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In ziua de 11 mai 1971 a avut loc ședința Comi
tetului Executiv al C.C. al P.CJl., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Au participat miniștri 
și șefi ai unor organizații și instituții centrale.

Cu acest prilej au fost analizate și adoptate prin
cipalele prevederi ale proiectului planului de stat 
pe anul 1972, precum și ale programului cercetării 
științifice pe perioada 1971—1980.

în continuare. Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a dezbătut și aprobat propunerile cu privire 
la majorarea, in cursul actualului cincinal, a pen
siilor de asigurări sociale de stat, a pensiilor 
I.O.V.R. și a ajutoarelor sociale.
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Fabricarea

Precizări privind concursul

cu predare în

De asemenea, a fost aprobat proiectul Legii cu 
privire la cetățenia română, urmînd ca acesta să fie 
supus spre adoptare Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

în cadrul ședinței au fost examinate și aprobate 
principiile și normele generale privind stabilirea 
prețurilor și tarifelor, care urmează a fi legiferate.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a mai 
adoptat hotărîrea cu privire la îmbunătățirea regi
mului de soldare a mărfurilor sezoniere din re
țeaua comercială. în urma aplicării acestei hotă- 
rîri, populația va beneficia, în decurs de un an, de 
reduceri de prețuri în sumă de circa 600 milioane 
lei.

La uzina

Laminorul*'-Brăila

Noi mărci

Extinderea

bazinului

petrolier

din portul

Constanța
în cadrul planului de extin

dere și modernizare a portului 
Constanța au început lucrările 
la bazinul petrolier. Noul ba
zin, care va permite acostarea 
petrolierelor de 80 000 tone, va 
avea șase dane operative cu un 
front total de circa 1 800 metri, 
instalații automate pentru încăr- 
care-descărcare, iar pe mal, în 
afara portului, rezervoare me
talice de mare capacitate pen
tru depozitarea produselor pe
troliere. Primele dane, capabile 
să asigure anual manipularea a 
șase milioane tone de produse, 
vor fi date în exploatare pî"” ’a 
sfîrșitul acestui an.

Insămințarea
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Sarcini de o amploare
fără precedent impun eforturi 
maxime pe toate șantierele!

• UN „START” POZITIV — DAR EXISTA Șl EXCEPȚII • ÎN SPATELE UNOR CIFRE GLO
BALE, POSIBILITĂȚI LATENTE, NEFOLOSITE • ESTE NECESARA 0 ACȚIUNE INTENSĂ 

PENTRU LICHIDAREA RESTANTELOR LA LIVRĂRILE DE UTILAJE !

Bă reflectăm asupra următoarelor 
comparații : cele 89 de miliarde lei 
care vor fi investite în acest an de
pășesc net volumul investițiilor rea
lizate (84,3 miliarde) în perioada 
1956—1960 ; într-o singură lună a 
anului curent se învestește aproape 
tot atît cit s-a investit în întreg 
anul 1951. O concluzie este revelato
rie : încă din primul an al actualu- 

. lui cincinal, statul, poporul nostru 
s-au angajat într-un efort de inves
tiții de o amploare fără precedent 
în Istoria construcției socialiste din 
România, efort orientat consecvent 
de către partid spre continuarea pro
cesului de dezvoltare a unei econo
mii modeme, în vederea satisfacerii 
în condiții tot mai bune a nevoilor 
materiale și spirituale 
muncii.

Este îmbucurător să 
realizarea planului de 
acest an a început sub bune auspi
cii. ' Măsurile întreprinse în ultimul 
timp pe linia perfecționării planifi
cării, organizării și execuției investi
țiilor au asigurat o mai bună pre
gătire a lucrărilor, sub toate aspec
tele. La sfîrșitul lunii aprilie se rea
lizase aproape 63 la sută din planul 
de investiții al semestrului I ; în 
această perioadă a fost realizat 26.8 
la sută din volumul anual de inves
tiții din fondurile centralizate ale 
statului și 27,4 la sută din cel al lu
crărilor de construcții-montaj. O sea
mă de ministere care au sarcini im
portante în domeniul investițiilor au 
raportat executarea unor volume de 
lucrări superioare mediei pe țară : 
Ministerul Energiei Electrice — 30 la 
sută. Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei — 30,1 Ia sută, Ministe
rul Transporturilor — 33,1 la sută. 
Ministerul Industriei Construcțiilor d» 
Mașini — 27.9 la sută, Ministerul In
dustriei Metalurgice — 27 Ia sută. 
Ministerul Industriei Lemnului — 27.5 
la sută. Se cuvine adăugat că, în pri
mele patru luni ale acestui an. au 
intrat în exploatare 33 de obiective 
și capacități productive, din care 11 
înainte de termen ; tot pînă la sfîrși
tul lunii aprilie au fost puse în 
funcțiune alte 39 de capacități re
stante din ultima parte a anului tre-

ale oamenilor

constatăm că 
investiții pe

cut. Sînt, indiscutabil, argumente care 
confirmă demarajul favorabil în care 
s-a înscris activitatea de investiții în 
ansamblul ei.

Răstimpul care a trecut din acest 
an ne oferă nu numai prilejul evi
dențierii rezultatelor de
— care sînt, după cum se 
zitive — ci și posibilitatea 
lize detaliate a activității 
tiții. în acest sens trebuie 
in pofida rezultatelor amintita, sta
diul înfăptuirii planului de investiții 
se afla totuși la sfîrșitul primului tri
mestru sub posibilități. Baza teh- 
nică-materială mult îmbunătățită a 
șantierelor de construcții, precum și 
condițiile climaterice favorabile în
dreptățeau obținerea unor realizări 
superioare pe întregul front al acti
vității de investiții. Din păcate, evo
luția nesatisfăcătoare a lucrărilor pe 
o serie dintre 
ale industriei 
materialelor de 
ușoare sau ale 
triei alimentare a influențat 
tiv stadiul realizărilor globale. In ca
zul ultimelor trei ministere, evoluția 
lentă a ritmului de execuție a fost 
impusă prin plafoanele scăzute de 
lucrări pe care și le-au propus prin 
plan, mai ales pentru primul trimes
tru, factorii de resort din aceste ra
muri. In vreme ce la sfîrșitul lunii 
martie, ca să luăm trei exemple, 
planul de investiții era depășit cu 
1 la sută, 2,8 la sută și, respec
tiv, 3,1 la sută. Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor a realizat 
abia 16,8 la sută din planul anual de 
investiții, Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții — 18.5 la 
sută, iar Ministerul Industriei Ușoare
— 18,7 la sută. Este lesne de dedus 
că nivelul sarcinilor planificate pen
tru perioada amintită nu a fost judi
cios dimensionat. Deși în luna apri
lie nivelul realizărilor pe ansamblul 
acestor ministere este superior ori
cărei alte luni anterioare, faptul că 
s-a plecat lent din start nu a permis 
încă intrarea celor trei 
tempoul general al 
investiții.

în momentul de față

ansamblu 
vede, po- 
unei ana- 
de inves- 
arătat că.

șantierele importante 
chimice, industriei 

construcții, industriei 
agriculturii și indus- 

nega-

ministere în 
activității de

recuperarea

ÎN CONSTRUCȚIE

Centrala electrică de termoficare
Pitești - sud

superioare

orezului

PITEȘTI (Cores 
pondcntul „Scinteii" 
Gh. Cîrstea).

întreprinderea 
cală de construcții 
montaje a început 
crările la noua 
trală electrică de ter-

lo- 
și 

lu- 
Cen-

moficare Pitești-sud, 
care va asigura cu e- 
nergie termică și elec
trică noile obiective 
în construcție din cea 
de a doua etapă de 
dezvoltare a combi
natului petrochimic și

a rafinăriei. în prin
cipal, noua 
lă va fi 
din două grupuri
lectrogene a cite 50 
MW și un grup de 
12 MW.

centra- 
compusă 

e-

restanțelor survenite pe anumite 
șantiere și accelerarea pretutindeni 
a ritmului de execuție sint nemylo- 
cit determinate de îmbunătățirea 
organizării activității șantierelor, cu 
precădere în privința utilizării for
ței de muncă, a fondului de mate
riale și utilaje. Faptul că de mai 
multă vreme sint trecute cu vederea 
o seamă de neajunsuri de ordin or
ganizatoric, la numeroase lucrări im
portante ale Centralei termoelectrice 
de la Rovinari s-au acumulat rămî- 
neri în urmă de pînă la 5—6 luni. 
Din 520 de ore cit era prevăzut prin 
program să lucreze, bunăoară, în luna

loan ERHAN
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Colectivele de muncitdri, 
gineri și tehnicieni de la uzina 
brăjleană „Laminorul" desfă
șoară o intensă activitate pen
tru conceperea și asimilarea u- 
nor noi mărci de oțeluri cu ca
racteristici superioare.

Nomenclatorul uzinei „Lami
norul" s-a îmbogățit în ultimul 
timp, ajungînd la peste 120 
mărci de oțeluri. Numai in pri
mele 4 luni s-au asimilat 12 
măjei de oțeluri aliate de.tipul : 
crom-nichel, 
crom-nichel-molibden, 
mangan-siliciu etc. 
lor se face în colaci și bare în 
peste 160 de profile și 
mensiuni : rotunde, 
late, hexagonale, rotunde 
tru șuruburi și nituri, 
ton neted, oțel-beton tip 
oțel laminat rotund și cojit etc.

în prezentN se analizează pro
cesul tehnologic pentru asimi
larea oțelurilor aliate de di
mensiuni cuprinse între 15—20 
mm, oțeluri laminate și trase, 
necesare fabricării rulmenților, 
oțeluri care la ora actuală se 
importă. De asemenea, se anali
zează posibilitățile de asimi
lare a otelurilor inoxidabile 
refractare, foarte solicitate 
economia națională.

Incepînd cu anul școlar 1971—1972 
vor lua ființă 10 licee cu predare în 
limbi străine : engleză, franceză, rusă, 
germană, spaniolă și italiană. în legă
tură cu admiterea în aceste licee, pu
blicăm mai jos cîteva precizări comu
nicate de Ministerul învățămîntului.

In acest nou sistem sînt prevăzute 
să funcționeze 2 licee cu limba de 
predare engleză, la București și Cluj, 
2 licee cu limba de predare franceză, 
la București și Craiova, 2 licee avînd 
rusa ca limbă de predare, la Bucu
rești și Brașov, 2 licee cu limba de 
predare germană, în orașele Iași și 
Constanța, un liceu în limba spaniolă, 
la București, și un liceu în limba ita
liană, la Galați.

Concursul de admitere a fost fixat 
între 22 iunie și 3 iulie. Prima con
diție cerută pentru prezentarea la --------- ..... 1 „X fj 

se

N. Gr. MĂRAȘANU 
corespondentul

concurs este ca elevul să 
studiat limba străină în care 
predă la liceu în clasele V—VIII ; 
pot fi însă înscriși și absolvenți ai șco
lii generale care n-au studiat în școli 
limba respectivă, dar care fac dovadă 
printr-o probă concludentă că o stăpî- 
nesc cel puțin la nivelul celorlalți co
legi ai lor. Un element nou introdus 
in programul concursului de admi
tere este testul de aptitudini lingvis
tice, elaborat în limba română, prin 
care se urmărește verificarea aptitu
dinilor candidaților de a-și insuși 
corect vocabularul (valorile seman
tice ale limbii), gramatica (posibili
tăți de combinare a unor structuri 
după modele abstracte date), fonetica 
(modul în care recepționează auditiv 
anumite combinații). Pe baza acestui 
test, fixat cu 4—5 zile înainte de con
curs, pentru ca eventualul rezultat 
negativ să nu reducă posibilitățile 
elevilor de înscriere la examenul din 
alte școli, candidații sînt declarați 
admiși sau respinși și în funcție de 
calificativul obținut pot participa la 
concursul de admitere propriu-zis. 
Rezultatele acestui concurs, prevăzut

să aibă loc de asemenea In limba ro
mână, cu aceleași probe și la aceleași 
date calendaristice ca la toate liceele 
de orice profil, vor fi singurele ho- 
tăritoare pentru stabilirea ordinii de 
ocupare a locurilor.

Planurile și programele de învăță- 
mînt după care vor funcționa aceste 
școli sint aceleași, în esență, cu cele 
ale celorlalte licee. Si aici vor func
ționa mai multe clase paralele, avînd 
deopotrivă secții reale și umaniste. în 
primul an, pe lingă obiectele obișnu
ite predate în limba română, elevii 
vor face un studiu intensiv pentru 
deprinderea unitară și sistematică a 
limbii străine de profil. După care, 
începind cu anul al II-Iea, se intro
duce treptat predarea celorlalte dis
cipline în limba străină eespectivă. 
Elevii acestor licee vor avea, de ase
menea, în programul de studiu ca 
discipline distincte limba și litera
tura română și o a doua limbă străi
nă. După absolvire, ei au aceleași 
drepturi ca și colegii lor absolvenți 
ai celorlalte licee.

A fost, de asemenea, pus la punct 
un program special de dotație teh- 
nico-științifică pentru liceele cu pre
dare în limbi străine. în prezent 
Ministerul învățămîntului elaborează 
instrucțiunile de selecționare, pe bază 
de concurs, a cadrelor didactice care 
vor preda în limba străină respectivă, 
disciplinele specifice programului li
ceal de învățămînt.

A început semănatul orezului, 
întreprinderile agricole de stat 
au însămînțat pînă acum 9 000 
ha, iar cooperativele agricole 
4 000 ha. Ritmul însămînțărilor a 
crescut îndeosebi în județele Ia
lomița. Ilfov, Dolj și Arad.

Anul acesta se prevede culti
varea cu orez a unei suprafețe 
de circa 31 000 hectare. Coope
rativele agricole au organizat 
ferme specializate In cultura a- 
cestei plante, iar în unele ju
dețe au format asociații. In ju
dețul Ialomița, bunăoară, a luat 
ființă o unitate economică in- 
tercooperatistă prin asocierea 
mai multor cooperative agricole. 
In comuna Făcăeni, de exemplu, 
trei cooperative agricole au a- 
menajat o orezărie pe 300 ha, 
pe care în anii viitori o vor ex
tinde, punînd în valoare tere
nuri de pe care se obțin pro
ducții scăzute la alte culturi.

In momentul de față, condi
țiile de însămînțare a orezului 
sînt mai bune decît în anul 
trecut. Terenurile au fost bine 
pregătite, s-a asigurat întrea
ga cantitate de îngrășăminte chi
mice și de erbicide pentru com
baterea buruienilor. Se folosesc, 
de asemenea, semințe producti
ve de la care s-au obținut peste 
7 000 kg la hectar.

(Agerpres)
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", o originala și eficienta„Tribunalul benevol
forma de activitate educativa

Coboram scările largi ale 
Palatului justiției din Cluj 
împreună cu procurorul-șef 
al procuraturii locale, loan 
Peicin, și cu Francisc Vereș. 
Procurorul-șef îl întreabă 
pe Vereș :

— îți amintești cum urcai 
treptele astea înainte ?

— Ce mult îmi pare de 
atunci ! Treceam pe aici 
sub escortă și ziceam în si
nea mea : „Astăzi am re
cursul, să vezi cum mi-1 
respinge... Pentru ce 
mi-1 admită !?“. Gînduri de 
om certat cu legea...

Am ajuns în stradă, e 
seara tîrziu, avem drumuri 
diferite.

— La revedere, Francisc !
— La revedere, tovarășe 

procuror, la revedere tova
rășe ziarist...

Prietenul nostru se deoăr- 
tează grăbit, cu pas sigur, 
pierzîndu-se în mulțimea 
oamenilor grăbiți de pe bu
levardele orașului. Preocu
pat și, într-un fel. mîndru. 
Și trebuie să se simtă mîn-

dru Francisc Vereș de trea
ba maii puțin obișnuită pe 
care a făcut-o în seara a- 
ceasta. A fost chemat la o 
judecată ieșită din comun. 
Invitat — la o „judecată" 
cu procuror, dar fără cerere 
de sancțiune, cu ofițer de 
miliție, dar fără pază, cu

— a fost constituită o co
misie în fața căreia sint 
chemați tinerii fără ocupa
ție. Uneori, și cei mai pu
țin tineri. Inițiatorii acestei 
„comisii" nu au așteptat 
vreun act normativ special 
pentru organizarea ei. ci 
au pornit de la ideea că

anchetă socială
sâ

vinovați, dar fără pedepse, 
cu reprezentanți ai unor or
ganizații, instituții și, de 
data aceasta, cu el. cu F.V 
cel de astăzi. în chip de 
exemplu.

Despre ce ..judecată" este 
vorba ? Din inițiativa și ca 
rezultat al 
colaborării 
răspundere 
rea tinerei 
mitetul 
procuratura locală, 
forțelor de muncă,

preocupărilor și 
unor factori cu 
față de 
generații 

municipal

educa-
— co-
U.T.C.. 
oficiul 
miliția

ansamblul normelor de con
duită în societatea noastră, 
al principiilor ci juridice și 
etice, incepînd cu Constitu
ția și terminînd cu morala 
socialistă, pretind și obligă, 
în numele cinstei și al echi
tății. ca fiecare om să se 
încadreze in efortul creator 
al poporului. Abaterea de 
la acest drum nu poate a- 
vea decît un singur rezultat 
și experiența a dovedit 
acest lucru : alunecarea 
spre „periferia" vieții, echi-

librul pe muche de cuțit, 
care se soldează, în cele din 
urmă, cu căderi în zona 
faptelor antisociale.

— Unde muncești, tinere?
— Păi... 

sînt un 
nici un 
fac nici 
cu mine

— Nu 
muncă 1 
eu, și el, și ei, 
iar dumneata nu. nu te mai 
poți considera întru totul 
cinstit. Cînd cei din jur se 
scoală devreme, se grăbesc 
la autobuz, se uită îngrijo
rați la ceas, iar dumneata 
sforăi, atunci minți. înșeli.

Activitatea comisiei este 
nu numai în principiu me
ritorie, ci și eficientă. 
Membrii ei nu se mulțu
mesc cu discuții platoni
ce,

să vedeți... Eu 
om cinstit. N-am 
serviciu, dar nu 
un rău. Ce aveți 

1
există cinste fără 

în clipa în care 
muncim,

duhovnicești. cu cei

Sergîu ANDON
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Marii dascăli, 

îndrumători au 
întotdeauna 
mari și inimi 
se, deschise 
fără rezerve 
celor care le 
Mihail Jora 
dezmințit niciodată pe 
sine. Din Jora nu va 
pieri niciodată nici 
creatorul, nici dască
lul și nici omul. Toți 
cei ce am înțeles zîm- 
betul său părintesc și 
forța sa morală, am 
alergat întotdeauna la 
el, ca la un adevărat 
șef de școală al mu
zicii românești, cu toa
te entuziasmele, cu 
toate elanurile, cu tot 
zbuciumul și tulbura
rea tinereții. Și întot
deauna, sfatul i-a fost 
bun, iar mărinimia 
treagă.

Cei cîțiva ani 
care i-am urmat 
pasiune cursul au tre
cut prea repede, dar 
timpul a fost înde
ajuns ca să ne încre
dințeze fiecăruia, după 
puterea și înclinarea 
sa firească, făclia, pe 
care o primise la rîn- 
du-i, în tinerețe, de la 
Max Reger, de la 
Erehl, de la Teich- 
m tiller.

Compozitor, profesor, 
dirijor, pianist, critic, 
animator al vieții mu
zicale — artist pe a- 
tunci în floarea ma
turității, întreținea fla
căra cu tot talentul, 
experiența și inegala
bila văpaie 
și minții lui. 
se străduia 
să țină făclia cit mai 
sus, aplaudat de foar
te mulți, suportînd in
diferența și inerția u- 
nor oficiali, pe care 
nu i-a cruțat niciodată. 
Pentru că Jora era 
un om iute, netole-

marii 
avut 

suflete 
generoa- 

larg și 
tuturor 

cercetau, 
nu s-a

în-

în 
cu

a inimii 
Dorea, 

și reușea

rant față de imperti
nență, minciună și in
fatuare, dar bun, înțe
lept și nobil cavaler, 
fără frică și fără re
proș.

în 1916 și-a ameste
cat sîngele cu pămîn- 
tul peste care nu s-a 
putut trece, la Mără- 
șești.

Spunea fiecăruia, 
drept, în față, ce cre
dea. A trăit modest, la 
rău și la bine încon-

însemnări de 
Ion DUMITRESCU

jurat de prieteni de
votați și iubitori.

Și mi-aduc aminte 
cum, din ucenic, i-am 
devenit coleg la Con
servator și prieten de 
inimă.

Peste anii cumpliți 
ai războiului s-au re
vărsat apoi încet zo
rile noi — și în fap
tul dimineții, în care 
soarele topea umbre
le, ne-am regăsit cu 
totii strinși în Uniu
nea Compozitorilor. 
Generații înflăcărate, 
talente multe, muncă, 
probleme...

Profesorul, acade
micianul, membrul în 
comitetul de condu
cere al Uniunii a ră
mas același entuziast, 
dîrz, neclintit în 
zul său artistic, 
tuitorul tuturor, 
ten și binevoitor 
rilor. încrezător. ___
la sfîrșit, în destinele și 
biruința muzicii ro
mânești. pildă de ur
mat, model de om și 
de artist.

cre- 
sfă- 

prie- 
tine- 
pînă

Luciditatea, umorul, 
spiritualitatea, verva 
conferă muzicii lui 
Mihail Jora originali
tatea. dar hărăzit pu
ținilor aleși ai artei.

Sfîrșitul îl găsește 
sus, pe platforma 
consolidată o viață în
treagă. fără ocolișuri 
și contraziceri — ar
tist al poporului, pro
fesor universitar eme
rit. Erou al Muncii 
Socialiste. deținător 
de premii naționale și 
internaționale.

După 
grea — 
lungă și 
suferință 
bravat-o 
nobilă bărbăție — Mi
hail Jora primește ca
dența finală în apo
teoza împlinirilor pro
fesionale și omenești.

Autorul unei opere 
bogate, valabile, ale 
cărei seînteieri vor a- 
junge departe peste 
timp, deschizător de 
drumuri și orizonturi 
noi, îngemănat cu 
tradiția mare a muzi
cii, înflorind proaspăt 
și nou din seva fol
clorului — Mihail 
Jora adaugă o pagină 
importantă istoriei 
muzicii românești.

Anii luminoși ai ul- ■ 
timelor decenii și-au 
răsfrînt din plin in
candescența asupra 
vieții și activității a- 
cestui artist, care a 
știut să iubească mai 
presus decît orice arta 
lui. oamenii și țara în 
care s-a născut.

în acest început de 
eră nouă, muzica ro
mânească. întreaga 
noastră cultură în
scriu pe frontispiciul 
strădaniilor si izbîn- 
zilor. numele acestui 
ilustru muzician.

o lungă și 
poate prea 

prea grea — 
— pe care a 

cu aceeași
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FAPTULi 
DIVERS; 
Avertisment i 
în procente
Ce ne dezvăluie o statistică a I 

accidentelor de circulație 1 Gra- I 
ticul de mai jos. in cadrul . 
căruia accidentele sînt exprima- I 
te în procente, pe ore — pus la I 
dispoziție de către Direcția cir- 1 
culației din. Inspectoratul gene- I 
ral al miliției — ne oferă un răs- I 
puns edificator. Trei constatări I 
se impun cu pregnanță : în orele a 
de noapte (puțină circulației, I 
coeficientul se menține în jurul | 
oifrei 0 : în orele de virf (12—15, 
17—18) crește și pericolul de I 
accidente, pentru ca intre 18—20 I 
să cunoască o intensitate maxi- '

DUPĂ CINCI LUNI DE LA ÎNFIINȚARE •> KOVÂCS GYORGY

Consiliul intercooperatist
își conturează

metodele de lucru

cinema
11,30; 14;

mă. lată și situația accidentelor I 
pe zile (de-a lungul primului tri- | 
mestru al acestui an) : luni —
14.1 la sută; marți 15,1; miercuri I 
— 16,2 ; joi — 11,7 ; vineri — I
13.1 ; sîmbătă — 18,2 ; dumini- ’ 
că — 11,6. Concluzia ? Atenție | 
sporită in orele și zilele de agio- I 
merație ; evitați viteza excesivă, | 
„performanțele“. Pentru că se . 
știe unde pot duce graba și I 
imprudenta.

„Comoara"... | 
vîndută

Trecînd prin orașul Cărei, Ni- | 
colae Ercsei, șofer la I.A.S. Bis- . 
trița, împreună cu soția sa Ana, I 
au poposit la magazinul „Oțelul" I 
din localitate, de unde au cum- * 
parat un reșou cu toate acceso- I 
riile lui. După trei zile, desfă- I 
cînd pachetele acasă, ce le-a fost I 
dat însă să vadă 7 Lîngă furtu- > 
nul și regulatorul de gaz, se I 
aflau ambalate, în același fel de I 
hirtie... bancnote totalizînd 
32 200 lei și facturi de peste I 
15 000 lei ! Prin intermediul or- I 
ganelor de miliție, banii și fac- ■ 
turile — încăpute, după cum se i 
vede, pe miini bune — au ajuns I 
în scurt timp înapoi la Cărei, | 
unde erau căutati cu înfrigura
re de organele de anchetă. Elu- I 
cidarea misterului însă de abia I 
de acum începe. Și, după cîte se • 
pare, nimeni altul nu o va pu- i 
tea face decit vînzătorul Mihai I 
Molnar. Rămîne de văzut deci | 
cum va putea justifica el „pu- . 
nerea în vînzare" (evident, in- I 
voluntară) a unei sume pe care I 
trebuia să o depună la bancă ! •

Cozia 
balneară

Acum cîteva luni consemnam 
la această rubrică descoperirea I 
unor însemnate rezerve de apă I 
minerală și termală la Cozia. In I 
urma unor cercetări recente, tot ■ 
aici a fost depistat un nou iz- I 
vor mineral conținind apă hi- | 
carbonatată, ușor clorurată. Ea 
va putea fi folosită pentru cura | 
internă în afecțiuni' digestive I 
(gastroduodenite. colecistite etc.), ' 
precum și sub formă de aerosoli I 
in faringite și traheo- bronșite I 
cronice. Împreună cu celelalte | 
izvoare sulfuroase și bicarbona- . 
tate-sulfuroase, precum și cu iz- I 
voarele termale de 41 grade, I 
Cozia se prefigurează ca viitoa- ■ 
re stațiune balneară și turistică I 
de mare atracție. !

Cînd începe i 
lupta cu 
focul ?

în ansamblul măsurilor elaborate 
iu ultimul timp de conducerea parti
dului privind îmbunătățirea organi
zării, planificării și conducerii agri
culturii, un loc important îl ocupă 
înființarea consiliilor intercooperatis- 
te. Aceste organisme asigură unirea 
în comun a torțelor mai multor coo
perative, folosirea rațională a pămân
tului, a fondurilor de investiții, a 
mijloacelor mecanice, a specialiștilor, 
a întregii forțe de muncă pentru 
creșterea continuă a producției și a 
avutului obștesc.

încă de la înființare, cele 34 de 
consilii intercooperatiste din județul 
Olt și-au stabilit planuri de acțiune 
vizînd dezvoltarea armonioasă a fie
cărei cooperative, creșterea produc
ției agricole, averii obștești și a ve
niturilor membrilor cooperatori. Cum 
se materializează aceste acțiuni 7 
Consiliul intercooperatist Caracal este 
format din patru cooperative, cu o su
prafață arabilă de 11 800 ha. Aceste 
cooperative au o serie de puncte co
mune. Astfel, în sectorul producției 
vegetale toate sînt profilate pe ce
reale și plante tehnice, iar în secto
rul producției animale cresc vaci 
pentru lapte, porcine și ovine ; apoi, 
în toate cooperativele se aplică re
tribuirea muncii în acord global, cu 
plata în bani și in natură. întrucit 
pină acum rezultatele economice ale 
celor patru cooperative se deosebeau 
mult de la o unitate la alta — foarte 
bune la Dobrosloveni și mai slabe la 
Caracal — consiliul a analizat cau
zele care determină această situație, 
„în mai multe ședințe de lucru — ne 
arăta ing. Florea Drăghici, președin
tele consiliului intercooperatist —am 
analizat condițiile și posibilitățile de 
producție din fiecare cooperativă, sta
bilind de comun acord pentru fiecare 
principalele direcții de profilare și 
specializare a producției".

Principala acțiune se referă la con
centrarea producției zootehnice. La 
ora actuală toate cooperativele din 
consiliu au cîte un nucleu de bovine, 
ovine, porcine și păsări. Aceasta face 
ca in unele locuri, fie din lipsa de 
furaje, a întreținerii necorespunză
toare și a tehnologiilor de producție 
rudimentare ce se aplică la efective 
mici, rezultatele economice să fie 
scăzute. Cu timpul, toate efectivele, 
pe specii, se vor grupa, in funcție de 
profilarea făcută, ceea ce va permite 
aplicarea unor tehnologii de produc
ție avansate. C.A.P. Dobrosloveni se 
va profila pe creșterea vacilor de 
lapte, care vor ajunge la 400 capete, 
și pe îngrășarea porcilor. De aici vor 
fi dirijate la C.A.P. Cezieni cele 700 
de oi, iar sectorul avicol de 7 000 pui 
pentru carne se va lichida prin valo
rificare. în schimb, cooperativa din 
Cezieni se va profila pe ingrășarea 
tineretului taurin — 800 capete anual 
— pe creșterea a 1 000 de oi și 10 000 
de rațe și gîște. Concentrarea aici a 
unor efective mari este posibilă da
torită spațiilor de adăpostire existen
te — 6 grajduri, care acum se rea- 
menajează pe bază de grătare și pen
tru furajare mecanizată, trei puier- 
nițe care vor fi transformate în co
tețe, precum și datorită condițiilor 
de asigurare a bazei furajere : 180 
ha pășuni naturale, 200 ha plante fu
rajere și o salbă de lacuri. Coopera
tiva agricolă din Caracal, datorită 
condițiilor pe care le are, se va spe
cializa pe ingrășarea porcilor, pe 
creșterea puilor de carne și 10 000 
puicuțe sexate pentru ouă. Sectorul 
taurin de 250 vaci de lapte se va 
transfera la cooperativele Drăghi- 
ceni și Dobrosloveni. Astfel, coope
rativa agrioolă Drăghicesai va ajunge 
la un efectiv de 400 vaci de lapte și 
1 500 porci la îngrășat. Datorită fap
tului că în acest fel fiecare coopera
tivă va crește cel mult douăspecii 
de animale, efțciența economică a 
profilării va fi mare, deoarece astfel 
vor putea fi aplicate tehnologii de 
producție moderne.

Consiliul intercooperatist a acționat 
și pe linia realizării investițiilor pla
nificate. Pentru aceasta s-a înființat 
o brigadă de construcții formată din 
70 de meseriași din cele patru coope
rative, care va executa toate lucrările

de construcții. în acest an va oonstrui 
două magazii de 200 și 100 de vagoa
ne, un complex de creștere a porci
lor de 1 000 capete, două baraje pen
tru acumularea apei și irigarea a 800 
ha, transformarea și amenajarea 
grajdurilor pemtru furajarea mecani
zată etc.

Acțiuni concrete în ce privește zo
narea și concentrarea producției s-au 
început în legumicultură. Astfel, s-a 
urmărit ca unitățile unui consiliu 
intercooperatist să depindă de un 
singur centru de producere, valori
ficare și industrializare a legumelor 
și fructelor. Apoi, pe baza studiilor 
întocmite de direcția generală a agri
culturii, consiliilor interoooperatiste 
li s-au trasat principalele direcții în 
care să-și specializeze și concentreze 
producția legumicolă. în această di
recție s-a ținut seama ca bazinul le
gumicol Corabia să se profileze, in 
principal, pe cultura tomatelor pen
tru export și industrializare ; bazi
nul valea Oltului — pe tomate la ex
port ; bazinul Caracal — pe indus
trializarea legumelor necesare fabri-

ÎN JUDEȚUL OLT
cil de conserve ; bazinul Drăgănești 
— pe rădăcinoase și ceapă, iar ba
zinul Grădinari-Strejești — pe cul
tura ardeiului gogoșar și gras. în fe
lul acesta consiliile intercooperatiste 
din aceste bazine se vor specializa pe 
3—4 sortimente de bază, care să sa
tisfacă necesarul intern, exportul și 
industrializarea. Tot în acest scop, 
fermele legumicole — dispersate la 
toate cooperativele — vor fi comasate 
în ferme mari care să dispună de o 
dotare corespunzătoare. Această ac
țiune de zonare a culturilor se va con
tinua și în alte sectoare ca viticul
tura, pomicultura, la cultura carto
fului, tutunului și a sfeclei de zahăr.

Datorită faptului că în unele coo
perative, îndeosebi Caracal, situată 
în preajma orașului, se face simțită 
lipsa forței de muncă, s-a impus în 
cadrul consiliului cooperarea și în
trajutorarea cu forță de muncă la 
executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Astfel, oooperativa agri
colă Drăghiceni a luat să lucreze în 
acord global, cu forța sa de muncă, 
50 ha floarea-soarelui și 65 ha de 
porumb de la cea din Caracal, urmînd 
ca venitul să se repartizeze in func
ție de cheltuielile făcute de fiecare 
unitate. De altfel, la nivelul consiliu
lui s-a stabilit ca pe tot parcursul 
anului să se acorde sprijin cu forță 
de muncă cooperativelor care 
motive obiective sint întârziate cu 
crările agricole.

în ce privește întrajutorarea 
forță mecanică in cadrul consiliului 
problema n-a fost rezolvată cores
punzător. Existența pe raza fiecărui 
consiliu a unei stațiuni pentru me
canizarea agriculturii, care dispune 
de un organ de conducere unic, 
impune ca aceasta să dirijeze forța 
mecanică și utilajele agricole în 
funcție de necesitățile și urgența lu
crărilor din fiecare cooperativă. Pre
ședintele oooperativei agricole Do
brosloveni, Constantin Cioboată, ară
ta că singura combină „Gloria" re
partizată pe consiliu a fost dată la 
Drăghiceni, cînd nimerit era să fie 
repartizată la Dobrosloveni care are 
cea mai mare suprafață cu păioase.

,Cadrul organizatoric de desfășurare 
a activității consiliilor intercoooera- 
tiste este bun și permite manifesta
rea deplină a inițiativei fiecărei coo
perative și, totodată, respectarea 
autonomiei lor. Din discuțiile purtate 
la consiliul intercooperatist Caracal, 
ca și la altele, a rezultat necesitatea 
perfecționării continue a activității. 
Bunăoară, anul acesta, din cauză că 
indicatorii de plan s-au dat diferen
țiat pe fiecare unitate nu s-a între
prins mai nimic la nivel de consiliu 
intercooperatist pe linia zonării și

concentrării culturilor. „Pentru anul 
viitor — arăta ing. Eugen Popescu, 
președintele consiliului intercoopera
tist Stoenești — consider necesar ca 
indicatorii de plan să se dea pe con
siliu și nu pentru fiecare cooperativă 
în parte. în felul acesta, pe baza unor 
studii aprofundate, de comun acord 
cu cooperativele componente, vom 
putea trece la realizarea celui mai 
important obiectiv : zonarea, concen
trarea și specializarea producției în 
cooperativele agricole, și, în cadrul 
acestora, a muncii fermelor, brigăzi
lor și echipelor".

Unele acțiuni deosebit de valoroa»u 
și care ar avea efecte favorabile ir. 
producție nu au fost duse încă la 
îndeplinire. Cele șase cooperative 
care formează consiliul intercoopera
tist Drăgăneștâ au importante supra
fețe de orezării situate pe valea Ol
tului. Acestea nu pot fi exploatate 
eficient deoarece, an de an, se ridică 
unele greutăți, ca aducerea utilaje
lor și a forței de muncă de la maci 
distanțe și altele. Pentru a se înlă
tura aceste neajunsuri unitățile au 
propus înființarea unei asociații in
teroooperatiste care să se ocupe cu 
exploatarea orezăriilor, de peste 
2 000 hectare, situate pe valea Oltu
lui. Acțiunea este bine gândită. Aso
ciația nu a putut demara însă din 
cauză că unele cooperative, cum este 
Sprâncenata, s-au opus acestei acțiuni. 
Prin înființarea acestei asociații sînt 
posibile efectuarea în comun a unor 
investiții pentru refacerea și moder
nizarea orezăriilor vechi, care ar de
termina rentabilizarea lor.

Domeniile de acțiune ale consiliilor 
intercooperatiste sînt deosebit de 
complexe și variate. Este necesar ca 
în activitatea lor acestea să fie per
manent sprijinite de către oomitetele 
comunale de partid, de organele ju
dețene de partid și agricole. Referin- 
du-se la această problemă, tov. ing. 
Vasile Ciuciu, director general ad
junct la direcția generală a agricul
turii, arăta că, pentru a se asigura 
aplicabilitatea operativă a măsurilor 
stabilite de consiliile intercooperatis
te, în interesul dezvoltării fiecărei 
cooperative din cadrul lor, ar fi ne
cesar un statut de funcționare a con
siliului intercooperatist.

Consiliile intercooperatiste din ju
dețul Olt au stabilit desfășurarea 
unor acțiuni curente și de perspec
tiva care prezintă un mare interes 
economic. Este necesar să se treacă 
hotărit la materializarea lor, punct 
cu punct, ceea ce va 
sporirea producției și a 
cooperativele agricole.
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• Serata : PATRIA —
16,30; 19; 21,30.
> Domiciliul conjugal : 
VAL — 9; 11,15; 13,30; it, 
20,45. GRADINA CAPITOL — 
MODERN — 9; 11,15; 13,3(
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Eu, Francisk Skorina : Vi 
RIA — 9; 11,15; 13,30;
20,45.
• Evocări : TIMPURI NOI — »- 
20,45 în continuare.
• Gool ! : LUMINA — 9—15 în 
continuare.
• Pan Wolodyjowski : LUMINA — 
18,30; 20.
• Printre colinele verzi : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• O floare și doi grădinari : 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
LUCEAFĂRUL — 9; 12.30; 16; 19.30, 
FAVORIT — 9,15; 12,30; 16: 19,30. 
GRADINA DOINA — 20.
• Sunetul muzicii : FEROVIAR — 
9; 12.30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19.30.
• Butch Cassidy și Sundance
Kid : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30, TOM’S — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15, la grădină
— 20,30.
• Pe cometă : GRIVIȚA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Moartea filateiistului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• King Kong evadează : BUZEȘTI
— 15.30, la grădină — 20,30.
• Poienile roșii : BUZEȘTI — 18.
• Cinci pentru infern : DACIA *— 
8,45—20 în continuare.
• Haiducii lui Șaptecai : BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, la grădină —

FESTI-
16; 18.30; 

L — 19,30, 
13,30; 16;

: VICTO- 
16; 18,30;

19.30.
• Zestrea domniței Ralu : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18, la 
grădină — 20,15.
• Reportaj cu ștreangul de gît :
CAPITOL — 10.30: 12.45: 16.30;
18,30; 20,45.
• CîineJe din Baskerville — 9; 
10,30; 12,30; 14,30, Lumina de gaz
— 16.30; 18,45. Jurnalul unei came
riste — 21 ; CINEMATECA (sala 
Union).
• Haiducii lui Șaptecui ; Zestrea 
domniței Ralu : FLAMURA — 10; 
14.30; 19.
• Doar un telefon : PACEA — 16; 
18: 20.
• Mihal Viteazul : MUNCA — 15; 
19.
• Ultima rellcvi : FERENTARI — 
16; 18; 20.
• Los Tarantos : UNIREA — 15,30; 
18, la grădină — 20,15, VOLGA — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20.30. GIULEȘTI — 14,30; 17.15; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20. 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20.
• Băieți buni, băieți răi : CRIN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• O duminică în familie : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Adio, Granada ! GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 19,45. ‘
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : MOȘILOR
— 15; 17,30; 20.
• Prețul puterii : COSMOS
15,30; 18; 20,15, FLACĂRA — 
17,30; 20, LAROMET — 15,30; 17,30
19.30.
• Cîntecele mării : VITAN 
15,30; 18; 20,15.
• Genoveva de Brabant : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.

„Grenada moartă
în editura „Kriterion" a apăru' 

romanul „GRENADA MOARTA" de 
Kovâcs Gyorgy. Opera scriitorului 
este cunoscută nu numai cititorilor 
de limbă maghiară, ci și celor români 
mai ales avînd în vedere faptul că 
în ultimii ani multe din lu
crările sale au fost traduse. Cri
tica literară din patria noas
tră îl consideră ca pe un scriitor 
care reacționează cu maximă sensi
bilitate la transformările sociale, re
flectând în operele sale cele mai ac
tuale probleme ale vieții sociale. în 
anii de după eliberare, el a îmbogățit 
literatura maghiară din patria noas
tră. și prin aceasta întreaga noastră 
beletristică, cu multe opere ancorate 
în contemnoraneitate, reflectând dez
voltarea noastră socială.

Noul său roman, „Grenada moar
tă". oglindește, de asemenea, pro
bleme emoționante ale vieții sociale, 
noul profil ____ ’ ' ... '‘ ‘
noastre, confruntările actuale, 
lume a gindurilor

Kovâcs Gyorgy 
a avut o viață bo
gată în evenimen
te. Lumea sa scrii
toricească este pă- 
mîntul său natal 
— una din cele 
mai frumoase 
părți din Transilvania, situată pe 
cursul Tîrnavei Mici. Principala sa 
sursă de inspirație este lumea țăra
nilor de ieri și de azi din satele a- 
oestor plaiuri. Amintirile legate de 
puzderia amărăciunilor din copilărie 
i-au orientat atenția — pentru o viață 
întreagă — asupra satului secuiesc : 
destinul său, experiențele sale 
umane l-au legat strîns de cea mai 
săracă pătură a țărănimii și de inte
lectualitatea sătească. Intelectualitate 
care s-a zbătut cindva la periferia 
vieții. Avînd atât de bogate cunoștințe 
despre viață, cunoscind atât de 
profund viața de la țară, Kovâcs 
Gyorgy s-a putut orienta lesne în fața 
noilor relații sociale ale satului din 
anii de după eliberare, recepționînd 
integral noul creat aici de socialism. 
Recentul roman constituie o dovadă 
elocventă a concepției realiste a scrii
torului, a sensibilității sale față de 
noul revoluționar.

Care e tema acestui roman ? Fără 
îndoială, transformarea revoluționară 
ce caracterizează satul de azi, înain
te de toate schimbările calitative 
care se produc în concepția săteanu
lui despre viață, despre contempo
raneitate — pe plan ideologic, ra
țional și sentimental — pe parcursul 
creării și dezvoltării agriculturii so
cialiste. Conflictul central al roma
nului este inspirat din viața unui 
sat de acum zece ani. Eroina cărții 
este o învățătoare (Julika), din „in
tîmplare" repartizată în 
care tată) ei, Szotyori 
pierdut viața. Tensiunea dramatică 
izvorăște din situația bine aleasă de 
scriitor : nimeni nu știe despre tâ
năra învățătoare sosită in sat că este 
fiica acelui președinte care cu zece 
ani în urmă a fost victima unui „ac
cident". învățătoarea este ferm deci
să insă să elucideze împrejurările 
morții tatălui ei șl „întâmplarea" 
face să fie primită in gazdă tocmai 
de fostul gospodar înstărit (Nâdasi 
Jânos) care — fără să fi fost prins 
asupra faptului — atentase la viața

moral al satului zilelor 
noua 

țăranilor de azi.

note de lectură

președintelui. Apelind la mijloac» 
psihologice, Kovâcs Gyorgy îl așează 
in centrul romanului său pe Nâdasi, 
exprimind prin sondarea sufletului 
acestuia principalul său mesaj : fiți 
atenți oameni, aparențele sînt uneori 
înșelătoare și niciodată nu se știe 
cind va exploda „grenada moartă". 
Autorul își construiește acest mesaj 
printr-o strălucită analiză psihologi
că, pledînd împotriva celor care, 
cindva, și-au lepădat omenia.

Acest roman al lui Kovâcs GySr- 
gy, ca întreaga sa operă, se caracte
rizează prin descrieri realiste, prin 
cultul detaliilor. Ceea ce constituie 
o extrem de serioasă virtute scrii
toricească. De astă-dată, însă, cultul 
detaliilor ni se pare a fi sustras In 
parte atenția autorului de la esența 
operei, de la analiza psihologică. Mai 
mult, densitatea prea mare a pro
blemelor, e drept caracteristică pen
tru satul de azi, determină o scăder» 

a tensiunii dra
matice, situarea 
uneori pe al doi
lea plan a celor 
care vor determi
na sortii luptei 
dintre caracterele 
pe care le perso

nifică eroii romanului.
Dar cultul detaliilor este doar una 

din caracteristicile mijloacelor scrii
toricești. Se cere adăugat imediat da
rul remarcabil de povestitor. Aceste 
calități fac ca romanul să comunice 
permanent sentimentul de veridic. 
Autorul se bucură, se întristează îm
preună cu personajele sale, crede 
pătimaș în existența eroilor săi. Ko
vacs evită conștient cotiturile ce ar 
putea să destrame imaginea cons
truită anterior, concentrindu-și aten
ția asupra lumii descrise. Toate a- 
ceste calități îl feresc de strălucirea 
efemeră a lipsei de conținut marcată 
de tentativa de „intelectualizare ra
finată", de încărcarea torentului e- 
pic cu expuneri teoretice și artificii 
stilistice.

Noul roman al lui Kovâcs Gyorgy 
constituie o creație de seamă a Pro
zei maghiare din România. Este o 
operă primită cu mare interes și ci
tită cu plăcere de către publicul de 
azi.

Prin acest roman, autorul, care 
împlinește în aceste zile vîrsta de 
60 de ani, și-a afirmat încă o dată fi
delitatea statornică față de „ars poe
tica" sa partinică, a demonstrat din 
nou că străbate și acum cu hotărîre 
acea cale scriitoricească care reflectă 
într-o imagine artistică realistă me
sajul umanist al societății noastre so
cialiste.

Ing. Aurel PAPADIUC

contribui la 
veniturilor în

satul în 
Păi, și-a

Hojdu GYOZO
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Bulan-
Măgu- 
— 20;
Trans-

Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : Re
cital de orgă susținut de Schlandt 
Eckart — 20.
• Opera Română : Ecaterina Teo- 
doroiu — premieră — 19,30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național ..I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Moartea ul
timului golan — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra“ (sala din bd. Schitul 
reanu) : Play Strindberg 
(sala din str. Alex. Sabia) : 
plantarea inimii necunoscute — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara'1 (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Al. Davila'4 din Pitești 
(în sala Teatrului Mic) : Secret de 
familie — 20.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Co
moara din Insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică** (sala din 
str. Academiei) : Amnarul — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu“ : Revista la volan 
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Logodnicele aterizează la 
Paris — 19,30.

S-a întimplat zilele trecute în 
comuna Lunca Bradului din ju
dețul Mureș. în locuința Silviei 
Bucur — ne relatează profesorul I 
Aurel Trebici — a izbucnit un I 
incendiu. Cauza — jocul copii- I 
lor nesupravegheați cu focul. A- 
flat din intîmplare prin apropie
re, muncitorul Vaier Boar a in
trat imediat in casă și, după o 
luptă dramatică cu focul, a reu- I 
șit să scoată afară, tirîndu-se în I 
coate prin fumul înecăcios, trei I 
copii care, altminteri, nu mai 
aveau nici o șansă de scăpare. 
La chemarea vecinilor, a sosit 
apoi Salvarea de la Reghin. în 
drum spre spital însă, un copil, I 
cel mai mic, care suferise arsuri I 
grave, a decedat. Ceilalți doi se ■ 
află acum sub îngrijirea medi- | 
cilor. încă un argument dureros I 
care arată că lupta cu focul nu | 
poate fi socotită cîștigată decît 
atunci cînd ea se desfășoară îna
inte de scăpărarea chibritului.

Paradisul 
albinelor

Supranumită, pe bună drep
tate, paradis al păsărilor și al 
florilor, Delta Dunării tinde I 
să-și adauge un nou atribut — I 
acela de paradis al... albinelor. I 
Dintr-o recentă statistică intoc- ■ 
mită de asociația județeană a I 
Crescătorilor de albine, avind | 
drept punct de plecare cele , 
35 318 familii de albine și ținind I 
cont de faptul că o familie cu- I 
prinde de la 10 000 pină la 80 000 I 
de albine, reiese că, pe întregul ■ 
teritoriu al județului trăiesc a- I 
proape... două miliarde de albi- | 
ne. Și cum de flori nu se poate 
spune că Delta duce lipsă, pro- I 
ducția de miere se măsoară in I 
consecință, intrecind 500 de tone ' 
anual.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

■ ■■■■■■■■■
(Urmare din pag. I)
cărora le ies în întâmpina
re. Pe loc, operativ, se 
studiază dorințele și posi
bilitățile de încadrare în 
muncă a celui invitat și 
adesea, tot pe loc, acesta 
primește de la reprezentan
tul Oficiului forțelor de 
muncă actul legab de re
partizare.

„Procedura dezbaterilor" 
are un singur „articol" : 
rabdarea. Este aparent pa
radoxal să dorești binele 
altuia mai mult decit și-l 
dorește el însuși, iar dacă 
aceasta se întâmplă nu ac
cidental, ci izvorînd din- 
tr-un înalt comandament 
social înțeles și simțit, a- 
tunci trebuie să te înar
mezi cu răbdare. Reacția 
interlocutorului este im
previzibilă, întortocheată, ea 
se strecoară prin meandre
le unei gindiri tulburi, 
plutește de la indolență la 
rea credință.

— Ai fost încadrat în 
muncă. De ce ai părăsit 
serviciul ?

— Am suferit un acci
dent.

Și tânărul, un zdrahon cu 
surîsul pe buze, pleznind 
de sănătate, arată comisiei 
mina stingă. Pe degetul 
mijlociu, cu mare greutate, 
se poate observa urma al
bicioasă a ceva care s-ar 
putea să fi fost, de 
mult, o zgîrietură. Tină- 
rul surîde plin de impor
tanța bancului pe care l-a 
făcut în timp ce invitatul, 
Vereș, își privește ingindu- 
rat miinile. Atunci obser
văm că îi lipsesc două 
degete.

— Le vezi 7 Cu ele am

învățat și cu ele practic lă- 
cătușeria. Cu ele am să ob
țin curînd o categorie supe
rioară de calificare. Ține 
minte : nu lucrez orice ! 
Am devenit lăcătuș me
canic !

în birou intră, urmat de 
tăticu* (— Vă rog să mă 
lăsați, sînt părintele lui !) 
I. A., spilcuit, aranjat, cu o 
coamă de păr negru uns 
din belșug, prelungit într-o 
pereche de favoriți-cotlete 
și cu mustăcioara reglată la 
milimetru. Are 30 de ani. 
Din 1965 pînă acum i s-au 
oferit 36 de posturi; a refu
zat 21 și a acceptat 15, pe 
care le-a părăsit, pe rînd, 
după scurte șederi.

— La trustul de construc
ții m-au pus să sap, la 
I.R.A. 5 să mătur, la pani
ficație era praf, la „Table
ta" mirosea urît... acolo era 
prea multă lumină... din
colo prea întuneric... La 
„Someșul" ? Am fost șl la 
.Someșul" ? Am uitat...

— Ce studii ai ?
— Șase clase.
— Ce calificare 7
— Nici una.
în schimb, tânărul și tă

ticul lui sînt puși pe harță. 
Se consideră — reacție de 
moment — persecutați de 
„Oficiul forțelor de mun
că", nu admit că zilnic a- 
ceastă instituție repartizea
ză în posturi, numai în 
Cluj, 70—80 de oameni, că 
de cînd I. A. se tot simte 
persecutat au fost rezolva
te solicitările unui număr 
de cetățeni egal cu popu
lația unui mare municipiu. 
Pină și invitația de a fi a- 
jutați de „comisie" tot 
șicană o socotesc.

Cazul divulgă o men
talitate ce stă la rădăci
na situațiilor-limită pen

tru care membrii co
misiei se frămintă și caută 
soluții : mentalitatea para
zitului. Educația pe care a 
căpătat-o în familie I.A. și 
alții ca el nu a cuprins în
demnuri directe, flagrant 
periculoase — să furi, să 
ucizi, să necinstești — ea 
s-a axat și se axează pe 
deprinderi aparent inofen
sive : trindăveală, accepta
rea unei vieți de întreținut, 
chiulul general. Că efectele 
unor asemenea năravuri

munte pentru a se desco
peri gramul de minereu și 
a fi scos la lumina de care 
se ascunde.

Alt caz : I.C. a acceptat, 
în urmă cu o săptămînă, 
repartizarea la uzina „Ar
mătura". I s-a notat pînă 
și adresa și numărul de te
lefon al întreprinderii. încă 
nu s-a angajat.

— N-am .avut timp.
— Astăzi ce-ai făcut 7
— Am vîndut sticle goale.
— Din ce trăiești ?

care, vreo preocupare, de 
orice fel 7

— Nu. N-am.
Apatie generalizată. Dia

logul redă impasul la care 
se ajunge prin existență 
searbădă, lipsită de țeluri, 
de finalitate. Tinărul se 
păcălește singur cu ideea 
unor învîrteli situate unde
va la granița dintre găină
rie și infracțiune. Poate 
crede, în felul lui, cu sin
ceritate, că nu va ajunge 
să încalce în mod direct

de toate. Cind vreau să 
cheltuieso un ban, chib- 
zuieso de șapte ori.

E timpul să precizăm : 
Francisc Vereș nu este u- 
nicul. Este doar unul din
tre cei mulți care au în
țeles. Mai greu sau mai 
ușor, dar au ințeles, s-au 
încadrat în isocietate, au 
părăsit căile ambigue, tre
cînd acest examen al ma
turității — munca. L-am 
fi putut invita la dialogul 
din seara aceasta pe Cos-

sînt, pînă la urmă, tot con
flictele directe cu legea, 
respectivii indivizi și oblă- 
duitorii lor din familie nu 
mai vor să vadă. De ce 
l-a însoțit tatăl lui l.A. pe 
„copilul" său in fața co
misiei ? Ca să-l__mustre ? 
Ca să-l ajute să priceapă 
obligațiile ce-i revin față 
de el însuși și față de so
cietate ? Nu ! Ca să-1 „ape
re", adică să-l ferească de 
muncă, așa cum a făcut-o 
pină ee feciorul a împlinit 
30 de ani.

Dar membrii comisiei nu 
abandonează. îi oferă noi 
locuri de muncă. Ei stăruie 
in a dori binele tânărului 
mai mult decît îl doresc el 
și tatăl său. Sint eforturi 
necuprinse în nici o dare 
de seamă. Este dizlocat un

— Tata e profesor, mama 
funcționară.

— Și bani de buzunar ?
— Mai păcălesc pe buni

ca, mai am cite o „șustă" 
prin oraș...

— Și ce vei face — să zi
cem — la 30 de ani ?

— Poate nici nu trăiesc 
pînă atunci...

— De ce sâ nu trăiești 7
— Aveți dreptate... Tre

buie să-mi asigur o pen
sie (sic !).

I.C., cel care se gîndește 
la pensie, are 18 ani.

— Citești 7
— Nu.
— Faci sport 7
- Nu.
— Iubești pe cineva 7
— Nu.
— Ai vreo pasiune, ori-

legea. Se amăgește. Pri
mejdia îl pîndește din 
prima clipă în care a aban
donat mersul ferm, pe ver
ticală, preferind să se tâ
rască.

Francisc Vereș. rezonerul 
din această seară, are ex
periențele lui :

— Eu am invîrtit afaceri 
necurate de mii și zeci de 
mii de lei, dar niciodată 
n-am avut bani. Acum, de 
cînd muncesc cinstit, am. 
Ciștig împreună cu ne
vasta — înainte nici prin 
gînd nu mi-ar fi trecut să 
mă insor — peste trei mii 
de lei pe lună. Înainte 
vinturam sutele ca pleava, 
dar dormeam pe unde a- 
pucam, adesea pe masă la 
miliție. Mi-am făcut casă, 
încet, incet ne cumpărăm

tică Simula, dar era ple
cat în interes de serviciu, 
l-am fi putut alege pe S.M., 
dar ne-a rugat să păstrăm 
discreție, este abia la în
ceputul căsniciei, l-am fi 
putut alege pe F.K., dar 
face parte dintr-o altă ge
nerație (s-a „deșteptat" la 
42 de ani). Pe cind Vereș, 
omul unei radicale cotituri 
in biografie e de o vîrstă cu 
interlocutorii noștri aflați 
de cealaltă parte a „bari
cadei", e chiar mai tînăr 
decît unii dintre el. are 29 
de ani. în plus, viața în
cărcată a lui F.V., trecută 
de la o extremă la alta, ii 
oferă limbaj și argumente, 
cu ascendentul experienței 
proprii, pentru toți cei cu 
care discută.

Și cu loan Abrudan. Lui

Ioan Abrudan „comisia" 
nu îi poate oferi, deocam
dată, un serviciu. Se află 
în anchetă, arestat pentru 
furturi. A mai suferit o 
condamnare, a ispășit-o, a 
trăit în continuare fără 
lucru, preferind să fure. 
Acesta este sensul aducerii 
lui in fața „comisiei". 
Dialogul e mai rece, inter
locutorul — refractar. Vereș 
se frămintă pe scaun. A- 
brudan e calificat... lăcătuș 
mecanic, meseria pentru 
care el s-a zbătut atâta.

— Pentru ce ai lăsat 
meseria 7

— Era prea „murdară".
— Ce vorbești ! Și dacă 

furi ai miinile curate 7 Ce 
condamnare ai 7

— Șase luni.
— la uită-te, dom-le ! 

Ai fost și tu pînă la moară 
și te consideri hoț ? Vrei 
să știi ce condamnări am 
avut eu 7 Doi, doi și 
jumătate, trei, doi, opt ! 
Auzi ? Opt ! Pină nu 
m-am apucat de muncă, 
nu mi-am băgat mințile în 
cap. Crezi că e mare deș- 
teptăciune să furi ? Ai fă
cut vreodată socoteala ade
vărată cit pierzi ? Eu n-aș 
mai lua nici măcar un ro
binet ! Un cui ! Mi-am fă
cut casă și am bonuri ștam
pilate pentru fiecare mină 
de cuie. în schimb am 
cîștigat cel mai mare lucru: 
dorm liniștit. Dorm liniștit, 
băiete, poate oricine să bată 
la orice oră în poarta mea, 
că nu tresar. Din cînd in 
cînd mai visez că mă bat 
cu cineva, dar asta numai 
cind mănînc seara mult și 
mă culc pe spate.

— Am vrut și eu să lu
crez...

— Ei, nu mai spune ! Și 
de ce n-ai lucrat 7

— Am fost o dată la „for
țele de muncă", dar era 
tirziu și nu mai aveau bo
nuri de ordine pentru ziua 
aceea.

— Atât 7
— Atât.
— Hm ! Ce crezi tu ! As

cultă, omule, cum de n-ai 
învățat pină acum că viata 
nu-i făcută dintr-o sin
gură zi ?

Pentru prima oară de la 
începutul discuției, Abrudan, 
omul în haine vărgate, in
terlocutorul refractar, col
țos, pleacă privirea spre 
pămînt și roșește. Roșește 
în fața fostului infractor, a 
omului cinstit, de astăzi, a 
muncitorului, a „judecăto
rului" Francisc Vereș.

Va veni, sperăm, o vre
me, cind loan Abrudan va 
trece pe la palatul justiției 
în plimbare, din curiozitate 
sau ca să-i povățuiască pe 
alții. Depinde de el. Poate 
„comisia" nici nu va mai 
funcționa. Nu va mai avea 
probleme. Pină atunci lui 
Abrudan îl rămîne să 
parcurgă drumul întoarcerii 
către firesc, drumul uitării 
deprinderilor rele.

Iar oamenilor acestora 
inimoși, inarmați cu con
știința răspunderii sociale 
și cu răbdare, le rămin deo
camdată celelalte cazuri, 
încă nerezolvate. Pentru ele 
se întrunesc, în fiecare joi 
seara, discută, explică, de
monstrează unor tineri, 
încă șovăielnici, încă deru
tați, o problemă de con
duită elementară, de ținută 
dacă vreți : ca să ții frun
tea sus trebuie să mun
cești ! Dezbat, explică, dis
cută și se bucură atunci 
cind izbutesc.
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Cele mai calde felicitări
celui mai iubit fiu al partidului

și poporului!"
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 

50-a aniversări a Partidului Comu
nist Român, al conferirii titlului de 
„Erou al Republicii Socialiste Româ
nia" și a Ordinului „Victoria Socia
lismului" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român continuă 
să sosească telegrame adresate de 
numeroase organizații de partid, ob
ștești, de tineret, de colective de 
muncă din fabrici și uzine, de insti
tuții de știință, 'cultură și artă, de 
oameni ai muncii care exprimă deo
sebita lor satisfacție pentru înaltele 
distincții acordate conducătorului 
partidului și statului și cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate secre
tarului general al partidului, precum 
și hotărârea lor fermă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a da via
tă Directivelor celui de-al X-lea 
Congres al partidului.

Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, ală- 
turindu-se sentimentelor exprimate 
de întregul nostru popor, se spune 
în telegrama adresată, își îndreaptă 
glodurile pline de recunoștință și 
prețuire către Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central, către 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă a- 
dresează din toată inima cele mai 
calde felicitări cu prilejul acordării 
înaltului titlu de ..Erou al Republicii 
Socialiste România" și a Ordinului 
„Victoria Socialismului". însuflețite 
de exemplul cu care slujiți interesele 
poporului nostru și de îndrumările 
dumneavoastră prețioase, sindicatele 
vor depune întreaga lor energie și 
capacitate de muncă pentru înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de 
cel de-al X-lea Congres al partidului, 
pentru prosperitatea tării, pentru 
ridicarea patriei pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației și progresului.

întreaga dumneavoastră activitate 
pusă în slujba fericirii poporului, ri
dicării României socialiste pe noi 
culmi ale progresului și prosperității, 
se arată în telegrama biroului co
mitetului județean P.C.R. și Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean GorJ — constituie pentru 
toți comuniștii un minunat exemplu 
de urmat. Vă asigurăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în numele 
tuturor oamenilor muncii din acest 
județ, că vom depune toate efortu
rile și capacitatea noastră pentru în
deplinirea exemplară a indicațiilor 
dumneavoastră și a sarcinilor ce ne 
revin, adueîndu-ne o contribuție spo
rită la opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

In telegrama Comitetului 
dețean Vîlcea al P.C.R. se , 
ne : întreaga dumneavoastră via
ță se contopește cu istoria partidu
lui și a poporului. De aceea, vă do
rim, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și fericire, 
ani multi de viată și putere de mun
ci și vă asigurăm încă o dată că 
oamenii muncii din județul Vîlcea își 
vor consacra toate forțele, întreaga 
lor capacitate de muncă înfăptuirii 
programului bogat elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, sarci
nilor complexe ce ne revin din ac
tualul plan cincinal, pentru continua 
înflorire a patriei noastre dragi — 
România socialistă.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Mureș — români, maghiari, 
germani — își exprimă din adîncul 
inimii, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii 
sentimente de bucurie cu ocazia con
feririi înaltelor distincții, se subli
niază în telegrama Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R. Vă rugăm să 
primiți și cu acest prilej solemn ho- 
tărîrea noastră fermă și unanimă de 
a milita fără precupețire pentru tra
ducerea în viată a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului al 
X-lea al partidului, pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare multi
laterală a scumpei noastre patrii.

Aoordarea acestor înalte distincții 
simbolizează perfecta identificare a 
vieții dumneavoastră, din cea mai 
fragedă vîrstă, cu lupta eroică a par
tidului și poporului, pentru îndepli
nirea idealurilor de libertate și bună
stare —se spune în telegrama birou
lui Comitetului județean Galați al 
P.C.R. Vă transmitem din inimă cele 
mai sincere felicitări, calde urări de 
sănătate și viață îndelungată, dum
neavoastră, proeminentă personalita
te a clasei muncitoare, conducător 
care veghează cu înțelepciune și înal
tă responsabilitate la destinele na
țiunii noastre, la făurirea pe pămîn- 
tul nostru străbun a societății socia
liste și comuniste, vis de aur al gene
rațiilor de luptători comuniști.

Dînd glas sentimentelor ce-i animă 
pe toți oamenii muncii de pe melea
gurile bănățene — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționalități 
— în telegrama biroului Comitetului 
județean Timiș al P.C.R. se spune : 
în aceste înalte distincții ve'dem o 
minunată expresie a dragostei nețăr
murite și a profundului devotament 
cu care vă înconjoară întregul partid 
și popor, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Datorită înțelepciunii cu 
care ați știut să îndrumați forțele na
țiunii noastre socialiste, România a 
parcurs în ultimii ani cea mai rod
nică perioadă din întreaga sa istorie. 
Pășind la înfăptuirea luminosului 
program stabilit de Congresul al 
X-lea avem deplina certitudine că — 
în frunte cu dumneavoastră — parti
dul și poporul nostru vor obține noi 
și însemnate izbînzi pe calea progre
sului neîncetat al patriei, a creșterii 
continue a prestigiului ei internațio
nal.

în telegrama adresată In numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de pe cuprinsul județului de 
către Comitetul județean Alba al 
Partidului Comunist Român se subli
niază, între altele :

în ampla expunere pe care ați fă
cut-o 
tală, 
loare 
dem 
enței 
contribuția sa pcoprie, creatoare, la 
dezvoltarea gîndirii marxist-leninis- 
te. Programul grandios cuprins in 
cuvlntul dumneavoastră la înaltul 
jubileu a făcut să vibreze mai pu
ternic în fiecare comunist, în fiecare

om al muncii, fără deosebire de na
ționalitate, profundul atașament, 
voința și hotări-rea neclintită de a 
transpune în viață sarcinile sporite 
ce ne revin, de a face totul ca mun
ca noastră să devină mai rodnică, 
mai productivă.

Biroul Comitetului județean Brăila 
al P.C.R., comuniștii, oamenii mun
cii din aoeastă parte a țării, se spu
ne într-o altă telegramă, alături de 
întregul popor, au primit cu satisfac
ție și nemărginită bucurie hotărârea 
Comitetului Central al partidului și 
a Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România prin care vi s-a 
conferit dumneavoastră, fiul cel mai 
stimat și iubit al partidului și po
porului nostru, înaltele distincții. Min- 
dri de faptul că la împlinirea unei ju
mătăți de veac de la crearea partidu
lui, celui mai iubit fiu al poporului, 
luptător neînfricat pentru cauza na
țiunii, i s-au decernat aceste distinc
ții, vă asigurăm, 
Nicolae Ceaușescu, 
ror comuniștilor și 
județul Brăila, că 
energie sporită pentru traducerea in 
viată a mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru ridicarea

iubite tovarășe 
în numele tutu- 
cetățenilor din 
vom acționa cu

tră de viitor vom depune toată pri
ceperea și puterea noastră, ne vom 
înfrăți și mai mult eforturile noastre 
cu ale tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, cu ale întregu
lui popor, pentru construirea societă
ții socialiste și comuniste în patria 
noastră comună, Republica Socialistă 
România.

Au sosit, de asemenea, telegrame 
din partea comitetelor județene ale 
Uniunii Tineretului Comunist.

Exemplul dumneavoastră luminos 
de slujire cu întreaga ființă a cauzei 
partidului și poporului, de înalt de
votament și dăruire revoluționară 
față de înflorirea continuă a patriei 
este pentru noi, uteciștii, pentru ti
neretul patriei — se spune în tele
grama Comitetului județean Prahova 
al U.T.C. — un permanent îndemn, 
o flacără vie, călăuzitoare în întreaga 
activitate.

Oamenii muncii din industrie, ală- 
turîndu-se bucuriei care a cuprins 
în aceste zile întregul nostru- popor, 
adresează din inimă calde șl sincere 
felicitări și urări de viață lungă to
varășului Nicolae Ceaușescu, succes 
deplin în laborioasa activitate pe 
care o desfășoară spre binele și pros
peritatea întregului popor. O dată cu

Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Ju- 
spu-

la adunarea solemnă din Capi- 
document de o deosebită va- 
teoretică și practică, noi ve- 

o strălucită sinteză a experi- 
cîștigate de partidul nostru,

României socialiste pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și progres.

Telegrame care dau glas sentimen
telor de bucurie pentru acordarea 
înaltelor distincții secretarului ge
neral al partidului, ca o expresie a 
recunoștinței întregului nostru popor 
fată de munca sa neobosită desfă
șurată pentru binele țării, precum și 
hotărîrii 
de a da 
gram de 
socialiste 
au mai 
partid ale 
pitală, 
partid Pitești și Odorheiu Secuiesc, 
Comitetul orășenesc de partid Curtea 
de Argeș.

Telegrame de felicitare au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
consiliile județene ale oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană.

Alături de oamenii muncii români, 
germani și de alte naționalități, de 
pe cuprinsul județului, se scrie în 
telegrama Consiliului județean Bra
șov al oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, animați de același 
patriotism fierbinte, ne angajăm so
lemn, și cu această ocazie, ca, strîns 
uniți în jurul partidului, al Comite
tului său Central, în frunte cu dum
neavoastră, însuflețiți de strălucitul 
dumneavoastră exemplu de consec
vență patriotică și internaționalistă, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru realizarea grandioasei opere de 
dcsăvîrșire a orînduirii socialiste mul
tilateral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie comună — Republica Socialis
tă România.

Vă încredințăm în aceste clipe de 
mîndrie patriotică pentru toti cetă
țenii acestei țări — se arată în te
legrama Consiliului județean Brașov 
al oamenilor muncii de naționalitate 
germană — că sîntem și vom fi me- 

. reu, cu brațul, gîndul și inima noas
tră, alături de partid, alături de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și că vom de
pune la locurile noajtre de muncă 
și de acum 
pentru dezvoltarea multilaterală 
patriei noastre socialiste.

în telegrama Consiliului județean 
Alba al oamenilor muncii de națio
nalitate germană se arată între al
tele-: Uniți prin aspirații și idealuri 
comune în marea familie 
niei socialiste, călăuziți 
tidul Comunist Român, vă 
mult iubite și stimate

tuturor oamenilor muncii 
viață luminosului pro- 
edificare a societății 

multilateral dezvoltate, 
adresat comitetele de

sectoarelor 3 și 5 din Ca- 
comitetcle municipale de

sentimentele de recunoștință pentru 
grija pe care secretarul general o 
manifestă în permanență față de 
progresul țării și bunăstarea oameni
lor muncii, colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din zeci și zeci 
de fabrici și uzine de pe cuprinsul 
țării exprimă angajamentul de a în
deplini sarcinile ce le revin din pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului pentru dezvolta
rea economică și social-culturală * 
țării.

Aici, la locurile noastre de muncă, 
se scrie în telegrama colectivului do 
la Uzina de autocamioane din Bra
șov — vom face totul pentru a vă 
urma exemplul strălucit ce ni-1 ofe
riți în munca dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de slu
jire a patriei și nu vom precupeți 
nici un efort în activitatea pentru ri
dicarea prestigiului României In 
lume.

în telegrama muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de Ia uzina „1 
Mai“-PIoiești se arată, printre altele : 
Colectivul nostru este preocupat per
manent pentru perfecționarea, lărgi
rea gamei de instalații de foraj, așa 
cum ne-ați indicat, tovarășe secretar 
general, cu prilejul vizitei făcute în 
uzina noastră, pentru ca utilajele 
noastre să fie tot mai competitive pe 
piața mondială, conștienți că in acest 
fel ne vom aduce și noi contribuția 
la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în numele comuniștilor, al tuturor 
salariaților uzinei noastre de autotu
risme Pitești — se subliniază în tele
grama trimisă de ei — vă asigurăm 
de profundul nostru atașament, stimă 
și prețuire, și vă urăm ani multi de 
muncă și de viață, de sănătate și fe
ricire, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru binele partidului 
nostru drag și fericirea patriei și ne 
angajăm ca și în viitor, însuflețiți de 
exemplul și indicațiile dumneavoastră, 
să facem totul ca mărețele sarcini 
ale actualului cincinal să fie în în
tregime realizate și depășite, aducîn- 
du-ne în acest fel contribuția noastră 
la realizarea mărețului ideal al Parti
dului Comunist Român.

Telegrame asemănătoare au trimis 
constructorii de rulmenți din Brașov 
și Birlad, colectivul 
velope și mase 
torii Combinatului 
dorheiu Secuiesc, 
prototipuri și 
tilaj

mașini grele, Fabrica de mașini- 
unelte și agregate, Electroaparataj, 
„Autobuzul" și Industria bumbacului 
din Capitală, Fabrica de motoare e- 
lectrice din Pitești, Combinatul 
industrializare a lemnului din 
plița, județul Harghita, Fabrica 
confecții și Fabrica de mobilă 
Vaslui și altele.

Dînd expresie simțăminteior lor de 
Înaltă prețuire, de dragoste și recu
noștință față de Comitetul Central 
al partidului, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei ce muncesc 
pe ogoarele înfrățite ale patriei au 
adresat din adîncul inimii secretaru-

• lui general al partidului călduroase 
felicitări cu prilejul conferirii înal
telor distincții.

Exprimăm și cu acest minunat pri
lej, se arată in telegrama Comitetului 
Executiv al Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, atașamentul deplin al în
tregii țărănimi la politica Partidului 
Comunist Român, angajamentul ei 
ferm de a munci fără preget 
pentru înfăptuirea obiectivelor tra
sate agriculturii de Congresul al X- 
lea, înțelegînd să dăm astfel glas re
cunoștinței profunde pentru grija ce 
o purtat! destinelor țărănimii, oglin
dită atît de elocvent și în recentele 
măsuri cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii de pe ogoare.

în telegrama consiliului de condu
cere al C.A.P. din comuna Dănești, 
județul Vaslui, se spune, printre al
tele : Vă asigurăm și cu acest prilej, 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom munci cu perseverentă pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne 
revin în acțiunea de întărire șl dez
voltare a cooperativei noastre, con
tribuind astfel la înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste. Cuvinte 
înflăcărate adresează în telegramele 
lor și țăranii cooperatori din Tușnad- 
Sat și Cristuru Secuiesc, județul Har
ghita, Tanacu — județul Iași și altele. 
Ei se angajează, totodată, să depună 
toate eforturile pentru dezvoltarea 
rapidă și multilaterală a agriculturii 
noastre socialiste.

Ne angajăm ca în acest an, se ara
tă în telegrama comitetului de par
tid și consiliului de administrație al 
I.A.S. Ștefănești, județul Argeș, să 
realizăm sarcinile de plan la toți in
dicatorii.

La rîndul lor, lucrătorii Institutului 
de cercetări pentru cultura cartofului 
și a sfeclei de zahăr din Brașov 
subliniază în telegrama expediată : 
Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor de cercetare și producție 
privind crearea de soiuri, producerea 
de sămință și elaborarea de tehno
logii avansate pentru cultura cartofu
lui și a sfeclei de zahăr, contribuind 
prin aceasta la eforturile generale de 
sporire a producției și dezvoltare a 
agriculturii. Hotărîrea de a munci cu 
toată pasiunea pentru realizarea sar
cinilor trasate de partid exprimă si 
cercetătorii Institutului pentru pomi
cultură din Pitești.

Au sosit, de asemenea, telegrame 
de la comitetele executive ale uniu
nilor județene ale cooperativelor de 
consum.

Numeroase colective din instituții 
de cultură și artă, institute de învă- 
țămînt superior, licee și școli, pre
cum și intelectuali, au adresat, la rîn
dul lor, telegrame de felicitare, ex- 
primînd stima și dragostea față de 
secretarul general al partidului nos
tru. '

în această minunată primăvară — 
se scrie în telegrama Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune — care 
este deopotrivă a naturii, partidului 
și patriei, însuflețiți de exemplul lu
minos pe care-1 oferă, zi de zi și ceas 
de ceas, activitatea dumneavoastră, 
desfășurată cu nobilă dăruire și pa
siune comunistă, dăm glas hotărîrii 
și voinței noastre de a face din stră
daniile pentru îndeplinirea programu
lui partidului rațiunea supremă a 
muncii și vieții noastre, dăruite cu 
devotament și abnegație cauzei par
tidului. Primiți din adîncul inimilor 
noastre urarea cu care de veacuri 
poporul și-a cinstit cei mai iubiți fii 
și conducători ai săi : Să ne trăiți 
întru mulți ani !

de 
To- 

de 
din

Tendința spre realizarea 
de produse mai ușoare, 
mal suple, cu o linie mo
dernă și în același timp 
mai rezistente cîștigă din 
ce In ce mai mult teren 
pe toate meridianele lumii 
și cuprinde noi și noi sec
toare, inclusiv cele ale ar
ticolelor de uz personal și 
casnic. Cu o asemenea 
problemă este confruntată 
in ultima vreme și indus
tria textilă și de confecții 
din țara noastră. Pe baza 
studiilor întreprinse, s-a 
ajuns la concluzia că dife
rite produse ale industriei 
textile românești, mai ales 
cele din fire de lină și în 
amestec, sînt supradimen
sionate sub raportul greu
tății pe metrul pătrat com
parativ cu cele similare fa
bricate în alte țări.

Evident, această concluzie 
a vizat direct și Combinatul 
textil din Brașov. Cu spri
jinul Institutului de cerce
tări pentru industria tex
tilă, colectivul combinatu
lui a întreprins încă din 
anul trecut o largă acțiu
ne de reducere a greutății 
unor produse, concomitent 
cu ridicarea însușirilor lor 
calitative. „Studiile și în
cercările întreprinse atît de 
institut, cît și de către spe
cialiștii noștri — ne-a re
latat ing. Petre Ionescu, 
directorul tehnic al Combi
natului textil din Brașov — 
au arătat că stofele pe care 
le producem pentru paltoa
ne sau costume corespund 
pe deplin exigențelor de 
funcționalitate în condițiile 
ușurării lor, renunțării la 
supraîncărcarea de pină a- 
cum, fără a le afecta în- 
tr-un fel sau altul caracte
risticile fizico-mecanice. A- 
ceastă acțiune prezintă o 
mare importanță pentru e- 
conomia națională, prin fap
tul că se asigură o utiliza
re mai eficientă a materii
lor prime și a materialelor".

Ce s-a întreprins în mod 
practic pe această linie la 
Brașov ? în primul rînd, 
au fost luate spre exami
nare aproape 100 articole 
din colecția de bază a în
treprinderii. Fiecare 
col In parte a 
calcule, studii, 
Un număr de 47
din cele 78 reproiectate au 
și fost lansate în fabrica
ție In cursul primului tri
mestru al anului. O atare 
acțiune a ridicat multe pro
bleme care se cereau re
zolvate ; au trebuit învinse 
o serie de greutăți, căutate 
soluții noi. Reproiectarea 
articolelor, în sensul redu
cerii greutății lor, a făcut 
de la bun început necesară 
modificarea unor parame-

tri, cum ar fi lățimea țe
săturii crude, ca urmare a 
modificării desimii firelor 
din urzeală. Aceasta a ce
rut. la rîndul ei, utilizarea 
unor spete cu alte caracte
ristici decît cele existente, 
ca și o serie de alte adap
tări șl perfecționări la răz
boaiele de țesut.

Reproiectarea produselor 
a făcut ca dintr-o dată

Erman Gilndisch, inginer 
șef al combinatului — ar fi 
înclinați să creadă, proba
bil. că realizarea unor sto
fe mai ușoare, mai ieftine 
ar putea avea o influență 
negativă asupra calității a- 
cestora. Nioi o grijă. Cer
cetătorii combinatului au 
fost și sînt preocupați ca 
acest fapt să nu afecteze 
în nici un fel calitatea pro
duselor. Dimpotrivă, se cu-
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îmbunătățirile aduse teh
nologiei de fabricație au 
contribuit și ele în mod 
substanțial la realizarea u- 
nei calități superioare a 
produselor. La finisaj, spre 
exemplu, s-au Introdus noi 
operații tehnologice. cum 
ar fi decantarea sub pre
siune, decantarea cu luciu, 
tratarea anticontractantă, 
umidificarea etc. Oameni 
cu înaltă calificare, mun
citorii au acordat In timpul 
lucrului o atenție sporită 
aplicării și respectării stric
te a prescripțiilor tehnolo
gice noi, ei avînd un rol 
hotărîtor în reușita acestei 
acțiuni. Asistența tehnică 
directă și permanentă din 
partea personalului teh- 
nico-ingineresc a avut 
ea o influentă pozitivă.

O ultimă chestiune : 
stăruință s-a urmărit
numai să se preîntîmpine 
creșterea 
să

cu 
nu

arti- 
necesitat 
încercări, 

articole

0 VALOROASĂ
ACȚIUNE DE
MODERNIZARE
A PRODUSELOR
secția năvădit să devină 
foarte aglomerată, deoa
rece toate urzelile au tre
buit năvădite, nemaiputîn- 
du-se în acest caz recurge 
la lipire, operație In gene
ral mai ușoară. Probleme 
deosebit de complexe s-au 
ridicat și în alte secții. Ele
mentul de bază de care a 
trebuit să se țină seama 
din capul locului — și de 
care depindea succesul În
tregii acțiuni — l-a consti
tuit respectarea strictă a 
calității materiilor prime și 
materialelor. în acest scop, 
s-a mers pe linia maximei 

cantitate 
sau

cores- 
de cali- 
fost șl

exigențe și orice 
de materie primă 
materiale care nu 
pundea condițiilor 
tate prevăzute au
sînt respinse la recepție.

— Uniî spunea

de

vine să precizăm că nor
mele interne privind cali
tatea au rămas neatinse.

Să vedem în mod con
cret ce măsuri au fost lua
te în acest sens. Am aminti, 
în primul rînd, utilizarea 
unor fire pieptănate mai 
subțiri, dar de o calitate 
mai bună. Apoi, folosirea 
unor fire unice cu o rezis
tentă mai ridicată în locul 
firelor răsucite. De aseme
nea, utilizarea în cazul u- 
nor articole a fibrelor sin
tetice poliesterice cu o 
greutate specifică mai re
dusă, grad de filabilitate 
superior, coeficient de um
plere și voluminozitate 
mai mare, care, după cum 
se știe, posedă calități in
contestabil superioare fi
relor de lînă, în special în 
ce privește rezistenta 
purtabilitate.

deșeurilor, 
se obțină chiar 

derea lor. în acest 
linias-a mers pe

dar 
scă- 
scop 
rea

lizării unor formate la di
mensiunile maxime de ma
șini, efectuîndu-se, de la 
caz la caz, diferite moder
nizări la unele utilaje în 
vederea creșterii formate
lor. în paralel, s-a recurg 
și la o altă măsură : ma
jorarea dimensiunilor par- 
tizilor prelucrate, în scopul 
reducerii la maximum a 
capetelor de partidă.

Rezultatele de pînă a- 
cum ale acestei importan
te acțiuni sînt îmbucură
toare. O demonstrează, în
tre altele, faptul că noile 
produse, mai ușoare, au 
fost primite favorabil pe 
piața externă. în primul 
trimestru au crescut la 
dublu cantitățile de pro
duse solicitate la export, 
comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut.

Acțiunea de modernizare 
a produselor fabricate în 
unitățile Combinatului tex
til din Brașov se află In 
plină desfășurare. Celor 47 
produse lansate în fabrica
ție în trimestrul I, li se 
vor alătura în cursul aces
tui trimestru alte 30 de ar
ticole noi. Cît privește efi
ciența economică a măsu
rilor luate pe lir.ia ușu
rării șl modernizării pro
duselor se estimează că In 
acest an se va economisi o 
cantitate de aproape 100 000 
kg fibre de lînă, valorlnd 
cel puțin 18 milioane

Este o inițiativă care 
cuveni extinsă și în 
fabrici și combinate 
industria textilă.

lel. 
s-ar 
alta 
din

Nicoloe MOCĂNU 
corespondentul „Scînteîî*

inie noastre de munca 
înainte toate eforturile 

a

a Româ- 
de Par- 
asigurăm, 

tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că în munca noas-

Centralei de an- 
plastice, munci- 

textil din 
de la Uzina

reparații de 
chimic-Făgăraș, Uzinele

O- 
de 
ti
de (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

martie, stația de sortare a agregate
lor a funcționat numai 92 de ore. Cele 
6 stații de betoane în funcțiune au în
registrat peste 400 ore staționare, 
cînd din cauza defecțiunilor tehnice, 
cînd din lipsa agregatelor, cimentului, 
energiei electrice, aburului și chiar și 
a apei. Lipsa unei supravegheri te
meinice a lucrului în schimburile 2 
și 3 generează, de asemenea, un 
indice scăzut de utilizare a forței de 
muncă în aceste intervale de timp. 
Pe un alt mare șantier, cel al Uzinei 
de vagoane de marfă de la Caracal, 
s-a lucrat, de asemenea, cu mult sub 
necesitățile impuse de graficul de 
execuție, pentru că întreprinderea 
șantiere construcții-montaj din Cra
iova nu a asigurat ritmic cantitățile 
necesare de materiale. în plus, insu
ficienta preocupare a constructoru
lui pentru definitivarea lucrărilor de 
organizare a șantierului și asigurarea 
condițiilor normale de muncă face 
practic imposibilă extinderea lucru
lui in două schimburi. Carențe de a- 
semenea factură au influențat nega
tiv ritmul execuției și pe șantierele 
Fabricii de materiale izolatoare de 
la Vaslui, întreprinderii de piese de 
radio și semiconductor! Băneasa, Fa
bricii de utilaje pentru industria ali
mentară de la Chitila, Combinatului 
de materiale de construcții de la 
Cîmpulung Muscel, Fabricii de piese 
de schimb și utilaje pentru industria 
lemnului din Filiași etc.

Ponderea covirșitoare in realizarea 
investițiilor din acest an o au unitățile 
Ministerului Construcțiilor Industria
le. Este meritoriu că, pe ansamblul 
ministerului, planul pe 4 luni a fost 
depășit 
dînd în 
peste 40 
din care
Aceste realizări coexistă însă cu lip
surile care mai persistă pe unele șan-

tiere, în parte amintite în rîn- 
durile de față. Tocmai de aceea 
ameliorarea grabnică a situației, a- 
colo unde lucrurile au evoluat și mai 
evoluează încă nesatisfăcător, și in
tensificarea ritmului de execuție a 
lucrărilor de construcții-montaj pe 
toate șantierele necesită intervenția 
organelor Ministerului Construcțiilor 
Industriale. Ele au datoria, tot
odată, să urgenteze rezolvarea pro
blemelor rămase încă în suspen-

con- 
res- 
pen- 
dării

graficului de execuție. Singurul cri
teriu de apreciere a activității 
structorului trebuie să rămînă 
pectarea graficului de execuție, 
tru că aceasta oferă garanția
în funcțiune la termen a fiecărei noi 
capacități de producție.

Nivelul relativ scăzut al realiză
rilor de pe alte șantiere este indiso
lubil legat și de lipsa unui volum 
însemnat de utilaje tehnologice pen
tru montaj. Situația a devenit îngri-

utilaje. Este momentul ca cei direct 
răspunzători de această situație să o 
examineze cu toată seriozitatea și să 
acționeze neîntîrziat, cu măsuri deci
sive, pentru urgentarea furnizării 
utilajelor tehnologice.

Cu aceeași acuitate se pune la ora 
actuală problema începerii noilor 
obiective. Trebuie să remarcăm că, 
din cele aproape 320 de obiective noi 
nominalizate în lista investițiilor, la 
mai bine de o treime lucrările au în

grabnică a documen- 
pentru unele dintre 
și capacități de pro- 
natură să înlesnească

Gamă largă

substanțial, unitățile sale 
funcțiune în acest răstimp 
de obiective și capacități, 
unele în substanțial avans.
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sie în ce privește asigurarea u- 
nor utilaje de construcții sau mate
riale și să determine, la nivelul în
treprinderilor de construcții-montaj, 
un interes sporit pentru folosirea ra
țională a forței de muncă și a par
cului de utilaje. Important este ca 
ministerul, trusturile sale să inter
vină cu' măsuri energice, hotărîte, 
pentru lichidarea discrepanțelor ce 
continuă să existe și in acest an pe 
unele șantiere, între sarcinile valo
rice ce revin constructorilor și sta
diile fazice ce trebuie obligatoriu a- 
tinse lună de lună în acest an. O 
asemenea sincronizare este de natură 
să concentreze eforturile unităților de 
construcții-montaj respective în di
recția respectării termenelor de exe
cuție a lucrărilor. Apare cu totul 
nefirească situația ca un constructor 
să raporteze lună de lună îndepli
nirea și depășirea sarcinilor, în vre
me ce, tot lună de lună, să se acu
muleze restanțe față de prevederile

jorătoare mai ales in cazul unor o- 
biective ale industriei chimice : U- 
zina de superfosfați și acid sulfuric 
Năvodari, Combinatul de îngrășămin
te azotoase Slobozia, Uzina de pro
duse sodice Govora. în pofida repe
tatelor angajamente ale uzinelor con
structoare de mașini producătoare de 
a lichida restanțele survenite în li
vrări, situația continuă să rămînă 
critică. Pînă la 20 aprilie a.c., nu 
fuseseră livrate in termen șantierului 
Combinatului de îngrășăminte azi- 
toase Slobozia peste 1 100 tone uti
laje ; uzinele „23 August" erau în 
restanță cu circa 480 tone utilaje, 
uzinele „Grivița Roșie" — cu aproa
pe 400 tone, iar uzinele „Vulcan" — 
cu peste 200 tone. Este adevărat că 
o oarecare accelerare în livrarea res
tanțelor s-a inregistrat in ultima 
vreme. Complexitatea și multitudi
nea sarcinilor de investiții din acest 
an impun însă soluționarea grabnică 
și integrală a problemei livrărilor de

ceput încă din primele luni ale anu
lui. Faptul că noile obiective și ca
pacități dețin o pondere considera
bilă în configurația planului de in
vestiții din acest an face necesar să 
se urgenteze elaborarea documenta
ției și începerea lucrărilor încă în 
prima jumătate a anului. Se va asi
gura astfel o bază largă pentru rea
lizarea ritmică a planului de investi
ții, dar mai ales va fi pregătit un 
front larg de lucru pentru anul 
viitor. Dacă în primele trei luni ale 
anului, la noua unitate de acid sul
furic de la Uzina chimică de la Valea 
Călugărească s-a realizat numai 6.5 
la sută din planul anual de investiții 
și 14.3 la sută din cel de construcții- 
montaj, cauza rezidă și în întîrzierea 
cu care au început anul trecut lucră
rile la acest obiectiv. Aceeași expli
cație este valabilă și în cazul noii 
unităti de îngrășăminte de la Com
binatul de îngrășăminte azotoase de 
la Tg. Mureș.

Definitivarea 
tației tehnice 
noile obiective 
ducție este de 
evitarea unor complicații în asigura
rea utilajelor tehnologice. Pentru a 
rămîne fideli adevărului nu putem 
trece cu vederea că necontractarea u- 
nor utilaje importante pentru anumi
te obiective de investiții se datorește 
și beneficiarilor respectivi care nu au 
depus în timp util comenzile. Este 
lesne de înțeles de ce n-a putut ac
cepta conducerea Grupului de uzine 
pentru utilaj minier din Satu-Mare 
livrarea pînă la sfîrșitul lunii aprilie 
a.c. a unor utilaje pentru Uzina de 
produse sodice Govora, de vreme ce 
conducerea acesteia a înaintat co
manda abia la 10 decembrie anul tre
cut. Tocmai pentru a se evita ase
menea presiuni nedorite asupra uzi
nelor constructoare de mașini sau 
contractări de utilaje cu termene de 
livrare necorelate cu cele de montaj 
este necesar să se grăbească elabora
rea și aprobarea documentației teh
nice pentru acele obiective la care se 
constată întîrzieri în această pri
vință.

Am adus în discuție cîteva proble
me importante, „la zi“, care se ridică 
în activitatea de investiții. La o ana
liză mai detaliată, s-ar putea adău
ga și altele. Toate însă se subsu
mează unui adevăr indubitabil : am
ploarea programului de investiții 
din acest an nu îngăduie nici un 
moment de răgaz, nici o clipă de slă
bire a ritmului de execuție. Prin e- 
forturile convergente ale titularilor de 
investiții, ale constructorilor, proiec- 
tanților și furnizorilor de utilaje tre
buie soluționate grabnic toate proble
mele de care depinde recuperarea în 
scurt timp a restanțelor, accelerarea 
ritmului de execuție pe șantiere, în 
vederea realizării exemplare a planu
lui de investiții și dării în funcțiune 
la termen a tuturor obiectivelor pla
nificate în acest an.

X

de produsela Combinatultextil din Arad
„Teba" și „30 Decembrie" sînt 

două din unitățile cele mai im
portante ale Combinatului tex
til Arad. Ele dispun de utilaje 
moderne cu înaltă productivi
tate, realizînd un volum im
portant de fire, țesături și im
primeuri. Combinatul arădean 
produce o gamă largă de sor
timente de îmbrăcăminte, trico
taje. bluze, pulovere bărbătești 
și de damă, tricotaje 
copii, lenjerie etc. 
confecții, cunoscută 
timp de firme din 
țări, este un statornic furnizor 
al magazinelor „Romarta" din 
București și Brașov, precum și 
al bazelor de aprovizionare din 
întreaga tară. Citeva din produ
sele fabricii : rochii din jerse, 
țesături din bumbac, paltoane, 
pardosi® etc. create într-o mare

pentru 
Fabrica de 

de mult 
numeroase
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SOSIREA IN CAPITALĂ A SECRETARULUI

DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, marți 
dimineața a sosit In Capitală, într-o 
vizită de prietenie, secretarul^ de stat 
pentru afacerile externe 
cil Socialiste Federative 
Mirko Tepavaț.

Oaspetele este însoțit de Iakșa 
Petrici, adjunct al secretarului de 
stat, de funcționari superiori din se
cretariatul de stat pentru afacerile 
externe.

La sosire, în Gara de Nord, ml-

al Republi-
Iugosiavia,

nistrul iugoslav și persoanele care îl 
însoțesc au fost întîmpinați de Cor- 
n-eliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului. Vasile Șandru, am
basadorul tării noastre în R.S.F. 
Iugoslavia.

Au fost prezenți Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Secretarul de stat pentru afacerile 

externe al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Mirko Tepavaț,

a făcut o vizită protocolară minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
în cursul dimineții, oaspetele iugo

slav și persoanele care îl însoțesc au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

începerea convorbirilor oficiale
La Ministerul Afacerilor Externe 

au început marți convorbirile oficiale 
între Corneliu Mănescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și Mirko Tepavaț, 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

La convorbiri participă, din par
tea română : Nicolae Ecobescu. ad-

junct al ministrului afacerilor exter
ne, Vasile Șandru, ambasadorul tării 
noastre în R.S.F. Iugoslavia, George 
Marin și Ion Covaci, directori în 
M.A.E. ; din partea iugoslavă : Iakșa 
Petrici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe, Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, Djuro Nincici, 
consilier al secretarului de «tat.

Giuko Vukollci, director în Secre
tariatul de stat pentru afacerile ex
terne.

In cadrul convorbirilor, care se des
fășoară într-o atmosferă sinceră, 
prietenească, se efectuează un schimb 
de opinii cu privire la stadiul actual 
și la perspectivele dezvoltării reia-. 
tiilor bilaterale și cu privire la unele 
probleme internaționale actuale.

DINEU IN ONOAREA
MINISTRULUI IUGOSLAV

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a oferit marți un 
dejun în onoarea secretarului de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, Mirko Tepavaț.

Au participat Bujor Almășan, Mi
hail Florescu și Octavian Groza, mi
niștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vasile 
Șandru, ambasadorul țării noastre 
în R.S.F. Iugoslavia, și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Iakșa Petrici, adjunct 
ai secretarului de stat pentru afacerile 
externe, Iso Njegovan. ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
celelalte persoane care îl însoțesc pe 
secretarul de stat iugoslav in vizita 
pe care o face în țara noastră.

In timpul dejunului, Corneliu Mă
nescu și Mirko Tepavaț au rostit 
toasturi.

După ce a subliniat că vizita oas
peților Iugoslavi în țara noastră, ca 
și convorbirile începute se desfășoară 
în spiritul prieteniei tradiționale, al 
stimei și înțelegerii reciproce dintre 
popoarele român și iugoslave, Cor
neliu Mănescu a spus : Astăzi — cind 
popoarele noastre, conduse de parti
dele lor oomuniste, desfășoară o am
plă activitate și obțin sucoeșe remar
cabile pe tărîmul construcției socia
liste — colaborarea româno-iugo- 
slavă a atins un asemenea nivel și a 
dobîndit un conținut atît de bogat 
cum nu a cunoscut niciodată in trecut.

Un rol de cea mai mare însemnă
tate pentru colaborarea noastră au 
întîlnirile președinților Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, eveni
mente remarcabile în relațiile ro- 
mâno-iugoslave și în viata interna
țională, care stabilesc de fiecare dată 
noi jaloane pe drumul cooperării, în
țelegerii și apropierii țărilor și po- 
aoarelor noastre.

Dinamismul procesului multilateral 
ie creștere, hărnicia popoarelor și 
varietatea resurselor celor două țări 
oferă, după părerea noastră, un cadru 
stlmulatoriu pentru prospectarea 
în comun a noi domenii de extin
dere șl adincire a cooperării româno- 
iugoslave, potrivit intereselor po
poarelor noastre, cauzei păcii și so- 
ialismului.
în deplină concordanță cu intere- 

ele națiunii socialiste române, ale 
•auzei generale a socialismului și pă
li, a relevat vorbitorul, România 
lezvoltă relații de prietenie și cola- 
>orare cu toate țările socialiste, cu 
date statele, indiferent de orindui- 
sa lor socială, așezind în mod con- 
ant la baza acestor relații respec- 
irea strictă a principiilor indepen- 
>nței și suveranității naționale, ega- 

.tății in drepturi și neamestecului 
n treburile interne, avantajul re
ciproc.
Ca țară europeană. România acordă 
importanță deosebită și militează 
ntru edificarea securității pe con- 
îent, care reclamă un sistem de 
gajamente ferme din partea tuturor 
ițelor, precum și de măsuri con
sta de natură să ofere fiecărui stat 
ranții depline că este la adăpost 

orice primejdie de agresiune sau 
alte acte de folosire a forței sau 
amenințare cu forța și care să a- 

ure dezvoltarea lor pașnică în- 
un climat de destindere, înțelegere 
colaborare. Credem că trebuie să 
treacă, încă în acest an, la orga- 
area unor întilniri pregătitoare, 
participarea tuturor statelor in- 

esate.
lomânia acționează, de asemenea, 
consecvență în vederea instaură- 
unui climat de înțelegere și coo- 

rare în Balcani — cerință impe-

V:

rioasă pe calea asigurării păcii și 
colaborării reciproc avantajoase în a- 
ceastă parte a continentului. Ne 
bucură apariția unor elemente pozi
tive, faptul că între țările din a- 
ceastă zonă se dezvoltă tot mai mult 
un spirit de conlucrare fructuoasă.

în continuare, ministrul român a a- 
rătat că țara noastră se ’ pronunță 
pentru stingerea focarelor de război 
și tensiune care pun în primejdie li
niștea și pacea mondială, pentru 
încetarea imediată a agresiunii a- 
mericane în Vietnam și din alte țări 
din Indochina, pentru 
pe calea tratativelor 
din Orientul Apropiat.

Ministrul Corneliu 
toastat pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării româno- 
iugoslave, pentru noi succese în edi
ficarea socialismului în Iugoslavia, 
în sănătatea președintelui Iosip 
Broz Tito, a premierului Mitia Ri- 
bicici, a secretarului de stat pentru 
afacerile externe, Mirko Tepavaț, și 
a colaboratorilor săi care îl înso
țesc în vizita în țara noastră.

Răspunzînd, secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț, după ce a mulțumit pen
tru primirea caldă și ospitalitatea 
cu care oaspeții slnt înconjurați, a 
vorbit despre întărirea prieteniei și 
colaborării reciproc avantajoase din
tre țările și popoarele român și iu
goslave, subliniind că acestea sînt 
inspirate de întîlnirile și convorbi
rile dintre tovarășii Iosip Broz Tito 
șt Nicolae Ceaușescu. Popoarele ce
lor două țări ale noastre, a spus 
oaspetele, au astăzi aceleași nă
zuințe — de a dezvolta o colaborare 
reciprocă multilaterală și de a con
tribui activ la cauza apărării și în
tăririi păcii și securității, întemeiate 
pe principiile Cartei 
constata cu satisfacție că relațiile 
iugoslavo-române înregistrează un 
progres vădit și permanent în toate 
domeniile. în acest context, colabo
rarea economică și tehnico-științi- 
fică, îmbogățită prin cooperare și 
specializare, își obține adevărata 
însemnătate in relațiile țărilor noas
tre.

Cele două țări ale noastre, a re
marcat vorbitorul, au oprit și în
vins cu eforturi comune gigantice 
cursul Dunării la Porțile de Fier 
pentru a-1 pune în serviciul colabo
rării și prieteniei între România și 
Iugoslavia. Rezultatele pe care le 
obținem nu reprezintă doar succesul 
politicii de bunăvecinătate — ci și 
o dovadă vădită a justeței princi
piilor de colaborare, egală în drep
turi și reciproc utilă, pe baza res
pectării depline a independenței și 
suveranității fiecărei țări.

Referindu-se 
convorbirilor 
cursul zilei de 
un schimb de 
melor internaționale actuale și rele- 
vind că pe acest tărîm important e- 
xistă preocupări și năzuințe comune, 
secretarul de stat iugoslav a subli
niat că activitatea în direcția stabili
rii unei atmosfere de înțelegere, co
laborare multilaterală și a afirmării 
dreptului fiecărui popor la o viață 
liberă este astăzi mai importantă de- 
cit oricind.

Cursa înarmărilor, agresivitatea 
forțelor colonialiste și neocolonialiste, 
rastSmul, politica apartheidului, adîn- 
cirea disproporțiilor între țările dez
voltate și nedezvoltate reprezintă 
astfel de pericole care cer in mod 
imperativ angajarea deplină a tutu
ror țărilor, mari și mici, avînd ca 
bază de acțiune principiile Cartei 
O.N.U.

soluționarea 
a conflictului

Mănescu a

O.N.U. Pot

la faptul că în cadrul 
pe care le-a avut în 
marți, a fost făcut și 
păreri asupra proble-

izita în orașul Galați
i cursul după-amiezii, secretarul 
stat pentru afacerile externe al 
F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, 

ireună cu Iakșa Petrici, adjunct 
secretarului de stat, și celelalte 
toane oficiale iugoslave au făcut 

vizită în orașul Galați. Oaspeții au 
st însoțiți de Nicolae Ecobescu, ad- 
nct al ministrului afacerilor ex- 
-ne, Vasile Șandru, ambasadorul 
►mâniei la Belgrad, precum și de 

Njegovan, ambasadorul Iugosla- 
la București,
sosire, pe aeroportul orașului, 

renit în întimpinare prim-vice- 
idintele consiliului popular mu- 
al, Stan Alecu, și alte persoane 

g)le. De la aeroport, străbătind 
palele artere ale orașului, în 
spre Combinatul siderurgic, 

:li au luat cunoștință de trans- 
rile înnoitoare pe care Gala ți ui

le-a cunoscut în ultimii ani. La in
trarea pe marea platformă a siderur
giei românești, secretarul de stat 
Mirko Tepavaț și celelalte persoane 
oficiale iugoslave și române au fost 
întîmpinați de directorul general al 
combinatului, Ion Potoceanu. In tim
pul vizitării combinatului oaspeții iu
goslavi s-au interesat de productivi
tatea și tehnicitatea utilajelor, de 
nivelul de automatizare și specializa
re a producției, de calificarea și con
dițiile de muncă ale muncitorilor și 
au asistat la elaborarea cîtorva șarje 
de benzi laminate.

Seara, prim-vicepreședintele con
siliului popular municipal a oferit, in 
cinstea secretarului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, un dineu, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

0 delegație a Partidului 
Socialist Italian a sosit 

în Capitală
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului So
cialist Italian, condusă de tovarășul 
Luciano De Pascal is, membru al Di
recțiunii P.S.I., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Antonio Landolfi și Pietro Lezzi, 
membri ai Direcțiunii P.S.I., și Ales
sandro Fabri, membru al C.C. al 
P.S.I., șef al Secției administrative 
a C.C. al P.S.I.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinață de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
zidiului Permanent, secretar 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, 
bru al Comitetului Executiv 
al P.C.R., loan Cîrcei. membru al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

al Pre- 
al C.C. 

ment
al C.C.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale de colaborare

economică dintre România
și R. D Germană

Plecarea unei delegații 
guvernamentale române 

in unele țări africane
O delegație guvernamentală roma

nă, condusă de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Ion Pățan, a ple
cat marți dimineața într-o vizită 
oficială în Republica Populară Con
go, Republica Democratică Congo, 
Republica Federală Nigeria și Repu
blica Islamică Mauritania.

Din delegație fac parte Vasile 
Ră-uță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini, Gheorghe Lazăr, ad
junct al ministrului industriei lem
nului, precum și experți din unele 
ministere economice.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Petru Burlacu. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, de reprezentanți ai conducerii 
unor ministere economice.

Au fost de față Georges-Bangeoth 
Bandzouzy, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Populare 
Congo, și Jacques Benkutsu, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re-

publicii Democratice Congo, precum 
și membri ai celor două ambasade.

înainte de plecare, conducătorul 
delegației, Ion Pățan, a declarat re
dactorului „Agerpres", Mircea Bum
bac :

Delegația guvernamentală română 
va duce în țările pe care urmează 
să le viziteze un sincer mesaj de 
prietenie. Poporul român nutrește o 
mare simpatie și admirație față de 
popoarele continentului african, față 
de lupta lor pentru independență și 
suveranitate națională, manifestin- 
du-și dorința de a iărgi și diversi
fica cooperarea și colaborarea in in
teresul statelor noastre și al păcii 
generate.

Delegația română va examina îm
preună cu reprezentanții guvernelor 
țărilor pe care le vizitează posibi
litățile existente pentru consolidarea 
acestei prietenii, pentru concretizarea 
și impulsionarea acțiunilor și obiec
tivelor pe care le-am început p» ' 
linie economică în vederea extinde
rii relațiilor multilaterale dintre ță
rile noastre.

Cronica zilei

Procesele de destindere și colabo
rare înregistrate in Europa, a spus el, 
au devenit deja parte componentă a 
voinței și dispoziției popoarelor eu
ropene și ele nu vor putea fi frînate. 
în aceasta vedem și garanția pentru 
depășirea greutăților actuale.

Pacea și securitatea în Europa, a 
spus vorbitorul, constituie necesitatea 
noastră indispensabilă. Confirmarea 
,,statu-quo‘‘-ului teritorial reprezintă 
o premisă indispensabilă și punctul 
de plecare al procesului de construi
re a păcii și securității în Europa. 
Prin aceasta, însă, problema nu este 
epuizată. Ea presupune și un sistem 
de angajamente ferme și de măsuri 
concrete, care vor da fiecărei țări 
garanții privind apărarea de perico
lul agresiunii sau de alte acte, cum 
ar fi întrebuințarea forței sau ame
nințarea cu forța și care vor asigura 
popoarelor din Europa o dezvoltare, 
pașnică, într-o atmosferă de destin
dere, înțelegere și colaborare.

Dintr-o astfel de colaborare reiese 
în mod logic și interesul nostru co
mun de transformare a Balcanilor 
într-o zdnâ de bună vecinătate, de 
colaborare egală în drepturi și de 
independență, pace și securitate.

Secretarul de stat, Mirko Tepavaț, 
a toastat pentru prosperitatea multi
laterală a Republicii Socialiste Ro
mânia. vecină și prietenă, in sănăta
tea secretarului general al Partidului 
Comunist Român și președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a mi
nistrului de externe, Corneliu Mă
nescu, pentru colaborarea multilate
rală între popoarele român și iugo
slave.

Marți au Început la Consiliul de 
Miniștri lucrările sesiunii a IV-a a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Delegația guvernamentală română 
este condusă de Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, iar delegația guvernamentală 
a R.D. Germane — de Kurt Fichtner, 
vicepreședinte 
niștri.

La lucrările 
prezentanți ai 
economice din

A fost prezent ambasadorul R. D. 
Germane la București. Hans Voss.

Sesiunea examinează un cerc larg 
de probleme privind dezvoltarea în

al Consiliului de Mi-

sesiunii participă re- 
unor organe centrale 
cele două țări.

continuare a relațiilor de colaborare 
și cooperare economică și tehnico- 
științsfică dintre cele două țări.

★
Cu prilejul lucrărilor sesiunii, vice

președintele Consiliului de Miniștri, 
Mihai Marinescu, a oferit marți un 
dineu în saloanele hotelului „Athenee 
Palace".

Au participat Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, precum și membrii 
celor două delegații guvernamentale.

Au fost prezenți Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, precum și Hans Voss, ambasado
rul R.D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

PRIMIRI LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

V

(Agerpres)

(Agerpres)

A PLECAT IN ITALIA
La 

Gava, 
lui și 
liene, 
Roma 
de loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Ministrul ro
mân va avea convorbiri cu persoane 
oficiale italiene cu privire la posibi
litățile de dezvoltare a cooperării in
dustriale și de lărgire a livrărilor re-

invitația senatorului Silvio 
ministrul industriei, comerțu- 

artizanatului al Republicii Ita- 
marți dimineața a plecat la 
o delegație română, condusă

ciproce de mașini, utilaje și instalații 
industriale și va purta tratative cu 
conducerile unor mari societăți de 
stat și intreprinderi industriale din 
Italia.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față adjuncți ai ministru
lui, precum și Maurizio Battaglini, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București.

(Agerpres)

Marți dimineață s-au deschis la 
București lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe a organismelor de stat 
pentru turism din țările balcanice, la 
care participă delegații din R.P. Bul
garia, Grecia, R.S.F. Iugoslavia. Ro
mânia șl Turcia.

Conferința a fost salutată. în ca
drul ședinței inaugurale, de minis
trul turismului. Ion Cosma, șeful de
legației române.

Partiicipanții la lucrări vor dezbate, 
timp de cinci zile, principalele pro
bleme legate de dezvoltarea și 
sificarea colaborării turistice 
giunea balcanică.

★
Tn cinstea partiicipanților la 

rință, ministrul turismului, Ion Cos- 
ma, a oferit o recepție.

diver- 
in re-

confe-

(Agerpres»
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ATLETISM FOTBAL

România —
Norvegia 120-92

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scînteii", Radu Apostol). — Ieri, la 
Constanța, reprezentativa masculină 
de atletism a României a- debutat in 
prima întrecere internațională a a- 
nului, întilnind reprezentativa Nor
vegiei. Concursul a cuprins 20 probe, 
majoritatea formînd-o cele obișnuite 
în întrecerile între țări. Atleții ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 120—92 puncte, cîștigînd 15 din 
probele disputate.

Iată citeva din principalele rezul
tate înregistrate : 100 m plat, Mun- 
teanu — 10” 4/10 ; 400 in plat : Puiu
— 47” 9/10 ; 1 500 m : Ovde (N) — 
3’47” 8/10 ; 3 000 m obstacole : Cefan
— 8’44” ; 110 m garduri : Suciu — 
14” ; greutate : Andersen (N) — 18.04 
m ; suliță : Ollson (N) — 73,60 m ; 
înălțime : Șerban — 2,06 m ; triplu 
salt : Corbu — 16,38 m ; prăjină : Piș- 
talu — 5,00 m.

După încheierea concursului. Vic
tor Firea, secretar general al Fede
rației române de atletism, ne-a de
clarat : întîlnirea cu echipa Norve
giei, întilnire devenită tradițională
— aceasta fiind a 7-a ediție de la 
Constanța — fără să fi avut o va
loare deosebita, constituie pentru 
atleții noștri un prilej de verificare, 
de cunoaștere a direcțiilor în care 
trebuie să acționăm pentru perfecțio
narea pregătirii lotului nostru repre
zentativ, în vederea 'campionatelor 
europene de la Helsinki.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM, DESFĂȘURAT LA 
VARȘOVIA, atleta Ludwika Sc- 
winska și-a corectat recordul națio
nal in proba de aruncarea greutății, 
realizing 17,58 m. tn proba similară 
masculină victoria a revenit cunoscu
tului atlet Kontar cu 20,18 m.

★
într-un concurs atletic, disputat la 

Gdansk, Lubiejcwski a aruncat cio
canul la 69,52 m (record polonez).

LA WAIBLINGEN (R.F. a Germa
niei), cunoscutul campion Wolfgang 
Nordwig (R.D. Germană) a ciștigat 
proba de săritură cu prăjina cu exce
lenta performantă de 5.46 m. Pe locu
rile următoare s-au clasat sportivii 
vest-germani Schipprowski — 5,40 m, 
H. Engel — 5,21 m și R. Anders — 
5,20 m.

ECHIPA MONDIALA PENTRU 
DE LA MOSCOVA

Dumitrache- centru înaintaș
Federația unională de fotbal a a- 

nunțat oficial echipa mondială care 
va intîlni la 27 mai formația Dinamo 
Moscova în meciul organizat în onoa
rea retragerii din activitatea compe- 
tițională a celebrului portar Lev 
Iasin. Iată lotul fotbaliștilor invitați : 
portari Mazurkievicz (Uruguay). 
Viktor (Cehoslovacia) ; fundași Djor-

★

PESTE 25 000 DE SPECTATORI 
AU URMĂRIT LA DUBLIN meciul 
dintre selecționatele Italiei și Irlan
dei, disputat in cadrul campionatului 
european de fotbal. La capătul unui 
joc in care au acționat în special pe 
contraatac, fotbaliștii italieni au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1). 
Golurile învingătorilor au fost în
scrise de Boninsegna (min. 15) și

MECIUL

kaeff (Franța), 
Schultz (R.F. a 
(Mexic), Facchetti 
Beckenbauer (R.F.

Meszei (Ungaria), 
Germaniei), Pena 
(Italia) ; mijlocași: 

a Germaniei), 
Kuna (Cehoslovacia), Bonev (Bulga
ria); atacanți : Lubansky (Polonia). 
Mfiller (R.F. a Germaniei), Jckov 
(Bulgaria). Dumitrache (România) și 
Geaici (Iugoslavia).

★

Prati (min. 60”). Pentru gazde a mar
cat Conway în minutul 23.

Arbitrul vest-german G. Schulen
burg a condus următoarele formații : 
Italia : Zoff — Burgnich. Facchetti, 
Bertini, Rosato, Cera, Prati, Mazzola, 
Boninsegna, De Siști, Corso 1 Irlan
da : Kelly — Kdnnear, Mulligan, 
Byrne, Dunne. Dunphy, Giles. Rod
gers, Conway. Givens. Heighway.

Marți, 11 mai a.c., Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit în audiență pe Abdelmajid 
Chaker, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Tunisiene in Republica Socia
listă România.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe a primit pe Wolde Yohannes 
Silita, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acredi
tare în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Etiopiei 
în Republica Socialistă România,

★
Printr-o telegramă adresată minis

trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe 
al Israelului, Abba Eban, mulțumeș
te pentru felicitările și urările ce 
i-au fost adresate cu ocazia zilei 
naționale a tării sale.

★
Marți a sosit în Capitală o delega

ție a Ministerului Sănătății al R. P. 
Ungare, condusă de Bela Tdth, ad
junct al ministrului, care va face o 
vizită în țara noastră.

Oaspeții vor avea întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Sănătății, în vederea semnării planu
lui de colaborare între cele două mi
nistere pe anii 1971—1972 și vor vizita 
diferite unități medico-sanitare.

★
Marți a părăsit Capitala delegația 

Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, condusă de prof, univ. 
Tudor Ionescu, președintele comite
tului. care va participa la lucrările 
adunării Consiliului Mondial al Pă
cii ce vor avea loc la Budapesta in
tre 13—16 mai.

★
Consilierul Ambasadei R.D. Ger

mane la București, Willy Hoffmann, 
a oferit, marți după-amiază, un coc
teil în saloanele ambasadei, cu pri
lejul vizitei pe care o întreprinde în 
țara noastră Gunter Klein, adjunct

al ministrului culturii din R.D. Ger
mană.

Au luat parte Ion Brad, prim- 
vieepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mihnea 
Gheorghiu, 
institutului român pentru 
culturale cu străinătatea, i 
superiori din Ministerul 
Externe, oameni de artă

★
Marți, la amiază, a sosit tn Capi

tală, dl. E. Kalkkinen, directorul Di
viziei mixte F.A.O.—C.E.E. a păduri
lor, care face o vizită de lucru în 
țara noastră, în cadrul programului 
de contacte cu administrațiile națio
nale ale fondurilor forestiere din Eu
ropa. Oaspetele va avea întrevederi 
cu Filip Tomulescu, șeful Departa
mentului silviculturii, președintele 
Comisiei europene a pădurilor.

★
La Complexul expozițional din 

Piața Scînteii, unde este deschisă Ex
poziția de utilaje, unelte, aparataje șl 
dispozitive fabricate de unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Industriale, 
a avut loc, marți la amiază, o con
ferință de presă cu tema „Autoutila- 
rea, mijloc de promovare a progresu
lui tehnic".

In timpul dialogului pe această 
temă, ministrul construcțiilor indus
triale, Matei Ghigiu, i-a informat pe 
participanți — redactori ai presei 
centrale și ai unor publicații econo
mice și tehnice de specialitate —des
pre realizările unităților ministerului 
pe linia autoutilării, despre obiecti
vele pe care acestea și le-au propui 
pentru viitor.

Artă, 
prim-vicepreședinte al 

i relațiile 
funcționari 
Afacerilor 

și cultură.

(Agerpres)
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18,00 Deschiderea emisiunii. Uni- 

versal-șotron — enciclopedie 
pentru copii. Din întrebările 
sosite la redacție : Cum ara
tă un pasaj subteran ? De 
unde vine denumirea Parcu
lui Cișmlglu ? Ce este ento
mologia 1 Ce slnt termitele ? 
Cînd a fost inventat ceasul ? 
Cum se împfilază păsările și 
animalele ?

18,30 Economie, știință, conducere. 
Cuni funcționează mecanis
mul gestiunii ? — anchetă TV. 
Puncte de vedere ale colec
tivelor de conducere din în
treprinderi șl centrale indus
triale in legătură cu aplicarea 
roilor principii de gestiune 
economică.
Moment folcloric. Cîntece și 
jocuri din Țara de Sus • Po
lobocul bătrînesc de ia Bilca 
• Trilișești din Humor. 
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri.

19,00

19.10
19,20
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Telecinemateca : „Podul 

terloo". Cu Vivian Leigh. Ro
bert Taylor. Regia : Melvyn 
Le Roy. Filmul, aparțlnînd 
antologiei celei de-a 7-a arte, 
este o melodramă celebră. 
Premieră pe țară. Prezintă : 
Silvian losifescu.
Cadran internațional. 
Capodoperele muzicii : Sere
nada ,,Haffner" în Re major 
K. V. 250 de Mozart (frag
mente). Interpretează orches
tra Filarmonicii „George 
Enescu". Dirijor: Carlo
Zecchi.
Telejurnalul de noapte.

22,00
22,30

32,50

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MANAGERII AMERICANI AU A- 

NUNȚAT CA VOR PROPUNE CAM
PIONULUI MONDIAL DE BOX LA 
CAT. MIJLOCIE, ARGENTINE A- 
NUL CARLOS MONZON, să-și pună 
titiul în joc in fața americanului de 
culoare Emile Griffith, care a deținut 
centura acum 4 ani. Monzon a decla
rat că este foarte posibil să susțină 
meciul în compania lui Griffith, însă 
partida ar urma să se dispute pe rin
gul arenei „Luna Park" din Buenos 
Aires. ArgenKneanul motivează acest 
lucru deoarece pinâ acum și-a pus 
titlul în ioc boxînd la Roma și Monte 
Carlo, în compania lui Benvenuti.

Boxerul italian Nine Benvenuti. 
care a pierdut prin abandon acum 
citeva zile meciul cu Monzon, a de
clarat intr-un interviu televizat că 
se retrage din activitatea competiție- 
nală.

FEDERAȚIA IRLANDEZA DE 
BOX a anunțat oficial că la campio
natele europene de la Madrid (11—19 
iunie) va deplasa o echipă alcătuită 
din 6 pugiliști : McLughlin (muscă). 
Dowling (cocoș), McCarthy (pană),

Wa-

Nash (ușoară), Hendricke (semimij 
locie) și Doherty (mijlocie mică).

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE C AL ARIE DE LA ROMA s-a în
cheiat cu o probă de obstacole in 
care victoria a revenit cunoscutului 
campion italian Raimondo d’Inzeo. El 
a concurat pe calul „Bellevue" și a 
fost cronometrat cu timpul de 65’’5/10. 
Pe locul secund s-a clasat englezul 
David Broome pe „Manhattan" — 
68”8/10, urmat de belgianul Jean 
Damman pe Vasco da Gama" — 
69’’9/10.

LA TEHERAN se desfășoară 
prezent un turneu internațional 
tenis „open" la care partioipă jucători 
de valoare din mai multe țări ale 
lumii.

Tn ,.16-mile" de finală ale probei 
de simplu bărbați, tînârul jucător 
australian John Alexander a obținut 
o victorie de prestigiu cu 6—2, 6--2 
în fața cunoscutului tenisman profe
sionist iugoslav Nikola Pilici. Ameri
canul Dennis Ralston l-a 
6—2. 7—5 pe australianul 
iar neozeelandezul Brian

în 
de

întrecut cu 
Phil Dent. 
Fairlie l-a

(

eliminat cu 7—6, 7—6 pe australianul 
Dick Crealy. Alte rezultate : Riessen 
(S.U.A.) — Stolle (Australia) 6—4, 
7—5 ; Bowrey (Australia) — Lutz 
(S.U.A.) 2—6, 7—5, 6—4.

ȘAH : Turneul interzonal 
teniinin

După disputarea a trei tunde și a 
unor partide întrerupte, în turneul 
interzonal teniinin de șah de la 
Ohrid conduce maestru sovietica 
Nana Aleksandria cu 3 puncte, ur
mată de Natalia Konopleva (U.R.S.S.)
— 2,5 puncte, Elisabeta Folihroniade 
(România), Maria lvanka (Ungaria) 
și Valentina Kozlovskaia (U.R.S.S.)
— cu cite 2 puncte, Milunka Lazare- 
vici (Iugoslavia) — 1,5 puncte (1), 
Gertrude Baumstark (România) și 
Tereza Stadler (Iugoslavia) — 1,5 
puncte etc.

în partida întreruptă din prima 
rundă Elisabeta Polihroniade a în
vins-o pe Elena Rubțova (U.R.S.S.). 
iar în cea din runda a 2-a a remizat 
cu Milunka Lazarevioi. Gertrude 
Baumstark a obținut o frumoasă vic
torie în runda a 3-a, cîștigînd parti
da cu Valentina Kozlovskaia.

In ziua de 10 mai a.c. a încetat 
din viată tovarășul VLADIMIR 
LAZĂR, vechi militant al mișcării 
muncitorești și revoluționare din 
România, membru al Partidului Co
munist Român din anul 1925.

Născut la 14 octombrie 1906, în 
comuna Blăjești, județul Bacău. 
Vladimir Lazăr a devenit la virsta 
de 19 ani membru al Uniunii Tine
retului Comunist, luind parte activă 
la acțiunile de luptă ale tineretului 
revoluționar din țara noastră con
duse de Partidul Comunist Romă*. 
Tn anii grei ai ilegalității a partici
pat la activitatea desfășurată de 
partidul nostru împotriva asupririi 
burgheze, a terorii și fascismului, 
a activat pe linia Ajutorului Roșu.

După 23 August 1944, Vladimir 
Lazăr a îndeplinit funcții de răs
pundere in aparatul de stat și în 
cadrul cooperației meșteșugărești.

Pentru meritele sale în activita
tea revoluționară și în opera de 
edificare a socialismului, a fost de
corat cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Amintirea sa va famine mereu 
vie in inimile celor care l-au cu
noscut, au luptat și muncit alături 
de el.

UNIUNEA CENTRALA 
A COOPERATIVELOR 

MEȘTEȘUGĂREȘTI

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
defunctului va fi depus miercuri, 12 
mai a.c., ora 9,00, in sala de mar
mură a crematoriului „Cenușa1*. 
Incinerarea va avea loc in aceeași zi 
la ora 13.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut - 

frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în Crișana, Banat, Oltenia șj 
Muntenia. Vintul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 15 grade la Sulina și 26 
de grade la Secuieni și Oradea. în 
București : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntui a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a atins 
24 de grade.

Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 
mai. în țară : Vreme în general fru
moasă și călduroasă, cu cerul variabil. 
Tnnorări mai accentuate se vor semna
la în a doua parte a intervalului in 
sud-vestul țării, unde vor cădea ploi 
slabe locale. In rest — ploi izolate. 
Vînt potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele intre 
18 și 28 de grade. In București : Vreme 
în general frumoasă și călduroasă, cu 
cer variabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

NR. 19 DIN 9 MAI 1971

CATEGORIA I : (13 rezultate) 74,10 
variante a 1 804 tei

CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 
1 669,15 variante a 96 lei

CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultata) 
12 358,50 variante a 20 lei.
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Mesaje de salut adresate partidului nostru viața internațională

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNStimați tovarăși,Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a întemeierii partidului dv. vă transmitem felicitările noastre cele mai sincere.Este cunoscută influența pe care a avut-o Revoluția Socialistă din Octombrie, condusă de marele Lenin, asupra mișcării muncitorești din România, ca și din lumea întreagă. In țara voastră, aceasta a contribuit, încă în 1918, la definirea forțelor interne, care au adoptat pozițiile revoluționare formulate în „declarațiile de principii'*, și care, împotriva curentelor reformiste, postulau necesitatea de a instaura dictatura proletariatului. Declarația menționată a fost baza dezbaterilor ideologice care au culminat, la 8 mai 1921, cu transformarea partidului socialist în partid comunist.Au trecut 50 de ani de atunci și dezvoltarea istorică demonstrează uriașele schimbări produse în lume, operă esențială a partidelor comuniste in fruntea popoarelor lor, adevărul de necontestat al marxism-leninismului.Evenimentul pe care dumneavoastră îl sărbătoriți vă găsește în plină construcție a societății socialiste, cu importante progrese în economie și în nivelul material și cultural al poporului.Cu ocazia celui de-al XX-lea Congres al partidului nostru, delegația P.C.R. a înfățișat succesele voastre și a luat, totodată, contact cu realitățile din țara noastră și cu activitatea comuniștilor uruguayeni.Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări, vă dorim succese și mai mari și vă reafirmăm frăția noastră, bazată pe principiile internaționalismului proletar.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Uruguay,

RODNEY ARISMENDI
Prim-secretar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, am plăcerea să vă transmit din inimă, în numele Uniunii Socialiste Arabe, cele mai sincere felicitări.Cei 50 de ani care au trecut de la înființarea Partidului Comunist Român, succesele obținute în această perioadă în conducerea statului român pe calea socialismului, pentru binele maselor muncitoare, constituie cea mai elocventă dovadă că principiile socialismului reprezintă singura cale spre înfăptuirea fericirii popoarelor.Poporul Republicii Arabe Unite este încredințat, ca și poporul român, că socialismul este opțiunea sa decisivă spre progres și pace, însă forțele imperialiste și sioniste i se opun și, prin agresiune, acționează pentru împiedicarea acestui proces.Poporul nostru este convins că prin lupta continuă, avînd sprijinul forțelor devotate și prietene ale socialismului, va putea să se opună agresiunii imperialist- sioniste și să-și continue drumul spre socialism și pace.

ABDEL MOHSEN ABOUL NOUR

Secretar general
al Uniunii Socialiste Arabe

CONFERINȚA ANTIMONOPOLISTÂ MONDIALĂ
7

A SINDICATELOR MUNCITORILOR
DIN INDUSTRIA PETROLIERĂ

BERLIN 11 — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : In zi
lele de 10 și 11 mai, la Leuna 
(R.D.G.) a avut loc Conferința anti- 
monopolistă mondială a sindicatelor 
muncitorilor din industria petrolieră. 
Conferința a fost convocată la ini
țiativa Uniunii internaționale a sin
dicatelor din chimie, petrol și sin 
milare. a Comitetului permanent an
timonopolist al sindicatelor din pe
trol din țările regiunii Mării Negre. 
Mării Mediterane și Orientului A- 
propiat, a Federației Sindicale ‘ Arabe

U. R. S. S.

a petrolului și a Asociației sindical» 
petroliere latino-americane. Ea a fă
cut o trecere in revistă a probleme
lor lucrătorilor din industriile petro
liere respective. La lucrurile sale au 
participat delegați și reprezentanți a 
peste 50 de organizații sindicale din 
43 de țări producătoare de petrol, 
printre care și o delegație a Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile in
dustriei de petrol, chimie și gaz me
tan din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de președintele uniunii, 
Ion Istrate.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului secretar general
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,Partidul Comunist din Norvegia vă transmite cele mai cordiale salutări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării partidului dv.Partidul Comunist Român, port-stindardul glorioaselor tradiții ale istoriei poporului român, conduce, în prezent, societatea socialistă care se dezvoltă într-un ritm impresionant.Partidul dumneavoastră desfășoară o imensă muncă pentru atragerea întregului popor la o activitate creatoare în vederea lărgirii constante a influenței acestuia în toate domeniile construcției socialiste.Partidul Comunist Român apără cu fermitate principiile socialiste ale egalității, suveranității și neamestecului în treburile interne, iuptînd, pe baza internaționalismului proletar, pentru întărirea coeziunii și unității tuturor partidelor comuniste și muncitorești.Felicităm Partidul Comunist Român pentru mărețele realizări obținute și vă exprimăm recunoștința pentru că partidul dv. se menține cu consecvență pe principiile socialiste fundamentale. Apreciem foarte mult relațiile de strînsă prietenie dintre cele două partide ale noastre.Trăiască Partidul Comunist Român !

In numele Comitetului Central 
al Partiduluj Comunist din Norvegia, 

REIDAR LARSEN
Președinte

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Vă rugăm să primiți din partea noastră cele mai calde felicitări în cei de-al 50-lea an de la înființarea partidului dv.Sîntem deosebit de fericiți că acest eveniment poate fi sărbătorit într-o Românie socialistă.Istoria partidului dv. este o istorie a luptei înverșunate, a sacrificiului de sine și a eroismului.Mulți dintre cei mai buni tovarăși de-ai dumneavoastră și-au dat viața în închisorile fasciste, pentru cauza socialismului.Cu 50 de ani în urmă, în luna mai, poporul nostru era angajat în lupta militară pentru dobîndirea independenței noastre de sub imperialismul britanic. Lupta noastră încă nu s-a terminat.Poporul român a fost în sfîrșit eliberat de sub fascism cu peste 26 de ani în urmă, printr-o luptă dusă de toate forțele patriotice conduse de partidul comunist, care au luptat alături de Armata sovietică.De atunci, țara dumneavoastră s-a transformat într-o națiune industrială modernă, în care roadele avuției produse- se împart și constituie bucuria întregului dv. popor muncitor. Aceasta a fost posibil numai datorită conducerii și îndrumării de către partidul dv., precum și devotamentului acestuia față de principiile marxism-leninismului, îmbinate cu tradițiile naționale ale poporului dv.Vă dorim numai succese în procesul înaintării pe drumul socialismului și comunismului.
COMITETUL NAȚIONAL EXECUTIV

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN IRLANDA

0 hotărîre privind ameliorarea 
și valorificarea suprafețelor agricole

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat hotărirea „cu privire la mă
surile pentru dezvoltarea continuă a 
ameliorării suprafețelor și valorifi
carea lor agricolă în anii 1971—1975". 
După ce relevă amploarea lucrărilor 
de acest gen, fapt care a dus la 
sporirea recoltelor globale de cerea
le. bumbac, legume și alte produse 
agricole pe suprafețele ameliorate, 
se constată că „ritmul lucrărilor de 
ameliorări nu corespunde totuși ce
rințelor actuale, iar în folosirea su
prafețelor irigate și desecate există 
lipsuri serioase". Potrivit hotărîrii, 
în anii 1971—1975 urmează să se asi
gure, pe seama investițiilor capi
tale de stat, introducerea în exploa
tare a unor noi suprafețe irigate de 
3 000 000 ha. construirea unor siste
me de ameliorări în zonele de su- 
praumiditate pe o suprafață de 
5 000 000 ha, dintre care, cu drenaj 
acoperit 3 000 000 ha, precum și efec
tuarea unor lucrări tehnice pe su
prafețele care nu necesită desecare, 
insumînd 9,5 milioane de ha. Se 
prevede ca in anul 1975, producția 
de cereale pe pămînturile irigate să 
ajungă la 10 000 000—12 000 000 tone 
(inclusiv orez).

Pentru a se asigura îndeplinirea 
programului de îmbunătățiri funcia
re țn anii 1971—1975 vor fi realizate 
investiții capitale de stat insumînd

26 600 000 000 ruble. Pentru efectuarea 
lucrărilor funciare menționate, se 
prevede dislocarea unui pumăr de 
37 500 de excavatoare, 38 000 de 
buldozere. 26 000 de screpere și alte 
mijloace tehnice.

ÎN lEGĂTURĂ CU APLICAREA
AMENDAMENTELOR
IA CONSTITUȚIA 

R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 11 (Agerpres). — Co

misia comună a vecelor Skupștinei 
Federale pentru problemele consti
tuționale, întrunită marți la Belgrad, 
a acceptat in principiu proiectul legii 
constituționale cu privire la aplica
rea amendamentelor la Constituția 
R.S.F. Iugoslavia. El urmează să fie 
înaintat de comisie, spre examinare, 
Vecei Popoarelor, menționează agen
ția Taniug.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNSaiutăm semicentenarul creării Partidului Comunist Român, conducătorul «lașei muncitoare și al poporului român care construiesc socialismul.Reafirmăm solidaritatea noastră antiimperialistă pentru unitatea mișcării Comuniste și muncitorești internaționale pe baza Consfătuirii din 1969.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ECUADOR

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a existenței partidului dv., 8 mai 1971, Comitetul Central al Partidului Comunist din Luxemburg vă adresează felicitări cordiale și salutul său frățesc.Comuniștii luxemburghezi cunosc marile merite Istorice pe care partidul dumneavoastră le-a obținut în cursul celor 50 de ani, in lupta împotriva fascismului, pentru eliberarea poporului român, pentru înfăptuirea socialismului. Ei’ se înclină în fața marilor sacrificii pe care comuniștii români le-au adus in această luptă și își exprimă admirația pentru succesele pe care le-au obținut oamenii muncii din România, sub conducerea partidului comunist, în construcția socialismului.Comuniștii luxemburghezi sînt conștienți totodată de marea însemnătate pe care o au succesele partidului dv. în construcția socialismului, pentru întărirea lagărului socialist, pentru întărirea pozițiilor clasei muncitoare internaționale, pentru asigurarea păcii în lume.în spiritul internaționalismului proletar, comuniștii luxemburghezi vor întări și pe mai departe legăturile frățești cu Partidul Comunist Român, pentru triumful marxism-leninismului care unește toate partidele comuniste.Trăiască a 50-a aniversare a Partidului Comunjst Român ’

D. URBANY
Președintele Partidului Comunist 

din Luxemburg

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu ocazia celei de-a 50-a aniversări, Uniunea Națională a Forțelor Populare din Maroc este fericită să adreseze Partidului Comunist Român salutul maselor populare marocane și să exprime întreaga lor solidaritate cu lupta justă dusă de dumneavoastră pentru pace, socialism și libertatePartidul nostru, angajat în Maroc într-o lungă și dură luptă pentru a grăbi eiiberarea și promovarea poporului marocan, este în măsură să aprecieze etapele decisive pe care dumneavoastră le-ați parcurs, grație combativității, curajului și clar- viziunii clasei muncitoare române.Lupta noastră ca și a dumneavoastră se integrează în activitatea generală dusă le muncitorimea progresistă din toate continentele și contribuie, în mod cert, la ransformarea profundă a raporturilor dintre oameni și popoare, făcîndu-le tot mai solidare în realizarea profundelor aspirații ale omului, indiferent de credință, rasă «au continentul de care aparține. 1în etapa actuală, lupta eroică pentru eliberare națională a poporului vietnamez, i popoarelor arabe din Orientul Mijlociu și în mod deosebit a poporului palestinean «uscită sentimente de profundă îngrijorare și de admirație și constituie una din preocupările noastre majore.Masele populare ale U.N.F.P. împărtășesc profund suferințele acestor popoare și trăiesc intens momentele glorioasei lor lupte, de al cărei sfîrșit victorios sîntem siguri.Poporul palestinean, victimă a mașinațiunilor colonialiste, aflat astăzi în împrejurări dificile de luptă pentru însăși existența sa. este în drept să aștepte de la progresiștii din lumea întreagă un sprijin mai eficace și o atitudine mai pozitivă. Acțiunea sa face parte integrantă din mișcarea revoluționară care cuprinde în prezent masele arabe ale Orientului Mijlociu și se situează în avangarda acestei lupte.Uniunea Națională a Forțelor Populare este fericită să vă reînnoiască, cu această ocazie, sentimentele de simpatie și de solidaritate ale maselor populare marocane, urîndu-vă deplin succes în aspirațiile și lupta dv. pentru progres, pace și libertate.

SECRETARIATUL GENERAL
al Uniunii Naționale

a Forțelor Populare din Maroc

Negocierile 

aderării Angliei
BRUXELLES 11 (Agerpres). — O 

nouă rundă de negocieri dintre repre
zentanții „celor șase“ și cei britanici 
a început marți la Bruxelles, în pro
blema aderării Marii Britanii la Piața 
comună. Participă miniștrii de exter
ne și' ai finanțelor din țările membre 
ale C.E.E., iar delegația britanică est>-

in problema 
la Piața comună

condusă de Geoffrey Rippon, minis
tru însărcinat cu problemele europene, 

înaintea începerii negocierilor cu 
partea britanică, miniștrii Pieței co
mune au avut în cursul dimineții o 
întrevedere consacrată examinării 
conjuncturii economice și politice de
terminate de actuala criză monetară 
i n teroccidentală.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român, Comitetul Național Executiv al Organizației Congresul Național African, în numele celor 18 milioane de oameni oprimați și luptători ai țării noastre, adresează salutul său militant Partidului Comunist Român, guvernului și poporului frate român.Sub conducerea gloriosului dv. partid, poporul român a luptat și a învins dușmanii săi interni și externi, inclusiv plaga brună a fascismului lui Hitler, iar după 23 August 1944 a obținut succese mărețe în dezvoltarea economică, socială și politică a României socialiste.Desigur, dragi tovarăși, aceștia au fost anii unor realizări mărețe, a căror semnificație internațională a fost aceea de a consolida sistemul mondial socialist, conducătorul forțelor revoluționare de pe întregul glob, care sînt angajate în mod irevocabil în lupta pentru distrugerea imperialismului, reacțiunii și războiului.Poporul oprimat al Africii de Sud are toate motivele să se bucure, alături de poporul frate român, cu prilejul fericitei ocazii a sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări a partidului dv.în decursul luptei noastre eroice împotriva agresiunii fasciste a minorității albe din țara noastră, organizația noastră s-a inspirat și s-a bucurat de sprijinul și de solidaritatea Partidului Comunist Român și a poporului român. Aceasta a făcut ca popoarele noastre să fie apropiate și sîntem convinși că în viitor vom fi martorii înfloririi în continuare a acestei prietenii militante și a solidarității dintre popoarele noastre.Cu acest prilej, dorim partidului dv. mai multe și mai mari victorii în lupta pentru progresul economic și social al poporului român. Aceasta constituie contribuția pe mai departe a poporului român la capacitatea de apărare a comunității țărilor socialiste care reprezintă baza forțelor revoluționare ale secolului nostru in lupta împotriva imperialismului, împotriva exploatării omului de către om, pentru apărarea păcii și progresului omenirii.

ALFRED NZO
Secretar general 

al Organizației Congresul Național 
African (Africa de Sud)

SECRETARULUI GENERAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCUIn numele Partidului Socialist Populai’ din Danemarca, doresc să exprim partidului dumneavoastră cele mai călduroase felicitări la a 50-a lui aniversare. Sperăm că relațiile strînse, deja existente între partidele noastre, vor continua și se vor dezvolta pe mai departe.
Pentru Partidul Socialist Popular 

din Danemarca.

SIGURD OMANN
Președinte

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul celei de-a 50-a aniversări vă adresăm salutări și urăm succes Partidului Comunist Român pentru cauza noastră comună — pacea și socialismul.
.• BIROUL NAȚIONAL AL PARTIDULUI

CONGRESUL PENTRU INDEPENDENȚA 
MADAGASCARULUI A.K.F.M.
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O știre inserată la 
loc discret intr-un nu
măr recent al ziarului 
„New York Times" a 
suscitat viu interes în 
țările latino-america
ne. Este vorba de 
perspectiva lichidării 
așa-numitului „coman
dament sudic" al 
S.U.A., avînd sediul 
în zona Canalului Pa
nama. Două lucruri a- 
trag atenția : faptul 
că. deși ar avea im
plicații importante in 
cazul confirmării, ști
rea a fost 
camuflată în 
sul ziarului, 
de altă parte, 
cide cu reluarea nego
cierilor intre Statele 
Unite și Panama in 
jurul unui nou acord 

a canalului 
acestuia.
indicii că 
deocamdată

oarecum 
cuprin- 
iar ,pe 

ea coin-

sale externe. De a- 
tunci fricțiunile dintre 
Panama și S.U.A. con
tinuă să se multiplice 
și să se adincească.

Negocierea unui nou 
tratat asupra canalului 
a rămas pendinte din 
octombrie 1968. cind 
autoritățile S.U.A. au 
oferit sporirea red?- 
vențelor de pe 
canalului 
vine încă 
— de la 6 
ne dolari 
cum și crearea 
comisii mixte de ad
ministrare a zonei ca-

urma 
(ceea ce re- 
foarte puțin 
la 16 milida- 
pe an), pre- 

unei

de Joiosire 
și a zonei

Există 
intenția, 
prezumată, de a se li
chida comandamentul 
militar sudic, are le
gătură directă cu ne
cesitatea de a se ajun
ge la un nou acord a- 
supra canalului. Și nu 
poate fi omisă nicide
cum atitudinea tot 
mai fermă a actualu
lui guvern panamez 
in problema suverani
tății asupra canalului. 
Este semnificativ în 
acest sens faptul ca 
anul trecut, generalul 
Omar Torrijos, „omul 
forte" din Panama, a 
cerut restituirea bazei 
aeriene nord-america- 
ne de la Rio Hato, re- 
fuzind să prelungească 
acordul expirat. In a- 
celași timp, 
Panama a 
principiul 
suveranității 
la 200 de mile (pro
blemă viu disputată 
intre S.U.A. și țările 
latino-americane), re- 
levind o independență 
crescindă politicii

CORESPONDENTA 
DIN RIO 

DE JANEIRO 
DE LA V. OROS

Republica 
aderat la 
extinderii 
maritime

naiului, . cu partici
parea minoritară a 
statului Panama. A- 
ceste așa-numite con
cesii au fost inter
pretate ca vizînd, in 
fapt, perpetuarea do
minației nord-ameri- 
cane asupra canalului 
și a zonei sale. Actua
lul guvern panamez 
consideră oferta ca in
acceptabilă.

Pentru unii comen
tatori, versiunea lichi
dării „comandamentu
lui sudic" ar putea fi, 
de aceea, o manevră 
menită să facă mai 
maleabilă poziția par
tenerilor panamezi in 
preajma negocierilor 
de la Washington. A- 
ceastâ poziție a fost 
reafirmată de cei doi 
reprezentanți pana
mezi la aceste nego
cieri — Carlos Lopez 
Guevara, fost minis
tru de externe, și Fer
nando Manfredo, fost 
ministru al industriei, 
care intr-o scrisoare

adresată actualului mi
nistru de externe 
Republicii
Juan Tack, _____ _
„Vom da glas cu toată 
claritatea sentimentu
lui național rezumat 
în lozinca : „Panama 
— o singură națiune, 
un singur steag de 
la o frontieră la alta". 
Intre altele, se știe că 
panamezii 
accepte, 
renovării 
„tranzitul 
trupelor 
cane pe 
namez.

Ecoul 
se explica prin aceea 
că implicațiile Strate
gice ale posibilei li
chidări a comanda
mentului sudic depă
șesc cadrul relațiilor 
bilaterale, dat fiind că 
este vorba de nucleul 
cel mai 
prezenței militare 
S.U.A. in America La
tină. Pe lingă multe 
altele, in zona canalu
lui funcționează o a- 
cademie militară spe
cială, care pregătește 
ofițeri latino - ameri
cani, detaliu vital in 
schema de standardi
zare militară a conti
nentului. Depind apoi 
de comandamentul su
dic citeva sute de con
silieri militari ai Sta
telor Unite, distribuiți 
în 17 țări latino-ame
ricane. Sint tot atitea 
motive ca versiunea 
lichidării nucleului mi
litar din zona Canalu
lui Panama să trezeas
că serioase îndoieli. Cu 
toate acestea, unii ob
servatori înclină să o 
socotească plauzibilă 
în lumina noilor cu
rente de opinie, de a- 
părare a suveranității, 
a intereselor naționale 
majore ale popoarelor 
latino-americane, ce se 
afirmă tot mai catego
ric pe continent.

al 
Panama, 
declară :

refuză să 
in vederea 

acordului, 
liber" al 

nord-ameri- 
teritoriul pa-

știrii amintite

marcant al
a
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viața internațională
Glorioșu[ jubileu 

a[ Partidului Comunist Roman 
AMPLU REFLECTAT 

In presa de peste hotare
Ziarele, marile agenții de' presă, posturile de radio și 

televiziune din numeroase țări ale lumii au consacrat am
ple spații manifestărilor prilejuite de gloriosul semicente
nar al Partidului Comunist Român, expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea solemnă din capitala pa
triei noastre. Au fost evocate mărețele tradiții revoluțio
nare de luptă pentru eliberarea socială și națională a po
porului român, prezentate pe larg succesele dobindite de

poporul nostru, sub conducerea partidului. In edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, evidențiate 
principiile și activitățile de politică externă ale României 
socialiste consacrate intereselor poporului, cauzei socialis
mului și păcii In lume, au fost reliefate rolul și locul 
P.C.R. ca detașament activ al marii armate revoluționare 
internaționale.

După cum s-a mai anunțat, In aju
nul marii sărbători, ziarul „PRAV
DA", organ al C.C. al P.C.U.S., a pu
blicat articolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, intitulat „Cinci de
cenii de luptă în slujba intereselor 
poporului muncitor, cauzei socialis
mului".

Și alte ziare sovietice au marcat 
semicentenarul partidului nostru prin 
articole care relevă drumul de luptă 
al comuniștilor români, realizările 
obținute de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, în toate domeniile 
de activitate. „De la eliberarea Româ
niei a trecut ceva mai mult de un 
sfert de secol, scrie „KRASNAIA 
ZVEZDA". Dar nici o altă perioadă 
din istoria multiseculară a poporului 
român nu a avut atîtea semnificații 
In ce privește importanța transformă
rilor istorice. Realizările poporului 
român — sub conducerea P.C.R. — în 
domeniile social și cultural sînt 
uriașe.

Ziarul „ZERI I POPULLIT", orga
nul C.C. al Partidufui Muncii din 
Albania, subliniază, într-un arti
col redacțional: „Comuniștii alba
nezi, întregul nostru popor se 
bucură sincer de victoriile repurtate 
de poporul român și îi urează suc
ces în lupta pentru construirea so
cialistă a țării. Legăturile de prie
tenie dintre poporul albanez și po
porul român sînt foarte vechi. Ele 
au căpătat o semnificație nouă cînd 
cele două popoare ale noastre au 
răsturnat regimurile de asuprire din 
trecut, au luat puterea în mîinile 
lor și au pășit pe calea construcției 
socialiste".

„Partidul Comunist Român este 
în fruntea societății moderne româ
nești", scrie ziarul cehoslovac „SVO- 
BODNE SLOVO". „P.C.R. a impri
mat trăsături caracteristice noii în
fățișări a țării, atît de greu încer
cată in trecut, care s-a transformat 
acum radical și se află în pragul 
unor perspective de nebănuit". La 
rîndul său, „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE" scrie că făurirea Partidului 
Comunist Român reprezintă un mo
ment istoric nu numai în viața so
cietății românești, dar și pe plan 
internațional. Ziarul subliniază pres
tigiul de care se bucură România în 
viața internațională și Partidul Co
munist Român printre partidele 
comuniste și muncitorești. Dacă 
vorbim despre prestigiul P.C.R., 
scrie ziarul, exprimăm o realitate 
exactă, obiectivă. „Lidova De- 
mokracie" amintește că România se 
numără printre prietenii apropiați 
ai Cehoslovaciei. în continuare, zia
rul arată că „succesele poporului 
român sînt un rezultat al politicii 
marxist-leniniste a P.C.R., care îm
pletește legile generale ale socia
lismului cu particularitățile națio
nale concret istorice și necesitățile 
țării. Politica internă și externă a 
României din ultimii ani reprezintă 
o dovadă convingătoare".»

într-un amplu articol consacrat ani
versării semicentenarului Partidului 
Comunist Român, semnat de prof. dr. 
Heinrich Gemkov, director adjunct al 
Institutului pentru marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.S.U.G., ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" sublinia
ză, printre altele, realizările obținute 
de poporul român în anii construc
ției socialiste și perspectivele pe care 
le deschide României noul cincinal. 
Cu bucurie și mulțumire, scrie în 
continuare „Neues Deutschland", ur
mărim cum Republica Socialistă 
România, alături de celelalte state 
socialiste, acționează pe arena inter
națională pentru recunoașterea inter
națională a R. D. Germane. Autorul 
articolului își exprimă convingerea 
că relațiile frățești dintre R. D. Ger-

★

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 11 
mai a avut loc la Moscova ceremonia 
deschiderii decadei cărții românești, 
organizată de comitetele de tipărituri 
de pe lingă Consiliile de Miniștri ale
U. R.S.S. și R.S.F.S.R., în cinstea se
micentenarului Partidului Comunist 
Român. La adunarea festivă care a 
avut loc cu acest prilej au participat 
G. M. Martirosian, vicepreședinte al 
Comitetului pentru tipărituri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S S.,
V. K. Grudinin, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru tipărituri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R.S.F.S.R., reprezentanți ai conduce
rii centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română, scriitori, reprezen
tanți ai unor importante edi
turi din capitala sovietică. Au 
fost prezenți Ion Ciubotaru, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Moscova, și membri ai amba
sadei române. Au luat cuvîntul G. M. 
Martirosian, Anna Țukanova, prim- 
vicepreședinte al conducerii centra
le a A.P.S.R., scriitorul Iuri Kojev- 
nikov. Decada cărții românești se 
desfășoară simultan la Moscova și 
Leningrad.

LIMA. — La Ambasada României 
din Lima a avut loc o seară de fil
me românești, la care au participat 
Alfredo Abarca, membru al Comi
siei Politice și al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist Peruan, 
Felix Schreiber, membru al Comi
siei Politice a C.C., Gustavo Espi
noza, secretar general al Confedera
ției Generale a Oamenilor Muncii 
din Peru, și alte personalități.

VIENA 11 — Corespondentul A- 
ferprea,. P. Stăncescu, transmite : La

mană și Republica Socialistă România 
se vor adînci și consolida.

într-un articol omagial intitulat 
„Pe drumul său", organul. U.C.I., 
„KOMUNIST", scrie că, sub condu
cerea P.C.R., România „devine un 
factor important și respectat în viața 
internațională, un factor constructiv 
în relațiile dintre state". „P.C.R., sub
liniază „Komunist", militează pentru 
principiile respectului reciproc, suve
ranității și integrității teritoriale, 
pentru neamestecul în treburile inter
ne ale altor partide și state ca bază 
și condiție principală pentru colabo
rare. în problemele economice, foar
te complicate, și în viața socială a 
țării sale, precum și în relațiile inter
naționale, P.C.R. — mergînd pe dru
mul pe care l-a ales și ținînd seama 
de necesitățile specifice și posibilită
țile României — se angajează pe ca
lea unei rezolvări care înseamnă o 
experiență importantă și de vaste 
proporții pentru timpul nostru", sub
liniază „Komunist". La rîndul său, 
cotidianul iugoslav „NOVOSTI" re
levă : „Comuniștii români sint pro
fund conștienți că socialismul nu se 
limitează doar la indici materiali, că 
socialismul și democrația consti
tuie o entitate inseparabilă". După 
ce menționează că „P.C.R. asi
gură participarea activă a oa
menilor muncii la conducerea ță
rii", ziarul scrie în continuare : 
„P.C.R. depune strădanii deosebi
te pentru a afirma principiile de
mocrației în mișcarea comunistă in
ternațională și în viața internațio
nală în general. Aceste eforturi se 
oglindesc, pe de o parte, în lupta 
continuă a partidului pentru ideile 
adevăratului internaționalism prole
tar și, pe de altă parte. în lupta 
pentru pacea lumii, pentru indepen
dență, libertate, suveranitate și co
laborare egală în drepturi a tuturor 
popoarelor și țărilor".

într-un articol redacțional consa
crat aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român, „TRY- 
BUNA LUDU", organul C.C. al 
P.M.U.P., subliniază că, în ul
timul sfert de veac, poporul român, 
sub conducerea P.C.R., a transformat 
România într-o țară socialistă dez
voltată. în continuare, „Trybuna 
Ludu" relevă creșterea prestigiului 
României pe plan internațional și se 
referă la cunoscutele inițiative ro
mânești îndreptate spre consolidarea 
păcii și securității în Europa. La 
rîndul său, „ZYCIE W'ARSZAWY" 
relevă, printre altele, rolul conducă
tor al P.C.R., care numără în pre
zent 2 milioane de membri. „50 de 
ani ai Partidului Comunist Român 
înseamnă tot atîția ani de luptă con
secventă pentrp victoria orînduiril 
dreptății sociale. Este această dată 
ceva mai mult decît o aniversare. Ea 
oferă posibilitatea de a privi calea 
străbătută și de a aprecia ceea ce s-a 
înfăptuit".

în ajunul semicentenarului parti
dului nostru, ziarul „L’UNITA", or
ganul Partidului Comunist Italian, a 
publicat interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ziariștilor ita
lieni Giuseppe Boffa și Gianfranco 
Berardi. Totodată, cu supratitlul : 
„România — jumătate de secol de 
lupte ale comuniștilor", ziarul cu
prinde un amplu supliment, de 
șase pagini, în care prezintă cele 
mai semnificative etape parcurse 
de P.C.R. pe drumul eroic de fău
rire a unei vieți noi, socialiste și 
fericite a poporului român.

Ziarul „MORNING STAR", or
ganul P.C. din Marea Britanie, a 
consacrat semicentenarului P.C.R. o 
pagină în care prezintă succesele 
obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului, în construc
ția socialistă, în creșterea impetu
oasă a forțelor de producție, perfec
ționarea relațiilor sociale, ridicarea 
societății socialiste din România

★

„Zentralbuchhandlung", librărie din 
centrul istoric al Vienei, s-a deschis 
marți expoziția „50 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român". 
Bogatul material documentar pre
zintă în mod sugestiv drumul glo
rioasei activități a partidului nostru. 
Sînt înfățișate pe larg realizările ob
ținute în anii construirii socialis
mului. Sînt redate, de asemenea, 
momente importante ale relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Austria, pre
cum și din cronica raporturilor din
tre România și Austria. La deschi
dere a luat cuvîntul Hans Kalt, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.A., redactor-șef al ziarului 
„Volksstimme".

La deschidere au participat membri 
ai ambasadei române, personalități 
ale vieții publice austriece, ambasa
dori, ziariști austrieci și străini.

NICOSIA. — în capitala Ciprului 
s-a deschis expoziția de fotogra
fii „P.C.R. la a 50-a aniversa
re". La inaugurarea expoziției au 
participat membri ai Secretaria
tului Central al Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru — A.K.E.L., în frunte cu secre
tarul general, E. Papaioanu, membri 
din conducerea Federației pan-ci- 
priote a sindicatelor, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști și nu
meroși oameni ai muncii din capi
tala Ciprului. Despre semnificația e- 
venimentului au vorbit însărcinatul 
cu afaceri a.i. al Republicii Socia
liste România la Nicosia, Ion M. An- 
ghel, și secretarul general al Fede
rației pan-cipriote a sindicatelor, A. 
Ziaritides.

pe o treaptă superioară. Ci
tind cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — „cu cît fiecare țară 
socialistă obține rezultate mal bune 
în opera de construcție a aces
tui sistem, cu atît este mai mare 
contribuția sa la afirmarea supe
riorității socialismului in lume" — 
ziarul subliniază că „țara și partidul 
său aduc în această direcție o con
tribuție însemnată".

Organul P.C. din Chile, „EL SI- 
GLO", publică, în numărul din 
8 mai, de asemenea, o pagină spe
cială închinată semicentenarului 
partidului nostru. Partidul Comu
nist Român, scrie ziarul chilian, ex
primă interesele fundamentale ale 
poporului, aspirațiile progresului în 
România socialistă și își exercită 
rolul său de conducător politic al 
societății în condițiile dezvoltării 
dialogului direct cu oamenii muncii, 
ale consultării șl colaborării cu toa
te organizațiile sociale și de masă 
— reunite în Frontul Unității So
cialiste. Partidul este înconjurat de 
stima și încrederea maselor. Pre- 
zentînd activitatea internațională a 
P.C.R., „El Siglo" scrie : „Concen- 
trîndu-și eforturile în direcția dez
voltării multilaterale a societății so
cialiste în România, Partidul Comu
nist Român se manifestă, în același 
timp, ca un detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale".

într-o corespondență de la trimisul 
său special la București, M. P. Ha- 
melet — autorul lucrării biografice 
„Nicolae Ceaușescu" — ziarul „LE 
FIGARO", comentînd expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Adu
narea solemnă consacrată semicente
narului partidului, subliniază : 
„România are o vocație internațio
nală. Fidelă principiilor C.A.E.R., ea 
își propune astăzi să-și extindă co
merțul cu țările nesocialiste. Fidelă 
principiilor Tratatului de la Varșo
via, ea propune desființarea acestuia 
concomitent cu desființarea N.A.T.O.

> spre a se demonstra astfel o adevă- 
’rată coexistență pașnică". Conducăto
rul Partidului Comunist Român, scrie 
mai departe ziarul, a reafirmat cu 
tărie că relațiile cu celelalte state ale 
lumii „se întemeiază in mod ferm 
pe principiile independenței și suve
ranității naționale, pe deplina egali
tate în drepturi, pe neamestecul în 
afacerile interne și pe avantajul re
ciproc".

Prezentînd manifestările consacrate 
sărbătoririi a 50 de ani de la înte
meierea P.C.R.. ziarul „LE MONDE" 
a relevat voința României socialiste, 
exprimată de președintele său, de a 
întreține relații cu toate țările, indi
ferent de sistemele lor sociale.

Ziarul „DER TAGESSPIEGEL" din 
Berlinul occidental scrie, referindu-se 
la sărbătorirea semicentenarului, că 
„acest partid și guvern român se află 
sub conducerea unui om de stat care 
a reușit să dea țării sale un profil 
de politică externă proprie și impul
suri valoroase înțelegerii internațio
nale".

Ziarul japonez „DAILY YOMIURI" 
relevă că „realizările remarcabile ale 
României demonstrează caracterul 
realist al politicii economice și so
ciale promovată de statul român, 
orientarea permanentă și stabilă a 
economiei spre o dezvoltare com
plexă și intensivă, spre o structură 
modernă și o înaltă eficiență a fo
losirii forței de muncă, toate subor
donate în cele din urmă intereselor 
poporului și bunăstării sale mate
riale și spirituale".

Sub titlul „Aniversarea creării 
Partidului Comunist Român", coti
dianul egiptean „AL MISAA" scrie 
că P.C.R. promovează o politică de 
întărire a prieteniei și colaborării cu 
toate statele socialiste. în același 
timp. România depune eforturi pen
tru a-și îmbunătăți relațiile cu toate 
țările lumii, urmărind menținerea și 
consolidarea păcii prin apropierea și 
înțelegerea dintre popoare. „Româ
nia — scrie „Al Misaa" — se pro
nunță pentru reglementarea crizei 
din Orientul Apropiat pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate care 
stipulează retragerea trupelor israe- 
liene de pe teritoriile arabe ocupate, 
respectarea frontierelor și a indepen
dentei tuturor statelor din această 
regiune. România sprijină, de ase
menea, reglementarea problemei pa
lestiniene potrivit aspirațiilor națio
nale ale acestui popor".

Manifestările premergătoare ma
relui jubileu, succesele deosebite și 
atmosfera însuflețită în care întregul 
popor a întîmpinat și sărbătorit se
micentenarul, au constituit obiectul 
unor corespondențe transmise de ma
rile agenții internaționale de presă — 
TASS, CHINA NOUA. TANIUG, 
precum și FRANCE PRESSE, REU
TER. UNITED PRESS INTERNA
TIONAL, ASSOCIATED PRESS si 
altele.

Marea rețea de televiziune „Natio
nal Broadcasting Company" din 
S.U.A. a transmis, săptămîna trecu
tă. cinci zile consecutiv, ample re
portaje Și relatări grupate în cadrul 
programului de actualități „Today 
Show" sub titlul „România de as
tăzi", emisiuni care au culminat cu 
transmiterea interviului acordat de 
președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. rețelei 
de televiziune NBC.

De asemenea, televiziunea din Ber
linul occidental a transmis duminică 
seara un film documentar consacrat 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Au fost prezentate nume
roase imagini înfătișind pe larg viața 
și activitatea tovarășului Ceausescu 
consacrate libertății și nropășirii 
poporului român. (Agerpres)

VIETNAMUL DE SUD

LUPTE IN ZONA 
PLATOURILOR ÎNALTE

SAIGON 11 (Agerpres). — Potri
vit telegramelor de presă, luptele 
între forțele patriotice din Vietnamul 
de sud și unitățile militare ameri- 
cano-saigoneze au fost concentrate 
în ultimele 24 de ore în zona Platou- 
rilor înalte. Cele mai violente cioc
niri între detașamentele Frontului 
Național de Eliberare și efectivele 
militare inamice au fost semnalate 
în provinciile Quang Tri, Quang Tin 
și Quang Ngai. Totodată, în provin
cia Binh Dinh, la 440 kilometri nord- 
est de Saigon, o unitate americană a 
căzut într-o ambuscadă organizată 
de patrioți. Un purtător de cuvînt al 
comandamentului forțelor S.U.A. a 
anunțat că bombardiere „B-52" au 
efectuat noi raiduri în regiunea sep
tentrională a Vietnamului de sud.

★
HANOI. — Agenția V.N.A. infor

mează că la 8 mai artileria ameri
cană instalată la sud de zona demi
litarizată din Vietnam a deschis 
focul asupra comunei Vinh Giang din 
regiunea Vinh Linh, ucigind un ci
vil și rănind grav alți doi. Au fost 
provocate pagube materiale popu
lației locale. In aceeași zi, bombar
diere strategice și tactice americane 
au atacat mai multe comune din R.D. 
Vietnam, provocind numeroase pa
gube materiale.

EXTINDEREA MIȘCĂRII GREVISTE IN ITALIA
ROMA. — Acțiunile cu caracter revendicativ din Italia, care au cuprins cele mai diverse categorii de oa

meni ai muncii, continuă să se extindă. Grevelor declanșate in cursul săptăminii trecute in capitala țării, care au 
afectat multiple sectoare ale vieții economice, de la traficul aerian și rutier pină la serviciile turistice și cele 
ale primăriei, li s-au adăugat, incepind de luni, acțiunile șoferilor de autocamioane destinate aprovizionării piețe
lor de consum din țară și cele ale operatorilor de la telefoane. După, cum apreciază autoritățile, actualele miș
cări greviste pot exercita o anumită influență asupra alegerilor municipale, proiectate să aibă loc la 13 iunie. Se 
apreciază chiar că, în eventualitatea continuării nepre zentării la lucru a funcționarilor municipali, desfășurarea 
scrutinului va fi practic imposibilă. în fotografie : Peste 25 OOQ de fermieri in timpul unei demonstrații la Roma 
împotriva hotăririi guvernului de a mări impozitele.

Criza monetara interocridentalâ
• VALERY GISCARD d’ESTAING : „Franța nu va mai participa 

la dezbaterile proiectelor Uniunii ecbnomice și monetare 
a Pieței comune".

Precizînd poziția Franței față de 
stabilirea pentru marea vest-ger- 
mană și florinul olandez a unul curs 
fluctuant — în funcție de cerere și 
ofertă, pe piața liberă — ministrul 
economiei și finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing a declarat că : „Gu
vernul francez consideră inutil să 
mai participe la lucrările experților 
care se ocupă cu punerea în apli
care a preconizatei uniuni economice 
și monetare, atîta timp cît între mo
nedele țărilor Pieței comune există 
un curs fluctuant de schimb... Lu
crările vor putea fi reluate numai

după ce țările comunitare vor re
stabili între ele solidaritatea mone
tară". După cum transmit agențiile 
de presă, aceste declarații au provo
cat „dezamăgire și surprindere" în 
rîndurile celorlalți membri ai Pieței 
comune. Sintetizînd situația creată, 
cotidianul „LE FIGARO" scrie : 
„Gestul Franței va nemulțumi 
profund pe partenerii noștri... A- 
ceastă ruptură a dialogului, intr-un 
moment dificil, apare șocantă... Pro
blemele actuale nu se vor reglemen
ta trintind porțile".

Comentarii ale presei internaționale

Arătînd că situația monetară oc
cidentală constituie „dovada lipsei 
de coeziune a statelor din Europa 
-celor șase», „NEUE RUHR ZEI- 
TUNG" scrie : „Statele Unite, care 
au îngrămădit dolarii lor bolnavi 
în fața porților vest-europenilor, 
au acționat cu sînge rece, fără să 
facă nici cel mai mic gest pentru a 
opri afluxul de dolari, gîndindu-se 
mai mult la situația lor internă de
cît la cea din zona Atlanticului. 
Nu este deci de mirare că Bonnul 
a trebuit să acționeze în primul 
rînd ținînd seama de interesele 
vest-germane".

„L’HUMANITE" : „Nici un re
prezentant al -celor șase» sau al 
altor țări capitaliste europene n-a 
vrut să pună în cauză dolarul. Tea
ma de a vedea sistemul monetar 
capitalist năruindu-se, provocînd 
astfel o enormă catastrofă, a fost 
mai puternică. Iar Bonnul a obți
nut în definitiv asentimentul par

tenerilor săi, chiar cu riscul de a 
arunca în aer comunitatea vest-eu- 
ropeană, atît monetară, cît și eco
nomică sau agricolă, pusă în miș
care cu atîtea opinteli".

„CORRIERE DELLA SERA": 
„Hotărîrea guvernului vest-german 
(de a institui un curs fluctuant al 
mărcii — n.n.) nu este decît o re
valorizare mascată a mărcii și o 
lovitură dură pentru C.E.E. Un lu
cru este sigur. Stăm cu toții în a- 
ceeași barcă a oomunității. dar 6e 
pare că fiecare vîslește cum îi 
convine. Și așa, barca se clatină 
pe o parte și pe alta..."

„NEW YORK TIMES" : „Criza 
monetară a dezvăluit slăbiciunea 
dolarului și ruptura în cooperarea 
dintre S.U.A. și Europa (occiden
tală), evidențiind, în același timp, 
că armonizarea politicilor comu
nitare. în domeniul economic și 
monetar, este mult mai fragilă 
decît se bănuia."

agențiile de presă
Gustav Husak a primit 

delegația U.C.I. Delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de Stane Dolanț, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., a fost primită de Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia — anunță agenția 
Taniug. Delegația a continuat, de a- 
semenea, convorbirile cu reprezen
tanți ai P.C. din Cehoslovacia.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a adresat 
marți un protest Ambasadei 
americane din Moscova în legă
tura cu acțiunile ilegale ale unei 
nave militare a S.U.A. în Golful Co
reei, în urma cărora nava s-a cioc
nit cu un vas de salvare sovietic, care 
a fost avariat considerabil, anunță 
agenția T.A.S.S.

Un - forum internațional 
organizat de Comitetul pentru pace 
din Hamburg a avut loc în acest oraș. 
Au luat parte membri ai organizații
lor pentru pace din R. F. a Germa
niei, Uniunea Sovietică, R. D. Ger
mană și R. P. Polonă. Intr-o rezo
luție adoptată de participanți, se cere 
ratificarea neîntîrziată de către Bun
destag a tratatelor semnate de R. F. 
a Germaniei cu Uniunea Sovietică și 
R. P. Polonă.

Reprezentanți ai R. P. 
Chineze și Republicii Cuba 
au semnat la Pekin un acord co
mercial pe perioada 1971—1975 și un 
protocol cu privire la schimburile 
de mărfuri pe anul în curs, anunță 
agenția China Nouă. Membrii dele
gației guvernamentale cubaneze, care 
au purtat tratativele în vederea sem
nării acordurilor menționate, au fost 
primiți de vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Li Sien- 
nien. Cu acest prilej, informează a- 
genția, a avut loc o discuție cordială 
și prietenească.

La invitația unor depu- 
tați ai Stortingului norve- 
aiffn 'a Oslo a sosit Rudolf Ag-

sten, președintele Comisiei pentru 
afacerile externe a Camerei Popu
lare a R.D. Germane, însoțit de G. 
Neukranz, membru al comisiei. 
Scopul vizitei delegației din R.D. 
Germană este dezvoltarea relațiilor 
dintre parlamentarii R.D. Germane 
și ai Norvegiei.

Comitetul mixt al repre
zentanților vieții econo
mice din Iugoslavia și
Spania și-a început lucrările la
Belgrad, informează agenția Taniug. 
Sînt examinate stadiul relațiilor eco
nomice dintre cele două țări in ulti
mul an și posibilitățile lor de intensi
ficare.

BERLIN. — în cadrul schim
burilor între uniunile scriitorilor 
din România și R.D.G., luni a 
sosit la Berlin o delegație a U- 
niunii Scriitorilor din România, 
transmite corespondentul Ager
pres. Din delegație fac parte 
Nina Cassian și Alfred Kittner.

Trygve Bratteli reales 
președinte al Partidului 
Muncitoresc din Norvegia. 
Congresul ordinar al Partidului Mun
citoresc (de guvernămînt) din Nor
vegia, care și-a desfășurat lucrările 
la Oslo, a reales în funcția de pre
ședinte al partidului pe primul mi
nistru al țării, Trygve Bratteli. în 
funcția de vicepreședinte a fost ales 
ministrul comunicațiilor, Reiulf 
Steen.

La Cairo au avut loc 
COnVOrbiri între delegația 
R.P.D. Coreene, condusă de Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, și delegația Uniunii Socialiste 

« Arabe, condusă de Labib Shukeiry, 
membru al Comitetului Executiv Su

ORIENTUL APROPIAT
A. Sadat: PROPUNEREA PRIVIND REDESCHIDEREA CANA» 

LULUI DE SUEZ — ÎNCEPUTUL UNEI REGLEMENTĂRI 
GLOBALE A CONFLICTULUI

CAIRO 11 (Agerpres). — Luînd cuvîntul in fața Comisiei parlamentare 
a Uniunii Socialiste Arabe, președintele R.A.U., Anwar Sadat, a prezen
tat un raport asupra convorbirilor sale cu secretarul de stat american, Wil
liam Rogers, și cu adjunctul acestuia, Joseph Sisco.

El a subliniat că întrevederile 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate deplină, informează a- 
gențiile France Presse, Associated 
Press și United Press International. 
Președintele Sadat a expus în mod 
detaliat propunerea egipteană de re
deschidere a Canalului de Suez și de 
retragere parțială a trupelor israe- 
liene de pe malul răsăritean al aces
tuia. El a subliniat că această pro
punere nu trebuie considerată decît 
ca începutul unei reglementări globa
le a conflictului. Șeful statului egip
tean a afirmat că este în interesul 
R.A.U. „să activeze propunerea res
pectivă", concomitent cu hotărîrea 
de a nu ceda nici măcar o palmă 
din teritoriul național, precum și cu 
exigențele privind drepturile popu
lației palestinene.

Anwar Sadat a declarat că i-a spus

lui Joseph Sisco, secretar de stat ad
junct american pentru problemele 
Orientului Apropiat, că Egiptul in
sistă asupra trecerii trupelor egiptene 
pe malul răsăritean, adăugind că nu 
a dat un răspuns în problema au
torizării accesului navelor israeliene. 
„Vom studia mai întîi această ches
tiune cu organizațiile noastre po
litice" — i-a declarat Sadat lui 
Sisco.

Președintele R.A.U. a vorbit, de a- 
semenea, despre situația economică a 
țării, referindu-se. în special, la 
dezvoltarea agriculturii și la pers
pectivele valorificării resurselor pe
trolifere naționale. El a amintit reali
zările obținute în sectorul public, 
declarînd că acestea nu vor reduce 
sacrificiile pe care le va impune 
lupta de eliberare.

J. Sisco : „ASTĂZI EXISTĂ MAI MULTE SPERANȚE 
ÎN POSIBILITATEA UNUI PROGRES"

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
— Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, l-a primit luni 
după-amiază la Casa Albă pe 
secretarul de stat, William Ro
gers, care s-a înapoiat din tur
neul efectuat în Orientul Apro
piat.

Cu acest prilej, Rogers a prezen
tat șefului Administrației americane 
un raport complet asupra întrevede
rilor pe care le-a avut la Cairo și
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transmit:
prem al Uniunii Socialiste Arabe, 
anunță agenția M.E.N. Au fost abor
date probleme ale relațiilor recipro
ce și ale situației internaționale 
actuale.

0 așezare omenească la 
8 500 de m altitudine. Pen- 
tru prima dată în istoria Himalayei 
pe versantul sud-vestic al Everestu- 
lui a apărut, la 8 500 m altitudine, o 
așezare a omului. E opera englezilor 
Hasten și Whillans, doi dintre mem
brii expediției internaționale care 
și-au stabilit tabăra la mai puțin de 
400 m de virf.

Exercițiul de Stat Major 
„Shapex-71", sub conducerea 
generalului Andrew J. Goodpaster, 
comandant suprem al forțelor 
N.A.T.O., a început la Marele Cartier 
General de la Bruxelles al Pactului 
nord-Atlantic. Exercițiul „Shapex- 
71" grupează șefii militari, coman
danții superiori și ofițerii de Stat 
Major din țările membre ale 
N A.T.O., cu excepția Franței, infor
mează agenția France Presse.

„Cosmos-419". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pâmîntului „Cosmos-419", 
informează agenția TASS.

In conformitate cu o în
țelegere privind schimbu
rile de vizite între nave mi
litare, în portul sovietic Odesa a 
sosit marți un detașament de vase 
militare din Olanda, alcătuit din fre
gatele „Van Galen" și „Evertsen", 
informează agenția T.A.S.S.

Cît costă „Concorde". 
Luînd cuvîntul luni în Camera Co
munelor, ministrul britanic al indus
triei și comerțului, John Davies, a pre
cizat că ultima estimație a prețului 
total al proiectului avionului super
sonic „Concorde" se cifrează la 885 
milioane lire sterline. Această sumă 
este mai mare cu 60 milioane lire 
față de prețul estimat în decembrie 
1970.
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Tel Aviv cu conducătorii celor două 
țări. La întrevedere a luat parte și 
Henry Kissinger, principalul consi
lier pentru problemele externe al 
președintelui Nixon,

Pe de altă parte. Joseph Sisco, 
care s-a reîntors luni la Washing
ton, la sosirea pe aeroport a decla
rat ziariștilor : „Este important să 
nu se uite că acțiunea de restabilire 
a păcii și obținerea de rezultate po
zitive implică un proces de instau
rare a încrederii, în locui suspiciu
nii. Un acord interimar asupra Ca
nalului de Suez, a spus Sisco, ar 
constitui un pas important în această 
direcție. Relevînd că „rămîn încă 
dificultăți și divergențe serioase în
tre părțile în cauză, a căror rezolvare 
necesită timp", Sisco și-a exprimat 
părerea că „astăzi există mai multe 
speranțe in posibilitatea unui pro
gres".

G. JARRING
SE VA ÎNTOARCE LA O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE. — Gunnar 
Jarring, reprezentantul personal al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, se va întoarce la 
New York în cursul acestei săptă- 
mîni pentru consultări cu U Thant 
— a confirmat purtătorul de cuvînt 
al O.N.U. Jarring urmează să fie 
informat de rezultatul călătoriei pe 
care a făcut-o secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers. în Orientul 
Apropiat.

După doi ani

DR. BARNARD 
A EFECTUAT UN NOU 

TRANSPLANT
CAPETOWN. — La spitalul 

Groote Schuur a fost efectuată 
luni după-amiază, de către prof. 
Christian Barnard, o nouă ope
rație de transplantare a inimii. 
Pacientul, Dirk Van Zyl, este în 
vîrstă de 45 de ani. Aceasta este 
cea de-a șasea operație de trans
plantare a cordului realizată de 
celebrul chirurg sud-african. 
Ultima sa pacientă, Dorothy 
Fisher, operată la 18 aprilie 
1969, este in viață. Un prim 
buletin medical, publicat luni 
seara la spitalul din Groote 
Schuur, menționează că opera
ția, care a durat opt ore, a reu
șit și că starea sănătății pa
cientului este satisfăcătoare.

France Presse adaugă că o- 
perația nu a fost lipsită de e- 
moții. In faza inițială a inter
venției chirurgicale, dr. Bar
nard, și colaboratorii săi au con
statat că inima bolnavă a pa
cientului aflat sub anestezie a 
încetat să mai bată, periclilind 
succesul operației. A fost nece
sară reanimarea prin masaje și 
șocuri electrice, pentru a conti
nua intervenția.
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