistă. 
S-a afirmat în știință și cu’tu- 
ră în egală măsură ca psiholog 
și sociolog, filozof al culturii și cri
tic literar, istoric, scriitor și moralist. 
Desigur, toate căutările sînt cen
trate pe „condiția umană". Fste ceea 
ce nu i-a permis niciodată să fie un 
gînditor contemplativ. A fost un vi
zionar, un intelectual militant, un 
patriot pătruns de frenezia acțiunii 
creatoare.

Fiu ăl unui magistrat din Huși, 
Mihai Ralea devine, la Liceul Inter
nat din Iași, șeful unei promoții ce 
reprezintă un fel de miracol peda
gogic în analele învățămîntulfii 
nostru. Constatăm astăzi că aproape 
toate numele ce figurau în catalogul 
clasei au fost transcrise în istoria 
științei și culturii din țara noastră. 
Ralea se afiliază de timpuriu cercu
lui cultural și democratic al ..Vieții 
Românești". După licențele în litere, 
filozofie și drept, urmează stagiul 
de doctorat la Sorbona. Obține docto
ratul de stat (mult superior docto
ratului de Universitate) cu o lucra
re tipărită : „Ideea de revoluție în 
doctrinele socialiste" (1923). O lucrare 
masivă, la alcătuirea căreia au contri
buit și discuțiile cu Marcel Caehin și 
Clara Zetkin, aceasta din urmă furni- 
zîndu-i lui Ralea o traducere din 
cartea lui Lenin : „Statul și Revo
luția". Doctoratul lui Ralea a stîrnit 
vîlvâ în cercurile universității pari
ziene. Era și o predestinație, un an
gajament.

La „Viața Românească", Ralea era 
așteptat. Foarte tînăr este asociat de 
Ibrăileanu Ia .direcția revistei. De
venise profesor la Universitatea ie
șeană. Din 1938, va trețe la Univer
sitatea din București. Profesor de 
mare talent, om de idei, de atitu
dine. A ținut cursuri de sociologie, 
estetică, psihologie.

Prof. univ.
Paul POPESCU - NEVEANU

în viața culturală a României in
terbelice, Mihai Ralea se afirmă ea 
un ingenios promotor șj creator de 
valori. Ralea avea vocația adevăru
rilor astfel demonstrate îneît acestea 
să se impună prin ele însele, autorul 
lor părînd să nu facă altceva decît să le 
dezvăluie. Poziție pe care nu o poate 
avea decît un raționalist ce nu-și 
p-opune vaste și fastidioase sisteme 
personale.' ci investigații radiografiee 
ale unor realități. Deseori recurge la 
eseu. Este un maistru al acestui gen 
pe cit de accesibil pe atit de dificil 
pentru autori. în „Filozofia seriozi
tății" reabilitează această dimensiu
ne umană relevîndu-i notele defini
torii, acelea de consecvență volun
tară, de ducere la bun sfîrșit a ceea 
ce întreprinzi, de cunoaștere și con
siderare critică a propriilor posibili
tăți.

Pentru Ralea, o idee nu poate pro
duce adevărată cultură, decît dacă 
ai suferit pentru ea. Cheltuiala mo

75 DE ANI
DE LA NAȘTERE3
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rală care ai făcut-o ca s-o păstrezi 
iți arată că o meriți. Cunoștințele nu 
sint un scop ci un mijloc. Cultura 
este asociată cu acțiunea și reclamă 
„să se renunțe la dulcea, ipocrita, 
comoda erudiție" a turnului de fildeș. 
In „Etnic și estetic" Ralea susține 
că „aria nu poate fi separată de com
plexul general al vieții din care face 
parte, că ea e interdependentă de 
celelalte funcțiuni, că ceea ce ii dă 
rațiunea de a fi e dictat de specifi
citatea întregului din care face par
te". Ralea pledează pentru militantis
mul artistic ca expresie a umanis
mului, argumentează pentru echili
brul dintre național și universal in 
artă. El se opunea trăirismului re
trograd, idilismului rustic conserva
tor. Cei ce vor reconstitui traiectoria 
gîndirii lui Mihai Ralea vor înțelege 
și vor face înțelese și pentru alții 
modul cum, pornind de la premise 
scientiste, sub imperativele unui 
umanism-faber drumul duce inevi
tabil la atitudini antimistice. vehe
mente și categorice. Cel ce dezvoltase 
teoria progresului și adera la o filo
zofie a seriozității nu putea ajunge 
decît la astfel de rezultate după cum 
în mod firesc trebuia să se deplaseze 
de la poporanismul lui C. Stere la 
avanposturile proletariatului revolu
ționar.

Critic literar, Ralea se înscrie mo
dest în rindul cititorilor unei opere 
„totdeauna maj bogată decît crede 
saxi vrea creatorul ei". Este însă un 
cititor avizat care-și comunică im
presiile, creează noi puncte de vedere 
în raport cu opera si întreține lon
gevitatea acesteia. Punctele de ve
dere dezvoltate de Ralea în legătură 
cu operele a nenumărați scriitori ro
mâni și străini se recomandă prin 
multiplicitate și completitudine. Es
teticianul care a fost Ralea nu s-a 
limitat niciodată la evaluări artistice 
și stilistice, a intervenit cu revela
toare considerații istorice, sociologice 
și psihologice. O nrobează volume 
ca Perspective (1928) și ..Scrieri din 
trecut — în literatură" (1957 și 1958). 
De altfel, Ralea a fost un adept al 
sociologiei. „Introducerea în sociolo
gie" (1930) și „Contribuțiile Ia știința

societății" îl situează, alături de D. 
Guști și P. Andrei, printre promoto
rii acestei discipline în țara noastră.

Situindu-se pe poziția primatului 
socialului în determinarea omului, 
Ralea evită în psihologie cantona
rea în biologism, tehnicism îngust, 
abisalitate. Lucrările sale de psiho
logie sînt consacrate analizei condi
ționării social-istorice a proceselor 
psihice și personalității umane. Ra
lea formulează idei originale în ce 
privește funcția comunicativă a ex
presiilor emoționale, geneza 
bolului. Sub acest 
noi ca un creator 
cială. Lucrarea de 
cerea in psihologia 
postum. în 1965.

Pe Mihai Ralea l-au preocupat in
tens dinamica, resorturile conduitelor 
umane ca expresie a întilnirii dintre 
natural și social. El presupune că se
cretul acestei conduite este suspen
darea impulsivității biologice, amina- 
rea acțiunii în vederea deliberării, a 
compensației instrumentale și simbo
lice, a invenției și simulației. Este 
ceea ce-i permite omului să se degaje 
de natură și să devină stăpin al ei. 
Șirul studiilor de personologie ii per
mite lui Ralea publicarea unei lu
crări capitale : Explicarea omului 
(1946), apărută și in traducere fran
ceză în 1948.

Am fost martor și beneficiar al ac
tivității prodigioase dezvoltate de 
Mihai Ralea pentru instaurarea unui 
sistem de psihologie științifică in 
țara noastră. Era in egală măsură 
preocupat de reconsiderări (Tratatul 
de istoria psihologiei, 1958), cît și de 
deschiderea de noi fronturi de cer
cetare (Metoda obiectivă în psiholo
gie, 1957).

Cititorii de ieri și de azi desco
peră în Mihai Ralea și un scriitor, au
tor de însemnări de călătorie, la 
care nu știi ce să apreciezi mai mult : 
observațiile social-culturale pene
trante, portretele umane sugestive 
sau farmecul descrierilor de natură. 
(Memorial — 1930, Nord-Sud, 1948, 
în Extremul Occident, 1956).

în 1956, Ralea publică „Cele două 
Franțe" (ediție franceză în 1958), do
vadă a marilor disociații operate de 
spiritul său critic. De mult timp Ra
lea intrase în arena unor lupte ca 
impun o continuă autodesăvîrșire. 
Antifascist intransigent, în 1940 nu
mai printr-o întîmpiare evită trage
dia prietenilor săi V. Madgearu și 
P. Andrei. Extrem de cutezător, în 
timpul războiului transformă catedra 
universitară într-o tribună de acuzare 
a regimului fascist. L-am urmărit în 
orașul natal cum încerca să tre
zească pe oameni la realitate, să le 
deseneze o evoluție de evenimente, 
pregnant confirmată apoi. A urmat 
lagărul de la Tg. Jiu. Cel care de
nunțase confuzia dintre noblețe și 
aristocrație relevînd incompatibilita
tea lor și declarase, încă in anii 30 : 
„singurul sens al nobleței e cel re
voluționar, cel eroic, adică cel etic", 
— nu putea să urmeze decit un sin
gur drum. Devine colaborator apro
piat al dr. Petru Groza, ministru 
in guvernul de la 6 Martie 1945, am
basador în S.U.A. Academicianul Mi
hai Ralea a adus servicii importante 
operei de construire a socialismului. 
A contribuit la ridicarea noii culturi, 
s-a afirmat ca diplomat de prestigiu 
internațional. A fost vicepreședinte 
al Prezidiului M.A.N., membru în 
Consiliul de Stat.

Era în drum spre o reuniune in
terparlamentară cind firul zilelor sale 
s-a întrerupt. Nu l-am văzut pe Mi
hai Ralea niciodată mai transfigurat 
de emoție și elevare decît în ziua 
in care mi-a arătat carnetul său de 
membru al Partidului Comunist Ro
mân. Omul și opera impun o con
cluzie unică : 
vent, cultura 
creatoare conduc inevitabil pe dru
mul comunismului.

sim- 
raport apare la 
de psihologie so- 
sinteză „Introdu- 
socială" a apărut

patriotismul consec- 
autentică, aspirațiile

(Urmare din pag. I)

— între multiplele sarcini ale Con
siliului se impun în mod deosebit 
atenției acțiunile de combatere a 
poluării apelor. Ce ne puteți spune 
în legătură cu această atribuție ' a 
Consiliului ?

— Activitatea de protecție a ape
lor se duce, în mod organi
zat, in țara noastră, încă din anul 
1963, an în care — printr-o Hotărire 
a Consiliului de. Miniștri — s-a a- 
probat un program complex de ac
țiuni pentru Stăvilirea impurificării 
apelor. In cadrul acestui program, 
s-au obținut unele realizări impor
tante. Astfel, la sfîrșitul anului 1970, 
numărul instalațiilor pentru epurarea '• 
apelor uzate, în funcțiune, era de 
circa 1 400, față de cele 400 existente 
la începutul deceniului trecut. Pen
tru realizarea acestor instalații, s-au 
folosit fonduri de investiții de circa 
2 miliarde lei. Printre instalațiile 
date în funcțiune sint șj stațiile de 
epurare de complexitate deosebită, 
de concepție tehnică modernă, cum 
ar fi cele de la combinatele chimi
ce de Ia Pitești șl Rm. Vîlcea, Com
binatul de cauciuc sintetic Borzești, 
Uzinele de tractoare Brașov, orașele 
Constanța, Timișoara, Arad, Pitești 
și ‘ altele.

Ansamblul instalațiilor de epura
re în funcțiune în țara noastră aduce 
un însemnat aport în stăvilirea po
luării apelor. Zilnic se rețin — din 
apele uzate, evacuate de industrii și 
canalizări ale orașelor — mii de tone 
de suspensii minerale și de substan
țe organice, fenoli, reziduuri petro
liere, cianuri și alte materii nocive 
cu conținut de plumb, zinc, crom, 
cupru. In paralel cu epurarea apelor 
uzate, s-au întreprins măsuri pentru 
reducerea volumului și nocivității 
apelor uzate, evacuate la preparații 
de cărbune, rafinării de petrol și fa
brici de plăci fibro-lemnoase.

Dar, în raport cu cerințele de 
protecție a calității apelor din țara 
noastră, realizările amintite nu sînt 
satisfăcătoare, întrucît poluarea a- 
feetează încă un număr important de 
rîuri. Trotușul, Tirnava Mică, sec
toare importante ale Mureșului, Ol
tului, Jiului, cursul inferior al Și
retului ș.a. prezintă un grad intens 
de poluare, care le face Improprii 
pentru alimentarea cu apă potabilă 
și alte folosințe, impunind măsuri 
complexe pentru îmbunătățirea cali
tății. In această situație se află a- 
proximativ o șesime din lungimea 
principalelor cursuri de apă interioa
re, iar fenomenul s-ar putea ac
centua. \

Această situație necorespunzătoare 
provine din nerespectarea măsurilor 
de protecție a calității apelor de

către unele unități. Iar menținerea 
unei asemenea situații este datorată 
în special rămînerilor în urmă în 
realizarea fizică a instalațiilor de 
epurare, ca și in intrarea în funcțiune 
a unor noi unități industriale sau ex
tinderi ale capacităților de producție 
(Combinatul petrochimic și rafinăria 
Pitești, extinderile fabricii de con
serve Buftea și fabricilor de celuloză 
și hîrtie Letea-Bacău și „Reconstruc
ția" Piatra Neamț, Combinatul de 
prelucrarea lemnului Reghin, unele 
complexe de creștere și îngrășare a 
porcilor). înainte de darea în func
țiune a instalațiilor de epurare. Cele 
mai multe nu au fost realizate inte
gral nici pînă în prezent.

calității apelor nu sint luate la timp, 
efectele, se cumulează și poluarea 
devine o piedică în dezvoltarea eco
nomică și socială. Redresarea unei 
asemenea evoluții implică eforturi 
tehnice și financiare deosebit de 
mari. Sînt cunoscute experiența și 
dificultățile intimpinate de țări capi
taliste dezvoltate în încercarea de 
a-și îmbunătăți situația în domeniul 
apelor. Eforturile statului nostru în 
acest domeniu țin seama de dimen
siunile problemei. Programul de con
strucție a instalațiilor de epurare în 
perioada 1971—1975 prevede lucrări 
în valoare de aproximativ 3,5 mi
liarde lei. în această valoare de in
vestiții sînt incluse atît realizarea

GOSPODĂRIREA

Șl PROTECȚIA APELOR

An de an. Investițiile pentru in
stalațiile de epurare din planurile 
ministerelor și consiliilor 
județene nu s-au realizat 
ci în proporție de numai 70—83 
sută, situație cu mult inferioară in
dicilor de realizare a planurilor de 
investiții anuale pe țară.

Numeroase instalații de epurare nu 
realizează parametrii proiectați, atit 
din cauza unor deficiențe de proiec
tare („subdimensionări, neconcordanțe 
cu conținutul de substanțe nocive in 
apele uzate), cît și din lipsa de pre
gătire și preocuparea insuficientă a 
personalului de exploatare.

Cele mai multe dintre situațiile 
semnalate se referă la încălcări ale 
legislației în vigoare, cu privire la 
protecția calității apelor. Față de a- 
ceste abateri, Inspecția de Stat a A- 
pelor — lipsită de organe teritoriale 
proprii — nu a acționat pînă la or
ganizarea Consiliului 
Apelor, cu fermitatea 
necesare.

— Vă rugăm să ne 
elemente imediate și 
din programul de combatere a 
luării apelor și să vă referiți totodată 
la măsurile luate sau preconizate 
pentru prevenirea unor situații cum 
sint cele amintite.

— Dacă măsurile de protecție »

populare 
integral, 

la

Național al 
și autoritatea

relatați cîteva 
de perspectivă 

po-

principalelor lucrări restante, cît și 
instalații pentru toate obiectivele 
noi sau în curs de dezvoltare. Se 
prevede executarea de lucrări pen
tru epurarea totală a apelor (treptele 
de epurare chimică sau biologică) la 
rafinăriile de petrol, la unele fa
brici de hîrtie și celuloză, precum 
și la stațiile orașelor Iași, Cluj, Plo
iești ș.a. In vederea înlăturării difi
cultăților cauzate de lipsa unor uti
laje și aparataje specifice stațiilor 
de epurare, în colaborare cu minis
terele interesate, lucrăm la defini
tivarea unui program de asimilare în 
producție a principalelor utilaje nece
sare. In paralel, urmărim corelarea 
tehnologiilor industriale cu cerințele 
protecției calității apelor, în sensul 
de a contribui la adoptarea unor so
luții tehnologice noi pentru diferite 
procese Industriale și la intensifica
rea refolosirii apelor. Realizarea a- 
cestui program de măsuri va fi spri
jinită și de o cercetare științifică 
prioritară în domeniul 
valorificării raționale a 
apă. Printre altele, se 
preocupare sporită și .
create de impurificarea apelor Du
nării.

Consiliul Național al Apelor va în
tări de asemenea colaborarea cu mi
nisterele economice, consiliile popu-

protecției și 
resurselor de 
va acorda o 
problemelor

lare județene și Comitetul de Stat 
al Planificării, pentru includerea în 
planurile anuale de investiții a lu
crărilor necesare pentru întărirea 
acțiunilor de combatere a poluării 
apelor, prin măsuri operative ale or
ganelor locale.

Un rol important în combaterea 
oricăror încălcări ale legislației 
joacă activitatea de control. Printre 
măsurile practice luate de noi în a- 
ceastă privință aș aminti reorgani
zarea Inspecției de Stat a Apelor și 
transformarea ei într-un organ ope
rativ, cu o autoritate și eficiență mai 
mare în intervenții. Inspecția a fost 
încadrată cu numărul de specialiști 
necesari și dispune de strînse legă
turi de colaborare cu oficiile de ape 
județene, prin care se asigură o cu
prindere și o cunoaștere teritorială 
mai amănunțită a situației.

Eficiența muncii noastre depinde 
și de existența unui cadrul legal, 
ferm, în stare să dea o orientare 
normativă în prevenirea situațiilor 
de natură să pună în pericol purita
tea apelor. In acest sens, unele dis
poziții în vigoare sint în prezent de
pășite ; pentru prevenirea și comba
terea poluării apei și aerului este în 
pregătire o legislație cuprinzătoare.

Viitoarea lege de gospodărire a a- 
pelor se află în curs de avizare la 
forurile interesate. Ea va oferi un 
cadru corespunzător pentru desfă
șurarea activității de combatere a 
poluării. Apreciem că este necesară 
și o îmbunătățire a actelor normative 
privind realizarea investițiilor : sta
țiile de epurare trebuie să se bucure 
de același regim ca orice secție 
productivă, iar legea să prevadă in 
mod expres obligativitatea intrării 
în funcțiune a instalațiilor de epu
rare, concomitent cu unitățile de pro
ducție sau extinderile.

In încheiere, consider necesar să 
subliniez că eficiența măsurilor care 
se iau sau care se preconizează 
pentru viitorul apropiat depinde în 
bună parte de răspunderea și serio
zitatea cu care sint privite de toți 
factorii vizați. Și pînă la apariția 
legislației noi pot fi luate nume
roase măsuri practice de combatere 
a poluării. Apele reprezintă o avu
ție națională pe care cu toții sîntem 
interesați să o păstrăm și s-o folo
sim cît mai rațional.

în condițiile ritmurilor ridicate de 
dezvoltare a sconomiei naționale, a 
Industriei, a orașelor, a irigațiilor, 
etapa 1971—1975 devine hotărîtoare 
pentru sporirea gradului de folosire 
în bune condiții a resurselor de 
apă existente ; aceasta pune în evi
dență, cu deosebită pregnanță, ne
cesitatea respectării programului 
propus pentru gospodărirea și pro
tecția calității apelor.
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tv
Alexandru Lungu, Nicolae 
Ifrlm, Constantin Dinescu. 
Regia Crin Teodorescu. 

22,30 Telejurnalul de noapte. 
22,40 Program de varietăți realizat 

de Televiziunea poloneză.

ld, 00—11,00 Teleșcoală
Emisiune realizată în 
colaborare cu Ministe
rul Invfițămîntului.
• Matematică — clasa a

VIII- a, Corpuri geo
metrice. Probleme.

• Literatura română — 
Clasa a VIII-a — Chi
pul Vitoriei Lipan în 
romanul „Baltagul" 
de Mihail Sadoveanu.

• Biologie — clasa a
IX- a. Biocenoza al
pină.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Omagiu lui Mihail Jora.

18,30 Brățara de aur — emisiune- 
concurs realizată în colabo
rare cu C.C. al U.T.C. 
Participă strungari, cons
tructori, mecanizatori șl ra- 
dio-tehnicienl din județele 
Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleor
man, Timiș.
Emisiune de Constantin Banu 
și Cătălin Dodu. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
Seară de teatru : Jocul iele
lor" de Camil Petrescu.
Interpretează colectivul artis
tic al Teatrului Mic : Gheor
ghe lonescu-Gion, George 
Constantin, Constantin Co- 
drescu, Ion Marinescu, Florin 
Vasiliu, Leopoldlna Bălănuță, 
Corina Constantlnescu, Ma
na Potra, Dinu lanculescu,

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) ; Recital de pian 
susținut de Marllena Dobrea 
Ilea ; Recital de flaut susținut 
de Nicolae Maxim — 20.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
• Teatrul de operetă : My 
lady — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu

fair

19,20
19,30
20,00

Bu- 
______  ____ ___ _______  Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20 . 
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie : — 19,30. 
e Teatrul__________ *'
19,30.
• Teatrul 
nocchio —
• Teatrul .
ră literar-muzicală ____
• Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
(în sala Teatrului Mic) : Ecto- 
bar-20.
• Teatrul „Țăndărică1- (sala din 
str. Academiei) : Tlgrițorul Petre
— 15.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ;,C. Tă- 
nase- (sala Savoy) ; Bimhirică — 
19.30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Logodnicele aterizează 
la Paris — 19,30.

Giulesti : Freddy

„Ion Creangă" : 
16.
evreiesc de stat :

19,30.

Pi-

Sea-

**
*
*
*
*
**
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*
*

Prolog la cele două
milioane de vacante9

CONSTANȚA (co
respondentul „Scin
teii", Radu Apostol).

Devansind deschide
rea oficială a sezonu
lui estival, în stațiu
nea internațională Ma
maia au sosit ieri — 
pentru a-și petrece 
vacanța pe litoralul 
românesc — primele 
grupuri organizate, al
cătuite din peste 500 
de turiști, din Anglia, 
R.F. a Germaniei si 
din alte țări. Perla

Mării Negre, Mamaia, 
i-a întimpinat pe cei 
dinții oaspeți cu un 
spor de frumusețe și 
confort. Marile hote
luri Perla, Riviera, Si
rena, Aurora și altele 
au fost remobilate, 
s-au deschis două noi 
restaurante, piscine, 
cluburi.

Sezonul estival 1971, 
care potrivit estimări
lor va găzdui circa 
două milioane turiști,

înscrie pe itinerarul 
vacanțelor la mare 
incă două stațiuni noi 
— Saturn și Neptun 
II, care cuprind laolal
tă alte 14 000 locuri în 
hoteluri, vile și căsuțe, 
peste 30 restaurante, 
baruri 
noapte, 
tracție 
inedite.
toral, în plină primă
vară. s-a dat. startul 
celor două milioane de 
vacanțe.

de zi și de 
locuri de dis- 
și agreinent 

Așadar, pe li-
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M felicităm din inimă
Șl VA ASIGURAM

CA VOM ÎNDEPLINI NEABĂTUT

INDICA ȚIILE PARTIDULUI!“
Cu prilejul semicentenarului 

Partidului Comunist Român, al con
feririi titlului de „Erou al Republi
cii Socialiste România" și Ordinului 
„Victoria Socialismului" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, numeroase orga
nizații de partid, obștești și de ti
neret au adresat telegrame C.C. al 
P.C.R., secretarului general, în care 
raportează succesele obținute în 
cinstea măreței sărbători a poporu
lui nostru și exprimă bucuria pen
tru înaltele distincții acordate con
ducătorului partidului și statului, 
hotărîrea lor fermă de a contribui 
la înfăptuirea Directivelor celui 
de-al X-lea Congres al partidului.

In telegrama adresată de Comite
tul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist se arată, între altele : în 
conferirea înaltului titlu de „Erou 
al Republicii Socialiste România", 
tineretul vede prețuirea deosebită 
pe care o dă întregul nostru popor 
activității dumneavoastră.

Ne unim inimile și cugetele, ti
neri români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, și ne angajăm 
în fața partidului, în fața dumnea
voastră, tovarășe secretar general, că 
vom munci și învăța cu pasiune, cu 
înflăcărată dăruire, consacrîndu-ne 
eforturile înfăptuirii programului 
de dezvoltare multilaterală a pa
triei .

în telegrama trimisă de Comite
tul municipal de partid București 
se subliniază : Toți oamenii muncii 
din Capitală, exprimînd profundele 
lor sentimente de stimă și prețuire 
pe care vi le poartă, vă felicită din 
inimă pentru înaltele distincții ce 
v-au fost conferite în semn de re
cunoștință a comuniștilor, a între
gului nostru popor față de neobosita 
dumneavoastră activitate în mișca
rea revoluționară, în edificarea so
cialismului, în perfecționarea tutu
ror domeniilor de activitate. Vă do
rim, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ani mulți de viață, să
nătate șl succes deplin în activitatea 
ce o desfășurați în fruntea parti
dului și statului spre binele poporu
lui, pentru progresul și prosperita
tea patriei noastre socialiste.

Cu prilejul conferirii celor mai 
înalte distincții, se spune într-o altă 
telegramă, în numele Comitetului 
județean Prahova al P.C.R. și al 
Consiliului popular județean, al tu
turor oamenilor muncii prahoveni, 
vă adresăm sincerul nostru omagiu 
și recunoștința fierbinte pentru no
bila dumneavoastră activitate pe 
care o consacrați înălțării patriei pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație. Activitatea dumneavoas
tră revoluționară ne mobilizează 
energiile, capacitățile creatoare și 
vă asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a vă urma 
exemplul

Exprimînd cele mai profunde sim
țăminte ale comuniștilor, ale locui
torilor români. maghiari, germani 
și de alte naționalități de pe melea
gurile brașovene, Comitetul jude
țean Brașov al P.C.R. și Consiliul 
popular județean transmit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu călduroase 
felicitări, pornite din adîncul inimii.

Urîndu-vă ani mulți și putere de 
muncă, se spune în telegramă, vă 
asigurăm că ne vom închina în
treaga energie creatoare cauzei 
partidului și poporului, viitorului 
luminos al patriei.

în numele comuniștilc-r, al tuturor 
celor ce trăiesc și munoesc pe aceste 
străvechi meleaguri ale patriei, Co
mitetul județean Mehedinți al P.C.R. 
adresează în telegrama expediată cele 
mai sincere felicitări, urări de viață 
lungă și sănătate. în continuare se 
arată : „Cu acest prilej, ne angajăm 
în fața conducerii partidului, a dum
neavoastră personal, tovarășe secre
tar general, să muncim cu pasiune 
și dăruire pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului și guvernu
lui.

în telegrama Comitetului județean 
de partid Ialomița se spune : întrea
ga dumneavoastră activitate — pusă 
în slujba fericirii poporului, ridică
rii României socialiste pe noi culmi 
ale progresului și prosperității — con
stituie pentru noi, comuniștii din ju
deț, un minunat exemplu de urmat.

Din același județ a sosit o telegra
mă asemănătoare din partea colec
tivului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri al întreprinderii agricole de 
stat Dragalina.

în telegrama adresată de condu
cerea Uniunii Scriitorilor se spune : 
Scriitorii din Republica Socialistă 
România, adînc mișcați 
acordării înaltelor distincții tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, fiu strălucit 
al poporului român, conducătorul 
încercat al Partidului Comunist Ro
mân, al statului nostru și al poporu
lui român, marele ocrotitor și prieten 
al scriitorilor în toate momentele de 
cotitură ale vieții literare contempo
rane, animatorul și clarvăzătorul 
conducător al muncii noastre puse in 
slujba înfloririi literelor din Româ
nia, vă transmit din inimă cele mai 
sincere felicitări, calde urări de să
nătate, viață lungă, spre a duce po
porul român pe drumul fericirii.

Trăim o înaltă primăvară a po
porului român, se spune în telegra
mă, și înflorirea ei se datorează 
partidului comuniștilor, pe care îl 
conduceți cu cea mai mare abnega
ție și cu toată dăruirea înaltelor 
virtuți și calități morale ale sufle
tului dumneavoastră nobil, demn de 
lumina cea mai clară și cea mai vie 
a celor mai mari fii și conducători 
pe care i-a avut poporul român. — 
La mulți ani !

în telegrama adresată de Comite
tul municipal Iași ai P.C.R. se spu
ne : Acordarea acestor înalte dis
tincții întruchipează în modul cel 
mai profund prețuirea, stima și res
pectul pe care vi le poartă întregul 
partid, toți oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
activitatea neobosită desfășurată în 
fruntea partidului și statului. Vă 
asigurăm că organizația municipală 
Iași a Partidului Comunist Român 
își va mobiliza în continuare toate 
forțele pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
documentele adoptate de cel de-al 
X-lea Congres al partidului și a re
centei plenare a C.C. al P.C.R.

Asemenea telegrame au mal fost

primite din județul Iași șl din par
tea altor colective de muncă din în
treprinderi, instituții și școli.

Ca lucrători pe tărîmul politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, se arată în telegrama lucrători
lor Ministerului Afacerilor Externe, 
sîntem mîndri să regăsim evocarea 
personalității dumneavoastră în 
țări de pe toate continentele globu
lui, înalta apreciere de care vă 
bucurați ca strălucit cîrmuitor al 
unui popor milenar șl ca ferm pro
motor al unor relații noi în viața 
internațională. Vedem în aceste dis
tincții omagiul fierbinte al tuturor 
oamenilor muncii care, sub îndru
marea partidului, durează pe pă- 
mîniul patriei noastre edificiul so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, vedem simbolul recunoștin
ței față de activitatea neobosită ce 
o consacrați fericirii poporului ro
mân, păcii și progresului în lume.

.111 1-1_„__ 1 se arată :
de partid din armată vă 
cele mai calde și res- 
felicitări. Gîndurile noas- 
de recunoștință se în- 

dumneavoastră, con-

într-o altă telegramă
Activiștii 
adresează 
pectuoase 
tre pline 
dreaptă către

Oamenii muncii din Județul Dîm
bovița, se menționează în telegrama 
trimisă de Biroul Comitetului jude
țean de partid, își exprimă deose
bita bucurie și satisfacție pentru 
faptul că dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, vi s-au 
decernat, cu prilejul împlinirii unei 
jumătăți de veac de existență a 
partidului, cele mai înalte distincții 
ale Republicii Socialiste România. 
Ne facem din nou mesageri ai pro
fundelor sentimente de prețuire și 
adîncă recunoștință de care sînt ani
mați comuniștii, toți cei ce muncesc 
pe aceste ținuturi în plină dezvoltare, 
și vă adresăm calde felicitări și 
urări de sănătate.

Din județul Dîmbovița s-a primit 
o telegramă și din partea celor 6 500 
de salariați ai Uzinei de utilaj pe
trolier Tîrgoviște.

Cu trup și suflet uniți în jurul 
Partidului Comunist Român, al Co
mitetului său Central, al dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se spune în telegrama Biroului 
Comitetului județean Bacău și a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular județean, sîntem mîndri de

Telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

________________________________________________ (________

ducător iubit al partidului, statului 
și al forțelor noastre armate. îngă- 
duiți-ne să însoțim aceste gînduri cu 
o urare fierbinte de viață lungă, să
nătate deplină, satisfacții personale 
și noi succese în activitatea pildui
toare pe care o dăruiți prosperității 
și afirmării necontenite a națiunii 
române, înfloririi și întăririi patriei 
noastre dragi.

Au mai fost primite telegrame a- 
semănătoare din partea comanda
mentului infanteriei și tancurilor și 
Școlii militare de ofițeri activi de 
artilerie.

La sărbătorirea gloriosului semi
centenar al partidului, se arată în 
telegrama Comitetului județean Bu
zău al P.C.R., colectivele uzinelor 
și întreprinderilor județului rapor
tează că au realizat cu cinci zile 
mai devreme planul de producție pe 
primele patru luni, iar lucrătorii 
ogoarelor au Încheiat cu succes lu
crările campaniei agricole de pri
măvară.

Locuitorii județului Buzău, con
duși de partidul comuniștilor, însu
flețiți de perspectivele grandioase 
pe care ni le oferă viitorul, strins 
uniți în jurul partidului, al Comi
tetului său Central, sînt hotărîți 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a da viață politicii partidu
lui, programului elaborat de Con
gresul al X-lea.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Ilfov, se spune în 
telegrama Comitetului județean Il
fov al P.C.R., vă adresează din 
inimă, cu profundă căldură și stimă, 
sincere felicitări și urări de sănătate 
și fericire, asigurîndu-vă încă o 
dată că, însuflețiți de exemplul și 
indicațiile dumneavoastră prețioase, 
vom depune întreaga noastră capa
citate de muncă pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din județul Caraș-Severin. 
români, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, își exprimă din adîn- 
cul inimii întreaga lor recunoștință 
și mulțumire față de conducerea 
partidului și statului, față de dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltele distincții 
acordate cu prilejul aniversării se
micentenarului partidului. Folosim 
și acest prilej pentru a ne reafir
ma hotărîrea de a munci cu abnega
ție și dăruire în vederea înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului.

sentimentele ce vi le putem exprima 
cu acest minunat prilej. Fie-ne per
mis ca bucuria pe care o încercăm, 
adresîndu-vă omagiile noastre, s-o 
asociem cu asigurarea că ne vom 
mobiliza toate forțele pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin.

Activitatea dumneavoastră neobo
sită întruchipează în mod strălucitor 
cele mai nobile virtuți ale partidu
lui și poporului nostru, un exemplu 
convingător de dăruire pentru cauza 
socialismului și comunismului, pentru 
făurirea celor mai nobile năzuințe și 
aspirații ale națiunii noastre socia
liste, se spune în telegrama Comi
tetului județean de partid și Consi
liului județean popular Bistrița-Nă- 
săud. In semn de înaltă prețuire, sti
mă și respect ce vă purtăm, vă rugăm 
să primiți din partea tuturor locuito
rilor județului cele mai. calde urări 
de viață .lungă, multă sănătate, noi și 
însemnate succese în realizarea înal
telor îndatoriri cu care’sinteți inves
tit de partid și popor.

în telegrama adresată de Biroul 
Comitetului județean de partid — 
Vrancea se spune printre altele : Ne 
exprimăm profunda recunoștință și 
vă mulțumim din toată inima pen
tru grija ce o manifestați perma
nent față de progresul țării și bună
starea întregului popor, față de în
tărirea continuă a partidului și a 
rolului său de conducător al socie
tății noastre socialiste.

Viața și activitatea dumneavoastră 
constituie pentru noi un permanent 
exemplu care ne însuflețește și rie 
stimulează energia în munca pe care 
o desfășurăm, în înfăptuirea politicii 
partidului. Vă asigurăm, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că toți oa
menii muncii din acest județ, avînd 
în fruntea lor pe comuniști. își vor 
face și de acum înainte datoria, mun
cind cu pasiune și abnegație pentru 
realizarea tuturor sarcinilor ce le re
vin.

Ne manifestăm și cu acest prilej, 
stimate tovarășe secretar general, se 
arată în telegrama trimisă, de Comi
tetul județean Vaslui al Partidului 
Comunist Român și Comitetul execu
tiv al Consiliului popular județean, 
adeziunea noastră totală la politica 
internă și externă a partidului și 
statului. Vă dorim din inimă viață 
îndelungată, multă sănătate și pu
tere de muncă pentru a 
și în viitor sarcinile de 
pundere cu care ați fost 
partid și popor.

vă exercita 
înaltă răs- 
învestit de

cu ocazia

(Urmare din pag. I)

construcția de mașini, parțial centra
lelor din industria siderurgică, care 
au integrat organic atît activitatea e- 
conomică a unităților pe care s-au 
grefat cît și aceea a celorlalte între
prinderi subordonate. . Din punct de 
vedere financiar, a crescut capacitatea 
acestor organisme în dirijarea și ac
celerarea circulației mijloacelor ma
teriale și financiare, ele avînd astfel 
posibilitatea exercitării unui control 
mai strict asupra utilizării fonduri
lor.

Din păcate, la ora actuală, nici din 
reglementări nu reiese și nici prac
tica nu a conturat cu suficientă cla
ritate sensul noțiunii de întreprin
dere componentă a 
unde i se întind atribuțiile, 
cinile curente și, 
punderile 
trebuie să fie raporturile între 
ea și unitatea cu statut de centrală. 
Din acest motiv, rezolvările sînt va
riate de la o centrală industrială la 
alta, și nu întotdeauna cele mai adec
vate. Centrală industrială de prefabri
cate din beton din Capitală, spre e- 
xemplu, este amplasată în incinta fa
bricii de prefabricate „Progresul", de
venită, prin statut, unitate cu gestiune 
economică internă. Aceasta... pe hirtie, 
pentru că în fapt fiecare în parte are 
un aparat administrativ și de conduce
re distinct, iar fabrica încheie bilanț 
propriu, are cont de decontare la 
bancă și legături directe cu buge
tul statului, ca orice unitate cu ges
tiune economică proprie. Este și fi
resc ca, în acest caz, centrala să re
simtă o lipsă de personal mai ales 
în anumite perioade de întocmire a 
planurilor financiare și de centrali
zare bilanțieră, deși, dacă ar fi să 
numărăm toți funcționarii din sec
torul financiar-contabil de care dis
pun toate unitățile centralei, ar re
zulta un efectiv suficient de cadre

Ni se pare că o soluție mai bună, 
în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului și statului nostru, a adop
tat Centrala siderurgică din Galați,

centralei, pînă 
7" sar- 

bineînțeles, răs- 
cu alte cuvinte, care 

fie

în față exem- 
de dăruire de- 
poporului, sfa- 

■ deosebit de

Avînd permanent 
piui dumneavoastră < 
plină față de cauza 
turile și îndemnurile 
prețioase pe care ni le dați mereu, 
se arată în telegrama Comitetului 
județean al femeilor din Harghita, 
sîntem hotărîte să ne preocupăm cu 
și mai multă pasiune de educarea 
copiilor noștri în spiritul dragostei 
nețărmurite față de gloriosul Partid 
Comunist Român, față de patria 
noastră iubită, România socialistă.

In aceste momente de adînci sem
nificații și puternice rezonanțe, cînd 
aniversăm împlinirea unei jumătăți 
de veac de existență glorioasă a 
partidului, femeile harghitene, îm
preună cu toți oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți din județ vă asigurăm, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
ne vom precupeți eforturile pentru 
a îndeplini cu cinste sarcinile ce ne 
revin.

Activul de bază din aparatul Mi
nisterului Afacerilor Interne trans
mite în telegrama expediată Comi
tetului Central al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele mai 
înalte sentimente de atașament și 
dragoste profundă față de Partidul 
Comunist Român, conducătorul încer
cat al națiunii noastre socialiste.

Ofițerii, subofițerii, angajațiii civili 
și ceilalți lucrători din aparatul 
M.A.I., în frunte cu comuniștii, se 
spune în telegramă, asigură conduce
rea partidului de adeziunea sinceră 
și profundul lor devotament față de 
politica principială, patriotică și 
clarvăzătoare, așezată pe temeliile 
de granit ale marxism-leninismulud, 
desfășurată de partidul nostru în cei 
50 de ani de existență, de luptă eroi
că pentru triumful socialismului în 
România.

Succesele remarcabile, cu profunde 
rezonanțe listorice, obținute de po
porul nostru, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, în construirea 
noii societăți ne înzecesc eforturile 
pentru a traduce în viață, în cele 
mai bune condiții, sarcinile încre
dințate de partid și guvern, pe linia 
apărării avutului obștesc și personal 
al cetățenilor, asigurării ordinii și 
liniștei publice, a respectării legali
tății socialiste.

în telegrama colectivului de cadre 
didactice și studenți ai Academiei de 
învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. 
se subliniază : în acest moment so
lemn, colectivul comuniștilor Acade- 

-miet noastre se angajează în fața 
dumneavoastră, stimațe tovarășe 
secretar general, să-și sporească 

. eforturile în vederea realizării cores
punzătoare a sarcinii de a pregăti 
.activiști cane să aplice competent și 
cu răspundere politica marxist-leni- 
nistă a partidului, să muncească fără 
preget pentru înfăptuirea obiective
lor trasate de Congresul al 
P.C.R.

Cu acest prilej, se spune 
grama adresată de Biroul 
tului județean-Argeș al P.C.R., vă 
rugăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți din partea noastră, o dată 
cu felicitările cele mai călduroase, 
reînnoirea angajamentului că vom 
fi mereu ostași neobosiți ai parti
dului în lupta nobilă — în care dum
neavoastră dați un atît de minunat 
exemplu — pentru prosperitatea 
țării, a întregului popor, pentru con
struirea socialismului și comunis
mului, pentru înflorirea oontinuă a 
patriei noastre. România socialistă.

Telegrame asemănătoare au fost 
primite și din partea 
Executiv al Consiliului 
dețean și a Consiliului 
sindicatelor Argeș.

în telegrama lor, cadrele didactice 
și elevii Liceului din Miercurea 
Ciuc, exprimînd dragostea și atașa
mentul lor față de încercatul con
ducător — Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu — se 
angajează de a realiza cu cinste 
sarcinile ce le revin.

în fapt organizată pe structura 
binatului siderurgic, care și-a 
nizat activitatea 
în cadrul unor servicii 
tincția între centrală !. 
este mai mult de formă, pentru că 
activitatea combinatului se întrepă
trunde cu activitatea

Problemele aduse 
sînt de nesoluționat, 
șurile nu au o bază

com- 
orga- 

financiar-contabilă 
i unice. Dis- 
și combinat

centralei, 
în discuție nu 
întrucît neajun- 
obiectivă, ci se

X-lea al

în tele- 
Comite-

Comitetului 
popular j.u- 
județean al

(Agerpres)

Pătrunjelul

și electronica

Noul spital din Slatina

CONTRASTE

Cu un an mai devreme

Comitetul de direc
ție al uzinei „Electro
motor" din Timișoara 
a ajuns la concluzia 
că pentru a controla 
calitatea motoarelor 
electrice nu este ne
cesar să ai o califica
re corespunzătoare ; 
pur și simplu, trebuie 
doar să fii angajat în 
uzină și să... ai inten
ții bune. Și la „Elec
tromotor", oameni care 
să îndeplinească cu
mulativ aceste două 
condiții — există. Așa 
cum ne scrie cores
pondentul nostru, Ce
zar Ioana, la între
prinderea timișoreană 
calitatea prelucrărilor 
mecanice o controlează 
un șofer, iar certifică
rile privind modul de 
execuție al acoperirilor 
galvanice le dă un me
canic agricol.

Și din moment ce 
la „Electromotor" 
preferă 
calitate
se explică de ce nu se 
folosește decît acci
dental aparatura de 
control din dotare — 
microscopul de ate-

se
controlul de 
„după ochi"

lier, aparatul pentru 
verificat alezaje tip 
S O L E X, rotoscopul 
pentru controlul cali
tății bobinajelor. Iar 
dacă aceste mijloace 
de verificare nu sînt 
folosite, de ce să se mal 
completeze numărul 
de șublere sau taho- 
metre, de ce să se 
mai achiziționeze ma
șina universală de 
măsurat lungimi și a- 
paratul pentru măsu
rat rugozitatea — a- 
paratură strict nece
sară unui control de 
calitate complet 7 !

Să ne mai mire fap
tul că în primele patru 
luni ale anului în curs, 
la „Electromotor" s-au 
primit refuzuri de cali
tate pentru mărfuri în 
valoare de circa un mi
lion lei 7 Și încă nu-1 
nimic : ce s-ar face u- 
zina timișoreană, dacă 
ar fi pusă să producă 
aparatură electronică ? 
De unde ar găsi un 
zarzavagiu, specialist 
în pătrunjel, să-1 an
gajeze controlor de 
calitate 7

Nu aveți un munte
La Slatina a fost construit un nou edificiu social, spi

talul modern ale cărui lucrări s-au terminat cu 12 luni 
înainte de termenul planificat. La ridicarea lui s-au 
realizat economii de peste 1,6 milioane lei, o mare par- 

'te din această sumă fiind datorată muncii voluntare 
prestate de locuitorii orașului.

într-o telegramă adresată cu acest prilej Comitetului 
Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se spune : Comitetul județean de partid, Consiliul popu
lar județean, toți locuitorii orașului Slatina și ai jude
țului Olt exprimă cele mai fierbinți sentimente de re
cunoștință pentru grija deosebită pe care partidul și 
statul nostru, dumneavoastră personal o acordați dez
voltării armonioase și înfloririi continue a orașelor și 
satelor patriei. Importantele fonduri de investiții repar
tizate județului Olt au făcut posibilă crearea unei in
dustrii moderne, în plină dezvoltare, ridicarea de noi 
obiective sociale și culturale, care înscriu aceste locuri 
pe coordonatele ascendente ale României socialiste. 
Sîntem fericiți să vă putem raporta îndeplinirea întoc
mai a prețioaselor dumneavoastră indicații date cu 
prilejul vizitelor făcute • în județul nostru și în orașul 
Slatina.

Pentru înțelepciunea și devotamentul cu care mun
ciți neobosit în fruntea partidului și statului nostru, 
pentru căldura și umanismul cu care priviți problemele 
fiecărui om și ale întregii națiuni, noi, locuitorii Sla
tinei și ai județului Olt, vă dorim dumneavoastră, fa
miliei dumneavoastră, multă sănătate, putere de mun
că și fericire, mari succese în îndeplinirea înaltei mi
siuni cu care v-a investit țara.

Noi capacități de producție

SUCEAVA (corespondentul
— Printre angajamentele de ____  ... ___
lectivele de oameni ai muncii din industria județului 
Suceava în cinstea semicentenarului partidului se nu
mără și cele privitoare la devansarea unor lucrări de 
investiții, în vederea punerii în funcțiune înainte de 
vreme a capacităților de producție prevăzute pentru 
acest an. Angajamentele au început să prindă viață. 
Constructorii de pe șantierul întreprinderii mecanice 
din Suceava au pus în funcțiune, cu 8 luni mai înainte, 
noua capacitate de producție de 1 000 tone mașini- 
unelte, capacitate care face parte din programul de 
dezvoltare al întreprinderii amintite. Prin aceasta s-a 
creat posibilitatea obținerii — în plus față de planul 
inițial — a unor mașini de găurit, de ruluit table, foar
feci mecanice și polizoare în valoare de circa 17 mi
lioane lei.

Tot în aceste zile a fost pusă în funcțiune o nouă 
capacitate de producție de 2 000 tone la Fabrica de le
gume și fructe din Burdujeni. De asemenea, în cadrul 
acțiunii de dezvoltare a Uzinei de preparare a mine
reurilor de la Fundul Moldovei, au fost terminate lu
crările de montaj a utilajelor, urmînd ca peste cîteva 
zile să înceapă probele mecanice. Devansarea lucră
rilor de construcții-montaj la acest obiectiv va asigura 
punerea în funcțiune a noii capacități de producție de 
53 000 tone minereu flotat cu o lună înainte de preve
derile graficului.

„Scînteii", Ion 
seamă luate de

Manea), 
către co- 
județului

E primăvară cu ve
getație abundentă. Se 
bucură parcă și vitele, 
care după o iarnă în 
care s-au hrănit doar 
cu fîn uscat, pasc a- 
cum liniștite iarbă ver
de. în această privin
ță există un avantaj. 
Legea pentru organi
zarea, administrarea și 
folosirea pajiștilor, lo
turilor zootehnice și 
semincere, precum și 
a stațiunilor comunale 
de montă prevede 
trecerea la consiliile 
populare comunale, o- 
rășenești și municipa
le a competențelor în 
domeniul administră
rii pajiștilor naturale. 
Gospodărite mai bine, 
pășunile vor avea și 
iarbă mal multă. Dar 
iată că acum cînd să 
scoată vitele la pășu- 
nat, locuitorii comunei 
Fundata, județul Bra
șov, nu mai au deloc... 
pășune. într-o adresă 
trimisă redacției, sem
nată de primarul co
munei, loan Rîpeanu, 
se arată că încă în 
luna martie direcția 
generală agricolă a ju
dețului Brașov a tri
mis consiliului popu-

iar al comunei Funda
ta o repartiție de pă- 
șunat pentru Munții 
„Capra Mică" și „Ză- 
noaga Bratocii", aflațl 
sub „jurisdicția" mu
nicipiului Brașov, ca 
să fie folosiți ca șl în 
anii precedenți. Con- 
siderînd că au în con
tinuare pășunea asi
gurată, crescătorii de 
animale din comuna 
Fundata au 
contracte 
pentru livrări de lap
te și carne. Numai că 
municipiul n-a fost de 
acord cu județul și a 
refuzat să încheie con
tracte pentru pășunat 
cu locuitorii comunei 
Fundata. Ca urmare, 
80 vaci și 1 000 de oi 
au rămas fără pășune. 
„Ne găsim în ajunul 
trimiterii vitelor la 
pășunat — se arată în 
scrisoare — și nu a- 
vem suprafețele de 
pășuni asigurate". Poa
te consiliul municipal 
Brașov se va lăsa în
duplecat de mugetul 
vitelor și behăitul oi
lor flămînde. Pentru 
că niște munți noi s-ar 
găsi mai greu.

CU
Încheiat 

statul

Cite-un pic,

cite-un pic,

cite-o tonă de voinic
uni- 

măsură — 
kilogramul 

tona — risipa 
schimbă nume- 

numai dimen- 
Unii, „voinici" 
mare, preferă, 
tona, 

cu 
tone

simțite în acest domeniu pe seama 
organizării și funcționării centrale
lor. Mai este vorba și de modul in 
care se exercită practic atribuțiile, 
competentele și răspunderile centra
lei în relațiile cu unitățile subordo
nate, cu ministerul, cu alte organe, 
în această ordine de idei, directorul 
pentru problemele financiare al Cen
tralei industriale de mașini-unelte din 
Capitală, tov. Petre Predoiu, ne rele-

COMPETENȚA FINANCIARĂ
A CENTRALEI INDUSTRIALE

datoresc neclarificărilor care persistă 
în delimitarea anumitor atribuții, ca
pacității organizatorice reduse a unor 
consilii de administrație, inițiativei 
insuficiente a unor ministere în 
structurarea cît mai realistă a cadru
lui organizatoric și funcțional al cen
tralelor și grupurilor industriale. 
După cum s-a subliniat și la recenta 
consfătuire cu conducătorii centrale
lor industriale, este greu de admis 
ca acum, după ce s-a scurs un timp 
suficient de lung de la înființarea 
noilor organisme economice, acestea 
să nu poată fi în măsură să mane
vreze neslinjenit pîrghiile financiare 
in interesul sporirii eficienței activi
tății economice, al utilizării cît mai 
judicioase a mijloacelor materiale și 
bănești de care dispun, din cauza 
unor vicii de organizare, inerente 
poate începutului, inacceptabile însă 
in momentul de fată.

Indiscutabil, totuși, că nu putem 
pune toate deficiențele ce se fac

va următorul fapt: „Centrala, cu toate 
reglementările actuale, nu are în 
practică dreptul să utilizeze mijloa
cele circulante în mod global, intru- 
cît instrucțiunile de finanțare și cre
ditare prevăd planificarea și urmări
rea acestor mijloace pe elemente com
ponente. Ca urmare, pe parcursul ac
tivității, datorită unor situații con- 
juncturale, centrala este obligată să 
solicite credite pentru anumite ma
teriale, temporar supranormative, 
deci plătește dobînzi, cu toate că are 
disponibilități provenite din subnor- 
mative la alte elemente".

Desigur, în legătură cu această 
chestiune trebuie să se țină seama de 
momentul în care organele bancare 
pretind încadrarea în normativele pe 
elemente. Aceasta deoarece, din cîte 
cunoaștem, atîta vreme cît centrala 
industrială are o activitate financia
ră bună, organele bancare nu sînt în
dreptățite să execute „o tutelă mă
runtă", să încorseteze creditarea în-

treprinderilor. Indiscutabil însă, or
ganelor bancare le revine sarci
na să acționeze cu fermitate, prin 
intermediul pîrghiei creditului și 
dobînzii, pentru prevenirea și lichi
darea unor imobilizări de fonduri. 
Considerăm, totuși, că în activi
tatea curentă este necesară o profun
dă înțelegere a atribuțiilor centralei 
industriale. Opinăm, de aceea, ca 
sucursalele teritoriale ale Băncii Na
ționale, ca și ale Băncii de Investiții, 
care cunosc mai bine situațiile con
crete de Ia fața locului, să aibă com
petențe mai mari în soluționarea 
chestiunilor financiare ale organisme
lor cu statut de centrală, fără a mai 
fi necesare aprobări de la centralele 
celor două bănci pentru anumite acte 
financiare, mărindu-se astfel opera
tivitatea deciziilor.

în legătură cu aceasta, tov. Nicolae 
Pretorian, vicepreședinte al Băncii 
Naționale, ne-a relatat că actele 
normative în vigoare prevăd atribu
ții și competente in acest sens pen
tru unitățile teritoriale ; esențial este 
ca ele să fie înțelese întocmai și 
exercitate în practică. în această 
privință, există un program concrot 
de măsuri al consiliului de adminis
trație al Băncii Naționale, prin a 
cărui aplicare se așteaptă rezultate 
bune în cel mai scurt timp.

Desigur, activitatea economică și 
financiară a centralelor cuprinde și 
alte laturi la care nu ne-am referit 
în 
se 
se 
nu
este clar : centrala răspunde de în
treaga activitate economico-financia- 
ră a unităților subordonate și pen
tru aceasta trebuie să acționeze cu 
măsuri hotărîte pentru buna gospo
dărire a mijloacelor materiale și bă
nești, să se preocupe permanent de 
îndeplinirea indicatorilor financiari, 
asigurînd ridicarea continuă a efi
cienței economice.

rîndurile de față. Concluzia care 
desprinde este că deficiențele ce 
mai fac simțite în acest domeniu 
sînt de nesoluționat. Un lucru

Indiferent de 
tatea de 
gramul, 
sau t 
nu-și 
le, ci 
siunea. 
nevoie 
totuși, 
blă 
100 
consumat 
trimestrul 
Uzina mecanică Mîr- 
șa, 52 de tone la Uzi
na de utilaj chimic 
din Ploiești, 36 de tone 
la uzina de vagoane din 
Turnu-Severin, 55 to
ne la Uzina mecanică 
din Medgidia. Și așa 
mai departe, picătură

nu um- 
mărunțișuri. 

de metal 
în plus în 

trecut la

cu picătură (dacă ze
cilor de tone de metal 
risipite li se poate 
spune așa) se face 
balta mare. Cantitatea 
de metal risipită (Sau 
„consumată în plus", 
cum le place să spună 
unor conducători de 
întreprinderi) în numai 
12 unități constructoare 
de mașini echivalează 
cu consumul normat 
pentru producția a 
peste 500 de autoca
mioane de cinci tone I 

într-adevăr, „voini
cească" treabă — din- 
tr-un gest să faci ne
văzute atîtea sute de 
mașini !

Un scrîșnet lugubru

ei 
nu 
to-

s-au

se-aude în noapte...
solicitate a- 

Motivul ? Nu e- 
ulei ! Dintr-un

sale de la

Bihorenii nu sînt 
oameni sperioși, 
cred în stafii. Și 
tuși, ce să vezi, 
mai bine zis ce să auzi
— cîte un scrîșnet lu
gubru se-ajude din de
părtări, de-ți îngheață 
sîngele în vine.

De unde ? Vă 
pundem imediat, 
întîi să 
împreună 
rea : ce-i 
motor ca 
neze 1 în 
combustibil. Apoi 
mai cere ca, din cînd 
în cînd, să i se schim
be uleiul, să i se înlo
cuiască o piesă. îndeo
sebi lubrificația este 
factorul care lungește 
durata de funcționare 
și de exploatare a mo
toarelor fie că e vorba 
de autovehicule sau 
tractoare. Numai că în 
stațiunile de mecani
zare a agriculturii din 
județul Bihor sînt sute 
de tractoare la care nu 
s-a schimbat uleiul de 
3—4 luni și chiar mai 
mult. Firește, aceasta 
duce la uzura prema
tură a tractoarelor..

răs- 
dar 

răspundem 
la întreba- 
trebuie unui 
să funcțio- 

primul rînd 
se

foarte 
cum. 
xistă 
necesar de 185 tone u- 
lei s-a primit reparti
ție doar pentru 113 
tone, avînd un deficit 
de 62 de tone. Mai 
mult, în cele 13 S.M.A.- 
uri din județ, să dai cu 
tunul și nu găsești un 
pic de vaselină, abso
lut necesară pentru 
gresarea discurilor, sa
pelor rotative, a semă
nătorilor S.P.C.-6 etc. 
Pe județ, la vaselină, 
este un deficit de 33 
tone față de necesar, 
în repetate rînduri, în
treprinderea județeană 
pentru mecanizarea a- 
griculturii a solicitat 
Centralei
București suplimentări 
ia aceste produse dar 
fără ecou. Și așa, lagă
rele neunse scrîșnesc 
din dinți de ciudă, zi 
și noapte, cînd lucrea
ză — de răsună valea. 
Ce folos, dacă centrala 
I.M.A, se pare că și-a 
astupat urechile. Oare 
cu vaselină 7 De unde 
o fi găsit 7
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PLENARA C. C. AL U. T. C.
în Capitală s-au desfășurat luni 

lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist 
cu următoarea ordine de zi : Infor
marea cu privire, la acțiunile ce vor 
fi întreprinse de Uniunea Tineretului 
Comunist în scopul educării tineretu
lui pentru muncă și al participării 
sale active la îndeplinirea planului 
de stat din industrie și agricultură ; 
constituirea în cadrul Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist a consiliilor pentru proble
mele specifice diferitelor categorii de 
tineri și a comisiilor pe domenii de 
activitate.

La lucrări a luat parte tovarășul 
Ion Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La plenară au participat membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu

VIZITELE DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Delegația guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, condusă 
de dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții R.D. Germane în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, care va partioipa la lucră
rile celei de-a patra sesiuni a comi
siei. a făcut luni o vizită în jude
țele Olt și Argeș.

în cursul dimineții, oaspeții, înso
țiți de Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice, și de dr. Hans Voss, ambasado
rul R.D. Germane la București, au 
poposit la Uzina de aluminiu. Fabri
ca de produse cărbunoase și Uzina 
de prelucrare a aluminiului din ca

0 delegație a Ministerului Afacerilor 
Interne a plecat la Moscova

O delegație a Ministerului Aface
rilor Interne, condusă de ministrul 
Cornel Onescu, a plecat luni la 
Moscova. Delegația română face o 
vizită în U.R.S.S. la invitația mi
nistrului afacerilor interne N.A. 
Sciolokov.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți adjunct) ai. minis
trului afacerilor interne, și alte per
soane oficiale.

A fost de față I.S. Ilin, ministru

„Zilele filmului cehoslovac"'
în cadrul „Zilelor filmului ceho

slovac", manifestare organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă cu prilejul Zilei naționale a 
R. S. Cehoslovace, la cinematograful 
„Capitol" din București a avut loc 
luni seara un spectacol de gală cu 
filmul „Cheia", realizat de Vladimir 
Cech. Filmul evocă momente din 
lupta poporului cehoslovac, condus 
de Partidul Comunist din Cehoslova
cia, împotriva cotropitorilor hitleriști 
pentru eliberarea țării.

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al C.S.C.A., Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, perso
nalități ale vieții noastre cultural- 
artistice, un numeros public. Au fost 
de față Miroslav Sulek, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București, și mem
bri ai ambasadei. Erau, de asemenea, 
prezenți șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, Nicolae Zeicu, 
director adjunct al Direcției rețelei 
cinematografice și difuzării filmelor, 
a prezentat publicului filmul „Cheia" 
șl pe unii din principalii săi reali
zatori.

Din partea oaspeților a vorbit Jan

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

BASCHET: România — Albania 88-70Tehnica, rămasă in urmă 
față de forța boxerilor

Cîteva succinte notații făcute 
după desemnarea purtătorilor celor 
11 centuri tricolore. Turneul final al 
campionatului a fost 6 reușită a 
boxului prin comparație cu ediția 
precedentă, din toamna anului tre
cut. Realizarea se datorează, pe pla
nul competiției propriu-zise, selec
tării pugiliștilor, impunindu-se, drept 
urmare, „capete de afiș" chiar de la 
prima gală, iar, în privința cadrului 
de întrecere, arenei cuprinzătoare, 
aerisite, agreabile, precum și bunei 
organizări. Este o încurajare pentru 
viitorul boxului să vezi că atunci 
cînd publicului i se oferă meciuri 
atractive și condiții relativ civilizate 
de spectacol, mai apropiate de ce
rințele moderne ale amatorului de 
sport, multe mii de oameni se reîn
torc cu fața spre pugilism.

Galele au fost bune in ansamblul 
lor, multe meciuri au plăcut publi
cului. De ce au plăcut ? în primul 
rind, fiindcă disputele au fost aprige 
și aspre, s-au schimbat lovituri pu
ternice, combatanții au arătat exce
lente calități fizice (rezistență, în 
special) și morale. în fapt, asistăm 
la o oarecare deformare a gustului 
public corespunzînd însăși deformă
rii boxului, așa cum se practică la 
noi. Sigur, nu negăm valoarea spiri
tului de luptă și a rezistenței de or
din fizic, însă boxul cere, de la bun 
început, cunoștințe tehnice, in pri
mul rind, tehnica apărării și a cen
trării adversarului. Or, la noi arbi
trajul și antrenorii favorizează dese
ori luptători agresivi pină la bătaie 
și, în același timp, buni „încasatori" 
de lovituri. Nu mai sînt aprecia ți 
boxerii dibaci în apărare, cu joc de 
picioare, acei atleți care evită subtil 
atacurile și loviturile, puneți nd, în 
schimb, cu mare claritate. Boxerii 
fruntași ai actualelor campionate, 
inclusiv, Dobrescu și Cuțov, Năstac, 
Dumitrescu, Pometcu, chiar Victor 
Silberman, se apără foarte prost, 
primesc un număr enorm de lovituri 
care le scurtează cariera sportivă și 
le coboară clasa. Un paradox apa

nist. membrii Comisiei centrale de 
cenzori, primii secretari ai comite
telor județene ale U.T.C., cadre de 
conducere ale publicațiilor pentru ti
neret, activiști ai Uniunii Tineretu
lui Comunist de la comitetele jude
țene municipale și orășenești, secre
tari ai unor comitete și organizații 
ale U.T.C., activiști ai Comitetului 
Central al U.T.C.

Pe marginea informărilor supuse 
dezbaterii au luat cuvîntul tovarășii 
Eugen Lovin, Ștefan Rab, Nicolae 
Rovinaru, Celus Neagoe, Voinea Ma
rin, Vasile Bîlgăr, Aurel Dan, loan 
Crișan, Nicolae Lipschner, Gheorghe 
Macovei, Emil Vinătorul, Cătălin A- 
lexiu, loan Bucur, Gheorghe Grigore, 
Ion Corneanu, Gheorghe Anghel și 
Constantin Jurcă.

în Încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul tovarășul Ion Iliescu.

(Agerpres)

drul Centralei industriale a alumi
niului de la Slatina. Cu acest prilej, 
membrii delegației s-au interesat în
deaproape de procesele tehnologice 
de fabricație a aluminiului, electro
zilor siderurgici grafitați și blocu
rilor catodice folosite în industria a- 
luminiiului și cea de produse sodice.

După-amiază, delegația guverna
mentală a R.D. Germane a vizitat 
Combinatul petrochimic și Rafinăria 
din Pitești, unde au primit explicații 
asupra procesului de prelucrare a 
țițeiului șl de obținere a unei game 
variate de produse petrochimice- in
termediare și finite, cu largi între
buințări în aproape toate sectoarele 
economiei noastre naționale.

Seara, membrii delegației și per
soanele oficiale care îi însoțesc s-au 
înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

consilier la Ambasada U.R.S.S. din 
București.

★
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Moscova. Pe aeroportul Seremetievo 
erau prezenți N. A. Sciolokov, mi
nistrul afacerilor interne al U.R.S.S., 
precum și Ion Ciubotaru, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al României 
la Moscova, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Blahușeak, director adjunct al cine
matografiei slovace, șeful delegației 
de cineaști din R. S. Cehoslovacă, 
sosiți în țara noastră cu acest prilej.

★
Programul „Zilelor filmului ceho

slovac" mai cuprinde creațiile cine
matografice : „Pe cometă" de Karel 
Zeman, „Reportaj cu ștreangul de 
gît" de Iaroslav Balik și „Vulpile și 
șoriceii" de Vera Plivova-Simkova.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 mai. In țară : vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil cu 
înnorări mal accentuate după-amiaza, 
cînd vor cădea averse locale de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 16 și 26 grade. în Bucu
rești : vreme în curs de încălzire. Ce
rul va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie în a doua parte a intervalului. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

rent în această situație de favori
zare a forței în dauna tehnicii este 
absența, la majoritatea boxerilor re
prezentativi, a loviturilor decisive, 
de K. O. în fond, explicația e foarte 
simplă : loviturile de K. O. trebuie 
învățate și cultivate cu grijă, cer 
pregătiri îndelungate, la fel de ane- 
voioase ca și învățarea apărării; a 
eschivelor etc., etc.

După cum era posibil să se vadă 
și din cronicile succesive, la finale 
au luat parte mar multi competitori 
tineri și cu aptitudini pentru sportul 
cu. mănuși. Șt. Boboc. R. Cosma. Șt. 
Băiatu (semimuscă), Traian Cerchia 
(muscă), Moraru, Ciocoi, Anderco 
(cocoș), Dumitrașcu, T. Mircea 
(pană), Ciochină, Bumb, Hoduț 
(semiușoară), Iacob, Mathe (ușoară), 
Tîrb (mijlocie-mică), Tîrilă (mijlo
cie) au, indiscutabil, calități și, deci, 
perspective. Totuși, generația celor 
noi sosiți la finale rămine o pătură 
„subțire" și departe ca valoare de 
titularii unor categorii, cam aceiași 
din 1969, anul precedentelor campio
nate europene. Practic, nimeni nu 
se poate încă atinge de unul sau de 
perechea de oonsacrați — M. Aurel, 
Gruescu sau ducă, A. Dumitrescu 
(chiar in formă mediocră), Cuțov 
sau Dobrescu, Silberman, Covaci sau 
Gyorfi, Nâstac sau Stumph, Monea. 
Alexe. Simpla citare de nume arată 
că e vorba de boxeri din lot (dis- 
punînd de condiții mult superioare 
de antrenament, alimentație și în
grijire medicală), și, cu o singură 
excepție, de bucureșteni (aparți- 
nînd. în general marilor cluburi, 
Dinamo și Steaua, la un loc nouă 
titluri de campioni !). Centrele din 
țară — adică la urma urmei, izvoa
rele de selecție — rămîn în conti
nuare foarte slabe pe toate planurile 
existenței lor și, drept consecință, 
nici nu mai produc o bază largă 
pentru selecție, inclusiv pentru lotul 
reprezentativ. Constanța este singu
rul oraș cu ceva pretenții la titluri 
și performanțe, lăudabile sînt și 
eforturile clujenilor și gălățenilor.

în ziua de 10 mai 1971 s-a stins 
din viață, după o îndelungată și grea 
suferință, Mihail Jora, ilustru maes
tru al muzicii românești, Artist al 
Poporului, Erou al Muncii Socialiste, 
membru titular al Academiei Repu
blicii Socialiste România, mare com
pozitor, profesor cu o puternică în- 
riurire în formarea multor generații 
de muzicieni, militant de frunte pen
tru înflorirea culturii noastre muzi
cale.

Născut la 2 august 1891 Ia Roman. 
Mihail Jora a studiat la Conservato
rul din Iași, desfășurîndu-și pregăti
rea artistică la Conservatorul din 
Leipzig sub îndrumarea lui Max Re
ger, Robert Teichmiiller și Stephan 
Krehl, și la Paris ca discipol al lui 
Florent Schmitt.

încă din anii tinereții, Mihail Jora 
și-a dăruit întregul său talent operei 
de făurire a școlii moderne românești 
de compoziție. El a activat cu pasiu
ne și fermitate, alături de George 
Enescu și de alți muzicieni de sea
mă, pentru ridicarea prestigiului cul
turii muzicale naționale, pentru afir
marea ei pe plan universal. Convins 
că muzica își află adevărata împli
nire prin răspîndirea ei în straturile 
largi ale publicului, Mihail Jora a 
luptat neobosit pentru înfăptuirea 
idealurilor umaniste și democratice 
ale artei autentice.

Compozitorul Mihail Jora a dăruit 
culturii noastre o operă de larg ori
zont tematic, cu bogate și profunde 
semnificații, realizată cu o înaltă 
măiestrie artistică. Puternica sa ori
ginalitate, sensibilitatea poetică izvo- 
rită din spiritualitatea poporului nos
tru, definesc lucrările create de el 
timp de șase decenii. Mihail Jora ră- 
mine în cultura noastră muzicianul 
complex, autorul unor mari creații 
simfonice și de muzică de cameră, 
deschizătorul de drumuri în dome

Cronica zilei
Luni dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Ulan Bator, 
delegația condusă de Mircea Voi- 
nescu, prim-adjunct al ministrului 
muncii, care a participat la Consfă
tuirea conducătorilor instituțiilor cen
trale de stat în problemele muncii 
din țările membre ale C.A.E.R., con
sfătuire care a avut loc în capitala 
R.P. Mongole, între 5 și 8 mai.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de ad- 
juncți ai ministrului muncii, precum 
și de Damdinnerenghiin Bataa, am
basadorul R.P. Mongole la București.

★
Luni dimineața s-a înapoiat din 

R.S.F. Iugoslavia, unde a participat 
la cel de-al II-lea Congres al auto- 
conducerii, In calitate de observator 
din partea C.C. al P.C.R., tovarășul 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La sosire, în Gara de Nord, au fost 
prezenți tovarășul Ion Savu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de partid.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, a sosit în 
țara noastră Giinter Klein, adjunct 
al ministrului culturii din R.D. 
Germană.

Luni dimineața, oaspetele a făcut 
o vizită Ia Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, unde a fost primit 
de Ion Brad, prim-vicepreședinte al 
comitetului.

★
Un grup de specialiști din indus

tria chimică, condus de Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, a plecat luni spre 
R.P. Chineză pentru a vizita Tîrgul 
național de primăvară de la Canton. 
Cu același prilej, chimiștii români 
vor purta convorbiri privind dezvol
tarea și diversificarea schimburilor 
și a colaborării între industriile chi
mice ale celor două țări.

★
în cadrul planului de colaborare 

dintre Uniunea Cineaștilor din 

totuși disproporția de forțe față de 
cele două cluburi bucureștene se 
menține anormal de mare. La aceas
ta «intern obligați să adăugăm — 
cum am făcut și cu ocazia altor edi
ții ale campionatelor — sublinierea 
că boxerii craioveni și ploieșteni au 
dispărut din tabloul finalelor, că 
luptători de valoare din Sibiu și 
Turnu Severin nu mai ies la supra
față sau că Reșița se cam identifică 
astăzi cu Pavel Nedelcea...

După părerea noastră, toți cei 11 
proaspeți campioni și-au cucerit 
centurile în mod meritat. Arbitra
jele de ring, dar mai ales juriile, au 
corespuns, n-au greșit flagrant in 
luarea deciziilor. Controversele s-au 
născut îndeobște pe marginea unor 
meciuri relativ egale (Kiss — Ne
delcea, Nedelcea — Amăzăroaie sau 
Ciucă — Cerchia, Gruescu — Ciucă 
etc.). Un aport important la luarea 
hotărîrilor cit mai conforme cu rea
litățile de pe ring l-au adus cei 
șapte arbitri străini de categorie in
ternațională.

în conformitate cu rezultatele 
luptelor de ring, s-a menținut și 
ideea trimiterii la C. E. de la Ma
drid a proaspeților cîștigători ai cen
turilor tricolore. Cu prilejul unei 
recente consfătuiri, organizate de 
F. R. Box, la care au luat parte 
membrii colegiului central de antre
nori, tehnicieni din București și 
din alte orașe, medici, ziariști, s-au 
analizat posibilitățile de alcătuire ale 
lotului reprezentativ. In urma discu
țiilor. au întrunit sufragiile consfă
tuirii punctele de vedere după care 
participarea la C.E. să se facă Ia 
toate categoriile, iar candidații ro
mâni Ia titlurile continentale să fie, 
totuși, campionii naționali.

Valeriu MIRONESCU
P. S. Aseară tirziu, biroul F.R.B. 

a decis ca deținătorii centurilor tri
colore să fie aceia care să concureze 
Ia C, E„ făcînd însă o excepție, sur
prinzătoare : Cuțov in locul lui Paul 
Dobrescu I

MIHAIL JORA
niul baletului și al liedului românesc. 
„Priveliști moldovenești", Simfonia, 
cvartetele, sonatele, baletele „La pia
ță", „Demoazela Măriuța", „Curtea 
veche", „Cînd strugurii se coc", „în
toarcerea din adincuri", „Hanul Dul
cineea", precum și cele peste o suta 
de lieduri pe versuri de poeți români 

constituie momente deosebit de im
portante și valori de seamă pentru 
afirmarea creației românești în viața 
muzicală a veacului nostru.

Activitatea pedagogică desfășurată 
de Mihail Jora a însemnat o oontri- 
buție de mare valoare pentru desti
nele muzicii românești. Dirijor, pia
nist, critic muzical, membru fonda
tor al Societății Compozitorilor Ro
mâni, membru in Comitetul de 
Conducere al Uniunii Compozitori

U.R.S.S. și Asociația Cineaștilor din 
țara noastră, luni după-amiază s-a 
deschis în Capitală o expoziție so
vietică de scenografie de film.

Expoziția reunește peste 80 de 
lucrări, realizate de pictori sceno
grafi din diferite republici ale Uniu
nii Sovietice.

La vernisaj au rostit scurte cu- 
vîntări Constantin Simionescu, se
cretar al A.C.I.N. și Eduard Kalan- 
tarov, membru al conducerii Uniu
nii Cineaștilor din Uzbekistan, pro
fesor de scenografie la Institutul 
Cinematografic din Tașkent, pre
zent în țara noastră eu acest prilej.

★
Muzeul de Artă al Republicii So

cialiste România a realizat zece ex
poziții volante cu reproduceri după 
cele mai reprezentative opere de 
artă militantă românească. Au fost 
selecționate lucrări revelatoare, in
spirate din viața și lupta clasei 
muncitoare condusă de Partidul Co
munist Român, adevărate documente 
pentru istoria poporului nostru din 
ultimii 50 de ani. Aceste creații 
poartă semnătura pictorilor Alexan
dru Clucurencu, Gavril Miklossy, 
Eugen Popa, Gheorghe Ivancenco, 
Marcel Chirnoagâ. Expozițiile ur
mează să fie organizate in 40 de fa
brici, școli și instituții bucureștene.

★
Casa de cultură „Friederich 

Schiller" din Capitală găzduiește în 
aceste zile expoziția „Presa progre
sistă de limbă germană din România 
— 1318—1921", dedicată semicentena
rului Partidului Comunist Român.

Sînt expuse documente, manuscri
se și un mare număr de periodice 
apărute în anii premergători creării 
Partidului Comunist Român. Ele re
dau aspecte din lupta populației de 
limbă germană împotriva nedreptăți
lor sociale, contribuția acesteia la 
dezvoltarea mișcării revoluționare 
din țara noastră.

Vizitatorii expoziției au prilejul 
de a participa totodată la conferin
țe, audiții de muzlpă, seri de poezie 
patriotică și alte manifestări.

Expoziția va rămine deschisă pînă 
la 17 mai.

(Agerpres)

Aseară, in sala Floreasca, s-a dis
putat a doua intîlnire internațională 
amicală de baschet dintre echipele 
României și Albaniei. Baschetbaliș- 
tii români au obținut victoria cu sco
rul de 88—70 (41—29). Miercuri, bas-

TENis- Echipa României pentru meciul din „Cupa Davis“
La sfirșitul săptămînii se dispută 

la Tel-Aviv, în cadrul „Cupei Davis", 
meciul de tenis dintre echipele Israe
lului și României. Selecționata țării 
noastre va avea următoarea compo

FOTBAL PE
Programul internațional al săptă

mînii fotbalistice ce urmează cuprin
de numeroase meciuri pentru cam
pionatul european inter-țări. Astfel, 
miercuri 12 mai se vor disputa nu 
mai puțin de patru partide retur : 
Anglia — Malta (in tur 1—0) ; Elve
ția — Grecia (în tur 1—0) ; Portuga
lia — Danemarca (în tur 1—0) ; Al

CICLISM: „Cur
După patru etape și aproape 600 

km, parcurși pe teritoriul Poloniei, 
participanții la cea de-a 24-a ediție 
a competiției cicliste „Cursa Păcii" 
au petrecut o primă zi de repaus in 
orașul Szczecin.

înaintea etapei a 5-a, Szczecin— 
Berlin, (150 km) care se dispută as
tăzi, clasamentul general individual 
se prezintă astfel : 1. Franco Bal-
ducci (Italia) 12 h 53’37”, 2. Szur-
kowski (Polonia) — la 1’30” ; 3
Ongarato (Italia) — la 1’35’’ ; HOlik 
(Cehoslovacia) — la 1’37”. Cicliștii 
români ocupă următoarele locuri : 
Tudor Vasile — 13 (la 2’13”) ; Ste

lor din Republica Socialistă Româ
nia, prim director muzical al Ra
diodifuziunii Române. rector jal 
Conservatorului din București, 
Consilier al Filarmonicii și Operei 
Române, Mihail Jora a impulsionat 
necontenit viața muzicală a țării 
noastre.

Marile șale merite artistice au 
fost recunoscute prin atribuirea 
Premiului de compoziție „George 
Enescu". a Premiului național al 
Academiei Române, a Premiului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, precum și a Premiului Inter
național Herder. De asemenea, a 
fost distins cu înalte ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România.

Mihail Jora rămine o pildă de in
tegritate morală, exigență profesio
nală și omenie.

Prin dispariția sa, cultura româ
nească suferă o mare și dureroasă 
pierdere.

UNIUNEA COMPOZITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMANIA

COMITETUL DE STAT
PENTRU CULTURA ȘI ARTA

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

MINISTERUL ÎNVAȚAMINTULUI 

RADIOTELEVIZIUNEA ROMANA

Corpul defunctului se află depus 
în rotonda Ateneului Român. Acce
sul publicului este permis marți 11 
mai, între orele 12—19 și miercuri 
12 mai între orele 10—12.

Adunarea de doliu va avea loc 
miercuri ora 12, la Ateneul Român, 
iar înhumarea la Cimitirul Bellu.

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit din par
tea președintelui Adunării de Stat a 
Republicii Populare Ungare, Gyula 
Kallai, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu oca
zia celei de-a 26-a aniversări a eli
berării Ungariei.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Ungare, Peter 
Janos, a adresat ministrului aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, o 
telegramă prin care mulțumește 
pentru urările transmise cu ocazia 
celei de-a 26-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe to- 
golez, Joachim Hunlede, o telegramă 
de mulțumiri pentru felicitările ce 
i-au fost adresate cu prilejul zilei 
naționale a Republicii Togo.

Sărbătorirea scriitorului 
Kovăcs Gyorgți

Luni, la Tg. Mureș, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani, scriitorul de 
limbă maghiară Kovacs Gyorgy, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al M.A.N., a fost sărbătorit 
intr-un cadru festiv.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
membri ai Asociației scriitorilor din 
localitate, alți oameni de artă, știin
ță și cultură, reprezentanți ai Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară.

Sărbătoritul a fost salutat de Ni
colae Vereș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., care a 
urat scriitorului și activistului pe 
tărim social multă sănătate, viață 
lungă și noi succese în activitatea 
de viitor.

Au mai rostit cuvinte de salut 
Antalși Andrei, vicepreședinte al 
Consiliului Național al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, 
scriitorul Siito Andras și alți oameni 
de artă și cultură.

chetbaliștii oaspeți întâlnesc de la ora 
18 formația Rapid, iar joi (ora 17) 
joacă în compania echipei Steaua. 
Ambele jocuri au loc în sala sportu
rilor de la Floreasca.

nență : Ilie Năstase, Ion Tiriac, Pe
tre Mărmureanu și Sever Dron. Că
pitanul echipei este Ștefan Geor
gescu.

CONTINENT
bania — Polonia (în tur 0—3). în 
aceeași competiție, duminică la Bra
tislava, are Ioc primul meci dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei si 
României,

în campionatul inter-britanic se 
desfășoară simbătă două partide : 
Tara Galilor — Scoția și Irlanda de 
Nord — Anglia.

fan Suciu — 24 (la 213”) ; Nicolae 
Ciumeti — 28 (la 2’13”) ; Nicolae 
David — 36 (la 3’26”) ; Constantin 
Grigore — 55 (la 3'57”) ; Alexandru 
Sofronie — 60 (la 4'51”) ; Vasile Se- 
lejan — 79 (,1a 9’43”).

Clasamentul general pe echipe : 1. 
Italia — 51 h 40’26” ; 2. U.R.S.S. - 
Ia 1'07’’, 3. Cehoslovacia — la 1T7” ; 
4. Belgia — la 2’39” ; 5. R. D. Ger
mană — la 2’50” : 6. România — la 
3’17” ; 7. Ungaria — la 3’17’' ; 8.
Polonia — la 3’40” ; 9. Bulgaria — 
la 9’05” ; 10. Franța — la 11’43” ; 11 
Finlanda : 12. Elveția ; 13. Maroc ;
14. Danemarca ; 15. Anglia ; 16. Al
geria.

Manifestări consacrate 
semicentenarului P.C.R.

ULAN BATOR 10 (Agerpres). — în 
capitala R.P. Mongole a avut loc 
vernisajul expoziției „Partidul Comu
nist Român la a 50-a aniversare". Au 
luat cuvîntul cu acest prilej, Sandu 
loan, ambasadorul României în 
R.P. Mongolă, și J. Batmung, preșe
dintele Asociației de prietenie mon- 
golo-române. La inaugurarea expo
ziției au fost de față P. Sagdaru-Su- 
ren, șeful secției relații externe a 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, D. Davaasambu, ad
junct al ministrului culturii al 
R. P. Mongole.

ANKARA 10 (Agerpres). — Am
basadorul României în Turcia. Gri
gore Geamănu. a organizat in saloa
nele ambasadei o gală de filme.

BRAZZAVILLE 10 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România, Alexandru Tujon, a or
ganizat o conferință de presă. 
Au participat reprezentanți ai sec
ției de propagandă și presă a 
C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii,

CONAKRY 10 (Agehpres). — în 
capitala Guineei a avut loc, sub pa

La Luxemburg s-au deschis

lucrările celei de a 23-a Adunări 
plenare a Federației Mondiale 

a Asociațiilor pentru Națiunile Unite
La 10 mai s-au deschis la Luxem

burg lucrările celei de-a 23-a Adu
nări plenare a Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite 
— F.M.A.N.U., la care participă de
legații ale asociațiilor pentru Națiu
nile Unite din toate cele cinci con
tinente.

Adunarea plenară marchează și 
cea de-a 25-a aniversare a creării 
Federației, organizație internațională 
a cărei activitate este dedicată răs- 
pîndirii în rîndul opiniei publice in
ternaționale a scopurilor și princi
piilor Cartei O.N.U.

Pe ordinea de zi a Adunării sînt 
înscrise probleme privind : rolul Na
țiunilor Unite și al F.M.A.N.U. în 
menținerea și consolidarea păcii și 
securității internaționale, contribuția

ÎNNOIRI

ECONOMICO-SOCIALE

LA KOSOVO
O suită de fapte 

semnificative din ul
tima vreme adaugă noi 
dimensiuni preocupă
rilor Iugoslaviei so
cialiste pentru im
pulsionarea dezvoltării 
economice armonioase 
a tuturor regiunilor 
țării, pentru reduce
rea decalajului dintre 
zonele mai avansate 
și cele a căror evoluție 
a fost grevată in mai 
mare măsură de moș
tenirea trecutului, de 
condițiile social-isto- 
rice dinainte de eli
berare.

Problema asigură
rii unui avînt social- 
economic al regiunilor 
insuficient avansate 
economic este frec
vent evocată in dez
baterile care au loc 
în intreaga țară cu 
privire la proiectele 
de amendamente la 
Constituție și la atri
buțiile viitoare ale or
ganelor federale. Ea a 
fost prezentă, intre 
altele. în convorbirile 
avute de președintele 
I. B. Tito cu repre
zentanții populației u- 
nor localități din Bos
nia și Herțegovina pe 
.care le-a vizitat de 
eurînd, ca și eu prile
jul* vizitei sale recente 
la Priștina și în alte 
localități din provin
cia Kosovo. Economiș
tii, factorii responsa
bili ai diferitelor foruri 
social-politice con
sacră o atenție deo
sebită acestei proble
me. Ea este, de ase
menea, in atenție, de 
fiecare dată cind se 
adoptă măsuri con
crete menite să a- 
sigure traducerea în 
viață a programului 
de stabilizare econo
mică în curs de în
făptuire.

O concluzie esenți
ală — numitor co
mun al .tuturor aces
tor preocupări — este 
aceea de a fi conferite 
organelor și forurilor 
federale importante 
responsabilități și în
datoriri pentru dez
voltarea forțelor pro
ductive într-o serie 
de regiuni care nece
sită cu precădere a- 
ceasta, paralel cu 
sporirea răspunderi
lor și intensificarea 
eforturilor' fiecărei re
publici pe teritoriul 
căreia sînt respecti
vele regiuni.

în privința acestor 
preocupări este con
cludent tot ceea ce 
s-a făcut, se face, sau 
se prevede să se facă 
într-o serie de zone 
din Bosnia și Her
țegovina, Muntenegru 
sau Macedonia.

Deosebit de sem

nificative pe acest 
plan apar realizările 
și proiectele de viitor 
din provincia Kosovo, 
parte componentă a 
Republicii Serbia. în
treprinderile indus
triale construite aici, 
exploatările miniere 
noi sau cele vechi 
modernizate, care va
lorifică bogatele zăcă
minte din această re
giune, termocentra
lele sau căile de 
transport amenajate 
au făcut ca peisajul 
altă dată „eminamen
te pastoral" să capete 
acum o altă înfăți
șare, refiectind pro
funda lor inriurire po
zitivă asupra vieții so- 
cial-economice a loca
lităților din Kosovo, a 
populației de aici.

Din multitudinea de 
fapte care reflectă 
progresele obținute in

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD 

DE LA G. IONESCU

provincia Kosovo pe 
calea făuririi unei 
baze industriala, sta
tisticile privind reali
zările de anul trecut 
oferă puncte de refe
rință revelatoare. în 
1970, volumul fizic al 
producției industriale 
furnizată de Kosovo a 
fost cu 10 la sută mai 
mare față de anul 
precedent, iar pro
ductivitatea muncii, 
barometrul semnifica
tiv al dinamismului 
economic, a crescut 
cu 5,3 la sută. Un alt 
fapt subliniat nu de 
mult de președintele 
Vecei executive a 
Serbiei, Milenko Bo- 
janici : in ultimii 20 
de ani, numărul sala- 
riaților din această 
provincie a crescut 
de patru ori, de la 
25 000 la aproape 
100 000.

Dezbaterile recente 
din Vecea executivă 
a Serbiei, din Skupș- 
tina republicană, mă
surile preconizate, au 
avut darul să dea răs
punsuri concrete pro
blemelor pe care le
ridică înfăptuirea o-
biectiVelor de dezvol
tare a provinciei în
anii apropiați, ca și
intr-o perspectivă mai
îndepărtată. în pragul 
noii sale etape de 
dezvoltare, această 
provincie întrunește 
două condiții impor
tante : ea dispune de 
o rețea dezvoltată de

tronajul Partidului Denîbcratic din 
Guineea, o adunare festivă. în fața 
unui numeros public au rostit cuvin- 
târi Leon Macca, președintele Adună
rii Naționale din Guineea, și N. I. 
Vancea, ambasadorul României Ia 
Conakry. Cu același prilej, a fost des
chisă expoziția de fotografii „A 50-* 
aniversare a P.C.R.".

ACCRA 10 (Agerpres). — Sub 
egida Asociației ghaneze pentru Na
țiunile Unite, a fost organizată în 
orașul Wineba o seară culturală ro
mânească. La vernisajul expozițiilor 
„Imagini din România" și „Vestigii 
daco-romane pe teritoriul României" 
au participat profesori, studenți, zia
riști, un numeros public.

SYDNEY 10 (Agerpres). — Con
sulul general al României în Aus
tralia, R. I. Budura, a oferit în sala 
Teatrului Rotmans din Sydney o 
seară de filme. în alocuțiunea rosti
tă cu acest prilej, consulul general a 
evidențiat realizările obținute de po
porul român în dezvoltarea econo
miei naționale și ridicarea nivelului 
de trai. Invitații au vizitat, în in
cinta teatrului, expoziția de foto
grafii „Prin România de azi".

Federației și a asociațiilor naționale 
afiliate la Anul internațional pentru 
combaterea rasismului și discrimi
nării rasiale, lichidarea colonialis
mului, mediul de viață al omului, al 
doilea deceniu al dezvoltării.

La lucrări participă și o delegație 
a Asociației pentru Națiunile Unite 
din România, condusă de prof. dr. 
docent Traian Ionașcu, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, președintele a- 
sociației.

Cu ocazia aniversării a 25 de ani 
de Ia crearea F.M.A.N.U., pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a adresat Federației un 
mesaj de salut (textul mesajului este 
publicat în pagina I).

șosele și de căi fe
rate, iar rezultatele 
prospecțiunilor geolo
gice arată că în sub
solul ei se află consi
derabile bogății mine
rale. Astfel, resursele 
provinciei in zăcămin
te carbonifere sint a- 
preciate la 4 miliarde 
744 milioane tone, a- 
dică 41 la sută din to
talul apreciat pe în
treaga țară, existînd, 
totodată, mari zăcă
minte de plumb, zinc, 
cupru, mangan, as- 
best și nichel.

Referindu-se la vi
itorul economic al a- 
cestei regiuni, factorii 
de răspundere au în 
vedere sporirea poten
țialului energetic prin 
construcția unei mari 
centrale, precum și ex
tinderea rețelei de căi 
ferate, astfel incit să 
se asigure o legătură 
directă feroviară cu 
Adriatica de sud. în 
întreg ansamblul lui, 
programul de dezvol
tare economică in Ko
sovo e menit să asi
gure o sporire a for
țelor de producție in
tr-un ritm mai accele
rat decit în celelalte 
zone ale țării, astfel 
incit să se poată re
duce decalajul exis
tent acum față de a- 
cestea. în acest scop 
urmează să fie con

te struite noi uzine, des
chise noi mine, valo
rificate la un nivel mai 
înalt resursele exis
tente, se va intensifica 
colaborarea economică 
a regiunii cu celelalte 
zone ale țării. Rapi
dul progres urmărit 
necesită, desigur, o 
contribuție sporită • 
cadrelor științifice, a 
specialiștilor, folosi
rea celor mai noi so
luții tehnice. Recent, 
conducătorii Institu
tului de cercetări a- 
tomice „Boris Ki- 
drici" au adoptat botă- 
rirea de a contribui 
nemijlocit, prin acti
vitatea lor. la înfăp
tuirea obiectivelor de 
dezvoltare în Kosovo.

Preocupările pen
tru accelerarea dezvol
tării provinciei Koso
vo, ca și a tuturor ce
lorlalte regiuni insu
ficient avansate ale 

j țării, au fost definite 
cu claritate in pro
gramul Uniunii Co
muniștilor din Iugo
slavia, în dezbaterile 
Conferinței Național? 
a U.C.I., ținută toam
na trecută. Acum se 
tac eforturi pentru 
traducerea în fapt a 
acestor preocupări de 
însemnătate majoră 
pentru dezvoltarea 
continuă a Iugosla
viei socialiste.
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Mesaje de salut adresaie partidului nostru
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a P.C.R., în numele poporului laoțian, 
al Partidului Popular Laoțian și al meu personal, permiteți-mi să vă adresez 
dumneavoastră, Comitetului Central și tuturor membrilor partidului comunist, 
ca și poporului frate român, felicitările noastre cele mai călduroase.

De-a lungul celor 50 de ani sub steagul marxism-leninismului, P.C.R. a 
condus clasa muncitoare și poporul român la lupta neobosită pentru eliberarea 
și edificarea țării și în ultimii ani la obținerea de mari și numeroase victorii în 
opera de construire a socialismului.

După eliberare, sub conducerea P.C.R.. poporul român, prin hărnicia sa, a 
vindecat într-un timp scurt rănile războiului provocate de fasciști, obținînd mari 
succese în construirea socialismului. în prezent, Republica Socialistă România 
posedă o industrie și o agricultură bine dezvoltate, o știință și tehnică avansate, 
nivelul de trai material și cultural al poporului se îmbunătățește continuu.

Poporul, Partidul Popular Laoțian se bucură în mod deosebit tie ©ceste 
mari realizări obținute de popor și P.C.R. și doresc sincer să obțină victorii și 
mai mari în opera de edificare a socialismului în România și în lupta pentru 
salvgardarea păcii în Europa și în lume.

în Laos, imperialiștii americani au suferit și suferă în fiecare zi înfrîngeri 
tot mai grele ; cu toate acestea, ei se încăpățînează încă și intensifică „războiul 
special" de agresiune împotriva Laosului într-un mod fără precedent și recent 
au utilizat trupele marionete saigoneze, sprijinite de trupe americane, pentru a 
efectua agresiunea în Laos. Dar armata și poporul laoțian, în colaborare cu 
armata și populația din Vietnamul de sud, au zdrobit toate operațiunile de mare 
anvergură ale imperialiștilor americani și marionetelor lor saigoneze, pe frontul 
de luptă pe șoseaua nr. 9, obținînd victorii extrem de mari, avînd o semni
ficație strategică.

Victoriile obținute de poporul laoțian în decursul luptei sale pînă în pre
zent nu pot fi despărțite de sprijinul și ajutorul partidului, guvernului și po
porului frate român. Cu acest prilej, permiteți-mi să mulțumesc sincer parti
dului, guvernului și poporului român pentru acest sprijin și ajutor atît de prețios.

Fie ca solidaritatea militantă și prietenească între partidele și popoarele 
noastre să se dezvolte neîncetat și cu succes.

Pentru C.C. al Partidului Popular Laoțian, 
Secretar general,

KAYSON PHOMVIHAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,

Comitetul Central al P.C. din Grecia transmite un salut fierbinte Partidu
lui Comunist Român și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă Româ
nia cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a înființării partidului dumneavoastră.

în cei 50 de ani de viață și activitate, Partidul Comunist Român a rămas 
apărătorul credincios al intereselor poporului muncitor din România El a trecut 
prin condiții grele de persecuții și ilegalitate și a condus țara după eliberarea ei 
de sub jugul fascist, spre socialism.

Comuniștii greci, toți oamenii muncii din țara noastră salută succesele re
marcabile obținute de oamenii muncii din România în toate domeniile activității 
•ociai-economice și culturale sub conducerea P.C. Român.

Aceste succese ale poporului român în cadrul comunității socialiste inspiră 
pe oamenii muncii din țările capitaliste în lupta pentru eliberarea lor de exploa
tarea capitalistă, pentru progres și socialism.

P.C. din Grecia apreciază contribuția P.C. Român și a Republicii Socialiste 
România la lupta tuturor forțelor progresiste din lume pentru consolidarea păcii 
și securității popoarelor împotriva războiului odios al imperialismului american 
din Vietnam și împotriva planurilor aventuriste în Mediterană. El apreciază în 
mod deosebit eforturile guvernului Republicii Socialiste România pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii și securității.

Ne exprimăm, dragi tovarăși, convingerea că oamenii muncii din România, 
sub conducerea partidului lor, vor înfrunta și pe viitor cu succes problemele com
plexe în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în țara dumneavoastră.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia între poporul grec și poporul român !

~ Cu salutări .tovărășești,
Pentru C.C. al P.C. din Grecia.
APOSTOLOS GROZOS

Președintele C.C. al P.C. din Grecia

COMITETULUI CENTRAL

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

săm Comitetului vostru Central, comuniștilor, clasei muncitoare și întregului 
popor din România cele mai cordiale și sincere felicitări și un călduros salut 
de solidaritate internaționalistă.

Produs al condițiilor social-economice din România, cu rădăcini adînci în 
clasa muncitoare și în mișcarea revoluționară din țara dv., înfruntînd greutăți 
ți persecuții de neînchipuit și dînd sacrificii incomensurabile, P.C.R. a orga
nizat mari lupte de clasă și național-democratice, care l-au consacrat ca forța 
politică națională importantă. Aplicind în mod creator marxism-leninismul la 
condițiile României, el s-a călit în focul luptelor de masă ale oamenilor muncii, 
a cucerit o mare experiență revoluționară în mobilizarea și conducerea maselor 
largi, în unirea unor forțe democratice și progresiste mai largi. Este un mare 
merit patriotic și internaționalist al P.C.R. faptul că în condițiile complexe și 
critice ale celui de-al doilea război mondial el s-â situat în fruntea luptei po
porului român pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste ș» pentru partici
parea activă a României în războiul antifascist, conducînd cu succes revoluția 
populară, al cărei deznodămînt l-au constituit lichidarea puterii burghezo-moșie- 
rești și a dominației imperialiste străine, instaurarea regimului democrat-popular.

Comuniștii greci apreciază activitatea revoluționară bogată a P.C.R. și, îm
preună cu clasa muncitoare și cu toți oamenii muncii din țara noastră, se bucură 
sincer de marile cuceriri ale poporului român -în construcția socialistă.

Relațiile prietenești care leagă de multe veacuri popoarele grec și român, 
luptele comune pentru eliberarea națională și socială constituie un fundament 
solid pentru dezvoltarea colaborării și solidarității dintre ele.

Poporul grec, în frunte cu comuniștii și alte forțe democratice și progre
siste de avangardă din țara noastră, duce astăzi o luptă grea și aspră pentru 
eliberarea de sub jugul tiranilor autohtoni și al dominației imperialismului S.U.A. 
și al N.A.T-O., pentru o Grecie cu adevărat independentă și democratică, factor 
trainic și activ de pace, securitate și colaborare constructivă între popoarele din 
regiunea Balcanilor, din zona Mediterană și din Europa. în această luptă, care 
reprezintă propria sa contribuție la lupta generală împotriva imperialismului și 
a reacțiunii internaționale, pentru pace și securitate pe continentul nostru și 
în lume, poporul grec este convins că se va bucura de solidaritatea și de spri
jinul tot mai activ al poporului român, ca și al tuturor forțelor iubitoare de 
pace și democratice din Europa și din lumea întreagă.

Comuniștii din Grecia apreciază contribuția P.C.R. la eforturile desfășu
rate pentru depășirea dificultăților și a unor fenomene negative din rîndurile 
mișcării comuniste internaționale, la aplicarea consecventă în practică a prin
cipiilor internaționalismului proletar, ale respectării autonomiei și egalității în 
drepturi, a neamestecului unui partid în treburile interne ale altui partid, a aju
torului reciproc și solidarității tovărășești, după care trebuie să se ghideze rela
țiile partidelor comuniste și muncitorești. Sîntem convinși că relațiile de prie
tenie și de colaborare statornicite între cele două partide ale noastre pe baza 
acestor principii se vor dezvolta și mai mult, ceea ce corespunde intereselor 
popoarelor noastre, întăririi mișcării comuniște internaționale și contribuie la 
coeziunea tuturor forțelor antiimperialiste și iubitoare de pape.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi și mari succese în construirea socialismului 
în dezvoltarea democrației socialiste și în ridicarea nivelului de trai al poporului 
dv., în creșterea puterii și a prestigiului internațional al Republicii Socialist' 
România.

COMITETUL CENTRAL
AL P. C. DIN GRECIA (INTERIOR) 

HARALAMBOS DRAKOPOULOS

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în numele Comitetului Central al Partidului Unificat al Comuniștilor Hai- 

tleni transmitem felicitările noastre călduroase comuniștilor din țara dumnea
voastră cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român.

Reinnoim urările noastre de mari succese partidului și poporului dumnea
voastră în construirea socialismului.

Pentru C.C. al Partidului Unificat 
al Comuniștilor Haitieni

JACQUES DORCILIEN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Ro
mân, avem onoarea a adresa Comitetului Central al P.C.R., comuniștilor și în
tregului popor român, călduroase felicitări și urări de noi succese în construcția 
socialismului, de progres și fericire pentru patria dumneavoastră socialistă.

Ținem să exprimăm cu această ocazie recunoștința frățească a poporului 
nostru față de solidaritatea concretă a poporului și Partidului Comunist Român 
și pentru ajutorul acordat luptei noastre de eliberare împotriva colonialismului 
retrograd portughez.

Sîntem încurajați de intensa și fertila dumneavoastră experiență de ju
mătate de secol și sîntem convinși că veți obține noi și strălucite victorii în rea
lizarea dezvoltării multilaterale a vieții materiale și spirituale a poporului român 
și în lupta pentru, eliberarea națională, pentru pace și progresul popoarelor.

Cm înaltă considerație,

AMILCAR CABRAL
Secretar general 

al Partidului African 
al Independenței Guineei-Bissau 

și a Insulelor Capului Verde

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,

în numele Consiliului de Conducere al Partidului Socialist Unit din Ber
linul occidental și al meu personal, vă adresez, cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a creării Partidului Comunist Român, salutări frățești.

Urăm Partidului Comunist Român, Comitetului său Central și tuturor oa
menilor muncii din țara dv. mari și noi succese în construcția socialismului și 
în lupta noastră comună pentru pacea și securitatea europeană.

Cu salutări tovărășești,
CONSILIUL DE CONDUCERE AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN BERLINUL OCCIDENTAL 

GERHARD DANELIUS 
președintele partidului

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Vă adresăm caldele noastre felicitări cu ocazia semicentenarului gloriosu

lui dumneavoastră partid — Partidul Comunist Român.
încă de la începuturile sale, Partidul Comunist Român a întîmpinat greu

tăți enorme și a înfruntat o represiune feroce. Dar în această luptă el s-a călit 
și s-a oțelit.

Ne înclinăm cu respect în fața marilor sacrificii ale poporului dumneavoas
tră muncitor și ale partidului său revoluționar de avangardă. După o jumătate 
de secol de existență și de luptă împotriva feudalității, a burgheziei, imperia
lismului și fascismului, partidul dumneavoastră a realizat socialismul, dînd 
poporului securitatea, munca și dreptatea socială.

în ultima perioadă. România socialistă a realizat progrese prodigioase în 
domeniul construcției naționale, în mod deosebit în domeniul industrializării ță
rii, al cărei potențial este astăzi de aproape 17 ori mai mare față de perioada 
antebelică.

Folosim acest prilej pentru a exalta prietenia dintre poporul marocan și 
poporul român, unite prin aceleași idealuri de eliberare națională, socialism, pace 
și luptă antiimperialistă.

Vă rog să primiți, dragi tovarăși, expresia sentimentelor noastre frățești.

ALI YATA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Oamenii muncii din Reunion, Partidul Comunist din Reunion vă adresează 

cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării gloriosului 
dumneavoastră partid.

Ei salută strălucitele victorii obținute în construirea socialismului în Ro
mânia și transmit cele mai sincere urări poporului român pentru ca sub condu
cerea Partidului Comunist Român și a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să aducă o contribuție tot mai mare și mai eficientă la cauza socia
lismului și a păcii în întreaga lume.

SECRETARIATUL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN REUNION

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia semicentenarului Partidului Comunist Român, avem onoarea să 

vă adresăm, în numele Consiliului de direcție al Partidului Socialist Progresist 
din Liban, cele mai sincere felicitări. Urăm poporului român și Partidului Co
munist Român cele mai mari progrese și o înflorire continuă.

Vicepreședinte pentru problemele 
arabe și străine

al Partidului Socialist Progresist 
din Liban,

ABBAS KHALAF

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Partidul Progresist al Poporului din Guyana transmite salutări tovărășești 

Partidului Comunist Român cu prilejul marii sărbători a celei de-a 50-a 
aniversări.

Partidul Comunist Român poate privi cu mîndrie la cei cincizeci de ani puși 
în slujba poporului și țării. în cursul zecilor de ani de lupte dîrze și înfruntînd 
o puternică împotrivire, partidul dumneavoastră a rămas profund consecvent prin
cipiilor sale.

în lumea întreagă, popoarele care luptă pentru eliberare și împotriva im
perialismului privesc cu speranță la marile realizări înfăptuite de națiunile 
socialiste.

Cu prilejul acestei sărbători, noi, cei din Guyana, transmitem poporului dum
neavoastră, țării și partidului dumneavoastră salutările noastre cele mai profunde, 
mai sincere și tovărășești.

Trăiască Partidul Comunist Român 1
Trățască solidaritatea internațională 1

Cu salutări frățești.
JANET JAGAN

Secretar cu probleme internaționale

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
A 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român constituie un mare 

eveniment nu numai pentru poporul român, ci și pentru comuniștii din lumea 
întreagă.

Sub conducerea Partidului Comunist Român și cu prețul unor mari sacrificii, 
clasa muncitoare din România a dus o luptă eroică împotriva tiraniei forțelor 
reacționare și a fascismului.

Cu ajutorul marii Uniuni Sovietice, ea a reușit să elibereze România de 
exploatarea capitalistă și să instaureze puterea socialistă.

De atunci, poporul român desfășoară o admirabilă activitate de construire 
socialismului, obținînd pe această linie numeroase succese, așa cum o atestă 

lucrările celui de-al X-lea Congres al dumneavoastră.
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării partidului dumneavoastră, 

Comitetul Central al partidului nostru vă adresează salutările sale călduroase 
și vă dorește noi și mari succese, așa cum dorește să se întărească unitatea tu
turor partidelor comuniste și muncitorești, avangarda mișcării antiimperialiste.

In numele Comitetului Central
GUY DANINTHE

Prim-secretar 
al Partidului Comunist 

din Guadelupa

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In momentul în care celebrați cea de-a 50-a aniversare a Partidului Co
munist Român, îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului Guineei și al 
Partidului său, precum și în numele meu personal, călduroase felicitări.

încredințat că relațiile de cooperare fructuoasă și de încredere reciprocă 
între popoarele noastre se vor întări pe mai departe, vă exprim urări sincere de 
sănătate, viață lungă și fericire pentru dumneavoastră personal. De asemenea, 
doresc succes poporului român în lupta antiimperialistă, în construirea socie
tății socialiste.

Cu cea mai înaltă consideratiune,
AHMED SEKOU TOURE

Președintele Republicii Guineea

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele Direcțiunii Partidului Socialist Italian, vă trimit un salut frățesc 

și urări cu ocazia aniversării voastre.
Salutul nostru constituie o mărturie a interesului, simpatiei și solidarității 

cu care socialiștii italieni urmăresc lupta poporului român pentru construirea so
cietății socialiste și- pentru a contribui la realizarea în Europa și în lume a unul 
sistem de securitate și de pace.

Socialiștii italieni apreciază în mod deosebit modul în care partidul vostru 
își îndeplinește sarcina de a asigura poporului român un viitor de progres social 
și de independență națională, de a garanta dreptul fiecărui popor de a decide li
ber asupra destinului său într-un climat de destindere și de coexistență.

Socialiștii italieni apreciază contribuția pe care Republica Socialistă Româ
nia o dă pentru crearea condițiilor favorabile convocării unei conferințe pan-euro- 
pene asupra securității, pentru lichidarea împărțirii Europei în blocuri opuse, 
instaurarea unui sistem european de raporturi bazate pe principiile renunțării la 
folosirea forței, ale coexistenței și cooperării la toate nivelurile.

Pentru aceste obiective luptă și socialiștii italieni : P.S.I., în cadrul guvernu
lui și în țară, și-a pus ca sarcină realizarea păcii și cucerirea pentru Italia, prin 
reformele cerute de masele populare, niveluri tot mai înalte de progres economic 
și social.

Socialiștii italieni sînt convinși că relațiile noastre prietenești pot să aducă 
o contribuție importantă la dezvoltarea în continuare a legăturilor de prietenie și 
cooperare între Italia și România, în interesul comun și in interesul păcii.

Cu aceste sentimente vă urăm dumneavoastră, oamenilor muncii și po
poralul român, succese în activitatea desfășurată pentru a realiza democrația și 
socialismul, pentru a salvgarda pacea și independența națională.

Secretarul general al P.S.I.,
GIACOMO MANCINI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării gloriosului dumneavoastră 
partid. Comitetul Central al Partidului Comunist Sanmarinez transmite calde salu
tări frățești Comitetului dumneavoastră Central, comuniștilor și întregului popor 
român care, strîns unit sub drapelul internaționalist al Partidului Comunist Ro
mân și al guvernului, muncește cu abnegație pentru construirea societății socialiste.

încă de la crearea sa, P.C.R. a trebuit să ducă o luptă grea și plină de sa
crificii împotriva monarhiei și feudalismului.

Istoria mișcării muncitorești și populare, avînd ca forță principală P.C.R., 
este bogată în învățăminte. Partidul a trebuit să militeze împotriva forțelor reac
ționare și, în același timp, să ducă o luptă ideologică împotriva devierilor de tot 
felul care s-au manifestat pe parcursul creșterii sale.

întreaga activitate a P.C.R. și a conducătorilor săi luminați a fost consacrată 
pe plan ideologic salvgardării purității principiilor marxism-leninismului, unității 
ideologice a partidului și triumfului internaționalismului proletar.

Desfășurînd o activitate neobosită, comuniștii români au reușit să creez» 
instrumentul revoluționar și de clasă de avangardă care a permis clasei munci
toare și oamenilor muncii din țara dv. să obțină mari succese în luptele lor.

Agresiunea fascistă și invadarea României de către armatele hitleriste au 
creat noi și serioase probleme partidului dv. în ciuda pierderii unora dintre cei 
mai buni militanți, partidul a ținut sus steagul eliberării revoluționare, a rămas 
la locul său de combatant, ducînd în fruntea clasei muncitoare și organizînd îm
preună cu celelalte forțe patriotice lupta armată de eliberare națională.

în ciuda represiunilor și persecuțiilor brutale la care a fost supus în pe
rioada ocupației, partidul dumneavoastră, înarmat cu teoria marxist-leninistă, a 
fost conștient de sarcinile care stăteau în fața poporului român, după eliberarea 
țării de hoardele naziste. El a fost pregătit pentru a-și îndeplini întreaga sa datorie 
revoluționară de partid de avangardă a clasei muncitoare, pentru a aborda marile 
probleme ale reconstrucției și aie procesului unei noi dezvoltări a țării dv.

Strîns legat de clasa muncitoare și de masele largi populare, P.C.R. a știut 
să ducă lupta politică pentru lichidarea monarhiei în vederea creării condițiilor 
pentru un guvern popular capabil să înfrunte problemele dificile și complexe ale 
reconstrucției, prin reforme democratice menite să deschidă noi căi pentru înain
tarea țării pe calea socialismului.

înlăturînd monarhia și conștient de marile sale responsabilități, de ponderea 
pe care o reprezenta, P.C.R. a reușit să unească în jurul politicii sale toate forțele 
progresiste pentru înfăptuirea unor profunde transformări în societatea româ
nească.

Marile lupte pe care partidul dv. le-a condus, în această perioadă istorică, 
au determinat obținerea unor rezultate importante în toate sectoarele vieții econo- 
mice, sociale, tehnice și culturale.

România și-a Cucerit independența economică și politică ; a făcut pași uriași 
în domeniul industrializării, a obținut mari realizări economice și sociale, rod al 
naționalizării mijloacelor de producție ; a transformat agricultura creînd mari 
cooperative dotate cu mijloace moderne și conduse în mod democratic de masele 
țărănești asociate ; a făcut din școală o instituție democratică și modernă accesi
bilă tuturor cetățenilor ; a inaugurat o politică edilitară justă favorizînd construc
ția de locuințe populare, de noi școli, cămine, creșe etc.

Marile realizări înfăptuite sub conducerea partidului comunist și a guver
nului român, în aceste ultime decenii, au deschis calea construirii unei societăți 
de tip nou, societatea socialistă.

România înaintează cu succes pe această cale în conformitate cu tradițiile 
sale istorice și condițiile obiective și subiective ale întregului popor.

în condițiile actuale ale intensificării agresiunii imperialismului american — 
în ciuda înfrîngerilor suferite din partea eroicei rezistențe a popoarelor indochi- 
neze, ale exprimării voinței neabătute a țărilor arabe de a reintra în posesia pă- 
niînturilor ocupate de agresiunea israeliană, ale luptei popoarelor asuprite încă 
de colonialism, ale luptei dificile a popoarelor din America Latină pentru inde
pendență economică și politică — sarcina tuturor forțelor revoluționare, iubitoare 
de pace și antiimperialiste trebuie să fie aceea de a depune toate eforturile pen
tru realizarea unei noi unități în scopul de a întări și mai mult lupta pentru des
tindere, pentru triumful coexistenței pașnice și pentru securitatea europeană.

în situația internațională actuală, forțele fundamentale care se opun cu tă
rie agresivității imperialismului sînt reprezentate de țările socialiste, mișcarea de 
eliberare națională și clasa muncitoare internațională. De aceea, fiecărui partid 
comunist și muncitoresc îi revine sarcina principală de a depune toate eforturile 
pentru căutarea unei noi unități antiimperialiste printr-o platformă comună de 
luptă care, pe baza respectării principiilor internaționalismului proletar, autono
miei și independenței fiecărui partid și a fiecărui stat, să favorizeze întărirea luptei 
împotriva imperialismului, pentru pace, destindere internațională, coexistență paș
nică, pentru victoria socialismului în toate țările.

Reînnoindu-vă urările noastre de noi succese în opera de construire a so
cialismului în țara dumneavoastră, transmitem Comitetului Central, comuniștilor, 
întregului popor român, salutări călduroase și frățești.

Trăiască cea de-a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST SANMARINEZ 

GÎLDO GASPERONI
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român, Partidul 

Alianța Populară din Islanda transmite salutări poporului român și Partidului 
Comunist Român.

Vă urăm, tovarăși, să continuați munca dv. pentru o viață mai bună In 
spiritul dreptății și frăției.

In numele Comitetului Central 
a.l Alianței Populare din Islanda 

RAGNAR ARNALDS
Președinte



viața internațională
Precizări după turneul lui 

W. Rogers în Orientul Apropiat

BELGRAD

Funeraliile
lui Milentie Popovici

La chemarea a aproape 40 de partide și organizații 
politice și sindicale, printre care P. C. Francez, C.G.T., 
C.F.D.T., Mișcarea pentru pace, numeroase manifesta
ții au avut loc sîmbătă șl duminică in întreaga Franță, 
in semn de solidaritate cu popoarele Indochinei și 
pentru sprijinirea acțiunilor mișcării pacifiste din 
S.U.A. Cea mai importantă manifestație a avut loc la 
Paris, la care au participat peste 100 000 de persoane.

Fotografia redd un aspect din timpul manifestației

Adunări similare au fost organizate la Toulouse, Mar
silia, Le Havre etc. La sfîrșitul unui miting. ținut în 
Place de la Nation <din Paris, în prezența reprezen
tanților popoarelor din Indochina, participanții au 
aprobat un mesaj de sprijin pentru forțele iubitoare 
de pace din S.U.A. și o chemare pentru continuarea 
luptei în vederea retragerii trupelor americane din In
dochina.
la Paris (Telefoto A.P.-Agerpre»)

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
William Rogers, secretarul de stat al 
S.U.A., și-a încheiat turneul în 
Orientul Apropiat, înapoindu-se du
minică în Statele Unite. La sosire, 
șeful diplomației americane a decla
rat ziariștilor în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat : „Consider că 
divergențele dintre părți s-au redus 
într-o oarecare măsură". Secretarul 
de stat al S.U.A. a exprimat, de a- 
semenea, opinia că vizita lui Joseph 
Sisco, secretarul de stat adjunct al 
S.U.A. pentru problemele Orientului 
Apropiat, la Cairo, unde a avut în
trevederi cu conducătorii R.A.U., a 
fost utilă. In Încheiere, William Ro
gers a afirmat că găsește situația din 
Orientul Apropiat „mai încurajatoa
re" decît o considera înainte de ple
carea sa în turneul pe care l-a efec
tuat în această parte a lumii.

★
CAIRO. — După convorbirile lui 

Joseph Sisco la Cairo, purtătorul 
de cuvint al Ministerului de Externe 
al R.A.U., Mohammed Riad, a decla
rat ziariștilor că există în continuare

divergențe mari între poziția egip
teană și cea israeliană și că nici 6 
schimbare nu a intervenit în evolu
ția situației din zonă. Purtătorul de 
cuvînt egiptean a afirmat că vizita 
secretarului de stat adjunct american, 
care l-a informat pe președintele 
Sadat asupra rezultatelor întrevede
rilor avute de William Rogers la Tel 
Aviv, „a fost totuși foarte utilă".

Președintele R.A.U., Anwar Sadat, 
i-a informat luni pe membrii guver
nului, ai Comitetului Executiv al 
Uniunii Socialiste Arabe și pe depu
tății Adunării Naționale asupra con
vorbirilor pe care le-a avut în cursul 
săptămînii trecute cu William Ro
gers și Joseph Sisco, informează a- 
genția Reuter.

în aceeași zi, Mohammed Riad 
i-a convocat la Ministerul de 
Externe pe ambasadorii Marii Bri
tanii, Italiei șl Franței la Cairo, 
pentru a-i informa asupra rezultate
lor convorbirilor pe care oficialită
țile R.A.U. le-au avut cu W. Rogens 
și J. Sisco.

BELGRAD 10 (Agerpres). — în le
gătură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Milentie Popovici, 
la Belgrad a avut loc luni o ședință 
comemorativă comună a Prezidiului 
Skupștinei Federale, Vecei Executive 
Federale, Prezidiului U.C.I., Prezi-

Norvegia dorește să 
participe la pregătirea 

conferinței 
gemi-europene

MITING LA HANOI 
în sprijinul nfensivei de primăvară a poporului 

american împotriva războiului
HANOI 10 (Agerpres). — Repre

zentanți ai intelectualității și stu- 
denți ai Universității din Hanoi au 
organizat un miting în sprijinul ac
tualei ofensive de primăvară a po
porului american contra războiului 
agresiv din Indochina și de condam
nare a administrației pentru repri
marea mișcării pacifiste din S.U.A.

Luînd cuvîntul, Tran Trong Quat, 
membru al Comitetului vietnamez 
da solidaritate cu poporul american, 
a vorbit despre larga mișcare 
antirăzboinică din S.U.A., care cere

★

Premierul Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, a primit 
pe A.L. Galston, profesor la Uni
versitatea americană Yale, și E.R. 
Signer, profesor la Institutul de teh
nologie din Massachusetts, care se 
află într-o vizită în R.D.V., șl a avut 
cu ei o convorbire cordială. Oaspeții 
americani — transmite agenția V.N.A. 
— și-au exprimat admirația pentru 
activitatea creatoare a oamenilor de 
știință vietnamezi și pentru lupta de 
rezistență a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională. Ei au promis să 
facă tot ce le stă în putință pentru 
a acționa în favoarea unei încetări 
urgente a războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam.

Premierul Fam Van Dong a salutat 
ofensiva de primăvară a poporului 
american împotriva războiului și a 
urat mișcării pacifiste din S.U.A. să

administrației retragerea imediată 
a trupelor americane din Vietnam 
și încetarea războiului de agresiune 
din Indochina.

Participanții la miting au adoptat 
un mesaj adresat luptătorilor pentru 
pace din S.U.A., în care se dă o 
înaltă apreciere activității mișcării 
pacifiste americane și se exprimă 
convingerea fermă că această acti
vitate va contribui la victoria co
mună a poporului american și a po
poarelor din țările Indochinei.

*

se dezvolte șl să obțină succese și 
mai mari.

Comisia pentru anchetarea crime
lor comise de imperialiștii americani 
în R. D. Vietnam a dat publicității 
un comunicat în care se arată că în 
luna aprilie avioane de spionaj a- 
mericane au întreprins 3 380 zboruri 
de recunoaștere deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Totodată, avioane de 
diferite tipuri au aruncat 1875 de 
bombe și un mare număr de rachete 
asupra unor regiuni populate.

Concomitent, menționează comuni
catul transmis de agenția V.N.A., 
bombardierele strategice „B-52“ și-au 
intensificat acțiunile. Unități de ar
tilerie amplasate în partea de sud a 
zonei demilitarizate și pe nave de 
război ale flotei a 7-a americane au 
bombardat în mai multe rînduri lo
calități situate în zona de coastă.

fi. SCHRODER - PENTRU 
IIN ACORD COMERCIAL 

INTRE R.E.G. SI R.P. CHINEZĂ ■
BONN 10. — Corespondentul A- 

gerpres, M. Moarcăș, transmite : 
Vicepreședintele Uniunii Creștin- 
Democrate, Gerhard Schroder, pre
ședinte al Comisiei de politică ex
ternă a Bundestagului, s-a pronun
țat într-o conferință, ținută la Diis- 
seldorf, pentru încheierea unui acord 
comercial între Republica Federală 
a Germaniei și Republica Populară 
Chineză. El a cerut stabilirea de 
contacte care să ducă la realizarea 
unui asemenea acord. R. F. a Ger
maniei — a conchis Schroder — nu 
poate să neglijeze de a stabili și în
treține relații cu un partener atît de 
important cum este R. P. Chineză.

Dialogul 
dintre comuniștii 

și socialiștii francezi
PARIS 10 (Agerpres). — O reuniu

ne a conducerii Partidului Socialist 
Francez consacrată pregătirii apro
piatului congres de unificare cu Con
venția instituțiilor republicane a avut 
loc la Paris. Alain Savary, prim-se- 
cretar al partidului, a declarat că a 
fost examinată în special problema 
dialogului cu Partidul Comunist 
Francez. El a relevat că tratativele 
de pină acum au evidențiat existența 
unor puncte de vedere convergente 
asupra cîtorva probleme importante.

Intr-un articol consacrat situa
ției din Orientul Apropiat, ziarul 
englez „OBSERVER" își exprimă 
părerea că activitatea diplomatică 
desfășurată în ultima vreme a 
adus o oarecare ameliorare a cli
matului politic din această parte a 
lumii. S-ar putea — scrie ziarul — 
ca niciodată să nu mai existe un 
moment mai favorabil decît acum 
pentru realizarea unei reglemen
tări intre Israel și statele arabe.

Făcînd un bilanț al turneului în
treprins de secretarul de stat al 
S.U.A. în Orientul Apropiat, agen
ția „FRANCE PRESSE" scrie la

rîndul ei : „Există impresia că se 
petrece ceva și că, convorbirile lui 
Rogers au scos la iveală destule 
puncte comune In pozițiile Israelu
lui și R.A.U. pentru ca discuțiile 
privind redeschiderea Canalului de 
Suez, primul pas către o reglemen
tare a conflictului, să poată con
tinua în mod activ. Totuși, nu tre
buie să ne așteptăm chiar și asu
pra acestui obiectiv interimar. Ia 
o reușită rapidă. In ce privește 
condițiile în care ar putea avea 
loc redeschiderea canalului, intre 
R.A.U. și Israel rămin divergențe 
foarte importante".

OSLO 10 (Agerpres). — La Oslo 
s-au deschis lucrările Congresului 
ordinar al Partidului Muncitoresc 
din Norvegia (de guvernămînt). Dele
gații urmează să examineze raportul 
politic prezentat de președintele par
tidului, primul ministru al Norve
giei, Trygve Bratteli, precum și plat
forma partidului pentru alegerile co
munale care vor avea loc în toamna 
acestui an.

Prezentînd raportul, primul minis
tru Bratteli s-a pronunțat în favoarea 
participării Norvegiei la pregătirea 
conferinței general-europene pentru 
problemele securității și cooperării. 
El a relevat că popoarele continentu
lui nutresc mari speranțe în legătură 
cu această conferință. Referindu-se 
la situația din Asia de sud-est, Brat
teli a relevat că soluționarea proble
melor Indochinei trebuie să aparțină 
popoarelor din această regiune.

Noi condamnări în Spa
nia. Tribunalul ordinii publice din 
Madrid, cunoscut pentru numeroase
le sale sentințe împotriva oponenți- 
lor regimului din Spania, a pronun
țat noi condamnări. Șapte persoane 
acuzate de a fi difuzat manifeste 
cu caracter antiguvernamental în 
stațiile metroului madrilen au fost 
condamnate la închisoare pe diferite 
termene și amenzi considerabile. 
Sentințe asemănătoare au fost pro
nunțate, de asemenea, împotriva a 
șase locuitori basci.

în Consiliul Comitetului 
suedez pentru normaliza
rea relațiilor cu R. D. Ger
mană au tost ale?i 15 dePu_ 
tați suedezi. Comitetul numără deja 
2 000 de reprezentanți din diferite 
partide, organizații, precum și perso
nalități ale vieții publice și cultu
rale. Acesta a organizat, intre alte 
acțiuni, o discuție publică, la Stoc
kholm, referitoare la normalizarea 
relațiilor cu R.D.G. Au participat 
reprezentanți din toate țările nor
dice.

agențiile 

de presă 

transmit:
Șeful delegației S.U.A. 

la tratativele sovieto-ame- 
ricane de la Viena asupra 
limitării cursei înarmărilor strate
gice (S.A.L.T.). Gerard Smith, a ple
cat luni la Washington, pentru a pre
zenta guvernului un raport asupra 
evoluției convorbirilor. O oficialitate 
americană a precizat că vizita la 
Washington a lui Gerard Smith nu 
trebuie interpretată ca un semn că 
discuțiile ar fi atins un „punct cri
tic". Călătoria a fost prevăzută cu 
mult timp înainte, doar data exactă 
a plecării fiind hotărîtă în ultimul 
timp.

„In momentul de față, se poate 
întîmpla orice și nici un pronostic 
nu este valabil, chiar pentru urmă
toarele două zile". Reflecția de mai 
sus, plină de amar scepticism — a- 
parținind unui expert monetar de la 
Basel, citat de comentatorul agen
ției France Presse — reproduce sta
rea de spirit generală a cercurilor 
financiare din Occident, după ulti
mele evenimente petrecute pe scena 
monetară internațională.

Intr-adevăr, lipsa de unitate a ac
țiunilor întreprinse de țările vesă- 
europene, pe fondul crizei actuale, în 
vederea stăvilirii invaziei de dolari 
în Europa occidentală, generatori 
de inflație și haos în circula
ția monetară a continentului, evi
dențiază — pe lingă divergențele 
și pozițiile contradictorii adop
tate de parteneri — caracterul 
de paliativ și de provizorat al 
acestor măsuri, care lasă poarta des
chisă in continuare unor noi dificul
tăți. Știrile transmise, începînd de 
simbătă și pină luni în zori, de a- 
gențiile de presă internaționale au 
realizat secvențele unui veritabil 
„serial" monetar de aventuri, din 
care nu au lipsit clasicele momente 
de tensiune și așteptare încordată.

La Bruxelles, cele 19 ore de dez
bateri încinse între miniștrii finan
țelor și economiei din țările mem
bre ale Pieței comune s-au încheiat, 
duminică dimineața, fără a se elabo
ra un program concertat de acțiuni, 
participanții limitîndu-se doar la a 
da „semnalul verde" pentru adopta
rea unor măsuri unilaterale de că
tre fiecare din „cei șase".

Ca urmare, Bonnul și Haga au 
hotârît să instituie „pentru o anu
mită perioadă" un curs fluctuant al 
mărcii vest-germane și, respectiv, al 
florinului olandez. Fondul Monetar 
Internațional a criticat aspru aceste 
hotărîri, ca un for ce apără princi
piul stabilității cursurilor de schimb 
ale monedelor în cadrul sistemului 
monetar interoccidental, subliniind 
necesitatea urgentă a întăririi aces
tuia, printr-o mai bună coordonare 
a politicii economice a membrilor săi. 
De notat declarațiile cancelarului 
Willy Brandt, care a exclus totuși po
sibilitatea revalorizării monedei 
R.F.G. în schimb, două țări vest- 
europene — Elveția și Austria, — au 
procedat la revalorizare. începînd de 
luni, francul elvețian a fost revalori
zat cu 7 la sută (a doua schimbare 
a parității acestei monede în ultimul 
secol), iar șilingul austriac cu 5 la 
sută.

Pe de altă parte, francul francez, 
Ura italiană și francul belgian și-au

menținut paritățile respective. La 
Londra, de asemenea, un comunicat 
al trezoreriei britanice a anunțat că 
nici o modificare nu va fi adusă 
parității și limitelor de fluctuație 
ale lirei sterline.

La Washington continuă să se 
păstreze o tăcere prudentă asupra 
tuturor acestor evoluții, reacție in
terpretată de unii observatori drept 
o accentuată insatisfacție față de 
măsurile de peste ocean. Cu toate 
acestea, se apreciază că replica ame
ricană nu va fi prea virulentă, de
oarece noi critici nu ar putea decît 
să învenineze și mai mult relațiile 
S.U.A. cu Europa occidentală.

Dată fiind neputința de a aduce 
la unison politicile financiare ale

occidentale. Lipsa lor de curaj po
litic s-a tradus printr-o veritabilă 
renunțare Ia ideile comunitare, mas
cată numai de citeva figuri de stil..." 
„Deși limitată în timp, flotația măr
cii vest-germane — scrie, la rîndul 
său, ziarul „PARIS-JOUR" — în
seamnă blocarea provizorie a Pieței 
comune, mai cu seamă a Pieței co
mune agricole".

„Europa («celor șase») trece prin
tr-o nouă încercare, fără îndoială cea 
mai gravă prin care a trecut vreoda
tă... A fost lovită politica agricolă 
comunitară, una din temeliile uniu
nii «celor șase», care se știe cu cite 
dificultăți a fost pusă pe picioare". 
(„COMBAT").

Intr-adevăr, după măsurile adoptate

CONSECINȚE IMPREVIZIBILE
ALE FURTUNII MONETARE

DIN OCCIDENT
• EUROPA „CELOR ȘASE" TRECE PRIN CEA MAI GRAVA 

ÎNCERCARE DE PINA ACUM
• O SOLUȚIE DE DURATA IMPUNE SISTAREA CHELTUIELILOR 

MILITARE ALE S.U.A., CA URMARE A RĂZBOIULUI DIN 
VIETNAM

țărilor bătrînului continent, climatul 
de tensiune și incertitudine de pe 
piețele occidentale de schimb, redes
chise luni, nu a fost estompat. 
Cursul dolarului a continuat să în
registreze o serioasă scădere pe pie
țele de devize.

Pe acest fundal de labilitate a 
sistemului monetar interoccidental, 
observatorii de presă încearcă să 
deslușească multiplele implicații ale 
actualelor seisme. Majoritatea co
mentariilor vizează incidențele ne
gative ale furtunii monetare pe te
renul Pieței comune. Cotidianul eco
nomic francez „LES ECHOS" notea
ză in acest sens : „In lunga și încîl- 
cita istorie a „micii Europe", noap
tea de 8 spre 9 mai 1971 va fi în
semnată cu negru... «Cei șase» nu 
au reușit să facă față gravei furtuni 
ce bintuie în lumea monedelor

duminică seara, Piața comună agri
colă (funcționînd pe baza unor pre
turi unice între „cei șase") s-a scin
dat cu brutalitate în mai multe zone, 
în funcție de „tratamentul" aplicat 
diverselor monede : o zonă a prețu
rilor vest-germane, o zonă franco- 
italiană, o zonă olandeză și alta 
belgo-luxemburgheză. O asemenea 
situație este de natură să genereze 
repercusiuni nefavorabile nu numai 
pe tărîm economic, dar și pe frontul 
social din țările comunitare. „Trebuie 
să ne așteptăm fie Ia noi mișcări re
vendicative ale țărănimii, fie la ur
carea preturilor la carne, produse 
lactate, grîu. sfeclă etc. — anticipea
ză ziarul „l’AURORE".

Numeroase comentarii se referă, de 
asemenea, la faptul că, date fiind 
tendințele divergente din politicile 
„celor șase", atunci cînd aceștia sînt

puși în fața unei crize pe plan mo
netar, realizarea, într-un viitor apro
piat, a Uniunii economice și mone
tare a C.E.E., este pusă acum sub 
semnul întrebării. Partenerul francez 
reproșează mai ales Bonnului lipsa 
de fidelitate față de interesele Pieței 
comune.

Pe de altă parte, sub imperiul ac
tualei crize monetare, unii observa
tori privesc cu scepticism apropiatele 
runde de negocieri (considerate pînă 
mai ieri „decisive") dintre „cei șase" 
și Marea Britanie, în problema ade
rării. Ziarul londonez „THE DAILY 
TELEGRAPH" relevă că seismele 
monetare „au survenit într-un mo
ment cit se poate de nepotrivit. Ele 
vor amina negocierile cruciale de la 
Bruxelles cu privire la admiterea 
Marii Britanii în C.E.E.". La rîndul 
Său, „FINANCIAL TIMES" remarcă: 
„Ar fi una din ironiile istoriei dacă 
«cei șase» s-ar preocupa de dispute 
interne in timp ce negocierile pri
vind aderarea Marii Britanii sint în 
curs".

în sfîrșit, în ceea ce privește re
percusiunile pe planul general inter- 
occidental ale acestor răsturnări ale 
parităților unor monede vest-europe- 
ne, experții și specialiștii notează că 
nu există perspectivele unei soluțio
nări de durată atîta vreme cit nu se 
va rezolva problema invaziei de do
lari de pe piețele vest-europene. în 
aceeași ordine de idei, ziarul 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
subliniază : „Neîncrederea față de 
moneda americană nu poate fi spulbe
rată, aplicindu-se problemelor de de
vize și politicii monetare reguli aie 
jocului de șah : rezolvarea acestei 
chestiuni este, in primul rînd, de re
sortul oamenilor politici".

Punînd punctul pe i, senatorul ame
rican Charles Percy a arătat că orice 
reglementare a actualei crize care 
afectează profund sistemul monetar 
interoccidental trebuie să înceapă 
prin reducerea cheltuielilor federale, 
ceea ce presupune cu necesitate în
cetarea războiului din Vietnam, mic
șorarea bugetului militar al S.U.A. 
Actuala criză a dolarului se dato- 
rește deficitului mare al balanței de 
plăți, deficit care s-a accentuat o dată 
cu excesivele cheltuieli militare ale 
S.U.A. în străinătate. „A sosit tim
pul ca să reorientăm prioritățile 
cheltuielilor noastre în interior și în 
străinătate", a încheiat senatorul 
Percy. O opțiune Împărtășită, totoda
tă, de cercurile cele mai largi ale 
populației americane și care răspunde 
cererilor opiniei publice internațio
nale de încetare a războiului din In
dochina.

Viorel POPESCU

P.C. din Japonia a cerut 
guvernului să prezinte un
raport asupra stadiului negocie

rilor japono-americane în problema 
retrocedării Okinawei, anunță agen
ția Kyodo. O scrisoare în acest sens 
a fost remisă de deputății comuniști 
Zentaro Taniguchi și Hyakuro Ha
yashi președintelui Camerei Repre
zentanților, Uaka Funada.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Clu 
En-lai, a avut o întrevedere cu mem
brii misiunii Camerei de comerț din 
Filipine, condusă de Eduardo Echauz 
și cu reprezentanții cercurilor indus
triale și de afaceri din această țară 
în frunte cu E. R. Escobar. Premierul 
Ciu En-lai a avut o convorbire prie
tenească cu oaspeții filipinezi, men
ționează agenția China Nouă.

Reuniunea Comitetului 
permanent al conferinței 
muncitorilor din țările Bal
tice, Norvegia și Islanda 
are loc în orașul danez Kalundborg. 
Participanții la reuniune examinează 
problema pregătirii celei de-a 14-a 
conferințe a muncitorilor din aceste 
țări. Anker Joergensen, membru al 
parlamentului danez și președinte al 
sindicatului muncitorilor necalificați, 
a prezentat o comunicare asupra lup
tei sindicatelor pentru pace și secu
ritate în Europa.

Un tribunal militar pa
kistanez 1_a condamnat luni la 

moarte pe Feroz Mohammad pentru 
asasinarea, în luna noiembrie a anu
lui trecut, pe aeroportul din Caracl, a 
adjunctului ministrului de externe al 
Poloniei, Zygfryd Wolniak, transmite 
agenția Reuter. Aceeași instanță l-a 
condamnat la moarte și pe șoferul 
automobilului folosit pentru asasina
rea diplomatului polonez.

între R. F. a Germaniei și
R S CehOSlOVaCă. Bonn au început luni tratativele pentru 
încheierea protocolului pe 1971 la acordul privind schimbul de mărfuri și coo
perarea dintre R. F. a Germaniei și R. S. Cehoslovacă. Delegația cehoslovacă 
este condusă de A. Killian, șef de secție la Ministerul Comerțului Exterior, 
iar cea vest-germană de P. Hermes, ambasador la Ministerul Federal de Ex
terne. Pe de altă parte, agenția C.T.K. anunță că, în conformitate cu acordul 
realizat, în zilele de 13 și 14 mai a.c., vor continua la Bonn convorbirile în 
problemele relațiilor reciproce dintre R. S. Cehoslovacă și R. F. a Germaniei.

Tratative economice

Un candidat de culoare 
Ia Casa Albă. La alegerUe 
prezidențiale din S.U.A., din toamna 
anului 1972, va exista un candidat 
negru, a anunțat John Conyers, 
membru al Camerei Reprezentanți
lor, la încheierea unei reuniuni a li
derilor populației de culoare care a 
avut loc la Chicago. El a precizat că 
deocamdată nu a fost desemnat un 
astfel de candidat.

Comitetul pentru ajuto
rarea deținuților politici 
din Portugalia a adresat pre- 
mierului acestei țări, Caetano, o 
scrisoare în care cere abrogarea le
gislației speciale privind reprimarea 
adversarilor actualului regim de la 
Lisabona, crearea unei comisii pen
tru investigarea condițiilor de deten
ție, precum și eliberarea acelor de
ținuți politici care au depășit ter
menul la care au fost condamnați, 
dar sînt privați în continuare de li
bertate sub pretextul „considerente
lor de securitate".

Un tren de pasageri de 
pe ruta Lodz-Varșovia a 
deraiat dum’nic&, informează a- 
genția P.A.P. în urma acestui acci
dent feroviar, au fost rănite 36 de 
persoane, dintre care 24 au fost spi
talizate. O comisie specială cerce
tează cauzele accidentului.

R. S. Cehoslovacă și R. F. a Germaniei.
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diului Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I., Prezidiului Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia și Prezidiului Uniunii aso
ciațiilor de combatanți din războiul 
de eliberare națională a Iugoslaviei 
— transmite agenția Taniug. Iosip 
Broz Tito a rostit o scurtă cuvîntare, 
în care a evocat personalitatea co
munistului și revoluționarului Milen
tie Popovici.

în aceeași zi, au avut loc funera
liile. Au luat cuvîntul conducători de 
partid și stat iugoslavi, care au adus 
un ultim salut celui dispărut.

Ziua de luni a fost proclamată zi 
de doliu în întreaga țară.

A 

încordare 
în relațiile 

anglo-
iraniene
Reprezentantul secretarului 

britanic al afacerilor externe, 
William Luce, a început un nou 
turneu — cel de-al patrulea în 
ultimele 8 luni — în șeicatele 
și emiratele Golfului Persic. 
Turneul este plasat de unii ob
servatori, citați de France 
Presse, în contextul eforturilor 
Angliei de a pune pe picioare 
proiectata federație a celor 9 
șeicate și emirate riverane gol
fului, in perspectiva retragerii 
trupelor britanice diii zonă, 
într-o corespondență din Dubai, 
aceeași agenție relevă că trimi
sul britanic urmează să discute 
cu guvernatorii șeicatelor Sar- 
jah și Ras-al-Kaimah proble
ma insulelor Abu-Musa și 
Tomb, aflate sub protectorat 
britanic și prezentînd o certă 
importanță strategică și econo
mică ; după cum se știe, Iranul 
revendică dreptul de suverani
tate asupra celor două insule. 
Șahinșahul Iranului declara re
cent, cu ocazia unui interviu 
acordat Agenției Associated 
Press, că „guvernul Iranian este 
gata să ocupe cu forța armată 
aceste insule, dacă va fi nece
sar".

Insistența Iranului de a re- 
dobindi teritoriile amintitelor 
insule, în momentul în care 
Anglia depune străduințe pen
tru a le îngloba în proiectata 
federație, a ridicat sensibil tem
peratura relațiilor dintre cele 
două țări. O știre parvenită din 
Teheran relatează că guvernul 
iranian a protestat pe lîngă re
prezentanța diplomatică britani
că împotriva „comportamentu
lui amenințător" al unor avioa
ne militare engleze, care au zbu
rat la joasă altitudine deasupra 
navelor de război iraniene din 
Golful Persic. Un purtător de 
cuvînt al M.A.E. iranian a pre
cizat că unitățile navale din 
Golful Persic au primit ordin 
să deschidă focul, în cazul cînd 
asemenea incidente se vor re
peta. Cotidianul iranian „E- 
telaat" califică zborurile în pi
caj ale avioanelor britanice 
deasupra navelor militare, ca și 
a insulei Kharg — unde sînt in
stalațiile de pompare a petro
lului brut iranian în vase de 
mare tonaj — drept „acțiuni 
provocatoare", în timp ce la 
Londra măsurile Iranului au 
fost primite — potrivit Agenției 
Associated Press — cu sur
prindere, mai ales acum, după 
încheierea convorbirilor „priete
nești și rodnice" din cadrul se
siunii ministeriale C.E.N.T.O. 
din capitala Turciei, la care au 
luat parte și miniștrii de exter
ne ai celor două țări.

început în condițiile tensiu
nii și divergențelor dintre Ma
rea Britanie și Iran, turneul 
Iui William Luce în statele Gol
fului Persic apare în ochii ob
servatorilor politici ca plasat 
sub auspicii puțin favorabile.

N. P.

„Marșul international

Organizat in numeroase 
țări ale lumii, „Marșul in
ternațional pentru dezvoltare" — 
inițiat de cel de-al II-lea Con
gres mondial al alimentației din 
iunie 1970 și patronat de Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) — a cunoscut duminică 
in Italia o masivă participare. 
Peste 100 000 de tineri, veniți 
din toate regiunile peninsulei 
italice, cu trenuri speciale și ca
ravane de autobuze, s-au adunat 
intr-unui dintre cele mai cunos
cute locuri ale Romei antice — 
Circo Massimo. De aici, purtind 
steaguri albastre, ale Națiunilor 
Unite, și pancarte pe care erau 
scrise chemări împotriva răz
boiului și nedreptății sociale, 
scandind lozinci in favoarea spri
jinirii țărilor „Lumii a treia" 
— tinerii italieni au străbătut 
străzi centrale ale Romei pe o 
distanță de 25 de kilometri, ma- 
nifestind împotriva foametei in 
lume și pentru inițierea unor
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pentru dezvoltare
acțiuni in sprijinul țărilor sub
dezvoltate din punct de vedere 
economic. De-a lungul întregu
lui parcurs, ei au strins fonduri 
pentru diferite proiecte de dez
voltare in țările „Lumii a treia", 
au atras atenția opiniei publice 
italiene asupra gravelor proble
me pe care le ...................
zent milioane 
țările in curs

Roma, 10.

intimpină in pre- 
de 
de

oameni din 
dezvoltare.

N. PUICEA
★
— In cadrul ace- 

acțiuni, în circa 120 de
NEW YORK 

leiași 
orașe din S.U.A. au avut loc 
sîmbătă și duminică „marșuri 
împotriva foamei", la care au 
participat peste 150 000 de per
soane. La New York, pe un timp 
ploios, participanții la marș au 
străbătut un traseu de 12 km. 
Cele mai mari coloane ale par- 
ticipanților la marș au fost cele 
din orașele Milwaukee (statul 
Wisconsin) și Ohio, din statul 
cu același nume.
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