
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8785 Vineri 14 mai 1971 6 PAGINI-30 BANI

In ziarul de azi

• Un program amplu 
de dezvoltare a rețelei 
comerciale • Premiile 
acordate de Comitetul 
de Stat pentru Cultura 
și Arta în cadrul con
cursului de creație și 
interpretare teatrala - 
1971 • Un bun de 
neprețuit: sânâtatea co

pilului

MESAJUL
DE STAT

J

Pe șantierele sistemelor
9

de irigații se resimte 
acut lipsa pieselor

de schimb pentru utilaje
în cincinalul trecut au fost ame

najate in sisteme mari de irigații 
peste 260 000 ha. Azi, ne sînt fami
liare numele unor sisteme ca Valea 
Carasu, Gălățui—Călărași, Calafat— 
Băilești, Terasa Brăilei, Pietroiu— 
Ștefan cel Mare, Jegălia și altele 
care au schimbat înfățișarea a zeci 
și sute de mii de hectare, zone afec
tate cu puțin timp in urmă de se
cetă.

Cînd vorbim de irigații, indiscuta
bil, sistemul Carasu reprezintă sin
tetic tabloul iscusinței și priceperii 
speclliștilor noștri in acest domeniu. 
Caracteristicile lui tehnice și func
ționale sînt unice. Complexul Cara
su cuprinde 26 de sisteme de iriga
ții, ce vor asigura, în final, irigarea 
a 187 700 ha în zona cea mai aridă
• țări! : Dobrogea. Aducțiunea apei

la Dunăre la Mangalia însu
mează circa 100 km, iar prin inter
mediul a trei stații de pompare apa 
este ridicată pe terasă la peste 90 
m înălțime. Construirea acestui sis
tem necesită un volum de terasa- 
mente de 32 milioane mc, o rețea 
totală de conducte Îngropate de
♦ 050 km, 300 km de jgheaburi și a- 
Jhenajări interioare pe 2 400 km. 
Toate acestea ne oferă o imagine 
generală a uriașului volum de lu
crări necesare executării unui sistem 
de Irigații.

Anul acesta, amenajările pentru 
Irigații in sisteme mari însumează 
286 000 ha, oare urmează să fie date 
In folosință ptnă la 30 noiembrie. 
Există certitudinea că suprafețele 
prevăzute a fi date In folosință, 
vor fi gata la termenul planificat ? 
Din discuțiile avute la Departamen
tul îmbunătățirilor funciare (D.I.F.) 
rezultă că Încă de pe acum 
se conturează posibilitatea ca circa 
30 000 ha din planul pe acest an să 
nu fie date In exploatare la terme
nul prevăzut.

Din planul de 286 000 ha prevăzute 
a se amenaja în 1971, 110 000 ha sînt 
restanțe de anul trecut și au termen 
de punere în funcțiune la 30 iunie. 
La direcția generală de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare sintem 
informați că la data amintită vor fi 
date în exploatare 58 000 ha în sis
temul Valea Carasu. 38 000 ha în 
sistemul Gălățui—Călărași. 23 000 ha 
la Pietroiu—Ștefan cel Mare. 13 800 
ha pe Terasa Nicorești—Tecuci 
și 3 500 ha pe Terasa Brăilei. Cu 
totul alta este situația amenajării 
celor 150 000 ha, lucrări noi care 
trebuie terminate pînă în luna no
iembrie. Pentru unele suorafete 
din sistemele Valea Carasu și Gă
lățui—Călărași, lucrările de aducți- 
une a apei fiind. în mare parte, ter
minate. In schimb, pe șantierul sis
temului Sadova — Corabia lucrările 
sînt întîrziate și nu vor putea fi date

la timp în funcțiune. In activita
tea de execuție a sistemelor de 
irigații persistă o serie de caren
țe cu repercusiuni serioase asupra 
realizării planului : neasigurarea la 
timp a unor materiale de construc
ție și utilaje tehnologice, lipsuri în 
organizarea muncii pe șantiere, uti
lizarea cu randament scăzut a uti
lajelor terasiere și de construcție. 
Ministerul Industriei Materialelor 
de Construcții are în prezent o res
tanță de 300 km conductă de azbo
ciment față de graficul de livrare.

Lucrările de irigații se execută 
mecanizat în proporție de circa 
90 la sută. Iată de ce prezintă un 
interes deosebit utilizarea cu maxi
mum de randament a utilajelor te
rasiere. Or, în această direcție se 
constată cele mai multe neajunsuri. 
Nu este asigurat schimbul II pe 
unele utilaje și îndeosebi pe ♦re
pere. La T.C.I.F. Constanța s-a con
statat lipsa de mecanici pentru o se
rie de utilaje. O situație asemănă
toare este și la alte întreprinderi. 
Rezolvarea acestei probleme ar per
mite creșterea cu mult a randamen
tului de lucru.

Ing. Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAIIȘISCU A PRIMII 
PE SECRETARUL DE STAI PENTRU

AFACERILE EXTERNE AL R. S. F. IUGOSLAVIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer; pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
primit joi, 13 mai, pe secretarul de 
stat pentru afacerile externe al Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Mirko Tepavaț, care face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La primire au participat Come- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Vasile Șandru, ambasadorul țării 
noastre în R.S.F. Iugoslavia.

Au luat, de asemenea, parte Iakșa 
Petrici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 

PE CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE A R. D. GERMANE

în cursul convorbirii care a a- 
vut loc cu prilejul întrevederii, a 
fost relevată cu satisfacție evolu
ția pozitivă, ascendentă, a relații
lor dintre cele două țări, expri- 
mîndu-se dorința comună de a fi 
dezvoltate legăturile de prietenie 
dintre cele două state, de a se lărgi 
și adinei pe multiple planuri co
laborarea între România și Iugo
slavia.

S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele aspecte actuale ale situației 
internaționale. în acest context au 
fost abordate o serie de probleme 
privind înfăptuirea securității 
europene, dezvoltarea colaborării 
și a relațiilor de bună vecinătate 
în Balcani și în alte zone, sublini- 
indu-se hotărîrea celor două țări 
de a-și aduce contribuția la îmbu
nătățirea climatului politic din Eu
ropa și din lume.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Stat a reținut la de
jun pe secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia și 
celelalte persoane oficiale române 
și iugoslave. în timpul dejunului 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mirko Tepavaț au rostit toasturi.

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a unei delegații 
de ziariști din R. F. a Germaniei

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, joi după-amiază, pe vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, dr. Kurt Fichtner, 
conducătorul delegației guverna
mentale la lucrările Comisiei mix
te guvernamentale de colaborare e- 
conomică dintre România și R. D. 
Germană.

La primire au participat Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Petru

Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

A fost prezent Willy Hoffmann, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

Joi, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit 
o delegație de ziariști reprezentînd 
principalele organe de presă vest- 
germane, care se află în țara noas
tră în legătură cu apropiata vizită 
a președintelui R. F. a Germaniei

Din delegația de ziariști fac 
parte Immanuel Birnbaum, re- 
dactor-șef adjunct al ziarului 
„Suddeutsche Zeitung", Dettmar 
Cramer, redactor la „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung", Hans Shewe, 
redactor la „Die Welt“, Christian

Kaiser, redactor la „Die Zeit“, 
Hans Georg Glaser, redactor la 
„Westdeutsche Allgemeine Zei- 
tung“, Bruno Sobczak, corespon
dent al agenției D.P.A., Christian 
Schmidt-Hauer, corespondent al 
posturilor de radio A.R.D., Lothar 
Loewe și Wolfgang Dern de la Te
leviziunea I din R. F. a Germaniei.

între președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și zia
riștii vest-germani a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 

din Cehoslovacia, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al întregului partid, vă adresăm dumneavoastră și tuturor co
muniștilor felicitări și un salut tovărășesc.

în țara noastră este bine cunoscută lupta Partidului Comunist din 
Cehoslovacia în fruntea clasei muncitoare pentru înlăturarea exploatării 
capitaliste, apărarea intereselor vitale ale maselor populare, împotriva 
fascismului. După eliberarea patriei de sub ocupația hitleristă, popoarele 
ceh și slovac și-au luat soarta în propriile lor mîini și construiesc orîn- 
duirea nouă, socialistă.

Comuniștii români își exprimă și cu acest prilej convingerea că rela
țiile de prietenie tradițională și colaborare tovărășească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia se vor dez
volta și în viitor pe baza principiilor marxist-leniniste ale internaționa
lismului socialist, egalității în drepturi, stimei și respectului reciproc, în 
folosul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Vă urăm, stimați tovarăși, cu ocazia jubileului Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, succes în activitatea consacrată edificării socialismu
lui, cauzei progresului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI AVANGARDA POPULARĂ 

DIN COSTA RICA
SAN JOSE

Cu prilejul celui de-al XI-lea Congres al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica, Comitetul Central al P.C.R. adresează delega- 
ților la Congres, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii co'staricani un 
cald salut frățesc.

Vă urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului și în 
activitatea partidului dumneavoastră consacrată înfăptuirii idealurilor de 
Independență și progres social ale poporului costarican, triumfului cauzei 
socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Avansează

in ritm intens

construcția

barajului

de la Paltinu
(Corespondentul 

Căpraru)
PLOIEȘTI 

„Scînteii", C. 
crările hidroenergetice 
barajul de acumulare 
de pe rîul Doftana, 
Prahova, avansează într-un ritm 
alert. Pînă în prezent în pe
reții barajului — lucrare de o 
concepție deosebită, proiectată 
de specialiști români — s-au 
turnat peste 270 000 mc de be
ton ; alți 60 000 mc s-au turnat 
la barajul mic, Voila, la con
strucția uzinei, la compensator. 
După cum ne informează 
ing. Tudor Cîrlea, șeful șan
tierului de la Paltinu. mun
citorii, maiștrii, inginerii, con
structorii acestei importante 
construcții lucrează In avans cu 
circa două luni față de grafi
cele fixate.

Barajul a fost ridicat la cota 
102, rămînînd de turnat doar 6 
metri de beton pînă la termina
rea lui. Datorită accelerării lu
crărilor la toate punctele de 
lucru, la foraj injecții, drenaie, 
la finisajul hidrocentralei Voila 
și altele. Ploieștiul va primi apă 
de la Paltinu în a doua jumă
tate a acestui an. cu trei luni 
de zile mai devreme.

— Lu
de la 

Paltinu. 
județul
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a acordat un interviu Televiziunii a ll-a

din R. F. a Germaniei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 
13 mai, pe Hans Albert, șeful bi
roului din Viena al Televiziunii a

Il-a din R. F. a Germaniei. Cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
filmat pentru Televiziunea a Il-a 
din R. F. a Germaniei.

Tovarășului HENRY WINSTON
Președintele Național al Partidului Comunist din S.U.A.

NEW YORK
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă transmitem calde felicitări și urări de sănătate și succese în activi
tatea ce o desfășurați spre binele oamenilor muncii din S.U.A., pentru 
cauza păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale
Domnului CEVDET SUNAY

Președintele Republicii Turcia
ANKARA

Aflînd cu întristare vestea dureroasă cu privire la pierderile de vieți 
omenești și pagubele materiale cauzate de catastrofa seismică din regiu
nea de sud-vest a Turciei, vă rog să primiți, domnule președinte, expresia 
profundelor sentimente de compasiune și sincere condoleanțe pentru fa
miliile îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

adresat participanților la Adunarea Consiliului Mondial 
al Păcii de la Budapesta

Am plăcerea să adresez un cald salut Adunării Consiliulur Mondial 
al Păcii, care reunește reprezentanți de seamă ai forțelor care luptă 
pentru pace de pe toate continentele.

In zilele noastre, lupta împotriva pericolului unui nou război, pen
tru salvgardarea păcii și securității a devenit cauza scumpă a milioane 
și milioane de oameni, a popoarelor de pe toate meridianele globului; 
tot mai puternic se afirmă în Întreaga lume noi și noi forțe sociale, 
cercuri largi ale opiniei publice mondiale care, indiferent de convingerile 
lor politice, filozofice sau religioase, se ridică cu hotărire la luptă împo
triva imperialismului, pentru apărarea înaltei cauze a păcii.

Republica Socialistă România militează activ pe arena internațională 
pentru realizarea unui climat de pace și securitate, sprijină consecvent 
lupta forțelor păcii și progresului de pretutindeni, considerînd că nu 
există astăzi imperativ mai înalt decît de a acționa cu energie pentru 
făurirea unei lumi fără războaie, din care să fie abolită definitiv folosirea 
forței sau amenințarea cu forța, a unei lumi întemeiate pe asigurarea 
dreptului națiunilor de a-și decide ele însele destinele, de a coopera 
nestînjenite pe baza principiilor respectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

România se pronunță cu toată hotărîrea pentru încetarea războiului 
Împotriva popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian, pentru retragerea 
trupelor S.U.A. din această zonă a lumii, pentru soluționarea conflictu
lui din Orientul Apropiat pe baza rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, pentru stingerea tuturor focarelor de încordare și 
conflicte existente astăzi in lume.

In condițiile actuale, forțele păcii de pretutindeni au datoria de a 
acționa energic pentru reducerea cursei înarmărilor — povară care apasă 
greu pe umerii popoarelor — pentru a se întreprinde măsuri practice, 
concrete, pe calea dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru normalizarea relațiilor și înfăptuirea securității pe con
tinentul european și în întreaga lume, pentru lichidarea oricăror forme 
de asuprire colonială și de discriminare rasială, pentru întărirea păcii șl 
colaborării mondiale.

Poporul român este hotărit să-și aducă și in viitor întreaga sa con
tribuție la lupta forțelor păcii și progresului, la înfăptuirea unui climat 
de securitate șl colaborare pașnică intre popoare.

Dorind succes deplin lucrărilor adunării dumneavoastră, folosesc a- 
cest prilej pentru a adresa Consiliului Mondial al Păcii urarea de a obține 
noi progrese pe calea întăririi și lărgirii colaborării forțelor păcii din 
lumea întreagă, antrenării lor tot mai active în lupta împotriva planu
rilor agresive ale cercurilor imperialiste și colonialiste, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor legitime de libertate, progres, independență națională și pace 
ale omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

PREZENTAREA SCRISORILOR 
OE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT
Ambasadorul Republicii Tunisiene

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit în ziua de 13 mai a.c. pe 
Abdelmajid Chaker care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în

calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Tunisiene în țara noastră. (Cuvin- 
țările rostite, în pagina a 
V-a).

Ambasadorul Etiopiei
în ziua de 13 mai a.c. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Wolde Yohannes Shita, care și-a

prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Etiopiei 
la București. (Cuvîntările rosti
te, în pagina a V-a).

Sosirea în Capitală a unei 
delegații a P. C. Finlandez

Joi seara, a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Comunist 
Finlandez, condusă de tovarășul 
Arvo Aalto, secretar general al P.C. 
Finlandez, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, face o vizită în Re
publica Socialistă România.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ossi Nurminen, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Finlandez, Kerttu Vainio, se
cretar al Comitetului districtual 
Helsinki al P.C. Finlandez.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Petre Constantin, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Tovarășului LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Stimate tovarășe președinte.
Cu prilejul realegerii în funcția de președinte al Consiliului Prezi

dențial al Republicii Populare Ungare, îmi este plăcut să vă adresez, în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate, de noi 
succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar

BUDAPESTA
Stimate tovarășe președinte,
Cu prilejul realegerii în funcția de președinte al Guvernului Revo

luționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, în numele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez cald» 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea dum
neavoastră de înaltă răspundere.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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FAPTUL
DIVERS

UN PROGRAM AMPLU
DE DEZVOLTARE

A REJELET COMERCIALE
La Pitești a fost 
din seria

dat în folosința primul
35 de mari magazine

Fosilele 
de la Prundu

Nu de mult, în comuna Prun
du (Ilfov) s-au descoperit două 
fosile paleontologice de deosebit 
interes. Este vorba de un corn 
de Librarlces gallicus Azarole 
(cerb străvechi care a trăit in 
tara noastră în pleistocenul in
ferior) și un humerus uriaș de 
Ashidiscodon meridionalis Nesti 
— o specie de elefant care trăia 
în zonele cu climă caldă. în ce 
privește cornul de cerb, se cu
vine să menționăm că este a 
doua descoperire de acest gen 
din țară și una dintre puținele 
din lume. Cele două fosile au 
însă o valoare cu atît mai mare, 
cu cit au fost descoperite împre
ună, permițînd o mai bună de
terminare a straturilor paleon
tologice. Restaurate, ambele fo
sile vor fi în curînd găzduite de 
sălile muzeului de istorie natu
rală „Grigore Antipa“ din 
București.

Orașul 
important 
tățenesc. După cum s-a mai anunțat, 
aici a fost dat in folosință primul 
'magazin universal de mare capaci
tate dintr-o serie de 35 (universale 
și generale), cite se vor construi in 
cursul actualului cincinal în întreaga 
țară.

Noțiunea de magazin universal ne 
este, firește, familiară tuturor : aces
ta oferă cumpărătorului, într-un pe
rimetru restrîns, toate categoriile de 
produse de care are nevoie — de 
la acul de cusut pină la utilajul 
electrocasnic. Universalul piteștean 
are o suprafață desfășurată de circa 
7 000 mp și asigură prezența zilnică 
în rafturi a 25—30 000 articole. Dacă 
mai adăugăm 
este, proiectat 
70—80 000 de 
tăm că el 
tr-o singură 
întreaga

Pitești a trăit recent un 
eveniment de interes ce-

Ing. Traian Popescu, di
de investiții din

Diagnosticul 
legii

Medic la serviciul O.R.L. din 
cadrul Policlinicii nr. 1 din Cra
iova, Sidonia Vișinescu era, de 
la o vreme, intr-o continuă cău
tare de cumpărători de certifi
cate medicale. Pentru că dum
neaei era dispusă „să îmbolnă
vească" pe oricine îi aducea in 
plic suma pretinsă. lntr-una din 
zilele trecute, sesizate de acest 
fapt, organele de resort au reu
șit să surprindă „pe viu" două 
asemenea momente. In schimbul 
diagnosticelor puse pe două ■ 
certificate medicale, dumneaei 
încasase suma de 300 lei. Din 
punctul de vedere al legii, diag
nosticul unei astfel de fapte este 
clar. Mai rămîne doar ca ins
tanța să-i prescrie „concediul" 
indicat pentru vindecarea de o 
asemenea maladie.

O asigurare 
pentru... 
ADAS!

La sediul inspectoratului mu
nicipal de miliție Brașov se află 
de circa două săptămîni o ma
șină de calcul. Cum a ajuns 
aici ? Foarte simplu. Intr-o 
noapte, unul din lucrătorii de 
miliție care-și făcea rondul o- 
bișnuit a observat că geamu
rile de la parterul sediului 
A.D.A.S. erau deschise. Oricine 
putea pătrunde înăuntru. A fă
cut și el la fel. A luat cheile 
de la diverse fișeturi și birouri 
și o mașină de calcul, deși tot 
atît de ușor putea încărca în 
autocamioane întregul mobilier 
cu acte cu tot. Și poate că era 
mai bine. Pentru că, de atunci 
și pînă acum, conducerea 
A.D.A.S. Brașov n-a suflat nici 
o vorbă despre dispariția mași
nii de calcul. Și-o fi închipuind 
oare că-i va pica din cer o altă 
mașină ?

Vină torul 
și... capsa

Paznicul de vinătoare Ștefan 
Ursa din comuna Sieu (Bistrița- 
Năsăud) trecea intr-o zi pe lingă 
grădina lui Ion Buta din ace
eași localitate. Pe măsură ce se 
apropia de grădină auzea tot 
mai distinct miriiturile unui 
dine. Un glonte in plin și vină- 
torul l-a redus imediat la tăcere. 
Auzind detunătura, stăpinul cii- 
nelui a ieșit in grădină, pentru 
a cere explicații vinătorului. A- 
cesta insă, nici una, nici două, 
a pus iarăși arma la ochi și... l-a 
rănit la piciorul sting ! Epilogul: 
victima a fost transportată la 
spitalul din Bistrița pentru a i 
se scoate alicele din picior, iar 
pușcașul. în urma unor aseme
nea porniri oarbe, a rămas fără 
armă și a fost luat „la ochi" de 
organele de urmărire penali.

încotro
a demarat... 
demarorul ?
în luna decembrie 1970, coo

perativa agricolă de producție 
Războieni (Tulcea) a trimis spre 
remediere Uzinei de autoturisme 
din Cîmpulung-Muscel demaro
rul autoturismului M. 461, aflat 
în termen de garanție. După 
cum susține conducerea uzinei, 
demarorul a fost reparat și ex
pediat către C.A.P. Războieni cu 
dispoziția de livrare nr. 70 din 
8 ianuarie 1971. Iată însă că nici 
pînă în prezent nu a ajuns la 
destinație. Să fi... demarat pe 
vreo linie moartă ? In ce stație 
oare ?

Rubricd redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

și faptul că magazinul 
pentru a servi zilnic 
cumpărători, consta- 
poate fi gazdă, in- 
zi, pentru aproape 

populație a orașului. 
Dar să facem cunoștință mai pe 
larg cu această „uzină comercială". 
..Avînd 7 nivele și terasă — relatea
ză corespondentul nostru, Gh. Cir- 
stea — fațadele construcției au fost 
realizate din panouri prefabricate ; 
proiectanții au găsit o soluție inge
nioasă 
în așa 
sistem 
pe tot 
permită pătrunderea directă a raze
lor solare, care ar afecta mărfuri
le expuse.

In magazin sînt amenajate 30 de 
raioane care oferă, in permanență, 
într-un bogat sortiment, aproape 
toate produsele realizate de indus
tria de bunuri de consum, cit și 
mărfuri provenite din import. Majo
ritatea articolelor sînt achiziționate 
direct de la furnizor. Organizarea 
raioanelor are la bază o orientare 
logică : parterul oferă mărfuri de 
cerere curentă (de mercerie, cosme
tică, ciorapi, produse de artizanat și 
altele) ; etajul I este destinat arti
colelor pentru copiii de toate vîrste- 
le (jocuri, încălțăminte, îmbrăcămin
te) ; etajele următoare — celor pen
tru femei și bărbați, obiectelor de 
uz gospodăresc ; pe terasa clădirii a 
fost amenajat un cafe-bar“.

Așa cum spuneam, universalul 
piteștean face parte dintr-o familie 
mai numeroasă de magazine univer
sale și generale care se vor construi 
în cursul actualului cincinal. Investi
țiile vor fi orientate, din ce în ce 
mai mult, în anii următori, spre mo
dernizarea rețelei comerciale, atît 
prin promovarea b unor forme mai 
rapide de vinzare’ cit și prin con
struirea unor unități complexe' care, 
concentrînd desfacerea unui volum 
mare de mărfuri în același perime
tru, asigură o deservire mai bună 
populației. In prezent,, se află în con
strucție alte șapte amari magazine 
Universale, cu capacități între 
6 000 mp și 12 000 mp. Asemenea u- 
nități sînt in lucru la Bucu
rești. Timișoara. Constanța, Iași, Tg. 
Mureș, Galați, Tulcea, Primul va fi 
dat în folosință cel de la Tulcea. 
care va deveni gazdă pentru cum
părători in cursul lunii septembrie 
1971. Celelalte șase — aflate în di
ferite stadii de construcție — au ca 
termene de dare in folosință trimes
trele II, III și IV 1972. In schimb, 
vor mai fi date în folosință, chiar 
in acest an, alte două magazine ge
nerale — cele de la Alexandria 
(4 000 mp trimestrul IV) și Foc
șani (4 270 mp, trimestrul IV).

Cele 35 de magazine universale și 
generale care vor fi construite in 
actualul cincinal asigură prezența în 
aproape toate județele țării a unor 
unități reprezentative, atit prin ca
pacitățile de servire cit și prin for
mele moderne de comerț pe care le 
promovează 
nerea mărfurilor la alegerea

rătorilor.
rectorul direcției 
M.C.I., ne-a sintetizat avantajele a- 
cestor tipuri de magazine : „Caracte
ristica principală a acestor magazine 
— fie că e vorba de cele universale, 
fie de cele generale 
aceea că asigură o bună aprovizio
nare. un comerț modern 
Acest lucru se realizează atît prin 
concepția de organizare — raioa
nele specializate expun întregul 
fond de marfă, încit magazinele 
funcționează, practic, fără depozite 
și magazii intermediare — cit și prin 
sistemul de aprovizionare : univer
salele sînt întreprinderi autonome 
care se aprovizionează atît direct de 
la industrie, cit și din depozitele 
I.C.R.T.I. Suprafața de vînzare rela
tiv mare a fiecărui nivel (200—600 
și chiar 2 000 mp) îngăduie o mare 
elasticitate in dimensionarea raioane
lor, în funcție de structura cererii. 
Magazinele sînt dotate cu o serie de 
servicii care asigură o bună infor
mare a publicului, o studiere și re
zolvare operativă a cererii de con- ’

constă în
și rapid.

sum. Menționez că la Pitești s-a năs
cut o inițiativă pe care intenționăm 
s-o generalizăm în toate universale
le : în fiecare raion se înregistrea
ză toate cererile care nu pot fi so
luționate la data vizitării de către 
cumpărător a magazinului și, în 
termen de 5 zile, marfa căutată ur
mează să fie expediată pe adresa 
solicitantului". Am reținut din cele 
spuse de interlocutorul nostru și 
faptul că marile magazine vor dis
pune 
blică, 
ciliu,

Ne 
mele 
vor lua măsuri pentru buna gospo
dărire și întreținere a acestora, pen
tru aprovizionarea lor, pentru selec
ționarea și pregătirea cadrelor nece
sare acestor magazine, astfel incit 
premisele create prin eforturile ma
teriale ale statului să fie finalizate 
și printr-o deservire rapidă, civili
zată, a cumpărătorilor.

de unități de alimentație pu- 
servicii de transport la domi- 

precum și de spații de parcare, 
exprimăm speranța că organis- 
comerciale centrale și locale

de amplasare a ferestrelor, 
fel incit se realizează un 
de iluminat natural perfect 
parcursul zilei, fără să se

autoservirea și expu- 
cumpă-

C. PRIESCU

Sub auspiciile Comitetului de stat 
pentru economia și administrația lo
cală și Consiliului popular al muni
cipiului București, joi au început in 
Capitală ‘ - - .........
de lucru 
tivității 
populare 
și gospodăririi fondului locativ.

La consfătuire participă cadre de 
conducere și de specialitate din 
sectoarele de gospodărie locativă. 
delegați din partea comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene, municipale și orășenești, spe
cialiști ai intreprinderilor de admi
nistrație locativă, de construcții și 
de reparații, iar ca invitați repre
zentanți ai Direcției generale pentru 
consiliile populare din Consiliul de 
Stat, Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ministerelor Muncii, și Finan
țelor, Comitetului de Stat pentru

lucrările unei consfătuiri 
pe tară privind analiza ac- 
desfășurate de consiliile 
în domeniul administrării

Preturi, Comisiei permanente pentru 
consiliile populare a Marii Adunări 
Naționale, Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România și responsa
bili ai asociațiilor de locatari.

Timp de trei zile, participanții vor 
dezbate probleme legate de întreți
nerea și exploatarea locuințelor, me
todologia de planificare a activității 
de întreținere și reparare, de îmbu
nătățire a organizării activității de 
administrare și de execuție a lucră
rilor de întreținere, reparații și mo
dernizare a fondului locativ, perfec
ționarea sistemului informațional 
acest domeniu, roliil asociețiiloi de 
locatari. O serie de probleme vizează 
dezvoltarea și diversificarea presta
țiilor în construcții pentru 
lație. îmbunătățirea calității 
strucțiilor noi de locuințe.

popu- 
con-

(Agerpres)
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cinema
• Serata : PATRIA — 9; 11,30, 
14: 16,30; 19; 21,30.
• Domiciliul conjugal : FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30: 16, a8,30;
20.45, MODERN — 9: 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30. la grădină — 20.
• Eu, Francisk Skorina : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Evocări : TIMPURI NOI — 9- 
20,45 în continuare.
• Gool ! : LUMINA — 9—13 în 
continuare.
• Pan Wolodyjowski : LUMINA 
— 16,30; 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.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? :   - .. ..... 17 30.CAPITOL — 8: 11; 14,15: 
20,45, Ia grădină — 19,30,
• Lumina de gaz — 9. Lunga 
noapte a lui ’43 — 10,30; 12,30; 14,30. 
Idolul prăbușit — 16,30; 18,45, Ste
lele pot străluci — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
EXCELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15, 20.30, TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15. la grădină — 20,30.
• Pe cometă : GRIVITA - 9,30; 
11.30: 13,30; 16: 18.15; 20.30.
• Moartea filatelistului : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17.45: 20.
• King Kong evadează : BUZEȘTI
— 15,30, la grădină — 29.30.
• Poienile roșii : BUZEȘTI — 18. 

Cinci pentru infern : DACIA —
8,45—20 în continuare.
• Haiducii Iui Șaptecai : BUCEG1

16: 18.15: 20 30. la grădină ‘ — 
19 30.
• Zestrea domniței Ralu : AURO
RA — 9: 11.15 13.30; 15.45. 18. 1S 
grădină — 20.15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domnitei Ralu : FLAMURA — 10: 
14,30: 19.
• Doar un telefon : PACEA — 
16; 18: 20.
• Mihai Viteazul : MUNCA — 15; 
19.
• Ultima relicvă : 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 — 15; 
17,30; 20, LAROMET — 15.30: 17,30;
19.30.
• Cîntecele mării : VITAN — 
15,30: 18; 20,15.
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Premiile acordate
de Comitetul de Stat
pentru Cultură și Artă
în cadrul concursului de creație / 
și interpretare teatrală —1971

PREMII
PENTRU DRAMATURGIE:
..Omul care..." de Horia Lovine^- 

cu ; ..Ape și oglinzi" de Paul Eve- 
rac ; „Zodia Taurului" de Mihnea 
Gheorghiu ; „Săptămîna patimilor" 
de Paul Anghel ; „Pisica in noaptea 
Anului Nou" de D. R. Popescu.

Mențiuni : „Fără cascadori" de 
M. R. Iacoban; „Amurgul lui Bolyai" 
de Kocsis Istvan „Timp și adevăr" 
de Eugenia Busuioceanu ; „Drumul 
încrederii" de P. C. Chitic.

PREMII 
PENTRU SPECTACOLE:

V
V

I

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Massimo 
Freccia (Italia). Solist : Rudoll 
Kerer (U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Ecaterina Teo- 
doroiu — 19,30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20; (sala Studio) : Părinții teribili 
— 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc — 
20.
Î Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

ra“ (sala din Dd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire — 
20: (sala din str. Alex. Sabla) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul Mic ; Fata care a făcut 
o minune
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30;

(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul Glulești : Omul care a 
văzut moartea — 10,80,
• ’Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 9.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea 7 — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19.30.
• Teatrul satirlc-rpuzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" —
19.30.

t V
20.

I.
17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 

școală. Emisiune realizată în 
colaborare cu Ministerul în-

Timp de aproape șase 
luni, membrii primei 

• expediții române trans- 
africane au străbătut 
continentul negru la 
bordul mașinilor româ
nești ARO șiT.V. In le
gătură cu scopul și re
zultatele obținute am 
solicitat o convorbire 
cu prof. univ. dr. doc. 
N. Botnariuc, șeful ex
pediției, care ne-a de
clarat :

— Am colectat un toarte 
bogat material biologic 
din apele de coastă ale O- 
ceanului Atlantic și ale 
Oceanului Indian, din bazi
nele fluviilor Senegal, Ni
ger, Congo, din marile 
lacuri africane Ciad, Al
bert, Eduard, Kivu, Victo
ria, precum și din nume
roase ape mici stătătoare 
sau curgătoare, apoi mate
rial floristic, fructe, se
mințe ale diferitelor plan
te, de-a lungul întregii că
lătorii. Este vorba de un 
foarte bogat, foarte divers 
și toarte interesant mate
rial. care va fi valorificat 
prin lucrări științifice ale 
specialiștilor noștri, care 
iși vor aduce astfel con
tribuția la cunoașterea 
mai adincită a faunei și 
florei africane. Pe de 
altă parte, de rezultatele 
expediției vor beneficia 
și muzeele noastre de is
torie naturală și colec
țiile din universități, unde 
fauna africană, in special 
cea acvatică, este destul de 
slab reprezentată. De ase
menea. semințele aduse vor 
îmbogăți grădinile noastre 
botanice cu floră africană.

Un succes al expediției 
îl constituie șl găsirea, in 
zona lacului Ciad, a algei 
Spirulina, deși colegii 
noștri francezi, cazați în a- 
propiere, ne preveniseră că 
este o tentativă cu foarte 
puțini sorți de izbindă. Am 
reușit, totuși, să o colec
tăm și să o conservăm cu 
multă grijă, timp de două 
luni, ca să o aducem co
lectivelor de specialiști de 
la București și Cluj. Tre
buie să arătăm că marele 
interes științific cu care a- 
ceastă algă este cercetată

In numeroase laboratoare 
din întreaga lume se dato- 
rește remarcabilei sale pro
ducții de substanțe proteice. 
Or. după cum se știe, pro
blema proteinelor este vita
lă pentru asigurarea hranei 
omenirii, așa că înmulțirea 
în masă a spirulinei poate 
căpăta o mare importanță 
economică. în zona lacului 
Ciad ea este colectată din 
bălțile cu apă foarte mine
ralizată. Este apoi uscată 
sub forma unor turte care 
(cu tot mirosul lor greu și
— pentru gustul nostru — 
respingător) sînt vindute 
în tirgurile din jurul lacu
lui. Aceste turte reprezintă 
pentru localnici una din 
principalele surse de pro
teine.

— Expediția s-a des
fășurat conform aștep
tărilor ?

— în general da — cu 
toate că nu au lipsit nici 
surprizele. De pildă, în lo
cul ploilor zilnice specifice 
zonei ecuatoriale, în pe
rioada respectivă am avut 
numai zile uscate, sece
toase. în decurs de o lună 
și jumătate a plouat nu
mai de 4—5 ori. E un fapt 
care a avut consecințe fa
vorabile in ceea ce privește 
posibilitatea de deplasare. 
A existat însă și un revers 
al medaliei : ca urmare a 
uscăciunii excesive — o să
răcie, față de așteptările 
noastre, bineînțeles, a 
materialului biologic.

O altă surpriză : „înfri- 
coșătoarea" faună africană
— șerpi, fiare, diferiți pa- 
raziți — s-a dovedit a nu 
fi nici pe departe atit de 
periculoasă pe cit fusesem 
prevenlți. Nici clima nu 
ne-a creat dificultăți 
deși temperatura variază 
în zona tropicală de la 
40—41° ziua. la 9—10° 
noaptea. (în zona ecuato
rială e mai constantă : 
20-25°).

— După cite știm, 
expediția a avut și un 
scop documentar.

— Da. Am urmărit, în 
primul rind, realizarea u- 
nuj film documentar româ
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vățămîntului. Ciclu de con
sultații pentru examenele de 
admitere • Chimie : Acizi și 
baze. Prezintă conf. dr. Clau
dia Pânâit • Istorie : Pagini 
de epopee româneasca — 
Mihai Viteazul. Prezintă conf. 
Dumitru Almaș.
Căminul.
Lumea copiilor : Scufița Ro
șie și„, năzdrăvanii. Iurie 
Darie și Mihaela. ca de obicei, 
vă vor spune o poveste — 
muzică șl desene.
Tragerea Loto.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
Reflector.
Film artistic : „Jandarmul 
din Saint-Tropez". Comedie 
franco-italiană cu Louis de 
Funes și Genevieve Grad în 
rolurile principale. Regia : 
Jean Girault.
Mai aveți o întrebare ? 
București 2000. Cum va arăta 
Bucureștiul peste trei dece
nii ?
Telejurnalul de noapte.
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„Săptămîna patimilor" de Paul 
Anghel (Teatrul Național „I. L. Carâ- 
giale") : „Zodia Taurului" de Mihnea 
Gheorghiu (Teatrul Național Cra
iova) ; „înainte de potop" de Nagy 
Istvan (Teatrul de stat Tîrgu Mu
reș secția maghiară) ; „Pisica în 
noaptea Anului Nou" de D. R. Po
pescu (Teatrul dramatic Brașov).

PREMII PENTRU ACTORI :
Premiul I : Eugenia Popovici — 

pentru rolul Elena Domnișor din 
piesa „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară" de Eugen Barbu la Tea
trul Național „I. L. Caragiale" ; 
N. Neamțu-Otonel — pentru rolul 
Iacob din piesa „Ape și oglinzi" de 
Paul Everac la Teatrul Mic ; Toma 
Dimitrlu — pentru rolul Petru Ar- 
joca din piesa „Ochii dragi ai buni, 
cului" de Mihail Davidoglu la Tea
trul de stat Reșița ; Gheorghe Cozo- 
rici — pentru roiul Ștefan din piesa 
„Săptămîna patimilor" de Paul An
ghel la Teatrul Național „I. L. Cara
giale" ; G. lonascu-Gion . — pentru 
rolul Tudor din piesa „Pisica in 
noaptea Anului Nou" de D. R. Po
pescu la Teatrul Național Cluj.

Premiul II : Ion Dichiseanu — 
pentru rolul Matei Albu din piesa 
..Omul care...".de Horia Lovinescu la 
Teatrul „C. I. Nottara" ; Vasile 
Gheorghiu — - pentru rolurile Timotei 
din piesa „Ape și oglinzi" de Paul 
Everac și Victor Dumbravă din piesa 
„Timp și adevăr" de Eugenia Bu
suioceanu la Teatrul Mic : George 
Motoi — pentru, rolul Victor din pie
sa „Pisica în noaptea Anului Nod‘‘ 
de D. R. Popescu la Teatrul Națio
nal Cldj ; Dem. Radulescu— pentru 
rolul Ionică Pară din piesa „Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară" de Eu
gen Barbu la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" ; Tanai Bella — 
pentru rolul Ilon din piesa „înainte 
de potop" de Nagy Istvan la Teatrul 
de stat Tîrgu Mureș — secția ma
ghiară.

Premiul III : M. Constantinescu- 
Govora, pentru rolul El din piesa 
..Cafea ness cu aproximație" de Paul 
Everac la Teatrul de dramă și co
medie Constanța ; Constantin Dinu- 
lescu — pentru rolul Iaccopo din 
piesa „Săptămîna patimilor" de 
Paul Anghel lă Teatrul Național 
,.I. L. Caragiale" ; Mihai Dobre — 
pentru rolul Bărbatul din piesa 
..Ecto-bar" de Dan Tărchilă la Tea
trul „Al. Davilla" Pitești ; Mihaela 
Dumbravă — pentru rolul Zoe din 
piesa „Fetele Didinei" de Victor Ef-

timiu la Teatrul „Ion Vasilescu* ; 
Otto Grassel — pentru rolul Casapu 
din piesa „Oameni care tac" de AI. 
Voitin la Teatrul German Timișoara; 
Tatiana Iekel — pentru rolul mătușa 
Elisabeta din piesa „Ape și oglinzi" 
de Paul Everac la Teatrul Mic ; 
Ileana Ploscaru — pentru rolul Ea 
din piesa „Cafea ness cu aproxima
ție" de Paul Everac la Teatrul de 
dramă și comedie Constanța ; San
du Popa — pentru rolul Benedict 
Soveja din piesa „Lovitura" de Ser
giu Fărcășan la Teatrul dramatic 
Baia Mare ; Magda Popovici — pen
tru rolurile Magda și Rodica din piesa. 
„Timp și adevăr" de Eugenia Bu
suioceanu și rolul Roza din piesa 
..Ape si oglinzi" de Paul Everac la 
Teatrul Mic ; Alexandru Repan — 
pentru rolul Hans din piesa „Si eu 
am fost în Arcadia" de Horia Lovi
nescu la Teatrul „C. I. Nottara" ; 
Zsoldos Arpad — pentru rolul 
Bolyai din monodrama ..Amurgul Iui 
Bolyai" de Koesis Istvan la Teatrul 
de Nord Satu-Mare —. secția iha-’ 
ghiară.

PREMII PENTRU REGIE:
Premiul I : Vlad Mugur — pentru 

regia spectacolelor „Pisica în noaptea 
Anului Nou" de D. R. Popescu la 
Teatrul Național Cluj și „Zodia Tau
rului" de Mihnea Gheorghiu la Tea
trul Național Craiova ; Harag Gyorgy 
— pentru regia spectacolului „înainte 
de potop" de Nagy Istvan Ia Teatrul 
de stat Tirgu Mureș — secția ma
ghiară.

Premiul II : Dah Nasta v1 pentru 
regia spectacolului „Și eu am fost în 
Arcadia" de Horia Lovinescu la Tea
trul „C. I. Nottara" ; Ion Cojar — 
pentru regia spectacolelor „Timp și 
adevăr" de Eugenia Busuioceanu și 
..Ape și oglinzi" de Paul Everac la 
Teatrul Mic.

Premiul III : Taub Ianos — pentru 
regia spectacolului ..Fidelitate" d« 
Hajdu Gyiîzo la Teatrul Maghiar d* 
stat Timișoara.

Mențiuni : Cătălina Buzoianu pen
tru regia spectacolului „Marele drum 
al încrederii" de P. C. Chitic la Tea
trul National „V. Alecsandri“-Ia.și ; 
Petre Popescu — pentru regia spec
tacolului „Lovitura" de Sergiu Fărcă
șan la Teatrul dramatic Baia Mare.

PREMII
PENTRU SCENOGRAFIE:
Premiul I : Florica Mălureanu — 

pentru scenografia spectacolelor 
„înainte de potop" de Nagy Istvan 
la Teatrul de stat Tirgu Mureș — sec
ția maghiară și „Zodia Taurului" d« 
Mihnea Gheorghiu la Teatrul Națio
nal. Craiova.

Premiul II : 1. Popescu-Udriște — 
pentru scenografia spectacolului 
„Săptămîna patimilor" de Paul An
ghel la Teatrul National „I. L. Cara
giale".

Premiul III : Dan Nemțeanu — 
pentru scenografia spectacolului „Șl 
eu am fost in Arcadia" de Horia Lo
vinescu la Teatrul „C. I. Nottara" ; 
Mihai Tofan — pentru scenografia 
spectacolului ..Să nu-ți faci prăvăli» 
cu scară" de Eugen Barbu la Tea
trul Național ..I. L. Caragiale".

nesc despre Africa. Nu știu 
în ce măsură am reușit. 
De filmat s-a filmat insă 
mult și subiecte variate : 
desfășurarea expediției, lu
crările de colectare a ma
terialelor științifice, diferi
te obiceiuri ale populațiilor 
africane, pădurile, lacurile, 
fauna și flora locală. S-a 
adunat un material foarte 
bogat și sperăm să-l valo
rificăm cit mai bine. Ast
fel, pe lingă filmul de lung 
metraj, avem în vedere

cursul, prin contacte ofici
ale sau neoficiale, am cu
noscut oameni din cele mai 
diferite categorii : țărani, 
pescări, oameni de știință, 
profesori, învățători, elevi 
etc. I-am văzut cum tră
iesc, cum muncesc, ne-am 
interesat care le sint pre
ocupările. La rîndul nostru, 
le-am vorbit despre Româ
nia, cu atit mai mult eu 
cit, în multe locuri, eram 
primii români cu care a- 
veau ocazia să stea de

berei, prin iarbă și localni
cii — copii, tineri, virstnici 
— care se aflau mereu în 
preajma noastră, le căutau 
cu multă grijă și ni le a- 
duceau ca să le punem in 
mașini. Ne aduceau chiar 
lucrurile pe care le arun
casem și trebuia să le ex
plicăm indelung că nu mai 
avem nevoie de ele.

O întimplare semnifica
tivă s-a petrecut pe malul 
lacului Ciad, unde am stat 
patru zile. Un localnic a

jungind în Republica Africa 
Centrală, într-o zonă de pă
duri ecuatoriale, a trebuit 
deci să luăm contact cu 
un șef bantu care, contra- 
plată, ne-a condus la o a- 
șezare a pigmeilor. Deoa
rece. în cursul zilei, ei sint 
răspindiți prin păduri, unde 
vînează și culeg diferite 
produse vegetale pentru 
hrană, au fost chemați prin 
strigătele acestui șef și prin 
sunetele tam-tamurilor mî- 
nuite cu dibăcie de copii

Prima expediție
transafricană românească
• Rezultate de un real interes științific • 0 algă care promite mult omului • Sur* 
prizele climei și faunei • Cuvinte elogioase despre România, de ambele părți ale 

Ecuatorului • A R 0 și T.V. au trecut examenul junglei

realizarea unor colecții de 
fotografii documentare și 
de diapozitive pentru sco
puri didactice, pe diferite 
teme : savana africană, 
viața în savane, lacurile 
africane, pădurile africane 
etc. care să fie valorificate 
cu ajutorul Ministerului în- 

' vățămîntului, sub egida că
ruia a fost organizată, de 
altfel, și expediția.

— Ce ne puteți spune 
despre întilnirile echi
pajului cu localnicii ?

— Am străbătut 12 țări : 
Senegal. Mali, Volta Su
perioară, Niger, Nigeria, 
Camerun. Ciad, Republica 
Africa Centrală, Congo 
Kinshasa, Ruanda. Ugan
da, Kenla. Pe tot par-

vorbă. în mai multe capi
tale, presa, radioul, televi
ziunea au consemnat ca un 
eveniment sosirea noastră, 
încadrind-o în contextul 
unor cuvinte elogioase des
pre România. Așa incit cred 
că și sub acest aspect ex
pediția a constituit o reuși
tă. Adaug că, în toate zone
le străbătute, am întilnit oa
meni prietenoși, de o co
rectitudine exemplară. Nu 
am avut, din acest punct de 
vedere decît surprize plă
cute. în apropiere de Fort- 
Lamy. de pildă, unde am 
stat citeva zile, în preziua 
plecării operația de împa
chetare a materialului și de 
stringere a bagajelor s-a 
prelungit tîrziu »i noapte. 
Multe din lucrurile noastre 
erau răspîndite în jurul ta-

venit la tabăra noastră cu 
un topor primitiv, de fabri
cație locală, care prezenta 
o reală valoare etnografică. 
I-am oferit, în schimb, un 
topor de-al nostru. Țăranul 
l-a luat, l-a privit cu ad
mirație șl apoi ni l-a resti
tuit. spunînd că este prea 
bun. bi neînțeles mai scump 
decît al lui și că nu vrea 
să ne înșele. A trebuit des
tul de multă muncă de con
vingere ca să-l înduplecăm 
să accepte schimbul.

— Sinteți primii ro
mâni care au avut pri
lejul să viziteze popu
lațiile de pigmei...

— Așezările pigmeilor 
sint întotdeauna dependen
te de triburile bantu. A-

pigmei. Vizita ne-a lăsat 
un gust amar. Am avut im
presia că pigmeii erau ex
ploatați de bantu, care-i 
oferă turiștilor ca număr 
de atracție. Pigmeii au a- 
părut vizibil fără nici o 
plăcere. Au schițat un dans 
în ritmul tam-tamurilor, 
femeile și copiii au înginat 
un cintec, care ne-a făcut 
impresia că nu este din fol
clorul lor și au fost răsplă
tiți de noi cu sare, biscuiți, 
țigări. Am filmat, am înre
gistrat toate scenele și am 
plecat cu o strîngere de 
inimă.

A doua întîlnire a fost 
mai fericită. Marea pădure 
ecuatorială Ituri din Congo 
este populată cu numeroase 
așezări de pigmei, vinători 
de • neasemuită dibăcie,

înarmați cu mici arcuri și 
săgeți aproape minuscule, 
dar de o extraordinară e- 
ficacitate, datorită otrăvu
rilor de origine vegetală pe 
care le folosesc. Deși mici 
de statură, sint foarte bine 
proporționali — vioi, ve
seli, vorbăreți, curioși să 
vadă și să afle tot ce se 
poate. Se deosebesc de ce
lelalte populații prin cu
loarea pielei — arămie — 
și prin trăsăturile lor spe
cifice. Ne-am întrebat cum 
s-ar putea dezvolta pe ca
lea progresului o asemenea 
populație, dar nu am găsit 
un răspuns. Pădurea ecua
torială in care trăiesc este 
condiția lor de viață și Ie 
limitează preocupările. A- 
colo nu se poate cultiva ni
mic, nu se pot crește vite, 
jungla năpădește rapid te
renul, nu se poate face ni
mic altceva în afară de vi- 
nat și cules.

— Unul din țelurile 
expediției a fost și ve
rificarea mașinilor ARO 
și TV, produse de U- 
zina din Cimpulung. 
Cum s-au comportat ele 
in condiții de climă 
ecuatorială africană ?

— Cei aproximativ 18 900 
km parcurși cu ARO și 
13 000 km cu T.V., uneori 
pe drumuri pe care nu 
mai trecuse nici un auto
vehicul in ultimii zece ani, 
au constituit un examen 
foarte serios. Or, mașinile 
ne-au transportat, in bune 
condiții, de la un capăt la 
altul al continentului afri
can. De altfel, exame
nul a fost trecut nu nu
mai de mașini, dar și de 
multe alte produse româ
nești, cum ar fi conservele. 
Deși ni se atrăsese atenția 
că stocul nostru nu era tro- 
picalizat — conservat în 
așa fel îneît să poată re
zista în j condițiile climei 
tropicale — alimentele 
și-au păstrat toate calită
țile.

— Ingăduiți-ne o în
trebare cu caracter mai 
personal: care a fost 
momentul care v-a im
presionat cel mai mult?

— Am să vă dau un răs
puns evident subiectiv. La 
3 martie mergeam pe un 
platou in parcul Albert 
din Congo Kinshasa spre 
un punct denumit Is- 
chango. pe malul la
cului Eduard, traversînd 
o savană acoperită cu o 
iarbă deasă de culoarea 
griului copt. în depărtare, 
am zărit o tăbliță pe care 
scria : „Ecuator". La orele 
16 traversam Ecuatorul, 
mergînd spre sud. După 
numai citeva minute a a- 
părut prima turmă de ele
fanți pe care o Intîlneam. 
Cînd am ajuns la Ishango, 
platoul se termina brusc și, 
la vreo 200 m sub noi, a 
apărut tacul Eduard, unul 
din lacurile de unde Izvo
răște Nilul. Pe mal, In apa 
lacului și a rîului, se zben
guiau turme de hipopotami, 
antilope. bivoli sălbatici. 
Era o priveliște pe care a- 
tunci cînd o vedeam in fil
mele documentare îmi zi
ceam. ca naturalist, că me
rită să-ți dai zece ani din 
viață ca să o vezi !..,

— Cum apreciați, tn 
concluzie, rezultatele 
acestei prime expedi
ții române transafri- 
cane ?

— Bilanțul mi se pare, 
fără rezerve, pozitiv. Mă 
gîndesc la materialul bio
logic adunat, la materialul 
documentar. observațiile 
privitoare la produsele teh
nice românești : contai.ele 
cu populațiile africane și 
cu oficialitățile.

Fără a fi fost un scop 
prestabilit al expediției, o 
realizare dintre cele mai 
importante o constituie do- 
bindirea unei „experiențe 
africane".

Nu pot să închei fără a 
aminti înțelegerea pe care 
am aflat-o la forurile în 
drept din țara noastră, în 
etapa pregătitoare a expe
diției. in ceea ce privește 
asigurarea condițiilor nece
sare.

Convorbire consemnați 
de El. MANTU
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pagina economică
0 ELOCVENTĂ DEMONSTRAȚIE 

A INVENTIVITĂȚII
Șl COMPETENTEI TEHNICE

Complexul expozițional din Piața 
Scînteii a găzduit recent trei expoziții 
originale. întreprinderile și centralele 
industriale din trei ramuri economice 
de bază — metalurgia, construcțiile 
de mașini și construcțiile industriale 
— au prezentat cele mai importante 
mașini, utilaje și agregate construite 
în atelierele proprii, sintetizînd o im
presionantă frescă a gîndirii și mă
iestriei tehnice românești, a pricepe
rii și răspunderii cu care sînt mate
rializate indicațiile conducerii parti
dului privind extinderea și generali
zarea acțiunii de autoutilare.

Dezvoltarea acestei acțiuni este dic
tată de rațiuni economice majore : 
concepînd și realizînd în ateliere pro
prii mașini și utilaje, întreprinderile 
își acoperă operativ anumite nevbi 
stringente ale producției, își moder
nizează procesele tehnologice, reaii- 
zind astfel, cu cheltuieli mai reduse, 
sporuri de producție și productivitate. 
Deosebit de important este faptul că 
prin autodotare 
nu se mai recurge 
Ia importul unor 
mașini și instala
ții ce nu se pro
duc în mod cu
rent în țară, va
luta respectivă 
putînd fi utilizată 
în alte scopuri.

Tocmai ținînd 
seama de impli
cațiile economice 
favorabile pe care 
Ie generează autoutilarea și apreciind 
spiritul de inventivitate și iscusința 
tehnică a inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor, conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, 
au subliniat necesitatea extinderii a- 
cestei acțiuni, transformării ei dintr-o 
preocupare sporadică, determinată de 
nevoia realizării unor sarcini de plan 
deosebite, într-una sistematică, de 
largă cuprindere, care să ofere în 
permanență noi posibilități de dotare 
tehnică a fabricilor, uzinelor, șantie
relor. Cu prilejul numeroaselor 
vizite de lucru pe care le-a 
făcut în acest an în întreprinderi din 
Capitală și din țară, secretarul gene
ral al partidului s-a interesat înde
aproape de condițiile care există în 
unități și centrale industriale în do
meniul dezvoltării autodotării, a re
comandat să se studieze în continuare 
posibilitățile de.a-se-satisface în pro
porție cît mai mare necesarul de ma
șini și uțilaje pentru nevoile proprii.

Este, desigur, o sarcină de mare în
semnătate economică, a cărei înfăp
tuire reclamă eforturi susținute din 
partea tuturor specialiștilor din în
treprinderi, din partea tuturor sala- 
riaților, ca și sprijinul sporit al mi
nisterelor și organelor economice cen
trale. Că s-a trecut cu hotărîre la 
materializarea acestei sarcini trasate 
de conducerea partidului, o dovedesc 
cele trei expoziții amintite, care cu
prind realizări remarcabile obținute 
în domeniul autoutilării în metalur
gie, construcții de mașini și construc
ții industriale. Vizitînd aceste 
expoziții, secretarul general al 
partidului a apreciat, în discu
țiile purtate cu specialiști și ca
dre de conducere din întreprinderi, 
centrale și ministere, realizările ob
ținute, a subliniat importanța deose
bită pe care o 
partidului acțiunii 
rătînd că aceasta 
tuie o preocupare 
a fiecărei secții, a 
muncitor.

Am văzut, în cîteva rânduri, aceste 
expoziții. Nu am întîlnit aici oameni 
care să treacă grăbiți pe lingă ex
ponate, fără a se opri — uneori minu
te în șir — la o mașină, la un utilaj; la 
o Instalație sau agregat. Ei au trans
format momentul vizitei într-o auten
tică și activă preocupare de infor
mare și studiu, interesîndu-se de ex
ponatele ce le atrăgeau atenția, discu- 
tind cu cei ce dădeau lămuriri în fața 
standurilor, solicitînd frecvent fișe 
tehnice, prospecte. Cîtorva dintre ei 
le-am cerut părerea despre exponate, 
despre expoziție în general. „O ade
vărată bijuterie, mașina aceasta de 
rectificat prin copiere, realizată de 
Centrala industrială de optică și me
canică fină din Capitală. Va putea 
fi utilizată cu înalt randament 
și In alte uzine constructoare de 
mașini". (Petre Candelă, proiectant 
I.C.P.U.P.-București). „Ca specia
list, sînt mîndru de ceea ce pot 
să văd în aceste originale expoziții. 
Nu de puține dri în rezolvarea unor

probleme tehnice căutăm luni In șir 
soluția optimă. Aici, în fața standu
rilor construcției de mașini, aflu că, 
în altă parte, colegi de-ai noștri au 
rezolvat probleme similare foarte 
simplu, cum nici nu ne trecea prin 
cap“ — notează in cartea de impre
sii inginerul Ion Tronai din Cluj. 
„Vibratorul acesta știu că costă câ
teva zeci de mii de lei valută și se 
aduce din import. Jn plus, lipsa pie
selor de schimb dă mare bătaie de 
cap în utilizarea lui. Fiind de o con
strucție dificilă, nu credeam că o să 
poată fi fabricat în țară. Cel pe ca- 
re-1 vedeți este produs la Trustul de 
mecanizare din București și are ca
racteristici tehnice mai ridicate decît 
cel pe care-1 importam. Din acest 
motiv am luat și noi hotărârea de a 
renunța la import și a-1 procura din 
țară" (P. Ioana, inginer constructor 
din Pitești).

Cele trei expoziții au constituit nu 
"numai un prilej de bilanț, de trecere

X *
aer cald destinat Încălzirii halelor in
dustriale, fabricat pentru prima dată 
în țară, iar la cel al Uzinei de re
parații din Ploiești — stația semi
automată de preparat betoane, una 
dintre cele mai 
acest gen care 
ții obișnuite.

O subliniere 
că autoutilarea 
scop în sine, doar pentru a acoperi 
anumite nevoi stringente ale între
prinderilor, ci ca o acțiune care are 
la bază criteriul eficienței econo
mice. Remarcăm astfel, la fiecare
stand în parte, că toate produsele au 
prezentate în succinta fișă de inso- 
țire — pe lîngă diferite caracteristici 
tehnice — și cîteva elemente ce le 
definesc economicitatea. „Reduce
rea importurilor este unul din sco
purile esențiale pe care le urmărim 
prin extinderea acțiunii de autodo
tate — precizează ing. Teodor Jităn- 
cescu de la Uzina

moderne instalații de 
înlocuiește cinci sta-
aparte merită faptul 
nu este privită ca un

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA EXPOZIȚIILOR 
DE MAȘINI ȘI UTILAJE REALIZATE 

PRIN AUTODOTARE

acordă conducerea 
de autoutilare, a- 
trebuie să consti- 
a fiecărei fabrici, 
fiecărui inginer și

în revistă a rezultatelor mal impor
tante ale acțiunii de autoutilare, ci și 
un mijloc util de comunicare promptă 
și cuprinzătoare între specialiști, de 
schimb de experiență pentru im
pulsionarea acestei activități. Ele au 
devenit adevărate punți de întîlnire 
între cei care caută soluții optime în 
extinderea și generalizarea autodo
tării, terenul unei conlucrări fruc
tuoase. Implicit, se vor evita situa
țiile în care anumite întreprinderi so
licită din import un utilaj anume sau 
caută cu insistentă soluții tehnice în- 
tr-un domeniu cu toate că 
există deja în alte unități.

Deosebit de inspirată și, desigur, 
cu efecte practice Imediate, ni 
părut, în acest sens, organizarea 
expoziției de mașini-unelte, utilaje si 
instalații realizate prin autoutilare de 
către unitățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Aici, pe 
lingă realizările specifice unei între
prinderi sau centrale industriale, au 
fost sintetizate în nouă standuri re
zultatele eforturilor comune în solu
ționarea unor probleme mai comple
xe. S-a ajuns, cu alte cuvinte, la 
elaborarea unor soluții ce pot fi a- 
doptate cu eforturi proprii, în orice 
uzină. Ne referim la problemele le
gate de mecanizarea montajului și 
a transportului uzinal. de su
dură și plasmă, de turnătorie și 
utilaje de turnătorie, de trata
mente termice, de vopsitorie, auto
matizare. în fața unor asemenea 
„soluții pachet", specialiștii au stat 
zeci de minute, chiar ore în șir, cău- 
tînd să se documenteze cit mai bine, 
să găsească posibilitățile de genera
lizare în unitățile în care lucrează. 
S-a realizat, în acest fel, nu numai o 
popularizare a soluțiilor 
într-un anumit domeniu, ci și o pre
misă pentru dezvoltarea mai accen
tuată a acțiunii de autodotare în ac
tualul cincinal, așa cum a indicat con
ducerea de partid.

în standurile expozițiilor celor trei 
ministere s-au remarcat cu pregnanță 
preocupările și rezultatele de ultimă 
oră, soluțiile care răspund celor mai 
noi cerințe ale tehnicii actuale. Iată 
de ce anumite exponate, între care 
cităm generatorul de plasmă cu foca
lizare magnetică și cu admisie su
plimentară de gaz — Invenție pre
miată cu Medalia de aur la Salonul 
internațional de la Viena — siste
mele automate de culegere și 
prelucrare a datelor, echipamen
tele de comandă-program pen
tru mașini-unelte, variatorul hi- 
drovolumetric (cu performanțe teh
nice superioare celui procurat din 
import) și mașina de lițat 
un randament dublu 
tipul vechi) — au stîrnit admirația 
specialiștilor. Adevărate 
tehnice întîlnim și la expoziția Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
(după cum am fost anunțați, expo
ziția rămîne deschisă pînă la 16 mai 
a.c.). Bunăoară, la standul întreprin
derii de construcții metalice din Bucu
rești este prezentat un generator de

acestea

s-a

aplicabile

(cu 
față de
premiere

In unitățile industriei locale Bacău

50 DE TIPURI DE MOBILĂ
Cele 

mobilă 
dustriei locale din 
dețul Bacău și-au 
tigat în ultimii ani un 
meritat prestigiu, atit 
pe piața internă, rât și 
externă. De la Bacău, 
Moinești și Tg. Ocna 
se livrează în prezent 
către diferiți benefi
ciari din țară și de 
peste hotare, 50 tipuri 
de mobilă de bună ca
litate. La întreprinde
rea „Moldova" din 
Bacău, de exemplu, se 
execută camera com
binată, o mobilă mo
dernă, acoperită cu o 
peliculă de nitrolac, 
ce-i dă o rezistență 
mărită. Dormitorul tip 
„Decebal", ca și „Ca
mera populară", cu 
furnir de nuc. întru
nesc aceleași calități. 
De menționat, că toa
te tipurile de mobilă 
realizate atît la Bacău, 
cît și la Moinești, sînt 
demontabile. au o uti
litate și funcționalita
te multiplă. De o bună

trei fabrici 
aparținind

de 
in- 
ju- 
cîș-

apreciere se bucură 
garnitura de bucătă
rie tip „ILTO". reali
zată de întreprinderea 
de mobilă din Tg. Oc
na. Executată în cinci 
tipuri din P.F.L. emai
lat și melaminat. gar
nitura satisface pe de
plin cele mai exigente 
preferințe și poate fi 
montată cu ușurință 
în apartamentele cu 
spații reduse, se între
ține ușor, prin spălare 
cu detergenți. Anual, 
la Tg. Ocna, se reali
zează peste 12 000 ase
menea garnituri. »

De la inginerul Cor
nel Croitoru. directo
rul direcției județene 
de industrie locală, am 
aflat noutăți de ulti
mă oră : zilele acestea 
au fost introduse în 
fabricație 20 noi sorti
mente de mobilă, prin
tre care biblioteca 
„Anca", camera pen
tru tineret, bucătăria 
tip „Modesta", o vi-

trină-bar. măsuța
„Fantezia" și altele.

Aoeleași întreprin
deri. la cererea bene
ficiarilor. realizează în 
aceste zile obiecte de 
artizanat și articole 
din lemn, ca de exem
plu : porți sculptate, 
fîntîni, veioze, supor
turi pentru flori etc. 
Lucrătorii fabricii din 
Moinești valorifică fie
care bucățică de lemn, 
confecționînd nu mai 
puțin de 35 sortimente 
de articole de uz cas
nic. O activitate cu 
totul nouă pentru în
treprinderea de mobi
lă din Moinești o 
constituie realizarea 
unor împletituri din 
răchită și materiale 
plastice, printre care : 
coșuri pentru piață, 
paturi pentru copii, 
spătar auto, damigene 
și 
cu

borcane protejate 
împletituri etc.

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii'
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de reparații Bucu
rești. Am aflat că 
numai în cadrul 
Trustului de me
canizare, de care 
aparține uzina 
noastră, prin fa
bricarea în atelie
re proprii a unor 
utilaje, mașini și 
instalații se vor 
înregistra în acest 
an economii de 50 
milioane lei valu
tă. în plus, la anu- 

cum sînt instalațiile 
glisante — am creat și

mite produse — 
de cofraje 
disponibilități pentru export".

Expozițiile celor trei ministere au 
fost vizitate de mii și mii de ingineri, 
tehnicieni, muncitori, specialiști din 
diferite domenii de activitate ; ele au 
prilejuit o informare amplă asupra 
celor mai noi realizări în domeniul 
autoutilării, stimulînd, totodată, lăr
girea și perfecționarea producției de 
utilaje, mașini și agregate prin efor
turile proprii ale întreprinderilor. 
Caracterul de lucru al vizitelor fă
cute de ingineri, tehnicieni și spe
cialiști la cele trei expoziții a fost 
marcat și de numeroasele opțiuni 
concrete pe care le-au făcut o serie 
dintre ei. „Noi avem cîteva cilindre 
compactoare aduse din import. Sînt 
însă greu de manipulat și destul de 
puțin rezistente la condițiile de lu
cru de pe șantiere. Văzîndu-le pe 
acestea expuse de Trustul de me
canizare din București, am și hotă
rât să nu mai achiziționăm din im
port cele 6 bucăți de care avem ne- 
vpie, ci de la unitatea bucureșteană" 
(ing. Pavel Preda, întreprinderea de 
construcții industriale și montaje 
Brașov). în numele Trustului 
construcții căi ferate, inginerul 
cea Popescu optează pentru 
echipamente de săpat șanț, 
stații de betoane (care s-au procurat 
pînă acum din import), 10 bucăți 
vibratoare de adîncime — toate pro
duse în unități ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

La expoziția de utilaje prin auto- 
dotare a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de 
alt sistem de 
ginal. A fost 
mașini-unelte 
lare, cuprinzînd citeva sute de fișe 
tehnice. în cazul în care o întreprin
dere consideră oportună folosirea u- 
nui utilaj inclus în catalog, aceasta se 
poate adresa direct unității care a 
proiectat și executat utilajul res
pectiv. Obținerea documentației teh
nice, precum și a altor date cu pri
vire la posibilitățile de execuție se 
va face prin tranzacții nemijlocite 
Intre întreprinderi. Aflăm de la fac
tori de conducere din M.I.C.M. că zeci 
de asemenea tranzacții au avut loc 
încă în timpul vizitării expoziției, 
cei Interesați putînd pătrunde cu 
maximă operativitate și eficacitate 
în tainele unor soluții tehnice mult 
căutate și așteptate.

de 
Mir- 
două 
două

Mașini am întîlnit un 
ofertare, simplu și ori- 
elaborat un catalog de 
realizate prin autouti-

Viorel SĂLAGEAN

(Urmare din pag. I)

Aspect din secția motoare asincrone a Fabricii de motoare electrice Pitești — una din unită
țile moderne ale industriei argeșene Foto: Gh. Vințilă
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• Proiectul

se punea pro- 
unei mai ra- 
utilizări a spa
de producție, 
aceasta trebu-

CONTRASTE

numit 
„Pasiune"

„ELECTROMETAL'-TIMIȘOARA

La virsta
maturității tehnice
Creată cu 10 ani în urmă, întreprinde

rea de industrie locală „Electrometal" din 
Timișoara a cunoscut an de an o puter
nică dezvoltare, situîndu-se azi în rândul 
principalelor unități economice ale jude
țului Timiș. Volumul producției ce ur
mează să fie realizat in acest an, bună
oară, se ridică la 200 milioane lei. Pro
ducția a fost structurată, cu timpul, pe 
două mari grupe de sortimente : unele 
.metalice și electrice de larg consum și al
tele — utilaje industriale. In prezent, aici 
se lucrează la terminarea no^. hale care 
va adăposti sectorul producției bunurilor 
de larg consum, prevăzută să intre în 
producție în luna iulie. în trimestrul al 
patrulea vor începe lucrările la sectorul 
de utilaje cu destinație ilidustrială. Con
comitent cu dezvoltarea capacităților de 
producție — care, împreună cu utilizarea 
intensivă a instalațiilor existente și, mai 
ales, cu sporirea productivității muncii 
vor determina o dublare a volumului pro
ducției în actualul cincinal față de nive
lul atins în 1970 — se va înnoi radical și 
gama produselor. Se prevede asimilarea 
în fabricație a încă 100 de articole de larg 
consum și utilaje industriale cu caracte
ristici tehnico-economice superioare. In- 
ginerul-șef al întreprinderii, Gheorghe 
leii, ne încredințează că această cifră tre
buie socotită drept minimă, deoarece, pe 
parcurs, după un mai vechi și bun obicei, 
activitatea compartimentului de concep
ție va îmbrățișa tot mai mult crearea sau 
înnoirea produselor. Unele dintre acestea 
au devenii cunoscute cumpărătorilor, altele 
abia au intrat în fabricația de serie 
ori sînt în curs de omologare. Astfel, 
între utilajele destinate echipării procese
lor tehnologice din întreprinderile indus
triale republicane sau locale notăm insta
lația de vopsire — tip conveier, macara
lele portante, foarfecile ghilotină, instala
țiile de degresare și altele apreciate și so
licitate de numeroși beneficiari interni și 
externi. Acestora li se vor adăuga, în cu
rând, noi produse aflate în prezent în fază 
de proiectare sau de experimentare, ca, 
de pildă, benzile transportoare, mesele 
automate, instalațiile de debitat șl prelu
crat metale.

Aceeași preocupare pentru diversifi
carea producției există și în sectorul bu
nurilor de larg consum. Inginerul Ion 
Stăvaru, constructorul șef al unității, ți
nea să ne asigure că la faima unor pro
duse purtînd marca „ELTIM", ca radiato
rul electric cu ulei, autosifoanele, boile
rele electrice, de 5 și 80 de litri, și robotul 
de bucătărie se va adăuga, în curând, în
călzitorul electric de apă de 85 litri, sub 
presiune, care, spre deosebire de varian
tele actuale, va putea fi utilizat pentru 
aducerea apei calde concomitent la bu
cătărie, baie sau spălătorie. întreprinde
rea a asimilat, de asemenea, în fabricația 
de serie, utilaje pentru spălătorii și cu
rățătorii chimice procurate pînă acum din 
import. E vorba de mașinile „Lyr" 1. 2 și 
3 pentru călcat pantaloni și balonzaide. A 
fost pusă la punct și tehnologia de fabri
cație a oalei electrice pentru preparat 
sucul din fructe prin aburire. în sfîrșit, 
se cuvine să spunem cîteva cuvinte des
pre eforturile pe care le face colectivul 
întreprinderii pentru asimilarea în pro
ducție a hidroforului cu pompă de uz cas
nic. Acționat electric, prevăzut cu reglare 
automată a presiunii, noul agregat, cu o 
capacitate de 85 litri, va veni în sprijinul 
cetățenilor care nu dispun încă de o sursă 
de alimentare cu apă curentă.

De cîtva timp. întreprinderea și-a ex
tins raza de activitate, depășind limitele 
orașului Timișoara. La Sînnicolaul Mare 
a început să producă o secție de con
strucții metalice, iar în luna aceasta va 
intra în funcțiune noua secție de corpuri 
de iluminat de la Ceacova. „Electrometa- 
lul“ participă din ce în ce mai substanțial 
la schimbul internațional de valori mate
riale. în prezent, mai mult de o pătrime 
din producția întreprinderii este expor
tată în Anglia. R. F. a Germaniei, R. S 
Cehoslovacă, Algeria, Maroc, Cipru, pre
cum și în alte țări. Este și acest fapt o 
recunoaștere, o atestare a capacității 
creatoare și a puterii de muncă a acestui 
harnic colectiv timișorean.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

La un moment dat, 
la Uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă din 
Buzău 
blema 
ționale 
țiilor 
Pentru
iau așteptate însă so
luțiile pe care un 
mare institut de pro
iectări specializat ur
ma să le ofere. Fără 
a sta mult pe gînduri, 
un colectiv condus de 
ing. Valentin Dihoru 
și-a propus să elabo
reze un studiu origi
nal bazat pe cunoaște
rea aprofundată a rea
lităților din uzină. O 
dată ideea lansată, 
muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii au venit cu 
propuneri și sugestii 
care de care mai in
teresante. S-a acumu
lat astfel o bogată 
„zestre" de idei și so
luții. Așa a prins să 
se contureze studiul, 
între timp a sosit și 
celălalt studiu. Con-

fruntarea lor a scos în 
evidență — spre satis
facția tuturor — o se
rie de avantaje ale 
studiului întocmit de 
specialiștii uzinei. Ast
fel — ne scrie co
respondentul nostru 
G. Radu — cel elabo
rat în uzină asigură o 
economie de spațiu de 
aproape 3 000 mp, și, 
totodată, realizarea u- 
nei producții supli
mentare de 30 000 tone 
sîrmă de oțel și 17 000 
tone sîrmă zincată. 
Prin aplicarea lui se 
asigură obținerea unei 
economii de 7 milioa
ne lei la fondurile de 
investiții. S-a" confir
mat astfel încă o dată 
că important pentru 
reușita unei acțiuni 
este nu numai compe
tența, ci și pasiunea, a- 
tașamentul față de lo
cul unde lucrezi. Iar 
colectivul uzinei buzo- 
iene a dovedit cu pri
sosință că este înzes
trat cu amîndouă.

• Ca Soarele
și Luna
să se intilnească...

Cum se pot obține 
rezultate bune in culti
varea legumelor 1 De
sigur, printre condițiile 
esențiale este nevoie 
să ai un pămînt 
corespunzător și o 
sursă de apă pen
tru irigații. Coope
rativa agricolă de 
producție Cristian, ju
dețul Sibiu, are și 
una și alta. Terenurile 
sale din Lunca Mică 
— în bună parte1 gră
dini — sînt străbătute 
de râul Cibin ; totuși 
apa este căutată aici 
cu luminarea. De ce ? 
Apa trebuie scoasă 
din rîu și condusă în 
grădină unde se cul
tivă legumele. Cum 
ea nu vine singură, cu 
3 ani în urmă — ne 
relatează corespon
dentul nostru — a 
început aici construc
ția unei instalații de 
irigații prin aspersiu-

ne. Lucrarea, care a 
costat 325 000 lei, anul 
trecut a fost dată, in 
sfîrșit, în folosință. 
Dar de funcționat n-a 
funcționat niciodată. 
„Ne mai lipsesc niște 
piese după care aler
găm cum aleargă Luna 
după Soare" — ne-au 
spus cooperatorii. Tot 
alergînd așa, există 
pericolul ca respectiva 
cooperativă să intre 
într-o eclipsă finan
ciară de sute de mii 
de lei, cît a investit în 
această lucrare. Iată 
de ce ar fi bine ca di
recția generală a agri
culturii 
biu să 
măsuri 
pentru 
sei ; și 
va lumina cooperatori
lor din Cristian calea 
spre piesele necesare 
instalației.

județului Sl- 
ia de urgență 
„astronomice" 

evitarea eclip- 
atunci Soarele

• Care-i prețul
cost

al amneziei?
La sfîrșitul anului 

trecut, o tristețe fi
rească a cuprins co
lectivul întreprinderii 
textile din Lugoj. în 
calitate de beneficiar, 
nu a putut să-și în
ceapă activitatea de 
producție, așa cum se 
prevăzuse. Motivul ? 
foarte pămîntean ; o- 
biectivul de investiții 
era neterminat, lipseau 
o serie de utilaje 
tehnologice de primă 
necesitate. Simțindu- 
se cu musca pe căciu
lă, furnizorii s-au a- 
dresat cu hotărîre be
neficiarului 
viitoare nu 
petă. O să 
ce ne stă 
ca să..." Și 
și mai... lată.
Unirea din Cluj a li
vrat 10 laminoare de 
mare viteză, in perfec-

: „Data
se mai re
facem tot 

în putință 
au f^cut-o 

Uzina

tă stare de... nefunc
ționare. Un mic amă
nunt fusese pierdut 
din vedere : cele 10 
motoare electrice a- 
ferente laminoarelor 
nu fuseseră expediate 
o dată cu respectivele 
utilaje. Iar laminoare- 
le nou-nouțe stau pre
cum materia moartă, 
în schimb, factorii 
răspunzători sînt foar
te dinamici, pregătin- 
du-se pentru o nouă 
rundă de tratative și 
negocieri. Deci, întîi 
se „uită" de utilaje, 
apoi se trimit, dar li 
se „uită" motoarele — 
și uite-așa, din amne
zie în amnezie. Rămî
ne o întrebare : a cal
culat cineva prețul de 
cost al acestor cazuri 
succesive de pierdere 
a memoriei ?

Multe probleme se ridică in legă
tură cu funcționarea parcului de 
utilaje terasiere și mijloace auto. 
„Avem necazuri mari din partea în
treprinderii de mecanizare și trans
porturi — ne arată ing. Constantin 
Adim, șeful șantierului 4 al T.C.I.F. 
Constanța. Din cauza defecțiunilor 
accidentale, foarte dese, la mijloacele 
auto se pierde 30—40 la sută din 
fondul de timp de lucru". Tot la 
acest șantier ne este pusă la dispo
ziție o listă de utilaje terasiere de
fecte, care au stat în cîmp săptămîni 
și chiar luni de zile, pină a intra în 
reparații. în aceste condiții, nu miră 
faptul de ce la unele grupe de uti
laje terasiere pe trimestrul I din 
acest an nu s-a realizat fondul de 
timp și ca atare nici producția pla
nificată. Un mare număr de utilaje 
nu pot fi reparate din lipsa pieselor 
de schimb. Astfel, pe data de 10 a- 
prilie, la I.M.T. Constanța, din 
63 excavatoare funcționau numai 
50, din 70 screpere — 63, din
19 autoscrepere — 13, din 179 buldo
zere — 110, din 6 autogredere — 3. 
din 299 total tractoare grele — 229 
etc. La baza de reparații a acestei 
întreprinderi găsești un adevărat ci
mitir de diverse utilaje terasiere. 
Multe din ele sînt inactive de luni 
de zile. „Totul se datorește lipsei 
pieselor de schimb, ne spune tov. 
Constantin Popescu, șef de producție 
la baza de reparații. Pentru a ieși 
din impas am ajuns la situația, deși 
este interzis, de a dezmembra cite 
un utilaj pentru a echipa pe cele 
defecte cu diferite piese".

Din discuțiile avute la Departamen
tul îmbunătățirilor funciare rezultă 
că actualul sistem de aprovizionare 
cu piese de schimb a întreprinderilor 
de mecanizare și transporturi este 
defectuos. De această problemă se 
ocupă trei organe, ceea ce face ca 
la nivel departamental să nu se cu
noască niciodată necesarul de piese 
de schimb al unei întreprinderi. Ce
rințele mari de producție impun or
ganizarea aprovizionării în acest sec
tor in mod centralizat și coordonat, 
de către o singură direcție speciali
zată. Trebuie îmbunătățit apoi siste
mul de aprovizionare. Deoarece 
D.A.P.S are plan valoric de asi
gurare a pieselor de schimb și nu 
fizic sau sortimental, nu de puține 
ori, în loc de mai multe piese mici, 
cu valoare individuală redusă, sg asi
gură o piesă cu valoare mare. în a- 
cest fel se îndeplinește planul valo
ric, dar lipsind o serie de repere 
mici, absolut necesare, unele utilaje 
nu se pot repara. Este necesar ca 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciare să analizeze sistemul de apro
vizionare al I.M.F. și să organizeze 
aceste activități în așa fel incit să 
răspundă operativ și eficient nevoi
lor sectorului de mecanizare.

Cea mai grea problemă însă, prin 
complexitatea ei, este asigurarea pie
selor de schimb pentru utilaje din 
import. Conducerea partidului și sta
tului nostru a indicat asimilarea și 
producerea lor de către fiecare uni
tate ce deține asemenea utilaje. Ast
fel, fiecare beneficiar de dotație cu 
utilaje din import este obligat să-și 
asigure piesele de schimb necesare 
prin ministerele coordonatoare și prin

posibilități proprii. Asigurarea pie
selor de schimb pentru utilajele de 
import din cadrul Departamentului 
îmbunătățirilor funciare se realizea
ză prin nu mai puțin de 4 coordo
natori. Pînă în prezent asimila
rea și producerea pieselor de
schimb decurge foarte lent. Pen
tru cele 73 tipuri de utilaje și 
instalații și 27 iipuri de motoare 
din import din dotația D.I.F. s-au
asimilat un număr neînsemnat de 
piese.

■ După cum ne informa tov. ing. 
Enache Sîrbu, adjunct al minis
trului agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor, 
s-a întocmit un program pen
tru producerea pieselor de schimb, 
s-au executat documentații pentru 
un mare număr de ■ repere. în a- 
ceastă privință, pentru 1971 s-au 
luat măsuri de dotare. Asigurarea 
pieselor de schimb pentru toate uti
lajele din import din dotarea D.I.F.- 
ului necesită o rezolvare corespunză
toare a problemei și la nivelul celor
lalte ministere .coordonatoare.

Folosirea cu maximum de randa
ment a întregii capacități a uti
lajelor terasiere este hotărâtoare 
pentru executarea întregului vo
lum de lucrări prevăzut la amena
jările de irigații din acest an. De 
aceea, paralel cu organizarea temei
nică a muncii pe șantiere, să se asi
gure piesele de schimb necesare uti
lajelor terasiere și mijloacelor auto. 
Este o problemă care trebuie să 
preocupe îndeaproape toate forurile 
de resort, pentru soluționarea în toa
tă complexitatea ei.

• Ieftin

de Vrancea!
primu-La sfîrșitul 

lui trimestru, sucursa
la județeană Vrancea 
a Băncii Agricole 
făcut un control de 
fond al gestiunii în 11 
cooperative agricole și 
o unitate intercoopera- 
tistă. Ce s-a constatat? 
în numai 3 luni, la u- 
nitățile respective s-au 
creat plusuri de valori 
materiale în sumă de 
20 000 lei și pagube de 
201 000 lei. Printre 
„performere" se nu
mără cooperativele a- 
gricole din Țifești, 
Voetin, Mihălceni, Ne- 
ra, Bogza, Gugești și 
altele, unde cei însăr
cinați de obște nu a- 
sigură buna gospodări
re a averii obștești. 
Desigur, cei vinovați 
de producerea pagube
lor vor plăti. O porti
ță pentru sustragerea 
bunurilor din averea

a

obștească deschid Insă 
și cei care nu înregis
trează la timp bunuri
le materiale. La Voe
tin, de pildă, nu erau 
înregistrați 16 purcei 
și 80 miei. La Mihăl
ceni scriptele nu con
semnau existența a 5 
miei, 134 găini ouătoa- 
re, 535 kg sămînță de 
iarbă de Sudan, 1268 
kg fasole etc. Ca atare, 
50 de persoane au fost 
sancționate cu amenzi 
contravenționale, iar 
alte 3 persoane au pri
mit sancțiuni discipli
nare. Dar, un amă
nunt : amenzile apli
cate însumează 1950 
lei, revenind, în me
die... 39 lei de per
soană. Ieftin ca braga, 
s-ar putea zice. Neclar 
este, însă, de rând prin 
părțile Vrancei se bea 
bragă.
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SĂNĂTATEA 
COPILULUI 

îmbunătățirea asistenței medicale impune 

perfecționări in sistemul invățămintului 

de pediatrie

Prof. dr. doc. Comelîu CONSTANTINESCU 
medic emerit, membru al societâților de pediatrie de la Paris și Roma

Solemnitatea dezvelirii 
unor busturi

Cu prilejul colocviului ținut de că
tre conducerea Ministerului Sănătății, 
în această primăvară, cu o serie de 
medici generaliști, medici de circum
scripție rurală in special, au fost 
scoase la iveală o serie de carențe 
in pregătirea acestora în mai multe 
probleme cu care sint confruntați pe 
teren, atit în circumscripțiile orășe
nești, cit mai ales în cele rurale. Lă- 
sînd la o parte unele minusuri sem
nalate în activitatea medicului gene
ralist în domeniul urgențelor obstetri- 
oale sau al celor medico-chirurgicale, 
mă voi ocupa, în rîndurile ce ur
mează, de cele ce apar în asistența 
copilului — bolnav și sănătos — în- 
trucit aceasta este o problemă prio
ritară în circumscripția rurală, afee- 
tînd, în unele situații, 70—80 la sută 
din preocupările medicului. Concret, 
mă voi opri asupra unei cauze esen
țiale a carențelor constatate — res
pectiv procesul deficitar al lnvăță- 
mîntului de pediatrie în facultățile 
de medicină generală, ai căror ab
solvenți acoperă 3 000 din cele 3 500 
de circumscripții rurale existente în 
țara noastră.

Ținind seama de comandamentul 
major — reducerea mai departe, con
tinuă, a morbidității și a mortalității 
la copiii de toate vîrstele — crește 
considerabil rolul 
medicului de cir
cumscripție și al 
personalului me- 
dlco-sanitar aju
tător al acestuia, 
atit în acordarea 
asistenței propriu- 
zlse, cit și în des
fășurarea unor 
largi acțiuni preventive, concomitent 
cu altele, vizînd ridicarea nivelului 
de educație sanitară a populației.

în aceste condiții, se pun două în
trebări. Prima : este suficient de bine 
pregătit absolventul facultății de me
dicină generală pentru acordarea a- 
sistenței pediatrice necesare și posi
bile la nivelul circumscripției ? După 
cit socotim, el nu este suficient pre
gătit. Din simplul motiv că în 15 ore 
do curs și 30 ore de lucrări practi
ce de puericultura, efectuate în a- 
nul al IV-lea de studii, și în cele 
45 ore de curs și 450 ore de externat 
in anul al V-lea (nici 4 luni de sta
giu !), deci cu 1 1/2—2 ani înainte 
de plecarea în circumscripție, 
nu se pot învăța și reține cu
noștințele necesare de pediatrie și 
puericultura. Ar fi, de aceea, necesare 
unele modificări în planul de învă- 
țămînt. în sensul ca puericultura 
(curs și stagiu de externat) să se pre
dea în semestrul II al anului V. iar 
pediatria în anul al VI-lea în ambele 
semestre și apoi, cel puțin un întreg 
semestru de externat să fie rezervat 
acestei practici, tot aici intrînd. în 
mod obligatoriu, și cite o lună de sta
giu la o circumscripție de pediatrie 
periferică și la o policlinică de copii, 
în felul acesta, posibilitățile de însu
șire și aprofundare a cunoștințelor de 
pediatrie ar fi, evident, mai bune. In
sist asupra acestui aspect și datorită 
faptului că în actualul plan de învă- 
țămînt studenții mediciniști învață 
pediatria în anul V, înainte de a fi în
vățat obstetrica (și noul născut), bo
lile infecto-contagioase, tuberculoza, 
ceea ce îngreunează și dăunează stu
diului de pediatrie.

Ca un corolar al propunerii for
mulate mai sus — repetate, de alt
fel, de mai, mulți ani — apare nece
sitatea stringentă a reconsiderării pla
nului de învățămînt în totalitatea lui, 
analizîndu-se utilitatea limitării sau 
reducerii substanțiale a unor discipli
ne atit în învățămîntul clinic, cit și în 
cel preclinic (de exemplu, 3—4 disci
pline de diverse ,.igiene“ se predau 
actualmente în anii IV—V—VI), men- 
ținindu-se și aprofundîndu-se ceea ce 
este cu adevărat esențial pentru buna 
pregătire a viitorului medic de me
dicină generală. în fond, unele dis
cipline pot fi lăsate și pentru învă
țămîntul post-universitar.

A doua întrebare : în condițiile ță
rii noastre este necesar să se pre
gătească studenți și la facultatea de 
pediatrie sau la secțiile de pediatrie ? 
Cu alte cuvinte, sint necesare o fa
cultate de pediatrie la București și 
secții de pediatrie în celelalte cen
tre universitare din țară ?

Numărul absolvenților de la Fa
cultatea de medicină generală din 
București este, anual, de aproximativ 
250, de circa 3 ori mai mare decît 
al facultății de pediatrie (70—80 ab
solvenți anual). Nu cunosc numărul 
absolvenților de la celelalte facultăți 
de medicină generală, dar probabil 
că numărul lor anual este de 3—4 ori 
mai mare decit al secțiilor de pedia
trie. Pe baza celor de mai sus se 
poate prevedea că în condițiile unei 
atari „producții" de absolvenți și ale 
pierderilor naturale de medici pe
diatri de circumscripție (pensionare, 
deces), va trebui un număr foarte 
mare de ani (15—20) pentru acoperi
rea nevoilor circumscripțiilor sanitare 
rurale cu un al doilea medic pentru 
copii, cînd acest al „doilea" este și 
poate fi, ca și acum, uneori tot absol
vent al facultății de medicină gene
rală.

S-ar putea considera necesară fa
cultatea de pediatrie în ideea ca ab
solvenții acestei facultăți să fie În
cadrați ca stagiari in secțiile de pe
diatrie din spitalele de provincie (o- 
vașe, municipii etc.) pentru ca ulte
rior, prin concurs de secundariat, să 
devină specialiști ? Hotărît lucru, nu 
mi se pare fructuoasă această idee. 
Toți absolvenții trebuie să-și facă un 
stagiu de cel puțin 3 ani ca medici 
de circumscripție rurală. Specialistul 
in pediatrie, ca și în alte discipline 
clinice, se recrutează dintre absol
venții facultăților de medicină gene
rală de la circumscripțiile rurale, 
după terminarea stagiului, prin con
curs de secundariat și efectuarea u- 
nui stagiu de 3—4 ani ca secundar 
intr-o clinică de pediatrie din centre
le universitare sau in anumite spi
tale de copii, indicate de Ministerul 

puncte de vedere

Sănătății, care trebuie să aibî în ve
dere pregătirea foarte bună a cadre
lor conducătoare din aceste unități. 
Specialistul în pediatrie trebuie să se 
mai recruteze și dintre foștii interni, 
cărora în timpul stagiului de inter
nat să li se admită alegerea a cel 
puțin 2—3 stagii de pediatrie sau să 
se facă un internat pe specialități : 
pediatrie, obstetrică și ginecologie, 
medicină internă și chirurgie. Inter
natul reprezintă, in aceste condiții, 
un început de specializare, absolut 
necesar pentru această categorie da 
absolvenți ai facultăților de medicină 
generală. După terminarea interna
tului, ei ar putea trece imediat con
cursul de secundariat in pediatrie.

în general vorbind, titulatura cu 
care termină absolventul facultății de 
pediatrie — aceea de „medic de me
dicină generală cu profil de pedia
trie" — este nu numai o titulatură 
sui generis, dar exprimă, după păre
rea mea, neajunsuri faptice, de conți
nut : el nu este bine pregătit nici 
pentru problemele de medicină ge
nerală care se pun într-o circum
scripție, nici pentru cele de asisten
ță a copilului, deoarece nu este spe
cialist în pediatrie.

Ministerul Sănătății, beneficiarul 
Invățămintului medical, care în pre

zent este pen
dinte de Minis
terul învățămîn- 
tului, este, desi
gur, mai în mă
sură să aprecieze 
utilitatea menți
nerii în continua
re a facultății și 
a secțiilor de pe

diatrie. în luări publice de poziție 
însă, cu prilejul unor simpozioane, 
chiar unii absolvenți s-au pronun
țat asupra acestei probleme, soco
tind inutilă funcționarea în conti
nuare a facultății și a secțiilor de 
pediatrie. Țin să precizez că exis
tența la noi a facultății de pediatrie 
și a secțiilor de pediatrie mi se pare 
nu numai inutilă, dar într-un fel chiar 
dăunătoare, deoarece îl impinge pe 
medicul de medicină generală din cir
cumscripția rurală spre o mentalitate 
periculoasă : el așteaptă să-i soseas
că în circumscripție un coleg de la 
facultatea de pediatrie, și astfel ne
glijează una din. problemele lui prio
ritare — asistența copilului bolnav și 
sănătos, fapt, de altfel, constatat chiar 
de către organele Ministerului Sănă
tății.

în încheiere, consider că prin creș
terea numărului absolvenților de me
dicină generală și pregătirea lor în 
pediatrie în trei semestre din anii 
V și VI. așa cum am arătat mai sus, 
se pot obține cadre medicale suficien
te și foarte bine pregătite pentru asi
gurarea asistenței copilului.

Am socotit că după o activitate 
neîntreruptă de 50 de ani în dome
niul sanitar, dintre care 45 de ani 
intr-o clinică de pediatrie, în calitate 
de profesor, și 10 ani director al In
stitutului de cercetări științifice și 
ocrotire a mamei și copilului, sint în 
măsură să mă pronunț in ceea ce 
privește învățămîntul pediatriei în 
facultățile noastre — învățămint care 
trebuie să slujească în cele mai bune 
condiții asistența copilului bolnav și 
sănătos tn toată țara, dar în special 
în mediul rural.

VBBBBBBBB
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în cadrul recentelor Zile ale filmu
lui românesc au fost prezentate — 
în premiere de gală — o serie de noi 
producții ale studiourilor „București" 
și „Alexandru Sahia". realizate in 
cinstea semicentenarului P.C.R. O 
manifestare omagială care. în ansam
blul ei. s-a înscris ca un moment 
semnificativ al dezvoltării cinemato
grafiei naționale, atingînd — în pla
nul ideilor, ca și al realizării artis
tice — cote valorice de bun augur 
pe drumul in mod necesar ascendent 
al filmului românesc spre maturi
zare. Considerat ca un moment de 
relief al acestei manifestări, filmul 
Serata e prima dintre noile pro
ducții ale studioului „București" 
programată în repertoriul curent al 
cinematografelor noastre.

Film consacrat insurecției arma
te de la 23 August 1944, Serata 
(scenariul și regia Malvina Urșianu). 
nu-și propune reconstituirea — intr-o 
amplă desfășurare epică — a eve
nimentelor din august. E, mai 
degrabă, un film de factură psiholo
gică. urmărind să extragă semnifi
cațiile momentului istoric din con
fruntarea celor două lumi antagonice 
implicate în mod direct de împreju
rările evocate — lumea claselor cre
pusculare ale vechii orinduiri, care 
părăseau în degringoladă scena isto
riei și lumea in ofensivă a forțelor 
vitale ale poporului român. în frun
tea cărora comuniștii împlineau, a- 
deseori cu prețul vieții, destinul pa
triei lor, deschizînd un nou și vibrant 
capitol al istoriei naționale.

...Sintem în seara zilei de 23 au
gust in vila somptuoasă a unui in
telectual din protipendada vremii. în 
această vilă situată izolat, undeva 
în preajma Capitalei — în vecinăta
tea unor importante obiective stra
tegice ale ocupanților hitleriști — 
are loc o petrecere : o serată, deci o 
concentrare, eterogenă de fizionomii 
și caractere, un univers uman ce de
vine obiectul unei investigații revela
toare. Cantonat în vastele saloane, 
aparatul de filmat stăruie asupra a- 
cestor bărbați și femei în ținută de 
seară, conturează din detalii de com
portament și de atmosferă, din frin- 
turi de dialog tabloul unei societăți 
decrepite, care-și celebrează parcă, 
cu derizorie inconștiență, sfîrșitul 
iminent și inevitabil. Dar dincolo de 
aspectele de suprafață ale petrecerii, 
filmul surprinde aici existenta unei 
acțiuni subterane, se oprește asupra 
unor oameni prezenți în această lume

în Capitală au avut loc, joi dimi
neața, solemnitățile dezvelirii bustu- 
rilor lui Alexandru Moghioroș și 
Dumitru Petrescu, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncitorești 
din tara noastră, luptători înflăcă
rați pentru cauza socialismului și co
munismului. pentru progresul și 
prosperitatea poporului român.

La solemnități au luat parte tova
rășii Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei. Gheorghe Stoi
ca, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. membru al Consi
liului de Stat, Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului .Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., membri ai 
biroului municipal București al 
P.C.R., prim-secretarl ai comitetelor 
de partid de sector, alți activiști de 
partid și de stat, vechi membri ai 
Partidului Comunist Român, locui
tori ai Capitalei, elevi și pionieri. Au 
fost, de asemenea, prezenți membri 
ai familiilor celor dispăruți.

Semnarea planului de colaborare
intre ministerele sănătății din România 

și R. P. Ungară
Joi la amiază a avut loc în Capi

tală semnarea planului de colabo
rare pe perioada 1971—1972 intre 
Ministerul Sănătății al Republicii 
Socialiste România și Ministerul Să
nătății al Republicii Populare Un
gare,

Documentul prevede schimburi de 
experiență și vizite de documentare, 
stagii de perfecționare, colaborări 
directe între unele institute de cer
cetări științifice, precum și schim
buri de materiale documentare între 
cele două ministere.

Planul a fost semnat din partea 
română de Alexandru Calomfirescu.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI ORGANISMELOR
DL SIAI PENTRU TURISM DIN TARILE BALCANICE

V

Joi după-amiază s-au încheiat la 
București lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe a organismelor de stat 
pentru turism din țările balcanice.

în încheierea lucrărilor au fost 
semnate Acordul interguvernamental 
de colaborare balcanică în domeniul 
turismului, precum și protocolul 
acestei conferințe. Documentele au 
fost semnate de M. Ciuntov, vicepre
ședinte a) Comitetului pentru turism 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, J. Macriyghiannis 
Maltezos, președintele Oficiului na
țional de turism al Greciei, Nikola 
Pavletici, membru al Vecei Execu

Ședința Consiliului
invățămintului superior

Joi, la Ministerul Invățămintului 
a avut loc ședința Consiliului invăță
mintului superior, prezidată de mi
nistrul Mircea Malițâ. In cadrul ei, 
s-au dezbătut liniile directoare ale 
perfecționării Invățămintului tehnic 
superior, adaptarea acestuia la ne
voile economiei naționale, ca și mă
surile pentru o strinsă conlucrare în
tre instituțiile de învățămint tehnic 
superior și unitățile de producție și 
de cercetare. Membrii consiliului au 
formulat propuneri de acțiuni pen
tru realizarea unei unități organice 

frivolă nu în virtutea unor afinități, 
ci aflindu-se în „serviciu comandat", 
avînd de îndeplinit o importantă și 
periculoasă misiune de luptă încre
dințată de partid : distrugerea — în
tr-un moment stabilit în planul insu
recției armate — a centrului de co
municații nazist aflat în apropiere.

Film de autor. Serata confirmă 
vocația de portretist a Malvinei 
Urșianu, înclinația ei. spre analiză. 
Evocarea se bizuie pe notații adese
ori subtile și pătrunzătoare, peisajul 
uman — pictat fără îngroșări, cu 
evitarea riguroasă a aocentelor osten
tative — impune prin autenticitate. 
Pe coordonatele strict limitate ca 
spațiu și timp ale reconstituirii ci
nematografice. cele două lumi care 

se confruntă pe soena seratei se di
ferențiază și se definesc aparent 
fără intervenția regiei ; remarcabil ca 
ținută profesională, filmul nu mizea
ză pe demonstrații exterioare de „me
serie", pe virtuozități de suprafață, 
ci se constituie intr-o meditație 
asupra istoriei, o meditație artistică 
învederînd personalitatea, gustul si
gur al autoarei, și bizuindu-se — 
ea principal mijloc de transfigurare 
— pe resursele echipei de interpreti. 
Chiar dintre personajele menite 
doar să evoce — recreind ambianța 
petrecerii — decadenta unei lumi, 
sint de notat citeva portrete de ma
ximă concentrare și care se rețin : de 
pildă „prințesa" — o reușită com
poziție a actriței Gilda Marinescu, 
sau „craiul tomnatic" creat de Ion 
Finteșteanu, și mai pot fi amintite 
aici personajele interpretate de 
Mihai Pălădescu (Merck). Lucia 
Mureșan. Tanti Cocea, Virginica 
Romanovschi, Ion Roxin ■„ fanatis
mul obtuz și trufaș al „arienei pu
re" este redat de Mihaela Juvara 
(d-na von Klausenberg) cu un relief 
deosebit, notabil mai ales în scena 
tragică a morții. simboli.zind prăbuși
rea unui mit. în genere, e vorba de

Tovarășul Dumitru Popa a evocat 
personalitatea și activitatea lui Ale
xandru Moghioroș și Dumitru Pe
trescu, subliniind că ei și-au dăruit 
întreaga viață cauzei clasei munci
toare. luptei revoluționare pentru 
eliberarea celor ce muncesc de ex
ploatare și asuprire, idealurilor de 
libertate ale poporului, triumfului 
socialismului și comunismului în 
patria noastră.

Memoria lor — a relevat vorbito
rul — va rămine în conștiința comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii 
ca un exemplu viu de devotament 
neprecupețit față de popor și de 
patrie.

După dezvelirea busturilor. cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere. Grupuri de pionieri au 
depus jerbe și buchete de flori.

Bustul lui Alexandru Moghioroș, 
situait în cartierul Drumul Taberei, 
pe strada care-i poartă numele, este 
opera sculptorului Emil Ruși, iar cel 
al lui Dumitru Petrescu, situat în 
scuarul din Piața Chibrit, a fost 
realizat de sculptorul Doru Popovici.

(Agerpres)

adjunct al ministrului, iar din partea 
ungară de Bela Toth, adjunct al mi
nistrului.

Au fost de față Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, alți membri ai 
conducerii acestui minister, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, precum și membri ai 
ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

★
în cursul zilei de joi. ministrul 

sănătății. Dan Enăchescu. a primit 
pe Bela Toth, adjunct al ministrului 
sănătății al R. P. Ungare.

(Agerpres)

tive Federale a R. S. F. Iugoslavia, 
Ion Cosma, ministrul turismului din 
Republica Socialistă^ România, și 
Aydin Alacakaptan, subsecretar de 
stat în Ministerul Turismului și In
formațiilor din Turcia.

Acordul încheiat reprezintă un im
portant pas înainte în dezvoltarea 
colaborării balcanice în domeniul tu
rismului, în promovarea schimbului 
reciproc de turiști și a traficului din 
terte țări către regiunea balcanică. 
Totodată, constituie o contribuție la 
întărirea legăturilor de prietenie in
tre țările balcanice, la promovarea " 
păcii și înțelegerii internaționale.

(Agerpres)

între știință, producție și procesul 
de instruire, propuneri care vor intra 
în vigoare la începutul noului an 
universitar 1971—1972.

A fost discutată, de- asemenea, 
noua organizare a anului de specia
lizare la facultățile de matematică- 
mecanică. fizică, chimie, biologie 
din universități. Un loc special in 
dezbateri a fost rezervat măsurilor 
de organizare a invățămintului post
universitar și de perfecționare a pre
gătirii cadrelor din instituțiile de in- 
vățămînt superior.

(Agerpres)

personaje gîndite și realizate ast
fel incit să aducă pe ecran — in
dependent de întinderea rolului res
pectiv — individualități, psihologii, 
portrete complementare. în realiza
rea portretului de ansamblu al unei 
epoci apuse.

Eroii principali ai filmului sînt 
proiectați pe acest fundal uman, se 
caracterizează în raport cu el, în ra
port cu momentul istoric, cu eveni
mentele acelei seri fierbinți din vara 
anului 1944. „Acești eroi sînt — 
spunea autoarea «Seratei» — comu
niștii, oamenii care creează istoria și 
cărora le este dedicat filmul meu". 
E vorba, în primul rind, despre co
munistul Cristea, care domină — 
dezvăluindu-și abia în final adevă-

„SERA TA"
cronica filmului

rata identitate — întreaga desfășurare 
a filmului. Prezență inedită în galeria 
de eroi ai luptei ilegale creată de ci
nematografia noastră, Cristea este 
un intelectual comunist obligat să-și 
disimuleze adevăratele idealuri și 
să-și confecționeze o falsă persona
litate pentru a putea pătrunde in in
timitatea marii burghezii, pentru a 
putea izbuti să cîștige încrederea no
tabilităților vremii și a îndeplini — de 
pe această poziție — diferite misiuni 
încredințate de partid. Intențiile au
toarei și valoarea partiturii actori
cești își găsesc un interpret excelent 
în actorul George Motoi — al cărui 
joc firesc și nuanțat constituie o 
adevărată revelație. Personajul este 
convingător — știe să fie fermecător 
sau cinic cînd împrejurările o cer. 
veghează din umbră asupra acțiunii 
ce se pregătește sub paravanul se
ratei, înfruntînd. fără a se putea 
deconspira, disprețul celor pe care,

ÎNCHEIEREA vizitei in țara noastră 
A SECRETARULUI DE STAT PENTRU AFACERILE

EXTERNE AL R. S. F. IUGOSLAVIA
La Ministerul Afacerilor Externe 

s-au încheiat, joi, convorbirile intre 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, și secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț.

La convorbiri au participat din 
partea română : Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex

Dineu in onoarea ministrului român 
al afacerilor externe

pentru afacerileSecretarul de stat 
externe al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Mirko Tepavaț, 
a oferit joi un dineu în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al Repii- 

România, Corneliublicii Socialiste 
Mănescu.

Au participat 
Octavian Groza, 
Ecobescu, adjunct 
cerilor externe, Vasile Șandru, am
basadorul țării noastre în R.S.F. Iu
goslavia, funcționari superiori din 
M.A.E.

Mihail Florescu și 
miniștri, Nicolae 
al ministrului afa-

Au luat parte lakșa Petrici, adjunct 
al secretarului de stat, Iso Njegovan, 
ambasadorul R. S, F. Iugoslavia la 
București, funcționari superiori din 
Secretariatul de stat pentru aface
rile externe al R. S. F. Iugoslavia,

CONFERINȚĂ DE
Secretarul de stat pentru afacerile 

externe al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Mirko Tepavaț, s-a 
intîlnit, joi după-amiază, la Asociația 
de drept internațional și relații in
ternaționale din Capitală cu repre
zentanți ai presei centrale române, 
Agenției române de presă „Agerpres". 
Radioteleviziunii, precum și cu cores
pondenți ai presei străine.

Adresindu-se ziariștilor, secretarul 
de stat iugoslav și-a exprimat satis
facția pentru prima sa vizită pe care 
a făcut-o în România, „țară priete
nă de care ne leagă raporturi tradi
ționale de prietenie", pentru contac
tele și convorbirile pe care le-a avut, 
în cursul zilei de joi. a spus oaspe
tele, am avut o întrevedere cu secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România. 
Nicolae'Ceaușescu, și cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Cu acest prilej am discutat 
o serie de probleme deosebit de in
teresante și utile pentru viitorul re- 
Isțiilcă- dintre țările noastre, ptecum 
și aspecte ale situației internaționale 
actuale.

în continuare, secretarul de stat iu
goslav s-a referit pe larg la relațiile 
iugoslavo-române și la perspectivele 
lor de dezvoltare, apreciindu-le ca 
foarte favorabile.

în ultimii ani colaborarea noastră 
s-a desfășurat într-un ritm ascen
dent, a sPus oaspetele, subliniind că 
vizita sa se înscrie în cadrul legătu
rilor intense dintre cele două țări, 
în contextul dorinței reciproce de a 
se avea relații mai strinse de coope
rare.

Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei a relevat, în 
această ordine de idei, rolul pe care 
l-au avut în promovarea raporturilor 
dintre țările noastre întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. El a 
subliniat că „la crearea politicii rela
țiilor reciproce participă direct și ne
mijlocit șefii celor două state". Do
resc să afirm că ceea ce am realizat 
și am discutat în România este o 

de fapt, ii protejează. Tratat mai tran
șant, comunistul Mihai — întruchi
pat cu bune mijloace de Cornel 
Coman — îndeplinește actul de sa
botaj cu o dăruire lipsită de orice 
emfază, cu acea încredere lăuntrică 
de nezdi-uncinat în justețea și trium
ful idealurilor sale pe care o desco
perim și in gindurile nemărturisile 
ale lui Preda (Alexandru Drăgan), 
și în siguranța calmă a doctoriței — 
o apariție care dezvăluie personali
tatea puternică și disponibilitățile 
iacă insuficient valorificate pe ecran 
ale actriței Silvia Ghelan.

Semnificative pentru arta analizei 
psihologice caracteristică Malvinei Ur
șianu ni s-au părut, de asemenea, 
portretul Alexandrei, fata ciudată al 

cărei caracter este marcat de o exis
tentă contrafăcută, lipsită de înțelege
rea și de căldura celor din jur — o 
dramatică și convingătoare compoziție 
a actriței sensibile care este Silvia 
Popovici, și — îndeosebi — persona
jul profesorului, o reîntîlnire cu 
eminentul actor Kovâcs Gyorgy ; in
terpretul redă interiorizat, cu mare 
naturalețe, personalitatea contradic
torie a acestui intelectual rafinat dar 
calculat pînă la dezumanizare și 
care, după o viață de compromisuri, 
savurează acum — știindu-se con
damnat de o boală incurabilă — 
falimentul lumii sale.

Portretele „Seratei" prind contur 
în cadrul unei narațiuni care curge 
lent, tensiunea filmului este nu ten
siunea „acțiunii", ci o tensiune inte- 

,rioară, a confrun'ărilor de mentali
tăți — și există numeroase secvențe 
in care aceste confruntări, „suspan
sul" psihologic captivează. Operato
rul Nicolae Girardi se subordonează 
cu precizie artistică stilului regi
zoral — ochiul aparatului de filmat 
surprinde nuanțele jocului actori
cesc, dramatismul atmosferei; ieșind 
din cadrul limitat al seratei, imagi
nea dobîndește noi virtuți expresiv* 

terne. Vasile Șandru, ambasadorul 
țării noastre !n RS.F. Iugoslavia, 
George Marin și Ion Covaci, direc
tori în M.A.E. ; din partea iugoslavă : 
lakșa 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 stat, 
Giuka Vukolici, director în Secreta- 

membri ai ambasadei acestei țări Ia 
București.

în timpul dineului cei doi miniș
tri au rostit tdasturi în care au ex
primat deosebita satisfacție in legă
tură cu rezultatele convorbirilor, re- 
levîhd perspectivele de continuă dez
voltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală între cele, 
două țări.

Mirko Tepavaț și Corneliu Mănescu 
au toastat pentru conducerile de 
partid și de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. în sănătatea 
tovarășilor Nicolae C.eaușescu și 
Iosip Broz Tito, pentru continua dez
voltare a relațiilor de prietenie ro
mâno—iugoslave. pentru prosperitatea 
popoarelor celor două țări.

transpunere pe mai departe. în prac
tică, a acestor idei generale, a aces
tor eforturi generale.

Cred că relațiile dintre Iugoslavia 
și România, a spus apoi ministrul 
iugoslav, răspunzind unei întrebări 
privind ameliorarea relațiilor intrr- 
europene, sînt un exemplu bun pen
tru ceea ce doresc țările noastre și 
majoritatea statelor de pe continent 
pe linia dezvoltării relațiilor de co
laborare general-europeană și de 
securitate. Noi am reușit să a- 
șezăm pe o bază largă ceea 
ce ne este comun, să privim 
cu respect deplin pozițiile pe 
plan internațional ale unei țări sau 
alteia. Cred că nu mă înșel dacă 
afirm că respectarea acestor princi
pii ar avea un efect binefăcător și 
asupra ansamblului relațiilor europe
ne. Considerăm că promovarea unor 
astfel de relații de colaborare repre
zintă adevărata pregătire esențială a 
Conferinței europene. Nof sînțem 
pentru pregătiri, pentru participarea 
tuturor factorilor din Europa pe pi
cior de egalitate. Conferință nu tre
buie condiționată. întrucît condițio
nările nu au niciodată un sfîrșit. 
Sintem pentru ca pregătirile în ve
derea ținerii conferinței să fie con
comitente cu sporirea colaborării pe 
planul relațiilor reciproce intre toate 
țările europene.

Tn context, Mirko Tepavaț a evi
dențiat rolul țărilor mici și mijlocii. 
Statele europene sint in general miei 
și mijlocii. Așadar, nu există confe
rință europeană fără țările mici și 
mijlocii. în general, a menționat șe
ful diplomației iugoslave, mi se pare 
că este vorba mai mult de ce fel d» 
rol se joacă în lume și nu cit de 
mare este acest rol. Tot ceea ce am 
spus referitor la Europa conside
răm valabil și pentru comunitatea 
internațională, pentru Organizația 
Națiunilor Unite.

Referindu-se in continuare la unele 
probleme privind regiunea Balcanilor, 
secretarul de stat iugoslav a subli
niat necesitatea unei mai strinse co
laborări între țările din această zonă, 
îmbunătățirea relațiilor inter-balca-

— ca în secvența uciderii lui Mihai, 
în luminile încrucișate ale reflectoa
relor naziste, sau în secvența în care 
„convivii" se răspîndesc in panică pe 
pajiștea verde, sub explozia proiecti
lelor. Muzica scrisă de compozitorul 
Richard Oschanitzky slujește cu tact 
evocarea.

Filmul este dens și evocator în 
substanța sa. Pregnanța reconstituirii 
te tace sâ nu observi unele anacro
nisme — nu cred involuntare — cum 
ar fi tăietura unui costum sau pre
zenta unei brichete cu gaz, autoarea 
a neglijat deliberat datele exterioare 
ale evocării, chiar decorul este folosit 
ca element secundar (scenografia sem
nată de arh. Nicolae Drăgan este su
gestivă), în centrul atenției sînt oame
nii, tabloul social, sublinierea mersului 
implacabil al istoriei. Relevînd ți
nuta profesională, rafinamentul plas
tic al acestui film, am vrea să 
observăm totodată că — din punct 
de vedere al spectacolului ci
nematografic. respectiv al drumului 
ideilor spre public —ar fi fost poate 
binevenită o desfășurare eeva mai 
dinamică a povestirii. Nu în dauna 
analizei, evident, ci în sprijinul ei. 
prin dezvoltarea unor situații exis
tente in film. printr-un plus de in
venție epică in prezentarea însăși a 
seratei (o anume implicare a lui 
Cristea în acțiune, fără a i se dezvă
lui desigur. înainte de vreme, iden
titatea de revoluționar, ar fi putut fi 
în avantajul personajului ; pe ecran 
duplicitatea eroului este lipsită de 
acele date care — punctate mai atent
— ar fi făcut și mai plauzibilă pre
zentarea lui. ca militant comunist, în 
final. La fel, apariția stingheră a 
ilegalistului Mihai în saloanele sera
tei ar fi avut parcă nevoie de o mo
tivare în dramaturgia filmului). 
Ar fi fost, de altminteri, în spi
ritul momentului evocat, și n-ar fi 
însemnat o concesie făcută facilității, 
și nici o abdicare de la rigorile sti
lului personal, ci un răspuns dat unei 
cerințe proprii spectacolului cinema
tografic, in numele aspirației firești 
de captivare a publicului larg. Este 
o remarcă făcută cu conștiința valo
rilor filmului „Serata" și a persona
lității scenaristei și regizoarei Mal
vina Urșianu, a cărei nouă realizare 
abordează, fără a epuiza, una din 
marile teme sugerate artei noastre 
de istoria contemporană a poporului 
rtrtnân.

D. COSTIN 

riatul de stat pentru afacerile ex
terne.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, priete
nească, au prilejuit celor două părți 
un dialog util referitor la stadiul ac
tual și la perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale, un schimb de 
opinii cu privire la unele probleme 
internaționale actuale.

Plecarea spre patrie
Joi seara a părăsit Capitala se

cretarul de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii' Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Mirko Tepavaț, 
care, la invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de lakșa 
Petrici. adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe, de 
funcționari superiori din Secretaria
tul de stat pentru afacerile extern» 
al R.S.F. Iugoslavia.

La plecare. în Gara de Nord, erau 
prezenți Corneliu Mănescu. minis
trul afacerilor externe, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului. Vasile 
Șandru, ambasadorul țării noastre 
in R.S.F. Iugoslavia, funcționari iu- 
periori din M.A.E.

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

(Agerpres)

PRESĂ
nice ar fi o bună contribuție la rea
lizarea de progrese în relațiile 
general-europene. Tn convorbirile pe 
care le-am avut s-au manifestat ho- 
tărirea, dorința și necesitatea acțio
nării în continuare in comun în *- 
cea stă direcție.

Secretarul de atat iugoslav a abor
dat apoi rolul țărilor neangajate în 
viața internațională actuală, remar- 
cind că ele „exprima o parte din 
starea de spirit generală din lume, a 
opiniei mondiale, care văd lumea 
viitorului nu ca o lume a întrecerii 
dintre alianțele și blocurile politice 
și militare, ci o lume a independen
tei, respectării suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor țărilor, 
neamestecului în treburile interne, a 
atenuării și lichidării marelui deca
laj dintre țările dezvoltate și în curs 
de dezvoltare. Toate acestea sint cu
prinse. de altfel, și in Carta Națiu
nilor Unite.

Răspunzind apoi la o întrebare • 
corespondentului ziarului „Izveșft'â*> 

■cu privire la evoluția relațiilor iugo- >, 
slavo-sovietice, Mirko Tepavaț * '
spus : Evoluția relațiilor iugoslavo- 
sovi etice este favorabilă. Relațiile 
noastre se dezvoltă bine, avem multe 
interese comune. Avem o bază solidă 
pentru dezvoltarea acestor relații, 
care, așa cum de mai multe ori re
petăm în documentele noastre co
mune. se bazează ne textele decla
rațiilor de Ia Belgrad și Moscova.

Privitor Ia o întrebare in legături 
cu problema dezarmării. Mirko Te
pavaț a spus : ..Constatăm că în pe
rioada postbelică se desfășoară pa
ralel două procese. Toți vorbim d« 
dezarmare și nimeni nu este împo
trivă. între timp, există tot mai 
multe arme și tot mai distrugătoare".

După ce a vorbit despre raportul 
strins dintre cursa înarmărilor și po
litica de forță, subliniind că ..poli
tica de pe poziții de forță presupu
ne arme si, atîta timp cit există a- 
ceastă politică, ea are nevoie de ar
me". ministrul iugoslav a relevat 
obligația tuturor țărilor de a depune 
eforturi pentru dezarmare.

Conferința națională 
de medicină generală

Joi dimineața au început in Capi
tală, in Sala mică a Palatului Repu
blicii, lucrările celei de-a Il-a Con
ferințe naționale de medicină gene
rală. organizată de Uniunea societă
ților de științe medicale.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. A. Păunescu-Podeanu, pre
ședintele comitetului de organizare, 
participanții au fost salutați de Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății, și de 
acad. Aurel Moga, președintele Aca
demiei de științe medicale.

Timp de două zile, participanții — 
aproape 400 cadre medicale — spe
cialiști în medicină generală și din 
alte domenii ale medicinii, din Ca
pitală și din provincie, precum și 
oaspeți sosiți din Elveția, R. F. a 
Germaniei și R. P. Polonă — vor 
dezbate o serie de probleme de ac
tualitate privind rolul și locul medi
cului de medicină generală in asis
tența medicală de urgență.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit, temperatura la ora 14 oscila 
între 18 grade la Sulina șl Mangalia 
și 28 de grade la Răuțeni. In București: 
Vremea a fest frumoasă și călduroasă, 
vîntul a sul'lat slab, pină la potrivit, 
temperatura maximă a fost de 27 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
ÎS și 17 mai. In țară : Vremea se men
ține frumoasă și călduroasă, mai ales 
în prima parte a intervalului, cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
în jumătatea' de vest a țării, unde 
ploile vor fi mai frecvente. Vînt po
trivit, temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 gradă, iar maxi
mele între 18 grade și 28 de grade. In 
București : Vremea se menține căldu
roasă, cu cerul variabil, favorabil aver
sei de ploaie la sfîrșitul intervalului. 
Vint slab, pînă la potrivit, temperatura 
se menține ridicată.
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PREZENTAREA SCRISORILOR
Dlt ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE SEAT, 
NICOLAE CEAUSESCU 

Ambasadorul Republicii Tunisiene

Vizitele delegației 
Partidului Socialist Italian

Luînd cuvintul în cadrul solemni* 
tații prezentării scrisorilor, ambasa
dorul Abdelmajid Chaker a evocat 
relațiile bune care se dezvoltă intre 
România și Tunisia in interesul ce
lor două popoare, al cauzei colabo
rării și păcii în lume.

„Cele două țări ale noastre — a 
spus el — au trebuit, încă din cele 
mai vechi timpuri, să-și afirme per
sonalitatea printr-o luptă îndelun
gată și grea, care a luat a- 
desea dimensiunile unei epopei pa
sionante. De aceea, independența 
națională constituie temelia de ne
clintit a doctrinei noastre și mijlo
cul care deschide țărilor noastre ca
lea unei cooperări sănătoase și echi
librate, de natură să permită edifi
carea unei comunități internaționale 
in sinul căreia națiunile să fie egale 
și să aibă relații frățești.

In spiritul acestor considerente, 
cooperarea tunisiano-română a cu
noscut, în ultimul deceniu, o vigoare 
crescîndă, iar perspectivele ei s-au 
lărgit. Aș dori să asigur pe Exce
lența Voastră că sînt ferm hotărit să 
contribui la păstrarea prețioaselor 
realizări ale acestei strînse colabo
rări și să particip la efortul comun 
de lărgire și adîncire a cooperării din
tre țările noastre, în toate domeniile".

In continuare, ambasadorul tuni
sian a spus :

„Atit timp cit vor exista in lume 
oameni care să ducă, adesea cu arma 
in mină, lupta pentru independență 
și demnitate, Tunisia și România vor 
continua să dea un sprijin viguros 
forțelor libertății și progresului, in 
lupta lor împotriva asupririi și spi
ritului de hegemonie".

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, ambasadorul AbdeLma- 
jid Chaker a arătat că aceasta „con
stituie un motiv de vie preocupare 
pentru guvernul și poporul tunisian. 
Dinamica păcii — a spus el — se află 
din nou blocată și războiul amenin
ță. Această situațio cu consecințe im
previzibile obligă toate popoarele 
iubitoare de libertate să-și dubleze 
vigilența pentru a se ajunge in sfîr- 
șit la elaborarea și traducerea in 
viață a unei soluții echitabile, ba
zată pe afirmarea suveranității sta
telor. pe respectarea integrității lor 
teritoriale și pe drepturile poporului 
palestinean la o viață demnă și mai 
bună. Noi știm că România ține să 
aibă un rol de jucat în cauzele drep
te și acela pe care-1 joacă actual
mente in Orientul Apropiat o ono
rează și îi atrage simpatia popoare
lor arabe".

In încheierea cuvîntării sale, amba
sadorul tunisian a spus :

„România a sărbătorit, cu strălucire 
semicentenarul Partidului Comunist 
Român, partid care timp de o jumă
tate de secol a înfăptuit și continuă 
să înfăptuiască atit în interior cit și 
în exterior o misiune istorică, fără 
îndoială grea, însă deosebit de însu- 
flețitoare, al cărei scop final este e- 
dificarea unui stat solid, a unei na
țiuni unite și a unei economii pros
pere. în numele președintelui Bour
guiba și al tuturor membrilor Parti
dului Socialist Desturian. doresc să 
vă prezint dumneavoastră, domnule 
președinte, precum și cadrelor și 
membrilor Partidului Comunist Ro
mân felicitările noastre cele mai sin
cere și întreaga noastră simpatie.

In îndeplinirea misiunii ce îmi re
vine la București, rog să mi se în
găduie să contez pe solicitudinea 
Excelenței Voastre și pe înțelegerea 
onorabilului dumneavoastră guvern. 
Doresc, în încheiere, să îndeplinesc 
o îndatorire deosebit de plăcută, 
tiansmițîndu-vă expresia înaltei sti
me și sincerei prietenii a președinte
lui Bourguiba, precum și urările sale 
cele mai bune pentru fericirea dum
neavoastră personală și prosperitatea 
poporului român".

Luind cuvintul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Doresc să exprim vii mulțumiri 
pentru mesajul de ietenie transmis 
poporului român și mie personal, din 
partea președintelui Republicii Tuni
siene. La rindul meu vă rog sâ trans
miteți Excelenței Sale, președintelui 
Habib Bourguiba. cordiale urări de 
sănătate și fericire, iar guvernului si 
poporului tunisian dorința noastră 
sinceră de a obține succese tot mai 
mari pe calea dezvoltării economice

Ambasadorul Etiopiei
In cuvtntarea rostită cu acest pri

lej. ambasadorul Wolde Yohaunes 
Shita a spus : „Folosesc această oca
zie pentru a asigura pe Excelența 
Voastră că voi depune toate efortu
rile pentru a contribui la păstrarea 
bunelor relații dezvoltate de Excelen
ța Voastră și Maiestatea Sa, împăra
tul Etiopiei — expresie a legăturilor 
care unesc cele două țări prietene".

în continuare, ambasadorul etio
pian a spus :

„Am onoarea de a sublinia lupta 
dusă de Excelența Voastră pentru 
măreția, progresul și prosperita
tea țării dumneavoastră, precum 
și pentru pacea internațională. Lupta 
dusă de Excelenta Voastră pentru 
rezolvarea problemelor internaționale 
constituie o mărturie remarcabilă 
pentru lumea întreagă. Datorită ope
rei înfăptuite prin nobila dumnea
voastră activitate, Romania joacă un 
rol foarte important in viața interna
țională. Atașată politicii sale de co
existență pașnică, ea și-a cucerit un 
mare prestigiu printre țările din A- 
frica. Asia, Europa.

în încheiere, ambasadorul Etiopiei 
a spus :

„Am certitudinea că mă voi bucura 
de ajutorul Excelenței Voastre in mi
siunea ce imi revine, de a contribui 
la dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre țările noastre prietene. Per- 
miteți-mi să vă urez succes de
plin, sănătate, viață lungă dumnea
voastră personal, progres și prospe
ritate marii dumneavoastră țări și 
fericire poporului român".

Luînd cuvintul, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a urat ambasadorului E- 
tiopiei un călduros bun venit in țara 
noastră.

„Consider — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că acreditarea 
dumneavoastră în Republica Socia
listă România în calitate de prim 

și sociale,, a progresului și prosperi
tății patriei șale".

Referindu-se la relațiile româno- 
tunisiene, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„Este un motiv de satisfacție pen
tru noi de a constata, și cu acest pri
lej, că legăturile de prietenie și co
laborare dintre România și Tunisia 
cunosc o evoluție deosebit de poziti
vă, în interesul reciproc al celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale. Consemnînd progresul 
continuu al raporturilor noastre bila
terale, aș dori totodată să subliniez, 
domnule ambasador, că posibilitățile 
de a extinde colaborarea româno-tu- 
nisiană n-au fost nici pe departe 
epuizate, că dezvoltarea economică a 
țărilor noastre deschide noi perspec
tive de a acționa cu rezultate și mai 
bune in această direcție. Faptul că 
relațiile dintre România și Tunisia 
sînt așezate trainic pe principiile in
dependenței și suveranității naționale, 
ale egalității în drepturi, neameste
cului in treburile interne și colabo
rării reciproc avantajoase constituie 
o puternică premisă a extinderii lor 
sănătoase și rodnice.

Îmi amintesc cu plăcere de vizita 
pe care a făcut-o în România șeful 
statului tunisian, de întâlnirile și 
convorbirile avute, care au eviden
țiat încă o dată trăinicia relațiilor 
prietenești dintre țările și popoarele 
noastre, hotărîrea comună de a ac
ționa în direcția extinderii acestor 
relații".

în continuare, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România a spus :

„Poporul român, care își. consacră 
întreaga sa putere de muncă și de 
creație operei de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, este profund interesat în instau
rarea unui climat de pace, securitate 
și cooperare internațională. Animat 
de aceste țeluri, el participă activ la 
lupta pentru îmbunătățirea atmosfe
rei internaționale, pentru dezvolta
rea încrederii și cooperării între po
poare.

După cum se știe, poporul român 
și-a exprimat nu o dată îngrijora
rea în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, subliniind necesi
tatea unei reglementări pașnice a 
conflictului, in spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967. România s-a pronunțat 
și se pronunță consecvent pentru 
retragerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, pentru asi
gurarea independenței și integrită
ții teritoriale a fiecărui stat din a- 
ceastă zonă, pentru soluționarea pro
blemei populației palestinene în. con
formitate cu interesele sale naționale.

Țara noastră acționează cu hotă- 
rîre pentru stingerea focarelor de 
încordare și conflict din întreaga 
lume, sprijină lupta . eroică a po
porului vietnamez pentru apărarea 
dreptului său la viață liberă și inde
pendentă. România își manifestă 
deplirta sa solidaritate eu lupta po
poarelor împotriva asupririi străine, 
a imperialismului, a colonialismului 
și neocolonialismului, pentru liber
tate și independentă națională".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Doresc să mulțumesc cordial pre
ședintelui Republicii Tunisiene, con
ducerii Partidului Socialist Destu
rian și tuturor membrilor săi pen
tru felicitările ce ne-au fost adresate 
prin dumneavoastră, cu prilejul săr
bătoririi a 50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Romăn.

Vă urez succes deplin în activita
tea consacrată dezvoltării relațiilor 
dintre țările și popoarele noastre si 
vă asigur, domnule ambasador, de 
tot sprijinul Consiliului de Stat, al 
guvernului român și al meu perso
nal".

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Republicii Tu
nisiene. Abdelmajid Chaker *

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Măneseu. 
ministrul afacerilor externe. Au 
participat, de asemenea, membri ai 
Ambasadei Republicii Tunisiene la 
București.

reprezentant diplomatic al Etiopiei 
cu rang de ambasador constituie o 
expresie a cursului ascendent pa 
care-1 cunosc relațiile dintre țările 
noastre, a dorinței comune a celor 
două țări și popoare de a întări și 
dezvolta legăturile de prietenie și co
laborare dintre ele.

în România este cunoscută și apre
ciată lupta poporului etiopian pentru 
consolidarea independenței naționale, 
cucerite cu mari sacrificii, activitatea 
sa susținută pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țârii, pentru pu
nerea tot mai largă in valoare a re
surselor sale naturale și umane. în 
rindurile poporului nostru se bucură 
de o inaltă prețuire eforturile neobo
site ale Etiopiei și personal ale con
ducătorului statului etiopian, împăra
tul Haile Selassie I, pentru întărirea 
păcii în lume, contribuția sa la cauza 
unității și colaborării, politice și eco
nomice. a statelor africane.

îmi exprim convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România șl Etio
pia se vor dezvolta continuu — cu- 
prinzind noi domenii ale activității 
economice, politice și sociale — în 
interesul popoarelor român și etio
pian. al păcii și cooperării interna
ționale".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
succes deplin in realizarea misiunii 
ce i s-a încredințat și l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială cu am
basadorul Etiopiei, Wolde Yohannes 
Shita.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au luat parte 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Măneseu, 
ministrul afacerilor externe.

In cadrul vizitei pe care o Între
prinde în tara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., delegația Partidului 
Socialist Italian condusă de tovară
șul Luciano De Pascalis, membru al 
Direcțiunii P.S.I., însoțită de tovară
șul Ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., a so
sit în cursul zilei de joi in județul 
Prahova.

Oaspeții italieni au vizitat Grupul 
industrial de petrochimie Ploiești,

în perioada 10—13 mai au avut loc 
la București lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică 
între România și R. D. Germană.

Comisia a examinat modul de în
deplinire a recomandărilor adoptate 
anterior și a constatat că in perioada 
care a trecut de la ultima sa sesiune 
colaborarea economică dintre cele 
două țări a continuat să se dezvolte, 
fapt oglindit în creșterea continuă a 
schimbului reciproc de mărfuri. Pe 
baza rezultatelor obținute de orga
nele de planificare în coordonarea 
planurilor de dezvoltare a economii
lor naționale a celor două țări, pre
cum și în temeiul acordului comer
cial pe termen lung, în perioada 
1971—1975 schimbul reciproc de 
mărfuri va cunoaște o dezvoltare as
cendentă. Această dezvoltare este 
stimulată de măsurile adoptate de 
Comisia mixtă guvernamentală pri
vind adincirea în continuare a divi
ziunii muncii, îndeosebi in domeniile 
industriilor metalurgică, chimică, 
construcții de mașini, electrotehnică 
și electronică.

In cadrul sesiunii. Comisia mixtă 
guvernamentală a stabilit noi măsuri 
in această direcție, în spiritul inte
resului și avantajului reciproc ; 
avînd în vedere și recomandările 
C.A.E.R.. o atenție deosebită se va 
acorda dezvoltării cooperării și spe
cializării în domeniul industriei con
strucțiilor de mașini. în special in

★

Joi seara a părăsit Capitala dele
gația guvernamentală a Republici 
Democrate Germane, condusă de Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Petru Burlacu. ad
junct. al ministrului afacerilor exter-

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Ștefan Voitec, a trimis o tele
gramă de felicitare tovarășului An
tal Apro, cu prilejul alegerii acestuia 
în funcția de președinte al Adunării 
de Stat a Republicii Populare Un
gare.

♦
Ministrul afacerilor externe. Cor

neliu Măneseu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al R.P. Ungare. Peter Janos, 
cu prilejul numirii sale in această 
funcție.

★
între 10 și 13 mai s-au desfășurat 

în Capitală „Zilele filmului ceho
slovac", manifestare organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă cu prilejul semicentenarului 
Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și al celei de-a 26-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

Timp de patru zile, pe ecranul 
cinematografului „Capitol" au fost 
prezentate publicului bucureștean 
creații ale cineaștilor cehoslovaci, 
inspirate din istoria și activitatea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. din lupta popoarelor acestei țări, 
sub conducerea comuniștilor, împo
triva cotropitorilor hitleriști, pentru 
eliberarea țării.

,,Zilele filmului cehoslovac" vor fi 
organizate, cu același prilej, și in 
alte localități din țară.

★
Cu prilejul aniversării a 50 de ani 

de la crearea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Miroslav Sulek, amba
sadorul acestei țări la București, a 
rostit o cuvintare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

*
Prof. univ. Traian Ionașcu, pre

ședintele Comisiei juridice a Marii 
Adunări Naționale, a ținut, ca în 
fiecare primăvară, cursurile sale post
universitare de drept civil socialist, 
la Facultatea internațională de drept 
comparat din Strasbourg. în cadrul 
căreia este profesor, și vicepreședin
te al corpului profesoral.

*
în continuarea vizitei în tara noas

tră, Fraederick E. N. Ponsonby, lord 
Bessborough, însoțit de Denis Se
ward Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București, a fost joi oas
petele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, unde a avut o 
întrevedere cu Gheorghe Cioară, pre
ședintele Consiliului.

Oaspetele a vizitat, de asemenea. 
Centrul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere din întreprin
deri — Otopeni și Uzina de autotu
risme Pitești.

în cinstea lordului Bessborough, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești a oferit un dineu, iar ministrul 
învățămîntului român, un dejun.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

dl. E. Kalkkinen, directorul Diviziei 
mixte .F.A.O.-C.E.E. a pădurilor, care 
a făcut o vizită de lucru in tara 
noastră în cadrul programului de 
contacte cu administrațiile naționale 
ale fondurilor forestiere din E,uro- 
pa. Oaspetele a avut întrevederi cu 
Filip Tomulescu. șeful Departamen
tului silviculturii, președintele Co
misiei europene F.A.O. a pădurilor, 
și Nicolae Dumitrescu, vicepreședinte 
al Comitetului lemnului al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa.

*
Joi dimineața au plecat la Paris 

membrii delegației Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, condusă de Titus Popescu 

unde s-au interesat de activitatea pro
ductivă. perspectivele dezvoltării in
dustriei petrochimice și modul de 
funcționare a Consiliului de admi
nistrație.

în continuare, delegația P.S.I. s-a 
întâlnit cu tovarășul Ilie Cișu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Prahova.

ceea ce privește instalațiile și utila
jele de înaltă tehnicitate, care co
respund nevoilor de perspectivă ale 
celor două țări.

Cele două părți au efectuat, de 
asemenea, un schimb de păreri pri
vind posibilitățile de adîncire a co
laborării în domeniul științei și teh
nicii. stabilind măsuri corespunză
toare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și de înțele
gere reciprocă. Protocolul sesiunii a 
fost semnat din partea română de 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar din par
tea R. D. Germane de Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 
niștri.

La semnarea documentului au fost 
de față Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Gri- 
gore Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, 
membri ai conducerii unor ministere 
economice, precum și cele două de
legații guvernamentale.

Au fost prezenti Willy Hoffmann, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

în timpul șederii sale în țara noas
tră. delegația guvernamentală a 
R. D. Germane a vizitat obiective 
ale industriilor metalurgice, con
strucțiilor de mașini, chimiei și 
energiei electrice. (Agerpres)

★

ne, Grigore Bârgăoanu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică și 
tehnică, de reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale.

Au fost prezenți Willy Hoffmann, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres) 

vicepreședinte, pentru a participa 
la lucrările celei de-a 18-a Conferințe 
generale a Federației internaționale a 
producătorilor agricoli (F.I.P.A.), la 
invitația secretarului general al fe
derației, Roger Savary.

♦
O delegație de cineaști români, 

condusă de Mircea Sîntimbreanu, di
rector general al Centrului Național 
al Cinematografiei, ă plecat joi di
mineața spre Franța, pentru a par
ticipa la cel de-al 25-lea Festival in
ternațional al filmului de la Cannes. 
La actuala ediție a acestei presti
gioase manifestări cinematografice, 
România participă cu filmul „Prin
tre colinele verzi", realizat de Stu
dioul cinematografic „București", 
după romanul „Animale bolnave", al 
scriitorului Nicolae Breban. Scenariul 
și regia filmului aparțin aceluiași 
autor.

★
în cadrul manifestărilor științifice 

prilejuite de simpozionul cu caracter 
internațional „Aplicații ale radioizo- 
topilor in gastroenterologie", care va 
începe vineri la Cluj, joi s-a deschis 
in localitate o expoziție de aparataj 
utilizat in medicina nucleară. Sint 
expuse spectrofotometre, scintocarte 
pentru explorarea funcțională a fi
catului și altor organe interne, apa
rate de detectat radiații și alte pro
duse realizate de firme specializate 
din Franța. R.D. Germană și Unga
ria. Cu acest prilej, a vorbit prof. dr. 
docent Octavian Fodor. membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, rectorul Institu
tului de medicină și farmacie din 
Cluj.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți Remus Bucșa, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid, 
primarul municipiului, academicieni, 
profesori universitari, cercetători din 
țară și străinătate.

♦
Ansamblul folcloric „Călușul", al 

Căminului cultural din comuna Scor- 
nicești, județul Olt, care a participat 
intre 1 și 10 mai la Festivalul inter
național de folclor de la Efes (Tur
cia), s-a înapoiat în țară. Spectaco
lele prezentate de solii artei popu
lare interpretative românești, intr-o 
aleasă companie de concurenți din 
numeroase țări ale Europei și Asiei, 
s-au bucurat de un leosebit succes. 
La sfirșitul Festivalului, ansamblul 
„Călușul" a fost distins cu Marele 
premiu al Festivalului „Zeița de aur- 
Artemiș", precum și cu două premii 
speciale „Artemisa de Argint".

★
între 8—12 mai 1971 s-au desfășu

rat la Lausanne — Elveția — lucră
rile Congresului Alianței Internațio
nale a Turismului (A.I.T.), organiza
ție mondială care cuprinde 134 clu
buri și asociații automobilistice, reu
nind 100 milioane turiști.

Congresul a ales noul comitet di
rector al A.I.T. Printre cei 13 mem
bri ai acestui comitet a fost desem
nat ing. Vasile Iordăchescu, secreta
rul general al Automobil Clubului 
Român.

★
La Institutul pedagogic de 3 ani 

din Baia Mare s-au deschis joi lu
crările celui de-al IV-lea Colocviu 
național al cercurilor științifice stu
dențești de folclor din țară, organi
zat de Uniunea Asociațiilor Studen
țești in colaborare cu rectoratul și 
Consiliul A.S. din Institutul pedago
gic din localitate. Timp de patru 
zile se vor dezbate probleme actuale 
ale folcloristicii românești, probleme 
privind semnificația creației popu
lare din toate colturile țării.

(Agerpres)

50 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST

DIN CEHOSLOVACIA

Un bogat drum de luptă 
pentru cauza clasei muncitoare,

pentru socialism și pace
Se împlinește o jumătate de secol 

de la un eveniment memorabil in 
viața și istoria clasei muncitoare, a 
popoarelor ceh și slovac: întemeierea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. Continuator al unor vechi și e- 
roice tradiții de luptă ale maselor 
populare pentru eliberare națională 
și socială, P. C. din Cehoslovacia s-a 
născut si afirmat ca detașament de 
avangardă al proletariatului, ca ex
ponent al aspirațiilor popoarelor ceh 
și slovac spre libertate, independență 
națională, progres, socialism. Oa
menii muncii din România care, a- 
cum cîteva zile, au marcat în mod 
solemn semicentenarul Partidului 
Comunist • Romăn, afirmîndu-și pu
ternic șolidaritatea internaționalistă 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești frățești, participă din toată 
inima la sărbătoarea de astăzi a co
muniștilor, a popoarelor ceh și 
slovac.

Constituirea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia evocă anii de sfîr- 
șit ai primului război mondial cînd, 
datorită grelelor consecințe ale con
flagrației, plătite cu milioane de 
jertfe și imense distrugeri, contra
dicțiile sociale s-au ascuțit, mișcarea 
revoluționară din numeroase țări 
cunoscind un avint fără precedent. 
O puternică inriurire a exercitat in 
aceste împrejurări asupra mișcării 
muncitorești revoluționare victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — eveniment care a inaugu
rat în istoria universală o eră nouă, 
a înfăptuirii aspirațiilor de liber
tate și dreptate ale tuturor celor ce 
muncesc.

După cum se știe, in urma prăbu
șirii imperiului habsburgic, ca rezul
tat al luptei eroice pentru neatâr
nare. duse timp de secole de po
poarele ceh și slovac, în octombrie 
1918 s-a născut statul suveran și in
dependent — Republica Cehoslovacă. 
In condițiile istorice care s-au creat, 
ale avîntului mișcării muncitorești, 
revoluționare din Cehoslovacia, a 
apărut necesitatea întemeierii unui 
partid de tip nou, marxist-leni- 
nist, capabil să asigure o con
ducere combativă luptei revoluțio
nare a clasei muncitoare. în zi
lele de 14—16 mai 1921 s-a întrunit 
la Praga Congresul pe întreaga tară 
al stîngii social-democrate, care a 
hotărit constituirea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Prefigurind 
misiunea nobilă a partidului, țelul 
său suprem, cei 569 delegați repre
zentând 360 000 de comuniști au de
clarat în ședința de încheiere a con
gresului : „Noi sîntem mai mult de- 
cît un partid politic, sîntem avangar
da vieții noi". La Congresul de la 
Praga din 30 octombrie — 4 noiem
brie 1921 s-a realizat unirea tuturor 
detașamentelor comuniste ale națio
nalităților care trăiau în Cehoslova
cia într-un partid comunist unic.

P.C. din Cehoslovacia, situindu-se 
în fruntea clasei muncitoare, a forțe
lor democratice, a înscris pe steagul 
său de luptă apărarea intereselor vi
tale ale celor ce muncesc, cucerirea 
libertăților democratice pentru ma
sele largi populare, transformarea 
revoluționară a societății, o politică 
de prietenie cu tânărul stat socialist 
al muncitorilor și țăranilor — Uni
unea Sovietică, solidaritatea eu toa
te forțele revoluționare.

In perioada care a urmat. P.C. din 
Cehoslovacia a desfășurat o activitate 
intensă, plină de abnegație, pentru 
unirea și mobilizarea proletariatului, 
a maselor muncitoare la luptă dirză 
împotriva exploatării și asupririi, a 
reacțiunii interne și internaționale, 
pentru drepturi și libertăți cetățe
nești, pentru transformarea revolu
ționară a societății. Acțiuni de am
ploare cum a fost, de pildă, greva 
celor 25 ,000 de mineri din regiunea 
Most, declanșată în 1932. s-au înscris 
printre marile bătălii de clasă din 
acea vreme.

Instaurarea dictaturii fasciste în 
Germania în 1933 și activitatea dusă 
de agentura hitleristă din Ceho
slovacia au făcut să planeze asupra

S P O R T
BASCHET

România - Spania 94-84
Ieri seară, în Sala Floreasca s-au 

întâlnit intr-un meci amical echipele 
reprezentative de baschet ale Româ
niei și Spaniei. La capătul unui joc 
frumos baschetbaliștii români au în
vins cu 94—84 (50—40). S-au distins 
din echipa noastră Diaconescu, Albu, 
Popa, iar din cea spaniolă Brabender, 
Luyk. Ramos.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
ȚARII NOASTRE a susținut ieri la 
Plopeni un meci de verificare in 
compania echipei locale Metalul 
(divizia C). Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
punctul marcat in minutul 60 de Dra- 
gomir.

REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A REPUBLICII DEMOCRATICE 
CONGO — KINSHASA și-a început 
ieri turneul in țara noastră, Întâl
nind la Constanța echipa locală Fa
rul. Desfășurată la lumina reflectoa
relor, partida s-a încheiat cu 2—1 în 
favoarea fotbaliștilor constănțeni, 
care au înscris două goluri prin Tă- 
nase și Ologu. Oaspeții au lăsat o 
bună impresie datorită pregătirii teh
nice individuale. înscriind unicul gol 
prin Mokili în minutul 84. Fotbaliștii 
congolezi vor întâlni sîmbătă la Plo
iești selecționata olimpică a țării 
noastre.

• Surpriză in turneul internatio
nal de tenis de Ia Londra : în turul 
doi al probei de simplu femei, jucă- 
toarea engleză Nell Truman a elimi
nat-o in două seturi (6—4, 6—2). pe 
celebra campioană americană Billie 
Jan King.

Republicii Cehoslovace o primejdie 
de moarte. în aceste împrejurări, 
P.C. din Cehoslovacia s-a ridicat cu 
fermitate împotriva politicii capitular
de, antinaționale a claselor dominante 
și a partidelor lor, pentru apărarea 
libertății și independenței patriei, 
pentru salvarea ființei naționale. în
fruntând persecuții și represiuni, 
P.C.C. a depus mari eforturi pen
tru mobilizarea întregului popor și 
crearea unui larg front unic al for
țelor antifasciste.

Aservirea Cehoslovaciei față de 
cel de-al treilea Reich prin odiosul 
dictat de la Miinchen a fost înso
țită de un nou val de represiuni îm
potriva elementelor democratice și 
progresiste, la sfirșitul anului 1938, 
partidul comunist fiind interzis și 
nevoit sâ acționeze în ilegalitate. în 
condițiile atît de grele ale desmem- 
brării țării și ocupației hitleriste, 
Partidul Comunist din Cehoslovacia 
a fost organizatorul și conducătorul 
eroic al rezistenței popoarelor ceh și 
slovac împotriva cotropitorilor hitle
riști și a complicilor lor.

în țara noastră este bine cunoscut 
și se bucură de înaltă apreciere spi
ritul de abnegație și sacrificiu, mani
festat de comuniști, de nenumărați 
patrioți cehoslovaci în rezistența 
antihitleristă. Luptele pentru elibe
rarea națională și socială au culminat 
la sfirșitul lui august 1944 cu răscoa
la națională slovacă, iar la 5 mai 1945
— cu insurecția din Praga, care au 
înscris pagini glorioase în cronica 
marilor bătălii ale popoarelor pentru 
victoria asupra fascismului.

Alături de eroica Armată sovietică
— care a purtat principala povară a 
războiului, dind cele mai mari jertfe 
in războiul antihitlerist — de parti
zanii cehi și slovaci, pe teritoriul 
Cehoslovaciei au luptat cu vitejie 
unitățile armatei române. Efectivul 
total al trupelor române participante 
la operațiunile din Cehoslovacia a 
fost de 248 000 de ostași și ofițeri ; 
66 000 dintre ei au căzut în bătăliile 
pentru izgonirea fascismului de pe 
pămintul cehoslovac, pentru cauza 
victoriei antifasciste, pecetluind prin 
jertfa de singe prietenia adîncă, trai
nică, dintre popoarele român și 
cehoslovac.

Eliberarea Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist, a cărei aniversare de 
26 de ani a fost marcată zilele tre
cute, a constituit un eveniment cru
cial in viața popoarelor ceh și slovac, 
deschizînd calea înfăptuirii idealu
rilor de libertate socială și indepen
dență națională, permițindu-le să de
vină stăpine pe propriile lor destine, 
să pornească pe calea făuririi vieții 
noi.

în anii după eliberare, aces
te aspirații au intimpinat împotrivi
rea înverșunată a claselor exploata
toare, care a putut fi învinsă prin 
unirea în jurul partidului a maselor 
largi populare, a forțelor patriotice. 
Chemate la luptă de partidul comu
nist, proletariatul, masele muncitoare 
au obținut în februarie 1948 o mare 
victorie asupra reacțiunii interne și 
internaționale cucerind puterea de 
stat. în mai 1949, cel de-al IX-lca 
Congres al partidului comunist a tra
sat linia generală a construirii socia
lismului pe pămintul Cehoslovaciei.

în anii care au trecut de-atunci. in 
Cehoslovacia au avut loc, sub condu
cerea partidului comunist, prefaceri 
de însemnătate istorică — cea mai 
mare cucerire revoluționară fiind 
desființarea exploatării omului de 
către om, faptul că poporul a devenit 
stăpin pe avuțiile naționale, pe rodul 
muncii sale. Realizări remarcabile au 
fost obținute în sporirea și diversifi
carea forțelor de producție, în creș
terea producției materiale, în pro
gresul științelor, învățămintului și 
culturii, toate acestea ducind la 
ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al populației. Transformarea 
Slovaciei dintr-o regiune agrară în- 
tr-una cu industrii avansate consti
tuie o înfăptuire de o deosebită în
semnătate din punct de vedere eco
nomic și politic, al întăririi unității 
naționale.

Ca buni prieteni și tovarăși, oame
nii muncii din România urmăresc ru 
profundă simpatie activitatea con
structivă a popoarelor ceh și slovac, 
se bucură de realizările pe care a- 
cestea le obțin in dezvoltarea econo
mică și socială, in edificarea noii so
cietăți.

Un eveniment important în viata 
politică a tării. în înaintarea ei pe 
calea socialismului îl va constitui a- 
propiatul Congres al XIV-lea al P.C. 
din Cehoslovacia. Congresul urmează 
să aprobe directivele cu privire la cel 
de-al cincilea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale pe 
anii 1971—1975, în proiectul căruia 
se arată că : „principalul țel al pro
gresului politicii economice a Parti
dului Comunist din Cehoslovacia în 
perioada pină in anul 1975 îl consti
tuie asigurarea, in conformitate cu 
modul socialist de viață, a satisface
rii necesităților crescinde ale popu
lației și a consolidării in continuare 
a garanțiilor de viață pentru oamenii 
muncii — aceasta pe baza dezvoltării 
și creșterii permanente a eficienței 
producției sociale".

între poporul român și popoarele 
ceh și slovac există vechi legături 
prietenești, cu bogate tradiții. Un

Congresul P. C. din Slovacia

și-a început lucrările
BRATISLAVA 13 (Agerpres). - 

Agenția C.T.K. anunță că joi au în
ceput la Bratislava lucrările Con
gresului Partidului Comunist din 
Slovacia. La lucrări participă o de
legație a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, condusă de Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C.

Pe agenda de lucru a primei zi
le a Congresului a figurat Raportul 
cu privire la activitatea P.C. din 
Slovacia, dezvoltarea societății in 

element fundamental tn această 
privință l-a constituit solidarita
tea internaționalistă trainică din
tre forțele revoluționare, dintre miș
cările muncitorești, intre care de la 
începuturile afirmării lor au existat 
legături, manifestări reciproce de 
sprijin și ajutor. De la înființarea 
lor, P.C.R. și P.C. din Cehoslovacia 
s-au aflat alături în lupta pentru eli
berare națională și socială, au luptat 
umăr la umăr împotriva reacțiunii 
și imperialismului, au dezvoltat re
lații prietenești, de colaborare. în 
iulie 1938, cînd asupra Cehoslovaciei 
se profila tot mai direct spectrul co
tropirii hitleriste, P.C.R., asigurînd 
P.C. din Cehoslovacia de întreaga lui 
solidaritate, și-a exprimat hotărirea 
de a face totul spre a „mobiliza 
masele populare din România pentru 
apărarea Cehoslovaciei de atacul hi-t- 
lerist". în timpul Munchenului și 
al dezmembrării statului cehoslovac, 
P.C.R. a organizat viguroase mani
festații de protest la București, în 
fața legației Reichului, la Galați, 
Iași, Cluj, Oradea și în alte locali
tăți : presa comunistă ilegală, pre
cum și ziarele legale, influența
te de partid, au înfierat, sub semnă
tura unor intelectuali de inalt pres
tigiu. cotropirea statului cehoslovac 
de către Germania hitleristă.

în procesul construcției socialismu
lui in România și in Cehoslovacia re
lațiile de colaborare multilaterală din
tre cele două țări ale noastre s-au 
extins și lărgit continuu. Au crescut 
an de an schimburile economice ro- 
mâno-cehoslovace, care au o pon
dere însemnată in relațiile economi
ce externe ale fiecărei țâri ; potrivit 
acordului privind livrările reciproce 
de mărfuri în perioada cincinalului 
1971—1975, încheiat la inceputul aces
tui an. se prevede o creștere de pes
te 50 la sută in comparație cu peri
oada 1966—1970, precum și diversifi
carea sortimentelor livrabile. Cu re
zultate pozitive se dezvoltă coopera
rea în producție, care-și afirmă largi 
posibilități și perspective, ca și co
laborarea tehnico-știihțificâ. S-au ex
tins și se extind în continuare schim
burile de delegații, pe linie de partid 
și de stat, intre organizațiile de masă 
și obștești, vizitele de specialiști din 
diferite domenii economice — care 
s-au dovedit deosebit de utile, con
tribuind la împărtășirea reciprocă a 
experienței, la mai buna cunoaștere 
și apropiere intre iwpoare. Pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor ro- 
mâno-cfeh’oslovace o mure importan
tă pozitivă' âfe noul Tratat, de prie
tenie. colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Cehoslovacia, care 
prevede întărirea cooperării multila
terale în folosul ambelor țări, al so
cialismului și păcii în lume.

Ceea ce s-a realizat pină acum 
este, fără îndoială, important și 
pozitiv ; dezvoltarea construcției so
cialiste în cele două țări creează însă 
premise favorabile pentru extinderea 
în continuare a legăturilor de colabo
rare și cooperare intre cele două state 
in cele mai diverse domenii de ac
tivitate. Sîntem ferm convinși că a- 
ceste posibilități, lărgirea și adincirea 
colaborării reciproc avantajoase iși 
vor găsi valorificarea, corespunzător 
dorinței și intereselor popoarelor și 
partidelor comuniste din România și 
Cehoslovacia, intereselor unității ță
rilor socialiste.

Relațiile Partidului Comunist Ro
mân cu Partidul Comunist din Ceho
slovacia, ca și cu toate celelalte par
tide comuniste frățești, se dezvoltă 
pe baza principială a respectării 
stricte a normelor de relații marxist- 
leniniste între partide — internațio
nalismul proletar, egalitatea deplină 
în drepturi, neamestecul in treburde 
interne, independența fiecărui partid.

După cum se știe, la începutul 
lunii martie 1971, țara noastră a pri
mit vizita tovarășilor Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, și Vasil Bilak. membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. In cursul con
vorbirilor purtate de oaspeți cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. și cu alți reprezentanți ai par
tidului nostru a fost examinat sta
diul actual al relațiilor bilaterale și 
s-a exprimat hotărirea de a dezvolta 
în continuare prietenia și colabora
rea dintre România și Cehoslovacia, 
dintre P.C.R. și P.C. din Cehoslova
cia. Este neîndoielnic că dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre cele două 
partide, a colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și in alte do
menii dintre cele două țări corespun
de pe deplin atit intereselor poporu
lui român, cit și ale popoarelor ceh 
și slovac, servește operei de con
struire a socialismului în cele două 
țări, precum și unității tuturor țări
lor socialiste, luptei forțelor mondia
le antiimperialiste, cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Cu prilejul acestui jubileu — semi
centenarul Partidului Comunist din 
Cehoslovacia — comuniștii. întregul 
popor român transmit din toată 
inima comuniștilor, clasei muncitoa
re. popoarelor ceh și slovac un căl
duros salut tovărășesc, urindu-le 
să obțină noi și noi succese in lupta 
pentru progresul și înflorirea Ceho
slovaciei socialiste, pentru cauza so
cialismului in lume, pentru colabo
rare internațională și pace.

perioada de după cei de-al XlII-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia și 
la sarcinile principale ale partidului 
în Slovacia în perioada următoare, 
prezentat de Jozef Lenart, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Slovacia. 
Al doilea punct de pe ordinea de zi 
a fost Raportul de activitate șl noi
le sarcini ale Comisiei de Control și 
Revizie a P.C. din Slovacia, expu» 
de Vilem Salgovic, președintele 
Comisiei.
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O conspirație militară contra 
actualului guvern argentinean a 
fost înăbușită după ce președin
tele Lanusse a ordonat arestarea 
unui grup de ofițeri.

In garnizoana „Campo de 
Mayo" din apropierea capitalei 
au fost arestați zece ofițeri, iar 
generalul Eduardo Labanca, con
siderat lider al conspirației, se 
află sub urmărire. Tentative 
identice ar fi fost înăbușite in 
unități militare din Salta, Jujuy, 
Mendoza, San Luis șl Tandil.

Așadar, la mai puțin de două 
luni de la preluarea funcției 
prezidențiale, generalul Alejan
dro Lanusse începe să înfrunte 
ceea ce pare a fi prima criză 
politico-militară. Elemente ale 
acesteia se făcuseră simțite încă 
de mai înainte. în ultimele 
două săptămîni s-a constatat 
o recrudescență a atentatelor te
roriste, organizațiile clandestine. 
Îndeosebi „Montoneros" și „For
țele armate peroniste", trecînd 
la frecvente atacuri contra gar
nizoanelor militare din centre 
urbane importante, ca și la a- 
tentate asupra reședințelor unor 
politicieni și șefi militari. în 
sectorul politic, peroniștii și 
Uniunea radicală a poporului, 
reunite într-o grupare de coali
ție denumită „Ora poporului ar
gentinean**, au cerut guvernului 
să grăbească convocarea alegeri
lor afirmind că „orice lntirziere 
acționează contra intereselor na
țiunii și compromite promi
siunile președintelui republicii**. 
Avertismentul a constituit pri
ma presiune directă a pero- 
niștilor și radicalilor după iniție
rea negocierilor cu Lanusse. Pa 
teren sindical, atît liderii mode
rați ai Confederației Generale a 
Muncii, cît și cei radicali din 
centrala de la Cordoba, au a- 
menințat cu un șir de greve și 
de manifestații antiguvernamen
tale începind de săptămina vii
toare. Miercuti. in orașul Resis- 
tencia sindicatele au susținut o 
violentă ciocnire cu detașamen
tele polițienești însărcinate să 
împrăștie un „marș al foamei**, 
desfășurat în semn de protest 
contra creșterii costului vieții. 
Conflictul a provocat imediat 
declanșarea unei greve generale 
a muncitorilor și funcționarilor 
din acest oraș, care cer, între 
altele, demiterea imediată a gu
vernatorului provinciei Chaco. 
In sfîrșit, în sînul guvernului 
s-a înregistrat demisia ministru
lui educației, Jose Luis Cantini, 
ale cărui divergente cu preșe
dintele Lanusse deveniseră no
torii de acum două săptămîni.

V. OROS
Rio de Janeiro, 13
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• PERIOADA DE ADAPTARE A ANGLIEI LA PREȚURILE AGRICOLE
—............    1 ANICOMUNITARE EȘALONAT* PE CINCI

BRUXELLES 13 (Agerpres). 
— Apreciată înaintea deschide
rii drept un dialog „crucial și 
decisiv", noua rundă de nego
cieri dintre Marea Britanie și 
„cei șase**, de la Bruxelles, s-a 
inscris pină la urmă ca un epi
sod oarecare in cursa-maraton 
de aderare a Angliei la Piața co
mună, incheindu-se cu rezultate 
minime.

Angajînd discuțiile pe fondul ac
tualelor convulsii ale sistemului mo
netar occidental, negociatorii au do
vedit multă prudentă și au abordat, 
în reuniunea de două zile, numai a- 
cele aspecte ale aderării asupra că
rora exista un oarecare consens și 
permiteau realizarea unor acorduri. 
Dezbaterile asupra cifrei contribu
ției britanice la bugetul comunitar, 
problemei produselor lactate din 
Noua Zeelandă și rolului lirei sterli
ne ca monedă internațională de re
zervă — considerate probleme-cheie 
în încercarea de aderare a Angliei la 
organismul economic vest-european 
— au fost aminate pentru o viitoare 
reuniune.

în urma unor dezbateri prelungite, 
„cei șase" (la nivelul miniștrilor de 
externe) și delegația britanică (con
dusă de Geoffrey Rippon) au căzut 
de acord, pe de o parte, asupra pe-

rioadei 
colă și, . 
gimului rezervat za’”. 11.. .1.11.
Commonweal thul ui.

în ce privește perioada de tranzi
ție in domeniul agricol, „cei șase** și 
Marea Britanie au convenit ca Lon
dra să se alinieze in șase etape, 
desfășurate pe o perioadă de cinci 
ani, la prețurile comunitare. Celălalt 
acord, „fruct al unui compromis**, 
după cum relatează agenția France 
Presse, prevede ca Piața comună lăr
gită să trateze celelalte țări în curs 
de dezvoltare, a căror economie de
pinde „într-o măsură considerabilă** 
de exportul unui produs de bază 
(zahăr), intr-un mod asemănător re
gimului acordat țărilor producătoare 
din zona Commonwealthului.

★
PARIS. — La Ministerul Afaceri

lor Externe al Franței a început joi 
reuniunea miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Pieței comune. 
Timp de două zile, participanții vot 
încerca să definească o poziție co
mună față de marile probleme in
ternaționale. în acest sens, vor fi 
examinate două rapoarte elaborate 
de Comitetul politic al C.E.E. pri
vind securitatea europeană și situa
ția din Orientul Apropiat

de tranziție !n materie agri- 
pe de altă parte, asupra re- 
rezervat zahărului din țările

PARIS 13 (Agerpres). — în capi
tala Franței a avut loc joi a 113-a 
ședință plenară a conferinței cvadri- 
partite în problema Vietnamului. 
Reuniunea a coincis cu împlinirea a 
trei ani de la începerea convorbiri
lor de la Paris în vederea reglemen
tării problemei vietnameze.

în declarația sa — relatează •- 
genția V.N.A. — Xuan Thuy. condu
cătorul delegației Republicii Demo
crate Vietnam, a subliniat că admi
nistrația S.U.A. trebuie să anunțe un 
termen precis și rezonabil pentru re
tragerea de pe teritoriul sud-vietna- 
mez a tuturor forțelor americane. La 
rindul său, Nguyen Van Tien, re

prezentantul G.R.P. a denunțat in
tensificarea de către S.U.A. a bom
bardamentelor asupra teritoriului 
sud-vietnamez. Nguyen Van Tien a 
insistat asupra necesității stabilirii 
unei date limită pentru evacuarea 
rapidă și totală din Vietnamul de 
sud a trupelor americane. Stabilirea 
acestui termen — a subliniat el — 
„va deschide noi perspective favo
rabile soluționării tuturor celorlalte 
probleme și va da conferinței o po
sibilitate de realizare a unei regle
mentări juste a problemei Vietnamu
lui de sud, contribuind la restabili
rea păcii în Vietnam și în restul In- 
dochinei**.

Declarația ML A. E. al R. D. Vietnam
HANOI 13 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, în zilele de 
7 și 9 mai, avioane americane au e- 
fectuat raiduri deasupra teritoriului 
R.D. Vietnam, bombardind o serie 
de zone din provinciile Quang Binh 
și Ha Tinh, deasupra cărora au răs- 
pîndit produse chimice toxice. La 8, 
9 și 10 mai, avioane ale S.U.A., inclu
siv bombardiere „B-52“, au atacat 
comuna Huong Lap, iar artileria a- 
mericană instalată la sud de 
demilitarizată a deschis focul 
pra comunelor Vinh Son și
Giang, de la nord de paralela 17. Au 
fost provocate pierderi de vieți ome
nești și pagube materiale.

zona
asu- 
Vinh

Criza monetară interoccidentală
• Reuniuni ale Consiliilor de Miniștri

la Paris și Roma
PARIS 13 (Agerpres). — Președin

tele Georges Pompidou a prezidat 
miercuri la Palatul Elysee cea mai 
lungă reuniune săptămînală a 
netului francez de la preluarea 
ției sale de șef al statului — 
tează agenția France Presse.

Atît președintele Pompidou, 
ministrul economiei și finanțelor, 
Valăry Giscard d’Estaing, au criticat 
hotărîrea guvernului vest-german de 
a institui un curs fluctuant al mărcii 
pe piețele de schimb. Ei au apreciat 
că măsura adoptată de R. F. a Ger
maniei creează dificultăți în ce pri
vește realizarea preconizatei uniuni 
economice și monetare a „celor șase**, 
precum și în edificarea Pieței co
mune, în general.

Tot din Paris se anunță că minis
trul economiei și finanțelor al Fran
ței, Valâry Giscard d’Estaing, a pre
cizat, în Adunarea Națională, poziția 
guvernului francez privind actuala 
criză monetară occidentală și măsu
rile pe care înțelege să le ia pentru 
salvgardarea francului. „Nu se pune 
problema schimbării actualei parități 
a francului**, a declarat Giscard 
d’Estaing. „Dacă noi am accepta re
evaluări colective, a adăugat el, a- 
ceasta ar fi un semn că sintem de 
acord să luptăm periodic contra in
flației monetare din Statele Unite 
prin deflația economică a Europei oc
cidentale, deflație care ar fi in detri
mentul expansiunii noastre economi-

cabi- 
func- 
rela-

cit și

ce și al folosirii adecvate a forței de 
muncă**.

ROMA. — Ministrul trezoreriei al 
Italiei, Ferrari-Aggradi, a prezentat 
în fața Consiliului de Miniștri o ex
punere asupra ultimelor evenimente 
privind situația monetară de pe pia
ța interoccidentală și a reuniunii de 
la Bruxelles a miniștrilor de finanțe 
ai țărilor Pieței comune. La încheie
rea ședinței, președinția Consiliului 
de Miniștri a dat publicității un co
municat în care se subliniază că ati
tudinea Italiei față de hotărîrea gu
vernului de la Bonn de a institui un 
curs fluctuant al mărcii vest-germa- 
ne este identică cu cea a Franței și 
a Belgiei.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care condamnă sever a- 
ceste acte de război și cere Statelor 
Unite să înceteze definitiv orice 
țiune care lezează suveranitatea 
securitatea R.D. Vietnam.

★
WASHINGTON. — „Nu există 

cît o cale pentru instaurarea păcii in 
Asia de sud-est și aceasta este re
tragerea tuturor forțelor americane 
din zonă** — a declarat, lntr-o cu- 
vîntare rostită la Millwaukee, cunos
cutul diplomat, Averell Harriman, 
fost șef al delegației S.U.A la Con
ferința cvadripartită în problema 
vietnameză de la Paris.

BUDAPESTA 13. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
în capitala Ungariei s-au deschis 
joi lucrările Adunării Consiliului 
Mondial al Păcii, la care participă 
peste 700 delegați, invitați și obser
vatori din 125 de țări, precum și re
prezentanți a 33 de organizații inter
naționale. Mișcarea pentru pace din 
România este reprezentată de o de
legație condusă de prof. univ. Tudor 
Ionescu, președintele Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii,

La ședința inaugurală a asistat Lo- 
sonczi Pal, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Gyula Kallai, președinte al Pre
zidiului Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic din Un
garia, adunarea a adoptat ordinea 
de zi : sarcinile imediate ale Consi
liului Mondial al Păcii în vederea 
Întăririi și extinderii acțiunii comune 
și unității tuturor forțelor angajate 
în lupta pentru pace, independență.

împotriva imperialismului și războiu
lui ; întărirea organizației Consiliu
lui Mondial al Păcii.

în cadrul ședinței inaugurale s-a 
dat citire mesajelor de salut Mesa
jul adresat participanților >a Aduna
rea Consiliului Mondial al Păcii de 
către președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a fost urmă
rit cu deosebit interes și salutat cu 
îndelungi aplauze. (Textul mesajului 
este publicat în pagina I a zia
rului).

Reuniunea plenară de după-amiază 
a fost consacrată luptei popoarelor 
din Indochina pentru apărarea li
bertății și independenței naționale. 
Au rostit cuvîntări delegații din 
Laos, Cambodgia, 
mului de Sud și 
luat cuvîntul, de 
Peck, din partea 
cane pentru pace, Împotriva războiu
lui din Vietnam.

Republica Vietna- 
R.D. Vietnam. A 
asemenea, Sidney 
mișcărilor ameri-

ac-
Si

de- Sosirea la Brazzaville a delegației
guvernamentale române

BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — 
La 13 mai a sosit în capitala Repu
blicii Populare Congo o delegație gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ion Pățan,

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. La aeroport, delegația 
română a fost întîmpinată de Alfred 
Raoul, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Congo, Matingou 
Boniface, ministrul finanțelor, Lam
bert Gali Bali, primarul orașului 
Brazzaville, și alte oficialități.

EXPOZIȚIE LA HELSINKI MOSCOVA

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI P.C.R
HELSINKI 13 (Agerpres). — La 

Helsinki a fost deschisă o expoziție 
de fotografii cu aspecte din istoria 
P.C.R. și imagini ale României con
temporane, organizată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist Fin
landez.

La deschiderea expoziției au par
ticipat Aarne Saarinen, președintele 
P.C. Finlandez, Arvo Aalto, secre
tar general, Olavi Hianninen, 
membru al Biroului Politic, alți 
membri ai Biroului Politic și al C.C.

Cratere selenare cercetate de
MOSCOVA 13 țAger- 

pres). — In zilele de 
11, 12 și 13 mai, auto
matul selenar sovietic 
„Lunohod-l" a conti
nuat cercetarea zonei 
dintre cratere, al cărui 
studiu a început după 
încheierea celei de-a 
șasea nopți lunare. 
„Lunohod-1“ a fost di
rijat pe o colină adia-

centă pantelor unui nu
măr de trei mari cra
tere invecinate, studi
ate In zilele selenare 
precedente. Aparatul a 
escaladat cu succes pan
ta colinei, plasindu-se 
pe culmea ei aplatizată, 
la o înălțime de apro
ximativ 15 metri dea
supra zonei înconjură
toare. De pe culme, a-

Inserții moderne

1“99
paratura automatului 
realizat 
stereoscopică a crate
relor din apropiere și a 
zonelor invecinate. Tot
odată, In timpul depla
sării automatului spre 
platforma din vîrful co
linei, a fost efectuată a- 
naliza chimică a unor 
mostre de roci lunare.

a
fotografierea

intr-un vechi peisaj urbanistic
Pentru orice vizita

tor, șantierele de con
strucții constituie una 
din impresiile domi
nante ale contactului 
cu peisajul R.F. a 
Germaniei. La Dussel
dorf, Koln, Bochum, 
Munchen, Bonn — ca 
și in alte orașe incluse 
in itinerarul parcurs 
recent de un grup 
de ziariști români — 
se poate constata o 
vie activitate de con
strucții, atit edificii 
industriale, nemijlocit 
productive, cit și do
tări civile — metrouri, 
clădiri comerciale și 
sociale, artere rutiere.

La Bochum, in dis
cuția cu primarul ora
șului, dl. Heinz Kuh- 
nert, cu alte oficiali
tăți, am notat că rit
mul construcțiilor este 
dictat de cerințele 
dezvoltării industriale 
și sociale a orașului, 
a zonei Ruhr in gene
ral. „Perspectiva ani
lor 1950—1955, care a 
stat la baza proiecte
lor arhitecților și con
structorilor din perioa
da trecută, nu mai 
corespunde solicitări
lor prezente și vii
toare. De aceea, am 
simțit necesitatea unor 
construcții noi sau a 
modernizării celor 
vechi", 
interlocutorii 
La Institutul de 
cetiri economice 
Munchen (I.F.O.), ex- 
perții cu care am dis
cutat au oferit și o altă 
explicație,

ne-au declarat 
noștri, 

cer- 
din

și anume 
folosirea conjuncturii 
economice favorabile, 
pe care, la rindul său, 
acest proces o ajută să 
se mențină in con
tinuare.

Nu este mai puțin 
adevărat că această 
activitate iși are și re
versul ei — in primul 
rind creșterea verti
ginoasă a prețurilor 
de vinzare a terenuri
lor de construcții, ceea

ce a dus la o activi
tate speculativă. Toc
mai de aceea, guver
nul vest-german are 
în vedere elaborarea 
unei legislații menite 
să îngrădească specu
la cu terenurile, care 
capătă proporții tot 
mai îngrijorătoare ; 
este însă probabil — 
așa cum ni s-a arătat 
în discuțiile avute — 
ca această legislație să 
întimpine 
îndirjită 
cercuri de afaceri din 
jurul partidului de o- 
poziție creștin-demo- 
crat. In același timp, 
cei cu care am discu
tat au mai relevat și 
un alt aspect al lu
crurilor, și anume că, 
in ciuda acestei activi
tăți in sectorul con
strucțiilor, problema — 
acută pentru mulți 
vest-germani — a lo
cuințelor este încă de
parte de a putea fi 
considerată ca rezol
vată ; la aceasta con
tribuie și prețurile sau 
chiriile deseori exorbi
tante ale apartamente
lor nou construite.

Dintre noile Șantie
re de construcții am 
avut prilejul să vizi
tăm pe cel al Univer
sității din Bochum. Lu
crările au început în 
anul 1964 și vor fi ter
minate In anul 1974. 
în final, aici vor stu
dia 18 000 
majoritatea 
nea Ruhr.
pare a 
noua clădire este func
ționalitatea. La parter 
se află sălile de curs 
și cantinele, iar la e- 
taje — centrele de 
cercetări științifice. Va 
exista și un „Centru 
al muzelor" — in care 
studenții cu înclinații 
artistice Iși vor putea 
petrece cu folos tim
pul liber. Printre a-

rezistența 
a marilor

studenți, 
din regiu- 

Ceea ce 
caracteriza

menajările anexe se 
pot număra cămine 
studențești, săli de 
cultură fizică, o gră
dină botanică și altele.

Am vizitat un 
mare șantier, cdl 
Olimpiadei 1972 de la 
Miinchen. Centrul

alt 
al
o-

strucții. Satul olimpic 
— construit de pe 
acum — va putea a- 
dăposti 9 500 sportivi 
și 2 500 însoțitori, 
„orășelul" presei 
4 000 ziariști. La 
decembrie a.c., toate 
construcțiile vor fi ter-

Note de drum

iar
31

din R. F. a Germaniei

limpic de aci se întin
de pe circa 3 km pă- 
trați, pe spațiul unui 
imens teren viran. A- 
proape toate dotările, 
amenajările sportive, 
locuințele și sediile 
administrative sint ter
minate in linii mari. 
Stadionul olimpic va 
cuprinde 80 000 spec
tatori și va oferi o 
„premieră mondială" 
— un acoperiș in for
mă de cort, cu o su
prafață de 76 000 mp, 
construit dintr-o plasă 
de oțel, acoperită cu 
masă plastică, care va 
arăta ca niște „uriași 
ochelari". De pe a- 
cum, în spatele 
bunei principale 
înalță 8 din cei 12 pi
loni de oțel care vor 
susține acoperișul sta
dionului ; gazonul sta
dionului va fi „încăl
zit" printr-un 
subteran. Printre 
lalte construcții 
notat o sală de 
cu 11 400 locuri,’ 
dionul de gheață' 
cu 7 500 
nul de 
locuri, 
cu 5000
de televiziune, 
de 220 m, precum și 
alte asemenea con-

minate, urmind ca în 
primele luni ale anu
lui 1972 să se efec
tueze aici ultimele re
tușuri și amenajări.

Dat fiind marele nu
măr de vizitatori 
care se scontează

peste 2 milioane — o 
problemă importantă 
o constituie adăposti- 
rea și transportul a- 
cestora spre baza o- 
limpică. Transportul 
va fi asigurat, pe lingă 
autobuze și tramvaie, 
cu ajutorul unei linii 
de metro și al unei 
căi ferate. De pe acum 
au fost rezervate pes
te 150 000 de locuri in 
hoteluri și la parti
culari. „Ne preocupăm 
ca aceștia să nu per
ceapă niște „prețuri 
olimpice" pentru ca
zare, să frinăm specu
la" — au ținut să ne 
precizeze interlocutorii 
noștri.

Olimpiada Munchen 
1972 a fost concepută 
— cum ne-au declarat 
gazdele noastre — ca 
o manifestare sporti
vă internațională de 
strîngere a legăturilor

dintre popoare, 
nificativ in 
direcție este și faptul 
că Republica 
erată Germană va par
ticipa la Olimpiadă cu 
drapelul și însemnele 
de stat, act pozitiv 
care se înscrie pe li
nia ce se impune tot 
mai mult, a recunoaș
terii realităților po
litice de pe continen
tul nostru, a existen
ței celor două state 
germane independente 
și suverane.

...Notații sumare, 
care nu au pretenția 
de a epuiza datele 
problemei, dar care 
sint menite să ofere, 
chiar și fragmentar, 
imaginea unuia din 
sectoarele astăzi cele 
mai active ale econo
miei vest-germane — 
construcțiile.

Sem- 
această
Demo-

tri
te

sistem 
cete

am 
sport 
„sta-

locuri, bazi- 
inot cu 9000 
velodromul — 
locuri, turnul 

înalt

n

I
*

Petre NEDELCU

din Munchen. In 
de 220 metri

Vedere parțială a acoperișului Stadionului Olimpic 
planul al doilea : turnul de televiziune, înalt

al P.C. Finlandez, activiști de par
tid. Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai Ministerului învă- 
țămîntului, membri ai conducerii 
Asociației de prietenie Finlanda— 
România, ziariști. Au fost prezenți 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Helsinki.

Au rostit alocuțiuni Jormș Sim- 
pura, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F., redactor-șef al zia
rului „Kansan Uutiset**, și Mircea 
Bălânescu, ambasadorul României în 
Finlanda, care au subliniat bunele 
relații existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Finlandez, între România și Finlan
da, între popoarele celor două țări.

întrevedere 
Cornel Burtică - 
Nikolai Patolicev
MOSCOVA 13. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 12 
mai, ministrul comerțului exterior al 
Republicii _ Socialiste România, Cor
nel Burtică, a avut o întrevedere cu 
Nikolai Patolicev, ministrul comer
țului exterior al Uniunii Sovietice. 
Au fost discutate probleme privind 
schimbul de mărfuri româno-sovie- 
tic pe anul 1971 și în perspec
tivă. ’ *

agențiile de presă

transmit
Convorbirile cehoslova- 

co-vesL-germane, încePute i« 
Praga la sfîrșitul lunii martie, au 
fost reluate joi dimineața la Bonn. 
După cum informează agenția C.T.K., 
scopul lor constă în a proceda ia un 
schimb de opinii în problemele lega
te de Începerea negocierilor asupra 
normalizării relațiilor dintre cele 
două țări. Delegația cehoslovacă este 
condusă de Milan Klusak, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, iar cea vest-ger- 
mană de Paul Frank, secretar de stat 
la Ministerul de Externe al R.F.G.

Primul acord de colabo
rare dintre radioteleviziu- 
nea română și cea finlan
deză 8 tost semnat la Helsinki. 
Din partea română acordul a fost 
semnat de către Bujor Ioniță, vice
președinte al Comitetului de radio
difuziune și televiziune, iar din par
tea finlandeză de către Erkki Raati- 
kainen, director general al radiotele- 
viziunii.

Ministrul finanțelor al 
R.F.G., Alex Moeller, și-a prezen
tat demisia, a anunțat la Bonn pur
tătorul oficial de cuvînt al guvernului 
federal, Conrad Ahlers. Totodată. 
Ahlers a precizat că portofoliul fi
nanțelor a fost încredințat de cance
larul Willy Brandt lui Karl Schiller, 
actualul ministru al economiei.
0 reuniune a fl.E.L.S.-ului, 

la care participă miniștrii oomerțu- 
lui și ai economiei din țările mem
bre ale acestei organizații, și-a des
chis lucrările la Reykjavik, Islanda, 
în prima ședință a reuniunii, repre
zentanții Elveției și Austriei au pre
zentat informări privind măsurile pe 
care cele două țări intenționează să 
le ia pentru a elimina barierele exis
tente din calea comerțului cu țările 
socialiste europene.

Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
primit pe membrii delegației guver
namentale cubaneze, condusă de Her- 
minio Garcia Lazo, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Cu prilejul plecării sale 
definitive de la post, Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul României la 
Varșovia, a oferit în saloanele am
basadei un cocteil. Au fost prezenți 
Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, reprezentanți ai C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Winiewicz și Stanis
law Trepczynski, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, șefi ai unor 
misiuni diplomatice și reprezentanți 
ai corpului diplomatic, ziariști.

Proiectul de modificare 
a Constituției, ca*'e va pprmite

naționalizarea minelor de cupru, a 
fost aprobat miercuri noaptea de se
natul chilian, la cea de-a cincea și 
ultima lectură.

La Moscova s-a deschis 
reprezentanta oficială a 
concernului vest-german 
„Farbwerke Hoechst", anun- 
ță agenția T.A.S.S. Această firmă este 
un partener important al organiza
țiilor sovietice de comerț exterior în 
operațiile de export-import de pro
duse chimice. Totodată, concernul 
vest-german livrează Uniunii Sovie
tice utilaje pentru întreprinderi chi
mice.

Alegerea membrilor Pre
zidiului R. S. F. Iugoslavia 
se va face în cursul lunii iulie și nu 
pină la sfîrșitul lui august, așa cum 
se anunțase, transmite agenția 
Taniug. Se prevede ca republicile să 
aleagă membrii Prezidiului în ter
men de o lună duDă adoptarea 
amendamentelor la constituție.

Șase proeminenți oa
meni de știință au înmînat 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, un „Mesaj al celor trei mi
liarde și jumătate de locuitori ai pla
netei Terra**, privind necesitatea unor 
măsuri în vederea combaterii po
luării mediului ecologic. Documentul, 
semnat de 2 200 de biologi și alți oa
meni de știință din 23 de țări ale lu
mii, se pronunță pentru interzicerea 
și distrugerea tuturor armelor nu
cleare și chimice.

Sesiuneo de primăvară a 
Comitetului pentru dezar
mare 8 Iuat stîr?it 3oi 13 Geneva.

DELEGAȚII 

ROMÂNE 

ÎN ITALIA
ROMA 13. — Corespondentul A- 

gerpres, N Puicea, transmite : De
legația română, condusă de Ioan 
Avram, ministrul industriei 
strucțiilor de mașini, s-a întilnit 
joi cu conducerea societății mixte 
româno-italiene „VITAMA", specia
lizată în exportul de mașini-unelte 
românești. Cu acest prilej, a fost a- 
nalizată activitatea desfășurată pină 
în prezent de către această firmă.

Delegația română a vizitat apoi 
sediul de la Ivrea (Torino) al socie
tății Olivetti, precum și fabrica de 
automobile Fiat. In discuțiile avute 
cu reprezentanți ai conducerii aces
tor mari întreprinderi italiene au 
fost trecute în revistă relațiile Ro
mâniei cu firmele respective și au 
fost discutate posibilitățile de dez
voltare a cooperării economice și 
tehnice.

ÎN CHILE

con-

DE CHILE 13. — Co- 
Agerpres, E. Pop,

SANTIAGO
respondentul _ . .
transmite : Delegația economică ro
mână. condusă de Mircea Bădică, 
secretar general la Ministerul Co
merțului Exterior, care se află în 
vizită în Chile, a avut întrevederi 
cu Orlando Cantuarias, ministrul mi
nelor, Pascual Barraza, ministrul lu
crărilor publice și al transporturilor, 
Jacques Chonchol, ministrul agricul
turii. întrevederile au reliefat do
rința ambelor părți de a dezvolta re
lațiile reciproce. Au fost examinate, 
cu acest prilej, posibilitățile concrete 
de intensificare a raporturilor co
merciale, a colaborării economice șl 
tehnico-științifice în domenii ca in
dustria materialelor de construcții, 
minerit, industria chimică, petrochi
mie și altele.

Pentru primirea

GENEVA 13 (Agerpres).— Delega
țiile Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
Mongoliei. Poloniei. României, Un
gariei și U.R.S.S., prezente la lu
crările celei de-a 24-a sesiuni a 
Organizației Mondiale a Sănătății, au 
adresat celorlalte țări participante un 
apel de a vota în favoarea primirii, 
încă la această sesiune, a R.D. Ger
mane ca membru cu drepturi depline 
in O.M.S. „Nu există nici o îndoială 
— se arată în apel — că, fiind mem
bră a O.M.S., R.D.G. ar putea să 
aducă o contribuție substanțială in 
soluționarea sarcinilor de mare im
portanță care revin organizației. De 
aceea, o asemenea hotărire ar co
respunde nu numai intereselor 
R.D.G., ci și intereselor tuturor țări
lor membre ale O.M.S. Ea ar consti
tui o contribuție reală la cauza des
tinderii in Europa și Ia stabilirea do 
relații fructuoase între țările eu sis
teme social-politice diferite**.

La închiderea ediției

Demisii din guvernul R.A.U
cum
Go-

CAIRO 13 (Agerpres). — După 
anunță agenția M.E.N., Sharawy 
maa, vicepremier și ministru de in
terne al Republicii Arabe Unite, și-a 
prezentat demisia, care a fost accep
tată. în funcția de ministru de in
terne a fost numit Madouh Salem, 
guvernatorul orașului Alexandria.

După cum anunță aceeași agenție, 
Mohamed Fawzi, ministrul apărării. 
Samy Sharaf, ministru de stat pen
tru problemele prezidențiale, Hilmy 
El Said, ministrul energiei electrice. 
Saad Zayed, ministrul locuințelor și 
utilității publice, și Mohammed Fa-

yek, ministrul informațiilor, și-au 
prezentat joi demisia președintelui 
Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat.

★
Agenția M.E.N. anunță, pe de 

altă parte, că Abdel Mohsen Aboul 
Nour, secretar general al Uniunii 
Socialiste Arabe, Muhammed Labib 
Shukeir, președintele Adunării Na
ționale a R.A.U., membru în Comi
tetul Executiv Suprem al U.S.A., și 
Dia-ed-Din Daud, membru în Co
mitetul Executiv Suprem al U.S.A., 
și-au prezentat joi demisiile din 
funcție Comitetului Executiv Su
prem al Uniunii Socialiste Arabe.
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