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Unității Socialiste
Un obiectiv de mare importanță

în agricultură

DUPĂ SECERIȘ,
Noi reglementări 

privind construirea

UN MILION OE HECTARE
de locuințe

din fondurile de stat

VOR FI INSĂMINTATE
CU PLANTE FURAJERE

Șl PORUMB
Sînt pretutindeni asigurate condițiile 

pentru efectuarea acestor lucrări ?

Printr-o hotărîre a Consiliului de
Miniștri atț fost stabilite noi regie- _ „ _ _____ __ ___
mentări privind construirea de lo- logie sau balcon. Apartamentele de 
cuințe de tip urban din fondurile 
de stat centralizate.

Locuințele de acest gen, care vor 
fi date în folosință începînd din 
anul 1972, vor fi diferențiate prin 
număr de camere, echipare și preț 
pe trei categorii de confort. Aparta
mentele de categoria I se vor reali
za conform reglementărilor actuale 
cu o reducere de 5 la sută a prețu
rilor plafon. La apartamentele de 
categoriile a II-a și a III-a de con
fort și la garsoniere vor fi aduse 
mai multe îmbunătățiri. Astfel, a- 
partamentele de categoria a IlI-a, 
cu două, trei și patru camere, vor 
fi prevăzute cu spații de depozi
tare ; cămara va fi ventilată, 
partamentele cu o cameră de 
tegoria a IlI-a vor avea și o 
cătărie ; suprafața bucătăriilor 
apartamentele de două și trei 
mere de categoriile a Il-a și a III-a 
va fi mai mare. în blocurile cu 
apartamente de categoria a III-a și 
garsoniere se vor construi ca
mere comune pentru uscatul ru
felor. De asemenea, la apartamen-

tele de categoria a IlI-a, în afara 
celor de la parter, se poate prevedea

A- 
ca- 
bu

la 
ca-

categoria a IlI-a vor avea o încă
pere sanitară, cu cadă, lavabou și 
WC, precum și spălător la bucătărie 
cu apă caldă și rece. Cu încăpere 
sanitară avind duș cu cuvă, lavabou 
și WC vor fi dotate și apartamen
tele de o cameră și garsonierele. De 
asemenea, toate apartamentele vor 
avea tubulatura pentru radio, tele
vizor și telefon.

în hotărîre se precizează că pînă 
la crearea condițiilor necesare pen
tru construirea locuințelor potrivit 
noilor normative, apartamentele de 
categoriile a Il-a, a IlI-a și garso
nierele care urmează a fi date în 
folosință în anul 1972 pot fi execu
tate și potrivit vechilor reglemen
tări.

Prin hotărîre se prevăd mai mul
te înlesniri în ceea ce privește a- 
probarea documentațiilor tehnico- 
economice și a graficelor de exe
cuție, precum și folosirea diferitelor 
proiecte și adaptarea lor la condi
ții specifice, in vederea îmbunătă
țirii confortului locuințelor.

(Agerpres)

In ziua de 26 mai a.c., sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au avut loc lucrările plenarei Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste.

Plenara a dezbătut proiectul planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 1971—1975, apre
ciind că el corespunde pe deplin Directivelor Congre
sului al X-lea al Partidului Comunist Român și 
creează toate condițiile pentru valorificarea unor noi 
resurse ale economiei naționale, pentru continua ridi
care a nivelului de trai al oamenilor muncii din țara 
noastră, în vederea infăptuirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Exprimind adeziunea tuturor organizațiilor ce al
cătuiesc Frontul Unității Socialiste, a întregului nostru 
popor, plenara a aprobat în unanimitate proiectul pla
nului cincinal de dezvoltare a economici naționale care 
va fi supus legiferării Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

Plenara a dezbătut și aprobat proiectul de lege pri
vind organizarea și funcționarea controlului obștesc, 
menit să ducă la dezvoltarea și perfecționarea acestei 
forme de participare a maselor populare la conduce
rea societății, la continua adîncire a democrației noas
tre socialiste. Plenara a decis să supună acest proiect 
de lege unei largi dezbateri publice și apoi aprobării 
Marii Adunări Naționale.

In continuare, plenara a aprobat Chemarea Consi
liului Național al Frontului Unității Socialiste adresată 
tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România in 
legătură cu înfăptuirea planului cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale.

Ca urmare a modificărilor in conducerea unor or
ganizații care alcătuiesc Frontul Unității Socialiste, 
din Consiliul Național vor face parte, ca reprezen
tanți ai organizațiilor respective, tovarășii Constantin 
Drăgan, președintele Consiliului județean Brașov al 
Frontului Unității Socialiste, Andrei Cervencovici, pre
ședintele Consiliului județean Arad al Frontului Uni
tății Socialiste. Trandafir Cocîrlă, președintele Con
siliului județean Caraș-Severin al Frontului Unității 
Socialiste, Dan Marțian, prlm-sccretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului, Mihail Bujor Sion, pre
ședintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, 
Octavian Paler, redactor șef al ziarului „România li
beră", Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii Arhitec- 
ților din România.

Din Consiliul Național al Frontului Unității Socia
liste nu vor mai face parte tovarășii Mircea Angelescu, 
Ion Cotoț, Ilie Făsui, Petre Ionescu, Teodor Haș și Va- 
leriu Pop, care au primit alte însărcinări.

Plenara a hotărit ca tovarășii Florian Dănălache și 
Vasilc Vilcu, care au făcut parte din Biroul Executiv 
al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 
ca reprezentanți ai Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și respectiv Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, să fie eliberați din aceste 
funcții ca urmare a trecerii în alte munci.

în continuare plenara a ales ca membri ai Biroului 
Executiv al Consiliului Național pe tovarășii Gheorghe 
Petrescu, președintele Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, și Dan Marțian, prim- 
secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru problemele tineretului.

In cadrul plenarei au luat cuvintul tovarășii : 
Gheorghe Paloș, președintele Consiliului județean GorJ 
al Frontului Unității Socialiste, Marin Enache, secre
tarul comitetului de partid de la Uzinele „23 August", 
Adalbert Crișan, președintele Consiliului județean 
Bistrița-Năsăud al Frontului Unității Socialiste, De
meter Janos, vicepreședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Dumitru Bejan, președin
tele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, 
Gheorghe Trică, director general al Centralei industriale 
de autocamioane și tractoare, Vasile Rus, președintele 
Consiliului municipal Tirgu Mureș al Frontului Unității 
Socialiste, Ion Roman, directorul Institutului de cercetări 
tehnologice pentru procese specifice în industria con
strucțiilor de mașini, Eduard Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de naționalitate' germană, 
Dumitru Gheorghișan, prim-sceretar al Comitetului 
municipal al U.T.C. București, Petho Ilona, președinta 
Comitetului județean al femeilor Harghita, Gheorghe 
Oșan, inginer principal Ia Direcția generală agricolă 
a județului Satu-Mare, Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
vicepreședinte al Consiliului național al inginerilor șl 
tehnicienilor, Victoria Vasilescu, președinta cooperati
vei „Arta casnică" din orașul Breaza, județul Prahova, 
Milan Iovanovicl, președintele Consiliului județean 
Timiș al oamenilor muncii de naționalitate sirbă, Ki- 
răly Carol, președintele Consiliului județean Covasna 
al Frontului Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu.Griul și celelalte cereale de toam

nă se dezvoltă bine in toate zonele 
agricole ale țării. După aprecierile 
specialiștilor din unitățile agricole 
și din minister, s-au recuperat unele 
întârzieri în dezvoltarea culturilor de 
toamnă, determinate de timpul rece 
din luna martie. în majoritatea locu
rilor griul a înspicat, aflindu-se 
acum în perioada de inflorice.

Pentru etapa actuală, atrag aten
ția o serie de lucrări care trebuie 
executate cu operativitate pentru 
buna desfășurare a campaniei de 
recoltare. In primul rind, pentru 
perioada imediat următoare — ne 
spunea tov. Vasile Vedeanu, director 
general in Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor — este necesar ca direc
țiile agricole județene cît și specia
liștii din unitățile agricole să asigu
re desfășurarea in bune condiții 
a acțiunii de recunoaștere a loturi
lor de grîu pentru sămință. Acțiunea 
prezintă un deosebit interes pentru 
producția de grîu din anul viitor, 
pentru care de pe acum trebuie 
asigurate semințe de cea mai bună 
calitate și cu o înaltă valoare biolo
gică. din lanuri neinfestate cu bu
ruieni și din culturi viguros dez
voltate.

Perioada care urmează este hotărî- 
toare pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a recoltării. Cea mai 
mare atenție trebuie dată reparării 
utilajului care va fi folosit în cam
pania de recoltare : combine, prese 
de balotat paie, a mijloacelor de tran
sport, precum și a celor care vor lu
cra la insămințarea culturilor duble. 
Utilajele trebuie să fie scoase la 
clmp pentru a fi gata să intre în 
lari in jurul datei de 10 iunie — în 
zonele din sudul țării — iar în cele
lalte zone, Intre 15—25 iunie.

Din datele, centralizate la minister 
rezultă însă că la repararea utilaje
lor sint restanțe serioase pentru e- 
tapa în care ne aflăm. Astfel, la 20 
mai combinele se reparaseră in pro
porție de 57 la sută, presele de ba
lotat paie — 66 la sută, combinele 
de siloz — 86 la sută etc. Atrag ă- 
tenția rămînerile în urmă la reparat 
combine din unele județe care înceD 
recoltatul în prima epocă. Bunăoară,

în județul Arad, numai 58 la sută 
din combine sînt reparate, în Bihor
— 56 la sută, Dolj — 70 la sută ; 
chiav Constanța, cu 77 la sută, nu are 
o situații satisfăcătoare. Nici pen
tru județele care încep recolta tril în 
epoca a doua nu sînt justificate 
răminerile în urmă foarte mari la 
repararea combinelor. Este vorba de 
județul Alba cu 38 la sută, Vîlcea
— 47 la sută, Satu-Mare — 40 la sută 
și altele. întârzierile semnalate in 
aproape toate județele sînt determi
nate atît de slaba organizare a mun
cii, cît și de lipsa unor piese de 
schimb. După cum ne-a informat to
varășul Paul Ivan, director general 
al Centralei întreprinderilor pentru 
mecanizarea agriculturii, multe uzine 
furnizoare ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini nu au 
livrat unele piese’ de schimb, prevă
zute încă pentru primul trimestru, 
indispensabile pentru repararea com
binelor ca : pînză pentru combine, 
lanțuri de trănsmisie, roți și pinioa- 
ne dințate, rulmenți etc. Este nece
sar ca atît Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor cît și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini să ia 
măsuri urgente pentru asigurarea tu
turor pieselor de schimb necesare 
punerii în funcțiune a utilajelor 
care vor fi folosite la recoltat. în fie
care județ s-au constituit colective de 
coordonare a lucrărilor de reparație 
în I.M.A. și I.A.S. Acestea trebuie 
să urmărească îndeaproape desfășu
rarea reparațiilor cît și eventualele 
redistribuiri ale pieselor de schimb. 
De asemenea, este necesar ca in fie
care unitate, în prezența specialiști
lor, să se facă probele de funcționare 
a combinelor cu boabe, pentru a 
se preveni din timp pierderile de re
coltă. Acolo unde se constată că 
griul va fi culcat trebuie pregătite 
ridicătorile de spice.

Datorită condițiilor din acest an, 
plantele vor avea o masă vegetativă 
bogată, ceea ce va supune combinele 
la un efort mai mare. De aceea, tre
buie să se acorde atenție calității 
lucrărilor de’reparații, cît și etanșei- 
zării perfecte a combinelor. Toate

(Continuare în pag. a III-a)
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Ne eastern ca să devenim...
Ion Gheorghe Maurer, 
Consiliului de. Miniș-

înțeleaptă bă- 
bănuit că face 

spunindu-mi :

Această 
trînă n-a 
filozofie ... . 
„Eu știu de ce venim pe 
lume, maică : să devenim 
oameni !".

„Ne naștem ca să deve
nim" — celebra maximă îi 
aparține lui Sir Aldous 
Huxley, de ale cărui afo
risme bătrina din Bărăgan 
n-a auzit niciodată. A a- 
dus pe lume unsprezece 
copii, din care ii trăiesc 
șapte. Toți, de la mic la 
mare, au intrat in rîndul 
oamenilor și merg cu 
capul sus. „Dacă vrei ma
tale să știi, îmi spune, 
bătrina, niciodată n-o să 
fim prea Piuită omenire 
pe pămint. Doar trebuie să 
avem grijă ca omenia oa
menilor să nu fie 
puțină ca omenirea, 
altfel e rău și nu 
ieșim la socoteală".

Numai cei care au ceva 
de spus pot vorbi cu tîlc. 
Oprești să ceri o cană de 
apă. și ești privit o sin
gură clipă pe sub strea
șină basmalei negre : 
„Dumneata ești de la o- 
raș. nu știu dacă o să-ți 
priască apa noastră. Noi 
ne-am obișnuit, c-o 
de-o viață. Hai, mai bine, 
să-ți dau o cană de lapte 
i ece. Doar vin să nu-mi 
ceri, că pe-aici pe la noi,

mai 
Că 

mai

bem

vaca nu prea mănincă 
struguri".

O casă scundă, răco
roasă, din lut bătut șt 
cușmă de stuf tuns către 
poale, cu iataganul, in 
solzi, parcă ar fi o spinare 
de pește auriu. In depăr
tare curge molcom Dună
rea. Pe pereți, in rame, 
fotografii de familie lipite 
cite șase, sau cite opt, 
margine lingă margine, ca 
intr-o pagină de ziar. 
I-am simțit bătrinei sufle
tul cind, intrebind-o des
pre ele, am văzut-o sco- 
țind din cuie „tablourile" 
și, înainte de a ni le arăta 
și „povesti", le-a șters pe 
fiecare cu colțul șorțului, 
avind in gesturi atita du
ioșie de parcă ar fi spălat 
fețe de prunci.

„Asta-i ăl mare, 
dat trei nepoțele, 
umblă la liceu, că 
cind îi era vîrsta, nu l-am 
putut da la școli, a învă
țat mai tirziu, in produc
ție, și a ajuns mecanic-șef 
la un «semeteu», tocmai 
pe lingă Galați, stă la bloc 
și apa ii suie in casă prin 
țevi cu cișmele și stro
pitoare la baie. Uite-l și 
p-ăl mic, primăvara tre
cută l-am însurat și 
mi-arn zis că bine c-am 
apucat să-l văd odată om,

mi-a 
toate 

pe el,

nu că n-ar fi avut de ce 
să n-ajungă, că e sondor 
prin Oltenia, dar îmi 
umbla cam teleleu, de nu 
știam cum să-l apuc și 
să-l priponesc intr-un loc. 
Că dacă omul nu prinde 
rădăcini undeva, ci umblă 
creanga de la o fereas
tră luminată, la altă fe
reastră, ca fluturii de 
noapte, n-are nici vla- 
ța-viață, nici cheful- 
chef. A dat de fată bună, 
tot din meseria lui, îmi 
scrie de pe la sonde cu 
pruncu-n pîntec. O s-o 
chem la mine, să nască 
aici, că pămintu-i bun, și 
oamenii de omenie, și 
mare lucru-i unde-ai vă
zut lumina zilei. Mai am 
cinci, un veterinar, altul 
vatman de tramvai, m-a 
plimbat prin tot Bucu- 
reștiul și-am stat lingă el 
pe scaun și toată lumea 
îmi răspundea la bună 
ziua. Ăilalți trei s-au ros
tuit și ei, pe doi îi am 
aici, in sat, la colectivă, 
iar ăl cu care mă fălesc 
cel mai mult, mijlociul, e . 
învățător la Brăilița, și 
scrie povești pentru copii. 
Mă tot minunez. Cum de 
le-o fi ținind minte pe 
toate cite i le-am spus 
cind era de-o șchioapă ? 
Copilul ăsta știa s-ascul-

de-aia 
numai 
oame-

te, și tăcea, iar acu 
poate vorbi. Căci 
omul care ascultă 
nii învață să. le vorbeas
că. Altfel doar dăm 
gură, dar de priceput, 
ne pricepem...".

Am întrebat-o : „Și 
ce nu mănincă vaca stru
guri ?" A ris : „Păi, ca 
să facă lapte, și nu vin. 
Omul meu, fie-i țărina 
ușoară, avea vorba asta : 
c-o să bea lapte cind o 
mînca vaca struguri. Rău 
era, că nici apă nu prea 
bea. S-a prăpădit ■ acum 
doi ani, tocmai cind ăl mic 
ne trimisese fotografia la 
un ziar din București, s-o 
dea acolo, că împliniserăm 
cincizeci de ani de cind 
ne luaserăm. N-a mai 
apucat-o. Și ne-am trezit 
cu ea după ce l-am băgat 
în pămint. Iar el ne pri
vea din foaie drept și în
cruntat, parcă n-ar fi ple
cat decît pentru vreme 
puțină și ne întreba : cum 
vă descurcați voi ? Iacă, 
trăim, că d-aia ne-am 
născut, să devenim 
meni".

Parcă era Vrîncioaia 
poveste, cu cei șapte 
ciori-munți, ai ei.

Tovarășii 
președintele 
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, și Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, au 
primit, miercuri după-amiază, pe 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Jesus Barreiro, în legă-

din 
nu

de

oa-

din 
fe-

loan GRIGORESCU

Maiestății

uzine bucureștene) ® 

CONTRASTE • FAPTUL

DIVERS • SPORT

tură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, a participat Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

Sale
MOHAMMAD ZAHIR SHAH

Regele Afganistanului
KABUL

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
adresez Maiestății Voastre, cu prilejul Zilei naționale a

în numele
meu personal, . __  _
Afganistanului, sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de fe
ricire și sănătate pentru Maiestatea Voastră și de progres poporului 
afgan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Profund mișcat de mesajul de condoleanțe pe care Excelența Voas
tră a binevoit să mi-1 adreseze în legătură cu cutremurul de pămînt 
care a lovit țara noastră, mă grăbesc să vă prezint, in numele poporului 
turc și al meu personal, expresia sincerelor noastre mulțumiri.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

multiple pentru sporirea 
si diversificarea colaborării

Ne declară ministrul comerțului exterior al Finlandei,
OLAVI J. MATTILA

La încheierea vizitei pe care ministrul comerțului exterior al Finlandei, 
Olavi J. Mattila, a întreprins-o în 
distinsului oaspete un interviu pentru 
amabilitate la solicitarea noastră.

aceste zile in România, am solicitat 
„Scînteia". Domnia-sa a răspuns cu

— In ultimii ani, intre Româ
nia și Finlanda au avut loc nu
meroase contacte la cele mai 
diferite niveluri. Aceste contacte 
au fost încununate de vizita pe 
care a făcut-o in țara noastră 
președintele Republicii Finlan
deze, Urho Kekkonen. După cum 
vă este cunoscut, peste cîteva 
săptămâni, cronica legăturilor 
dintre România și Finlanda va 
consemna un nou eveniment de 
seamă : vizita pe care președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. o va 
face in țara dv. V-am ruga să 
ne spuneți ce rol atribuiți dv. 
in Finlanda acestei vizite, in 
perspectiva relațiilor dintre țările 
noastre ?

— Intr-adevăr, legăturile politice 
generale dintre țările noastre au 
urmat un drum prin excelență 
pozitiv, înregistrînd atît acumulări 
cantitative, cit și calitative, care au 
permis o mai bună cunoaștere și a- 
propiere și în ultimă instanță au de
terminat o conlucrare bilaterală rod
nică. In acest cadru, un rol aparte 
l-au avut, desigur, contactele dintre

diferiți membri ai guvernelor noas
tre, între cef doi premieri, precum șl 
întâlnirea și discuțiile pe care pre
ședintele Finlandei le-a avut cu pre
ședintele țării dv. cu ocazia vizitei 
pe care a întreprins-o la București. 
Toate aceste contacte și întîlniri, dar 
mai ales convorbirile la cel mai înalt 
nivel dintre cei doi președinți au re
prezentat contribuții utile la promo
varea înțelegerii și prieteniei dintre 
țările și popoarele noastre. Iată de 
ce guvernul finlandez acordă o im
portanță deosebită vizitei pe care ur
mează să o facă în țara noastră, la 
sfirșitul lunii iunie, președintele Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Sîntem convinși că aceas
tă vizită — largul și multilatera
lul schimb de opinii pe care ea il va 
prilejui — va fi foarte rodnică pen
tru relațiile bilaterale. Este un mo
tiv in plus să apreciem incă de pe 
acum vizita ca un moment impor
tant in evoluția raporturilor dintre

Radu BOGDAN

(Continuare in pag. a V-a)
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căsătoriți"
în organizarea
de maturizare

PREA MULTE „NEAJUNSURI MĂRUNTE" 
ÎN DRUMUL ZIARULUI SPRE

Primirea ziarelor la timp, cit mai 
devreme cu putință, In toate loca
litățile țării, constituie o dorință 
legitimă a cititorilor. Opinia publi
că nu acceptă întîrzierea presei, și', 
ori de cite ori apar neajunsuri în 
difuzarea ziarelor, reacțiile slut 
prompte. Cititorii se adresează re
dacțiilor, cer explicații, măsuri con
crete de îndreptare a situației.

„Dacă milioane de cetățeni ai 
țării — se spune într-o scrisoare a 
cadrelor didactice de la școala ge
nerală Dolhești, județul Iași — ci
tesc ziarele in ziua apariției lor, 
noi de ce trebuie să le primim tir
ziu, a doua zi Alt cititor, Vasile 
Zaharie, din Curtici, județul Arad, 
ne-a semnalat că sint ” ■ - -
rele nu sosesc deloc, 
recției județene poștă 
nicații Arad, sesizării 
s-a dat un răspuns_________ _
„Coletul oficiului Curtici s-a pier
dut în timpul transportului". Larin- 
dul lor, Dumitru N. Popescu, din 
comuna Dojești, județul Vilcea, Tă- 
nase M. Oprea, din comuna Or
bească, județul Teleorman, un grup 
de cititori din comuna Teregova, 
județul Caraș-Severin, și alți cetă
țeni, ne-au încunoștințat că difu
zarea presei, a ziarului „Scinteia", 
se face defectuos și aceasta in 
repetate rinduri, nu numai in me
diul rural, ci și la Orașe, în centrele 
muncitorești.

Sint oare aceste neajunsuri o fa
talitate, nu pot fi ele prevenite '! 
în ce constau cauzele lor și cine 
poartă răspunderea pentru distri
buirea cu initîrziere a ziarelor ? Pro
liferarea situațiilor de acest gen, 
necesitatea de a pune capăt unor 
deficiente în expedierea, transpor
tul și difuzarea presei ne-au deter
minat să organizăm în zilele de 23 
și 24 mai un sondaj in toate jude
țele țării. Constatările le supunem 
atenției organelor de resort, citito
rilor. opiniei publice.

O primă constatare, deloc exage
rată : practic, in toate județele au 
apărut deficiențe — mai mari sau 
mai mici — in privința respectării 
graficului sosirii și distribuirii zia- 

' relor. a „Sținteii". Unele din -acestp1' 
deficiențe au declanșat conatSeințe 
irecuperabile — difuzarea presei cu 
o întîrziere. atit de mare incit zia
rul era in mina cititorului la mai 
mult de 24 de ore de la apariție. 
Neglijența, munca de mintuială Și 
lipsa de control se manifestă chiar 
de la numărătoarea, ambalarea in 
saci și expedierea ziarelor. Ca ur
mare, la oficiile poștale nu sosește 
întreaga cantitate de ziare coman
dată. La oficiul nr. 3 Tg. Jiu, nu a 
sosit un pachet cu 270 exemplare 
„Scinteia" din 24 mai; în municipiul 
Turda, in loc de 314 ziare coman
date s-au primit, în ziua de 23 mai, 
doar 114 exemplare, iar la oficiul 
poștal Cimpia Turzii au sosit numai 
20 exemplare, deși pe factură erau 
trecute 50. iar comanda prevedea 
150 exemplare. Lipsuri asemănătoa
re s-au constatat și la Gherla, unde 
s-au primit 57 exemplare, în con
dițiile în care pe factură erau tre
cute 78, iar comanda prevedea 128 
exemplare. în ce privește difuzarea 
ziarului din 24 mai, în județul Cluj, 
s-au menținut aceleași deficiențe : 
la Cimpia Turzii au lipsit 100 
exemplare, iar la Dej 20 exempla
re. La Sf. Gheorghe, județul Covas- 
na, nu s-au primit 100 exemplare ; 
la Piatra Neamț au lipsit 50 exem
plare din ziarul de duminică, 23 
mai, la Mediaș — 50 exemplare din 
ziarul de luni, 24 mai ; la Brăila 
au lipsit 300 exemplare din ziarul 
de duminică, 23 mai. In județul Olt, 
la Slatina, din „Scînteia" de dumi
nică 23 mai, a sosit la ora prevă
zută în grafic numai 40 la sută din 
totalul exemplarelor și, ca urmare, 
nu s-au putut asigura nici abona
mentele.

Un total al ziarelor neprimite de 
oficiile poștale din județe este greu 
de făcut. Faptele arată, totuși, că 
sule și mii de exemplare din țoale 
ziarele se „rătăcesc", se pierd, din 
cauza neglijenței, a lipsei de răs
pundere in procesul elementar al 
numărătorii și ambalării colelelor. 
De ce se rătăcesc ? Pentru că eti
chetele de pe saci sint rupte, con
țin ștersături, din care cauză cole- 
tele cu ziare se încurcă, luînd alte 
destinații decit cele necesare. Sute 
și mii de cititori sint astfel frustrați 
de posibilitatea de a primi ziarele la 
care sint abonați, de a se informa. 
Mulți bani se pierd fără posibilita
tea de a fi recuperați, iar efortu
rile redacțiilor de a tipări la timp 
ziarele, de a oferi opiniei publice 
— în fiecare zi — ziarul dorit, se 
irosesc. De ce ?

Grave neajunsuri — care se men
țin cu o consecvență demnă de o 
cauză mai bună — s-au constatat, 
cu prilejul sondajului amintit, și 
in domeniul transportului ziare
lor ‘ _ '' ' ’
in cuprinsul județelor, 
stanța. „Scinteia" din 23 mai, edi
ția de provincie, tipărită la. timp, 
în condiții optime, a ajuns cu 4 
ore întîrziere ; la Sf. Gheorghe, în 
Delta Dunării, ziarele se primesc 
seara — la ora 20 — și vinzarea 
lor se face cu o zi întirziere ; la 
oficiul poștal din Gherghești — ju
dețul Vaslui — ziarele din 22 și 23 
mai au sosit toate pe 23 mai, cu 
mari întîrzieri; la Arad stăruie ace
leași neajunsuri legate de mij
loacele de transport pe care I.R.T.A. 
Oradea le pune la dispoziția difu
zării ziarelor ; la Fieni — județul 
Dîmbovița — în ultimul timp, zia
rele sosesc după ora 9 dimineața 
(în loc de ora 5,24) și, ca urmare, 
salariații de la fabricile de ciment 
și becuri, locuitorii din comunele 
învecinate primesc presa după ora 
12 și chiar mai tirziu. In județul

Teleorman, mașinile I.R.T.A. închi
riate poștei și autobuzele de călă
tori cu care se expediază ziarele nu 
respectă, întotdeauna, orele de ple
care în cursă, unele se defectează, 
iar „Scinteia" se difuzează după 
bunul plac al șoferilor ; în județul 
Bacău, cartarea ziarului de dumi
nică 23 mai s-a tărăgănat mai bine 
de 3 ore. la fel și in județul 
Neamț ; la Piatra Neamț, ziarele 
din 23 mai au fost difuzate pe 
piață la orele 10,30—11. deși trenul 
a sosit la ora 9 ; la Șimleul Silva- 
niei — de circa o săptămînă ziarul 
,,Scinteia“ poate fi cumpărat numai

șinile care distribuie presa in lo
calitățile județului sint nevoite să 
aștepte și corespondența, care nu 
se cartează înainte de ora 10 di
mineața ; în județ, în multe loca
lități, „Scinteia“ de duminică so
sește luni, iar cea de luni se difu
zează marți. In județul Mehedinți, 
chioșcurile proprii ale P.T.T.R. lu
crează cu program redus — 8 ore 
— duminica și lunea, din care cau
ză în Turnu Severin difuzarea zia
relor se face anevoios, cu întîrziere’.

Pe bună dreptate, un cetățean din 
Slatina, indignat de o asemenea 
stare de lucruri, interoga pe cores-

zile cind zia- 
Trimisă Di- 
și telecomu- 
respective i 
incalificabil :

in capitalele de județ și
La Con-

Constatările unui raid-anchetă
A

asociațiilor
7

după orele 14 ; în județul Botoșani, 
16 oficii poștale cu 27 de comune 
și 129 localități primesc ziarele a 
doua zi de la apariție ; în Rm. Vîl- 
cea, duminică, multe chioșcuri au 
deschis tirziu, motivînd că au „pro
gram redus de lucru". In Brașov, 
ziarele de duminică au sosit la 
orele 4 dimineața și, totuși, ele au 
fost difuzate cu mari întîrzieri, în 
jurul orelor 7,30 sau chiar 8,30 ; la 
orele 8,15 la centrul de difuzare de 
la Telefoane-Brașov, ziarele erau 
încă nedespachetate. In județul Gorj, 
practic, difuzarea ziarelor de du
minică și luni — deși apar în două 
ediții — nu diferă cu nimic de cea 
din timpul săptămînii, deoarece ma

pondentul nostru județean : „Cu ce 
se ocupă cei care răspund de trans
portul presei ? De ce nu-i criticați 
în paginile ziarului ?“. întrebări pe 
deplin justificate, care dezvăluie o 
situație ce nu mai poate fi tolerată. 
A lăsa transportul și distribuirea 
ziarelor la latitudinea unui... acar, 
a unui șofer, a unui funcționar oare
care este un act de iresponsabili
tate, cu grave consecințe. Semnifi
cativă pentru interesul cu care 
Poșta privește și soluționează pro
blema organizării transportului și 
distribuirii presei este situația con
semnată in zilele de 23 și 21 mai 
la Constanța, pe litoral. Aici, la ora 
actuală, se află 20 000 turiști din

țară și de peste hotare, găzduiți la 
Mamaia, Eforie, Mangalia, Techir- 
ghiol. La Mamaia, însă, există un 
singur chioșc de difuzare a presei 
amplasat la periferia stațiunii ; la 
Eforie tot unul, iar in noile sta
țiuni Venus, Jupiter, Saturn, ziarul 
„Scinteia" nu ajunge. Turiștii ca
zați in aceste ultime 3 stațiuni tre
buie să parcurgă 2 km, pînă în sta
țiunea Neptun, pentru a-și procura 
un ziar de la singurul chioșc ampla
sat aici. Locuri amenajate pentru 
chioșcuri există, ce-i drept, în 
toate stațiunile, dar ele sint încă 
pustii. La Neptun și la Mamaia 
surprinde neplăcut lipsa de operati
vitate in difuzarea ziarului. Direc
torul direcției județene P.T.T.R. 
invoca „lipsa de colaborare cu or
ganele locale de turism" și a promis 
eă va... încerca să rezolve, în a- 
ceste zile, problema transportului 
ziarelor din gară în stațiuni, că va 
formula noi cereri pentru sporirea 
tirajelor, deschiderea de noi punc
te de desfacere, îndeosebi în cadrul 
oficiilor de recepție de la hoteluri. 
Totul la timpul viitor, totul în 
termeni aproximativi, deci o po
ziție străină de un om care răs
punde de difuzarea presei 
diții optime.

Consecințele cele mai ___
duite ale acestui „lanț" de neajun
suri ? Returnări de ziare, pierderi 
de ziare, muncă irosită în zadar.

Repetăm : sint oare de netrecut 
cauzele care provoacă deficiențe în 
expedierea, transportul și difuza
rea presei ?

Ce răspuns aveți, tovarăși de la 
Poștă, din Ministerul Transportu
rilor ?

în cartierul Soli
darității din Satu-Mare 
s-a deschis șantierul 
unui bloc de locuințe 
cu 56 de apartamente, 
destinat tot atîtor fa
milii de tineri căsăto
riți, bloc care se con
struiește prin munca 
voluntar-patriotică a 
viitorilor beneficiari, 
ajutați de colegi, prie
teni și tovarăși 
muncă.

Am poposit pe 
tier. Din zori și 
noaptea, la lumina re
flectoarelor, entuziaș
tii tineri — de mese
rie constructori, tîm- 
plari, tehnicieni, ingi
neri, maiștri etc., Unii 
după Orele de pro
gram, alții aflați în 
concediu de odihnă — 
lucrează neobosit, in
tr-un ritm febril, care 
„bate" toate șantiere
le construcțiilor de lo
cuințe din vecinătate. 
11 aflăm printre „diri-

ginții“ de șantier și pe 
primul secretar al co
mitetului județean 
U.T.C., tovarășul Ion 
Corneanu, care ne ex
plică cum s-a născut 
această inițiativă.

— Ideea ne-a fost 
sugerată de biroul co
mitetului județean de 
partid. încredințarea 
construcției blocului 
celor direct interesați 
— care au și pri
mit repartițiile Înain
te chiar de a începe 
fundația construcției — 
s-a dovedit a fj de o 
forță formidabilă. Dar 
mai impresionant de- 
cît efortul celor ce se 
vor muta aici peste 
cinci luni (un timp 
record), cind se va 
termina blocul, este 
entuziasmul, spiritul 
solidar cu care ceilalți 
tineri din întreprinde
rile sătmărene — to
varăși de muncă ai 
viitorilor locatari —

participă la muncă, în 
timpul lor liber, cite 
5—6 ore zilnic. Eva
luată, cifric, această 
inițiativă — în sensul 
cel maj direct, con
structiv, creator și e- 
ficient — se va solda 
pentru întreprinderea 
județeană de construc
ții cu o economie de 
aproape 1 milion lei, 
numai de la acest bloc. 
Spun numai, pentru 
că, in aceste zile, șan
tiere de locuințe pen
tru tinerii căsătoriți se 
vor mai deschide și în 
celelalte orașe ale ju
dețului : Cărei, Ne
grești, Oaș, Tășnad, 
urmind ca la Satu- 
Mare să se inaugureze 
în curînd un alt șan
tier similar.

chiar și pe ușa din dos...
în con-

neîngă-

Petre NEDELCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

In urma sesizărilor venite din 
rindul cetățenilor și chiar din par
tea unor consilii populare munici
pale și orășenești, de la sfirșitul 
anului trecut, Consiliul popular 
județean Hunedoara a întreprins 
o analiză asupra activității asocia
țiilor de locatari. Concluziile au 
fost prezentate în sesiunea din no
iembrie 1970 a consiliului popular 
județean și — completate cu pro
punerile reieșite din dezbateri — 
au fost concretizate intr-o hotă- 
rire. Prin aceasta se realiza tre
cerea de la forma inițială de orga
nizare a asociațiilor de locatari, pe 
fieca® bloc — caracterizată prin 
fărimițare excesivă și costisitoare
— la constituirea acestora fie pe 
grupuri deservite de aceeași cen
trală termică (sau punct termic), 
de aceeași stație centralizată de 
apă caldă menajeră, fie pe grupuri 
de străzi, pe microraioane. Această 
trecere era reclamată de greută
țile, deficiențele existente in acti
vitatea asociațiilor, unde eviden
țele contabile-financiare nu prea se 
țineau, încasarea taxelor comu
nale se făcea la voia întîmplării 
de către numeroși împuterniciți, 
greu de controlat și îndrumat, iac 
comisiile de cenzori — in majori
tate alcătuite din membrii cu o 
competență profesională discu
tabilă — verificau sporadic sau 
deloc gestiunea împuterniciților, 
••■reind astfel posibilități unora din
tre aceștia să delapideze impor
tante sume din taxele Încasate de 
la locatari (cum a fost cazul în 
municipiul Hunedoara, unde pa
gubele săvirșite în dauna asocia
țiilor ajunseseră anul trecut la 
peste 300 000 lei).

Care sint avantajele noii forme 
de organizare a asociațiilor de lo
catari din județul Hunedoara ?

— Mai întii, reducerea substan
țială a numărului asociațiilor de 
locatari — ne spune tovarășul Vic
tor Coca, secretarul Consiliului 
popular județean Hunedoara — 
ne-a ușurat considerabil munca, 
efortul de ale da sprijinul necesar
— la cerere — în gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești, în 
întreținerea și mai buna gospodă
rire a fondului de locuințe. In mod 
corespunzător a fost redus persona
lul salariat al asociațiilor, făcîn- 
du-se și o mai exigentă selecție in 
alegerea acestuia din rindul unor 
cetățeni competenți, buni gospo
dari. Efectul noii organizări se 
oglindește și în reducerea cheltuie
lilor făcute de locatari cu împuter- 
niciții : în; municipiul Deva, de 
pildă, aceste cheltuieli au scăzut 
dâ'Tâ circa 90 000 lei pe lună, cit 
erau înainte, Ia aproximativ 48 000 
lei în prezent. Pe de altă parte. în 
baza hotăririi adoptate in sesiunea 
noastră din noiembrie 1970, toate 
consiliile populare din județ, care 
au în administrare fonduri locative 
de stat, au fost obligate să ia 
măsuri, prin întreprinderile de 
gospodărire comunală și locativă. 
pentru reorganizarea echipelor 
speciale de intervenție și a siste
mului de dispeceri, în scopul reme
dierii operative a defecțiunilor de 
la instalații și clădiri, semnalate 
de către asociațiile de locatari. Ca 
urmare, în prezent a crescut ope
rativitatea în executarea acestor 
prestații, o dată cu scăderea sim
țitoare a sesizărilor și reclamațiilor 
din acest domeniu...

, Am urmărit mai îndeaproape 
schimbările survenite în această 
direcție, in municipiul Hunedoara, 
schimbări caracteristice și pentru 
asociațiile de locatari din celelalte 
localități ale județului. După cum 
aflăm de la tovarășul Ștefan Flo- 
rescu, secretar al Consiliului popu
lar municipal Hunedoara, in anul 
trecut existau în municipiu peste 
200 asociații ale locatarilor, cu a- 
proape tot atîția împuterniciți ; 
numai pentru aceștia din urmă 
se plătea lunar, de către locatari, 
intre 5 și 10 lei, pentru fiecare 
apartament. Acum, numărul aso
ciațiilor s-a redus la 7, fiind de
servite în total de 7 imputerniciți, 
5 contabili și 22 calculatori-incasa- 
tori. Contribuția locatarilor pentru 
întreg acest personal salariat s-a 
redus la 5 lei lunar pe apartament, 

îmbunătățirile actuale — sub
linia interlocutorul — ne-au 
permis să creăm asociațiilor 
un cadru mai adecvat misiunii lor. 
Le-am asigurat sedii corespunză
toare, condiții de securitate deplină 
pentru păstrarea documentelor și 
valorilor monetare încasate zilnic
— pină la depunerea lor la C.E.C.
— le-am pus la dispoziție formu
lare de evidență financiară-conta- 
bilă tipizate. Serviciul nostru pen
tru administrația locală de stat în
treține o legătură permanentă cu 
comitetele asociațiilor, ocupîndu-se 
de sprijinirea și îndrumarea lor 
curentă. Faptul că, în prezent, 
comitetul nostru executiv îndrumă 
Sistematic activitatea . asociațiilor 
(in acest an am organizat, printre 
altele, 3 întîlniri de instruire cu 
președinții și aparatul salariat al 
asociațiilor), dîndu-le un ajutor 
concret pentru întreținerea unei 
evidențe precise și la zi a opera
țiilor contabile-financiare, asigură 
condiții optime pentru o activitate 
mai clară, mai eficientă, a asocia
țiilor de locatari (datoriile acestora 
către I.G.C.L., de exemplu, au 
scăzut, de la peste 600 000 lei în 
noiembrie 1970, la circa 150 000 Iei 
în prezent), o dată cu înlăturarea 
posibilităților de fraudă în detri
mentul asociațiilor, aspect nedorit, 
cu care am fost confruntați anul 
trecut...

Vizita 
celelalte 
județului
— deși se află încă la început 
îmbunătățirile aduse în firma 
ganizatorică și in activitatea 
ansamblu a asociațiilor de locatari 
din județul Hunedoara conturează 
de pe acum o experiență bună, pe 
care consiliul popular județean 
intenționează să o dezvolte in 
continuare.

junct al direcției co
merciale județene :

— Faptele constata
te de organele sanita
re sint în întregime 
reale. Le cunoaștem 
și noi. Singurul lucru 
pe care pot să-l spun 
este că luptăm împo
triva lor cu toate for
țele, dar lucrătorii 
noștri nu înțeleg să 
facă la fel. Iar alții nu 
avem.

Și, in concluzie, in
terlocutorul ne-a pro
pus să așteptăm în
ființarea unui liceu 
comercial și a unei școli 
profesionale comercia
le la Reșița, care să 
rezolve problema ca
drelor (de care depin
de practicarea unei 
deserviri civilizate și 
în perfectă stare de 
curățenie), să aștep
tăm investiții bă
nești și umflareă, dacă 
se poate, a aparatului 
de control. Cu oame
nii care lucrează în 
prezent, cu dotarea 
existentă, nu se poate 
face, chipurile, aproa
pe nimic.

Cti această poziție a 
conducătorilor comer
țului județean, in
tr-adevăr este foarte 
greu să se schimbe 
ceva. Decit în cazul 
în care forurile supe
rioare direcției comer
ciale vor determina o 
schimbare a
conducătorilor respec
tivei direcții, 
credem, posibil, 
mai ales necesar !

lă lipsă de preocupare 
din partea conducători
lor de Unități pentru 
efectuarea autocontro
lului de igienă și pen
tru urmărirea modului 
în care angajați! res
pectă regulile de igie
nă la locurile de mun
că. Astfel, s-a consta
tat că în unitățile

La începutul acestui 
an, ziarul nostru a pu
blicat articolul intitu
lat „Accesul igienei 
pe ușa din dos", în 
care erau semnalate o 
serie de aspecte din u- 
nitățile de alimentație 
publică din Reșița, a- 
flate în contradicție 
flagrantă cu normele 
de igienă. în răspunsul 
trimis redacției, direc
ția comercială a consi
liului popular județean 
ne-a asigurat că se vor 
întreprinde acțiuni e- 
nergice pentru înlătu
rarea deficiențelor 
semnalate. Cum au 
decurs lucrurile în rea
litate ?

Un control efectuat 
recent de inspectoratul 
sanitar al județului de
monstrează că „acțiu
nile" au fost atît de 
„ăHefglce" înbît accesul 
igienei in unitățile co
merțului alimentar 
pare să fi fost inter
zis, chiar și pe ușa din 
dos... Recenta acțiune 
sanitară a vizat 102 u- 
nități alimentare mai 
importante din stațiu
nile balneare, din com
plexele și de pe tra
seele turistice și, în 
mod special, pe cele 
din Herculane, de la 
Semenic, Muntele Mic 
și Crivaia. Pentru a da 
o imagine aproximati
vă a gravelor neglijen
țe manifestate aici față 
de sănătatea publică, 
este suficient să amin
tim că, cu această o- 
cazie, au fost aplicate 
36 amenzi, iar trei uni
tăți au fost închise. In
vestigațiile au eviden
țiat o insuficientă sau, 
în unele cazuri, o tota-

Igiena 
în comerțul

reșițean

Este, 
dar

Florea CIOBANU 
corespondentul 
„Scînteii"

••

- V.

PROGRAMUL 
DE PLECARE 

A UNUI AUTOBUZ 
Șl LEAPȘA 

PE COCOȚATE
in numele mai multor 

cetățeni. Valentin Vulpe din 
Valea Mare-Pravăț ne In
formează că I.G.O. are și 
un traseu Cimpulung Mus
cel — Nămăiești și că, in 
fiecare dimineață la ora 6 
fix, două autobuze pleacă 
încărcate cu cetățeni care 
lucrează la -U.M.M.

— Și nu e bine ?
— Nu prea e bine pen

tru că autobuzele fac din 
Nămăiești pînă la uzină 10— 
12’... Așa stind lucrurile, 
ajungem la 6 și 10 ori 6 
și 12 minute și noi intrăm 
în servici la 1. Ce să facem 
45—50 minute la poarta uzi
nei ? Am cerut de nenumă
rate ori ca unul din auto
buze să plece din Nămăiești 
la 6,30. Nimic. Repetăm : ce 
să facem, la poarta fabricii 
45—50 de minute ?

— Știți ce să faceți ? In
vitați în fiecare dimineață 
cite un tovarăș din condu
cerea I.G.O.-ului și jucați 
cu dumnealui leapșa pe co
coțate ori...

Stați I Chiar acum ne-a 
sosit o veste. Tovarășii din 
conducerea I.G.O. nu vor să 
joace leapșa și ne-au anun
țat că au aprobat plecarea 
unui autobuz din Nămăiești 
la 6.30.

Călătorie plăcută.

BAIA COMUNALĂ 
Șl PODUL DE PESTE 

DUNĂRE
Mai mulți cetățeni din 

Turnu-Măgurele, printre 
care și nea Tone Cojoacă, 
ne întreabă :

un nou complex pentru deservirea populației Foto : Gh. Vințili

vizitate autocontrolul 
este inexistent în 42 
la sută din unitățile 
comerțului de stat, în 
60 la sută din- unitățile 
cooperației de consum 
și în 20 lă sută din u- 
nitățile Ministerului 
Turismului. în princi
pal, lipsa autocontrolu
lui are drept consecin
țe existența în consum 
a unor cantități de ali
mente alterate sau de
gradate, depozitarea 
necorespunzătoare a a- 
cestora, lipsa apei po
tabile, lipsa sau ne- 
funcționarea agregate
lor frigorifice, inexis
tența detergenților, a 
substanțelor dezinfec
tante și deratizante și 
multe altele — fără ca, 
toate acestea, să de
termine luarea vreunei 
măsuri de remediere.

în această situație, 
orice comentariu este 
de prisos. în locul lui, 
am solicitat părerea 
tovarășului Gheorghe 
Strună, director ad-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
— Cum se poate ca un 

pod peste Dunăre să se facă 
intr-un termen record, iar 
repararea băii comunale 
din orașul nostru să dureze 
o veșnicie ?

Răspundem :
— Un pod peste Dunăre 

e foarte simplu de făcut. 
Iei niște piloni, îi bați în 
apă, torni asfalt peste ei și 
gata... Pe cită vreme repa
rarea unei băi, și mai ales 
comunală, necesită bătaie 
de cap, instalații, robinete... 
De ce ați cerut repararea 
băii și nu un pod, că și 
dumneavoastră aveți Du
năre ?

despre noul și modernul 
oraș dar... dar cică circa 50 
de familii din capătul aces
tei străzi au 
de cei

numai de dumnealui, 
nici de mine, că dacă 
depinde...

0 VARIANTA 
MAI RENTABILĂ

SAPA, MAPA 
Șl COMERȚUL 

CU SAPE
Gheorghe I. Samoilă zice 

că e țăran cooperator in 
Zorlenii de Vaslui și cică 
avind nevoie de niște sape 
a intrat din magazin în ma
gazin (se laudă că a fost și

la magazinele din Bîrlad) și 
a întrebat :

— Aveți sape T
— Mape.

— Dar plantele nu se pot 
săpa cu mape.

— N-avem.
— Chiar așa să fie ? Fa

cem fel și chip de tractoare 
și să uităm de sape ? Impo
sibil ! Cred că sint pline cu 
sape depozitele magazine
lor, dar cred că nu depozi
tele magazinelor sătești, ci 
cele din centrele industriale.

Chestie de comerț.

„LINIȘTEA" 
COOPERAȚIEI 
DIN PLOIEȘTI 
SI ZGOMOTUL 
CIOCANELOR 
PNEUMATICE

Locuitorii străzilor Dimi- 
trie Cantemir. Matei Basa- 
rab și Mihai Bravu din Mu
nicipiul Ploiești ne poves
tesc pe cîteva pagini că de 
aproape 20 de ani se roagă 
de toți „sfinții" cooperației 
din Ploiești să mute unele 
secții și depozite ale coope
rativei electromecanice, care 
produc niște zgomote insu
portabile.
- Și?
— Am avut multe promi

siuni...
— Nimic 1
— Ba da, anul acesta au

fost scoase niște secții zgo
motoase și in locul lor...

— A venit Tudorică ? Și-a 
făcut transferul la Petrolul ? 
Țipă el cu trompetul în lo
cul... ?

— Ce bine ar fi fost. L-am 
fi tratat cu lămîie și ar fi 
cîntat mai „silence"... In lo
cul secțiilor zgomotoase s-a 
mutat o cooperativă de fier 
forjat care lucrează în trei 
schimburi și mai ales cu 
ciocane pneumatice. Asta a 
fost rezultatul rugilor noas
tre de douăzeci de ani. Ce 
ne povățuiți să mai facem 
pentru liniștea noastră ?

fost „uitate" 
ocupă de ali-

— Faceți puțină liniște ca 
să putem auzi ce zic tova
rășii...

DE CE NU E ORȘOVA 
MODERNA PENTRU 

TOȚI?
Locuitorii din capătul 

străzii 1400 din orașul Or- 
șova-Sud vorbesc foarte 
frumos in scrisoarea lor

mentarea cu curent electric, 
și mai ales cu apă potabilă 
și ne...

— Cum băgați ața in ac ?
— La lumina lămpii de 

gaz.
— Și apă de unde beți ?
— O aducem de la un iz

vor care e la o depărtare 
de...

— Și o aduceți barem cu 
mijloace moderne ?

— Cu gălețile.
Apa cu gălețile, lumina 

cu „bidonul"... Ca să fim în 
ton, trimitem și noi cele 
cuvenite gospodarilor nou
lui oraș cu poștalionul.

Schimbatul cailor de poștă 
îl lăsăm pe seama 
tarilor...

Prin comuna Budila-Bra- 
șov trec zilnic autocamioane 
încărcate cu sticle, cu apă 
de „Zizin", ne scrie tova
rășul Carol Toth.

— Și vreți să nu mai 
treacă prin comuna dum
neavoastră ?

— Deloc.
— De ce ?
— Apa potabilă din co

muna noastră este calca- 
roasă. Cind vedem sticlele 
cu „Zizin" ni se face o pof
tă sahariană.

— De ce nu luați „Zizin" 
de la Alimentara ?

— Nu aduce pentru că, 
zic dumnealor comercianta, 
că nu e rentabil comerțul 
cu apă minerală.

Tovarășe Toth, dacă e 
vorba de rentabilitate, nu 
avem cum vă ajuta. Vă dăm 
totuși o sugestie : vorbiți cu 
mai marii comunei să facă 
o variantă a drumului pen
tru ca să nu mai vedeți sti
clele cu „Zizin" și 
să vă facă poftă...

destina-

«..., P.S. O veste de 
oră. Am discutat 
mărul dumneavoastră 
știe, 
dar zice 
aprobate...

ultimă 
cu pri- 

și... 
cunoaște „problema", 

că n-are fonduri 
și nu depinde

varianta asta e mai renta
bilă. Un kilometru de drum 
nu costă nici două milioa
ne de lei...

in 
ale 
că

mai ales 
Poate că

Dar 
ar

noastră, continuată 
localități principale 
Hunedoara, confirmă

or-
de

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii"

opticii
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La „Ceramica" din Jimbolia

Noi capacități 
de producție

TIMIȘOARA (cores
pondentul „Scînteîi”, 
Cezar Ioana). La fa
brica „Ceramica'- din 
Jimbolia — una din 
principalele întreprin
deri producătoare de 
material de construcții 
din țara noastră, a in
trat în funcțiune o 
nouă unitate de pro
ducție ■— etapa I, cu o 
capacitate de 7 mi
lioane bucăți cărămizi 
eficiente pe an. înzes
trată cu utilaj perfec
ționat, care asigură un 
grad sporit de meca
nizare a proceselor 
tehnologice, precum și 
permanentizarea pro
ducției de cărămizi în 
tot cursul anului, noua 
unitate a început să

producă cu 35 zile mai 
devreme decît terme
nul planificat, ceea ce 
va permite ca pină la 
sfîrșitul semestrului I 
a.c. fabrica din Jimbo
lia să realizeze supli
mentar o cantitate de 
500 000 bucăți cărămizi. 
Tot aici se desfășoară 
din plin lucrările de 
construcție la noua u- 
nitate de fabricat sti
cle care urmează să 
intre în funcțiune in 
1972. Prevăzută să 
realizeze o cantitate de 
36 milioane sticle pe 
an, noua capacitate de 
producție, al cărei pro
ces de fabricație va fi 
complet automatizat, 
se înscrie printre cele 
mai moderne unități 
de acest fel din țară.

VALORIFICAREA
SUPERIOARĂ 
A LEMNULUI

In noua zonă industrială a orașului Oradea, 
între fabrica de zahăr și centrala electrică de 
termoficare, se ridică o clădire modernă și im
punătoare : fabrica dc mobilă „Alfa", unitate 
a Combinatului de exploatare și industrializare 
a lemnului. Tot aici se află o sală de expoziții 
destinată prezentării produselor. Aproape în
treaga mobilă produsă aici, la „Alfa" din Oradea, 
este concepută și proiectată in fabrică.

Inginerul Vladimir Oros, directorul general al 
C.E.I.L. Oradea, ne informează că in unitățile 
combinatului se petrece o adevărată metamor
foză a lemnului, realizîndu-se o gamă largă de 
produse de calitate. Mai întîi, produse de pădure. 
La acest capitol intră, între altele, lemnul de 
construcție rurală, lemnul de foc și mangalul de 
forjă. A doua mare gamă de produse o constituie 
produsele industrializate, care cuprind : cheres
teaua de fag, cheresteaua de stejar, frize de ste
jar, lăzi de fag și mobilă.

— Combinatul nostru, ne spune directorul ge
neral, este format din două unități de exploatare 
și industrializare a lemnului cu sediul la Oradea 
și Beiuș, două fabrici de mobilă la Oradea, care 
au secții la Bucea și Tileagd, o unitate de me
canizare și transport forestier, precum și o fa
brică de binale în orașul Dr. Petru Groza, cu o 
capacitate anuală de 300 000 mp. In prezent, la 
Beiuș se construiește o nouă fabrică de mobilă, 
care va produce anual'.22 000 garnituri conven
ționale și care urmează să intre în probe tehno
logice în trimestrul IV al acestui an.

Atit la gurile de exploatare, cit și în unitățile 
combinatului orădean există o preocupare sus
ținută pentru a crea și produce o gamă cit mai 
largă de mobilă și cherestea, pentru folosirea 
cit mai judicioasă a lemnului. Este reve
lator, în acest sens, ceea ce ne-a spus țapi
narul Mihai Pop : „Din fiecare buștean scoatem 
zeci de sortimente. Din ăsta, de piidă, scoatem : 
partea dinspre vîrf — lemn de construcție ; din 
creanga aceasta sănătoasă vom obține lemne de 
mină ; din mijlocul acesta drept vom face fur
nir ; din bușteanul alăturat vom scoate cherestea, 
traverse de cale ferată și doage".

Produsele combinatului orădean sînt tot mai 
solicitate pe piața internă și la export. Circa o 
treime din producția ce va fi realizată în acest 
an va fi destinată exportului. Se cuvine subli
niat faptul că ponderea cea mai mare . la ex
port o dețin produsele finite, in special mo
bila. Numai în primul trimestru al acestui 
an s-a exportat de trei ori mai multă mobilă 
decît în tot cursul anului trecut. Produsele com
binatului sînt tot mai solicitate în Anglia, Bel
gia. Italia. Ungaria, Franța, R. D. Germană, El
veția, Polonia, U.R.S.S., S.U.A., Suedia, Brazilia, 
Norvegia, Finlanda, Grecia și in alte țări.

CEI TREBUIE MUNCITORULUI
PENTRU A LUCRA MAI BINE ?<v

i

însemnări despre climatul muncii în două mari uzine bucureștene
In fond, ce-i trebuie unui om ca 

să lucreze astfel incit cei din jur să 
fie mulțumiți, iar el, la rîndu-i, sa
tisfăcut ? Nu cine știe ce. Cîteva lu
cruri omenești. Să fie pus Ia locul 
potrivit pregătirii și aptitudinilor 
sale ; să aibă cele necesare muncii 
sale ; să i se asculte părerea ; să 
aibă perspectiva creșterii în profe
sie și, mai ales, să simtă în jur un 
colectiv bun, harnic, receptiv. Cli
matul muncii în orice întreprindere 
este, deci, hotărîtor. Pentru că în- 
lăuntrul acestui climat are loc pro
cesul subtil de armonizare a capaci
tății individuale cu obiectivele co
lectivității.

Desigur, problema climatului mun
cii nu e chiar atît de simplă. Este 
vorba aici de omul muncii văzut in 
contextul relațiilor sale cu colectivul, 
cu propriul său loc de muncă, cu ca
drul în care își exercită profesia.

Ancheta noastră în două mari în
treprinderi din Capitală — „Auto
matica" și Uzina de pompe — re
levă cîteva aspecte demne de toată 
atenția în contextul efortului de op
timizare a procesului de producție — 
problemă care nu poate fi lăsată nu
mai în sarcina inginerilor sau 
a economiștilor. Participarea tu
turor, contribuția fiecăruia sînt 
absolut necesare. Dar cum e fructi
ficată această contribuție, cum se fi
nalizează ?

Amindouă întreprinderile și-au în
deplinit planul la toți indicatorii pe 
primele patru luni ; asemenea și an
gajamentele. Insă din optica fiecă
reia, adeseori deosebită, față de om, 
de climatul de muncă, vom vedea 
ce mari rezerve de energie umană 
există în întreprinderile noastre.

La „Automatica", lucrurile se des
fășoară pe o albie normală. Crearea 
unor bune condiții de muncă este o 
preocupare dominantă. Galvanizarea 
a fost scoasă din interiorul halei, 
vopsitoria se modernizează. în halele 
uzinei s-au creat grupuri sociale. A- 
proape 150 de tineri muncitori sînt 
sprijiniți să-și termine liceul, orga
nizațiile de bază intensifică întraju
torarea in producție intre tineri și 
vîrstnici etc. In asemenea condiții, 
colectivul se încheagă mai bine, 
climatul sănătos de muncă favori
zează inițiativa in producție. Aceasta 
este explicația multor propuneri for
mulate în adunările sindicale și în 
adunările generale ale salariaților. 
Aceste propuneri sînt tratate cu res
ponsabilitate. Se., dă un. .răspuns la 
fiecare : dacă propunerea a fost ac
ceptată. se precizează cînd și cine 
răspunde de realizarea ei. Reprezen
tanți ai conducerii fabricii participă 
Ia dezbateri în grupele sindicale și 
din secții. Președintele comitetului 
sindicatului, Nicolae Bîrlănescu, a- 
preciază, din proprda-i experiență, 
că dezvoltarea spiritului de opinie 
este condiționată direct de seriozi
tatea cu care sînt primite propune
rile muncitorilor. „Știu, afirmă el, 
este descurajant cînd constați că faci 
în zadar o propunere de a cărei va
labilitate ești convins. A doua oară 
stai să te întrebi dacă mai are rost 
să iei cuvîntul și noi nu dorim să 
creăm o asemenea situație dc apatie, 
păgubitoare pentru întreprindere"

Dar la Uzina de pompe ? Preșe
dintele comitetului sindicatului. Vic
tor Dănăilă, aprecia și el că propune
rile muncitorilor sînt rezolvate ope
rativ. Iată însă că în timp ce ne vor
bea astfel sosea dovada contrară : 
Marin Mihăilescu și Marin Ioniță, 
secretari ai organizațiilor de bază de 
la turnătorie și strungărie, se întor
ceau cu chestionarele de opinie, pe

care le difuzaseră în cele două secții. 
Ce părere au cei 40 de muncitori’ 
chestionați ?

La întrebarea : „Ce fel de relații 
personale aveți în colectivul de mun
că" ? am primit următoarele răs
punsuri : principiale, tovărășești, 39 
— da (97,5 la sută) ; întrajutorare in 
muncă, 38 — da (95 la sută) ; priete
nești, 31 — da (85 la sută) ; indife
rente, 37 — nu (92,5 la sută) ; ostile, 
40 — nu (sută la sută) ; relațiile dv. 
cu șeful imediat, 38 — bune (95 la 
sută) ; relațiile cu șeful de secție, 
36 — bune (90 la sută) ; se rezoivă 
propunerile dv ? — 14 — da (35 la 
sută) ; primiți răspuns la propuneri ? 
16 — da (40 la sută) ; lucrările jn a- 
cord se repartizează corect ? 32 — da 
(80 la sută).

Se desprinde .că în colectivul uzi
nei domină relațiile principiale, to-

cadrelor de conducere, avansare, și 
despre justa repartizare pe oameni 
a lucrărilor plătite in acord. Așadar, 
de ce criterii țineți seama la nu
mirea unui șet de atelier, de secție 
sau de serviciu ?

Ing. Ion Geambașu, directorul în
treprinderii „Automatica" : „In pri
mul rind, să fie un om din între
prindere. Este foarte important ca 
inginerul sau economistul să aibă 
perspectiva avansării in propria-i în
treprindere. Asta îl dăruiește muncii, 
îl integrează preocupărilor colecti
vului. Apoi intră in discuție calită
țile sale profesionale și umane. Să 
știe să lucreze cu oamenii. Avem în 
vedere, desigur, atașamentul, serio
zitatea și toate celelalte".

Și acum, Uzina de pompe. Inter
locutor ing. Dimitrie Grecov, direc
tor : „Aveți nevoie, chiar în momen-

• Participarea este o noțiune concretă
• Dreptul la opinie se exercită cotidian
• Personalitatea omului în profesie 

se dovedește; ea se cere deci respec
tată, în primul rînd, la locul de muncă

® Nesocotirea ideilor bune este inevi
tabil păgubitoare

vărășesti. de întrajutorare în muncă, 
prietenești — relații normale, stimu
late de întreaga noastră societate ; 
relațiile de ostilitate sînt inexistente. 
In același timp, mai mult de jumă
tate din numărul celor chestionați a- 
preciază că propunerile lor nu sînt 
luate în seamă. Așa stînd lucrurile, 
ce temei are aprecierea pozitivă a 
președintelui ? Netemeinicia ei. nu 
nlai trebuie argumentată.

In uzină au avut loc mul
te analize, multe dezbateri urmă
rind îmbunătățirea activității e- 
conomice. Numai că analiza cauzală 
a proceselor și fenomenelor se limi
tează adesea la conținutul lor pur 
tehnic sau economic. Rolul omului 
in procesul muncii este privit uni
lateral. E drept, el estd realizatorul 
producției materiale, executantul. 
Dar acest om are părerile sale, ex
periența sa, problemele sale. El se 
află situat în rețeaua unei vaste or
ganizări și trebuie privit în raport 
cu multiplele sale relații. Nu-i, deci, 
numai un executant, dar și un colabo
rator la ideea tehnică, la organizarea 
muncii, la elaborarea soluțiilor de 
fabricație. Iar continua democratiza
re a vieții noastre economice și so
ciale asigură, după cum se știe, un 
cadru propice pentru dezvoltarea spi
ritului de inițiativă și creativitate al 
oamenilor muncii, stimulează intere
sul lor pentru bunul mers al tre
burilor întreprinderii în care lucrea
ză, participarea lor activă la dez
baterea și soluționarea tuturor pro
blemelor.

In crearea și menținerea unui cli
mat propice muncii de înalt randa
ment, făcute cu plăcere, spiritul de 
dreptate, criteriile de apreciere, re
tribuirea sub ambele aspecte, moral 
și material, au un rol distinct. Să 
discutăm, deci, despre selecționarea

tul de față, de doi șefi de serviciu. 
De ce vă orientați spre oameni din- 
al’ara uzinei ?“

— Dorința ar fi din interior... Rea
litatea este că n-am reușit pînă 
acum să aducem în uzină economiști 
cu experiență.

— De cîți ani sinteți director aici ?
— De șase ani — ne răspunde, în- 

țelegînd sensul întrebării.
Director de șase ani și acum con

stată că n-are cadre în formare, 
dubluri pentru principalele posturi 
tehnico-economice din uzină ! Fi
rește, sînt și situații cind întreprin
derea aduce din afară specialiști. 
Insă principala școală dc cadre pen
tru uzină este uzina însăși.

Deosebiri sînt și în alte privințe. 
Bunăoară, în acordarea treptei de 
salarizare la muncitori. La „Automa
tica", inițiativa aparține uzinei. Cind 
a sosit termenul, conform legii, 
maistrul este acela care-i spune 
muncitorului ce întrunește toate con
dițiile : „E timpul să-mi înaintezi 
cererea de examinare pentru o 
treaptă superioară de salarizare". In 
raporturile dintre omul de la mașină 
și diferiți factori de conducere din- 
tr-o întreprindere, această grijă con
tează enorm. Este dovada aprecierii. 
Nu individul trebuie „să se bată" 
pentru un drept al său ; întreprin
derea ia inițiativa în a i-1 acorda. 
Intr-un asemenea cadru de muncă 
și aprecieri obiective, omul evoluea
ză rapid pe plan moral, cresc ata
șamentul și contribuția sa în mun
că, în folosul întregii societăți.

Dar repartizarea lucrărilor plă
tite în acord ? Consultați rezultatul 
din chestionarul difuzat la Uzina de 
pompe. Cînd 20 la sută dintre mun
citorii chestionați sînt de părere că 
lucrăfile nu se repartizează corect, 
ajungi la concluzia că în acel co

lectiv mai circulă încă încriminatul 
favoritism care viciază climatul de 
muncă, degradind relațiile normale 
dintre oameni și aducînd după sine 
nemulțumirea și moleșeala. Pentru 
că este cert că un muncitor relaxat, 
satisfăcut, eliberat de micile traca
sări care toacă nervii, se preocupă 
mai atent de valorificarea resurselor 
de Ia locul său de muncă, lucrează 
cu o productivitate superioară. Ca 
atare, o spunem limpede că nici un 
comitet de partid, nici un comitet 
de direcție nu va fi acuzat vreodată 
de îngustime dacă va aiializa cu 
toată seriozitatea modalitatea repar
tizării pe oameni a lucrărilor în 
acord. Este și acesta un factor de 
care dopinde starea sănătoasă de 
spirit, climatul de emulație în pro
ducție, cu influențe pozitive asupra 
randamentului muncii.

Pe fundalul neglijării propuneri
lor, al defectuoasei selecții profesio
nale, al favoritismului în repartizarea 
lucrărilor, apare și fluctuația. La 
Uzina de pompe s-au angajat, în 
acest an, 268 de muncitori și au ple
cat 159. Fluctuația, ca fenomen de 
neadaptare, are, cum se vede, cauze 
care țin nu numai de individ, dar și 
de colectiv, de uzină. Și, indiferent 
de natura lor. nu sînt de nebiruit. 
Dimpotrivă, ele pot fi influențate 
pozitiv printr-o investiție de muncă 
educativă pentru îmbunătățirea cli
matului de muncă, a relațiilor socia
le în procesul muncii.

In producția modernă, solicitarea 
psihologică este tot mai mare. Poate 
de aceea se cere și mai mult tact. 
La introducerea noului, bunăoară, 
în această privință în ambele în
treprinderi se procedează identic. 
Cînd se introduce o tehnologie 
nouă, o îmbunătățire construc
tivă etc., inginerul și maistrul invită 
la o discuție pe cei mai buni mun
citori din colectivul care urmează să 
aplice elementul de noutate. ..De c? 
procedați astfel ?“. Dumitru Pintilie, 
maistru principal la „Automatica" : 
„Sînt muncitori cu experiență, tre
buie să le respectăm personalitatea. 
Si apoi mai este un motiv : trebuie 
să-i angajezi de la început la idea, 
dacă nu vrei să ai surprize, întîm- 
pinînd indiferență la aplicare". Du
mitru Mușat, maistru principal la 
Uzina de pompe : „Da, au fost si
tuații cînd oamenii n-au aplicat eu 
tragere de inimă o soluție tehnică... 
Știți cum se ihtîmplă. randamentul 
este întotdeauna influențat și de sta
rea de spirit a omului. Cînd asupra 
unei idei noi îi consultăm pe munci
tori, ei participă, și-o însușesc ca pe 
propria lor idee — dacă, bineînțeles, 
aceasta este viabilă. De aici ai și 
garanția de succes".

Pledăm, deci, pentru perfecționa
rea. în continuare, pe cale organiza
torică și educativă a relațiilor dintre 
oameni la locul de muncă. Dacă în 
producția materială, ca și în oricare 
alt domeniu, omul este factorul ho
tărîtor, dacă acestui om societatea 
noastră i-a creat cel mai propice ca
dru de afirmare și dezvoltare, să-i 
dăm. deci, la locul de muncă atenția 
cuvenită și să-i creăm asemenea 
condiții de exercitare a profesiei in
cit el să dea societății din ce în ce 
mai mult, ceea ce va fi în folosul 
amîndurora — al individului și al 
colectivității.

CONTRASTE

• Nu-și mai bat

singuri cuie-n talpă

de aici 
acum îna-

la 17,5 
numai 5,8

Qei care au avut cit 
de cit de-a face cu 
fabrica de pielărie și 
încălțăminte „Clujea
na" își amintesc poate 
prin ce greutăți tre
cea, în urmă cu aproa
pe o jumătate de an, 
această unitate 
nomică. Peste 
perechi de 
mințe se aflau 
fără desfacere 
rată, alte zeci 
de perechi se 
nau de către

cauza 
de 

și mai 
oamenii 
nu-i o

500 000 
încălțâ- 
in stoc, 

asigu- 
de mii 

retur- 
benefi- 

de-
calitate 

cite, 
vă- 

glu- 
trea-

ciari din 
(cetelor 
și cite 
Atunci, 
zînd că 
mă, s-au pus pe 
bă. Cu totul alta este 
acum situația — ne 
scrie Al. Mureșan, 
corespondentul nostru. 
Nu numai că stocurilc 
supranormative au

fost diminuate sim
țitor dar, ceea ce este 
poate cel mai impor
tant lucru, aplicîndu-se 
metoda autocontrolu
lui, calitatea a înre
gistrat un salt spec
taculos. O dovedeșta 
faptul că, in compara
ție cu aceeași perioadă 
a anului trecut, retur- 
nările pentru calitate 
necorespunzătoare au 
scăzut de 
la sută la 
la sută.

Muncitorii 
susțin că de 
inte le rămîne doar ca 
pe drumul calității pe 
care s-au angajat să 
persevereze cu ambiție, 
să fie echipați cu în
călțăminte durabilă, ca 
să nu facă halte nici 
măcar pentru reparații 
din mers.

• Lapte „bătut"

de soartă
„Nu avem de unde 

lua lapte" — acesta 
este leit-motivul care 
se invocă la I.C.I.L. 
Sibiu, in ședințele in 
care se analizează ne- 
îndeplinirea planului. 
Și totuși vacile n-au 
înțărcat, ba de cînd 
au ieșit la iarbă le 
merge foarte bine și 
producția lor crește 
față de perioada de 
stabulație. Cu toate a- 
cestea, nu de puține 
ori autocisternele
I.C.I.L.-ului sosesc cu 
întîrziere sau înainte 
ca vacile să fie mulse 
la unitățile agricole, 
pentru a prelua
titățile de lapte con
tractate. Or, pe timp 
călduros, ca 
laptele se acrește,’ de-" 
vine perisabil, fiind in

can-

acum,

MMM

urmă a run 
se petrec

cele din 
cat. Așa 
crurile de o bună 
rioadă de timp la 
operativa agricolă 
producție Tălmaciu 
județul Sibiu, 
autocisterna 
ului sosește pe la ore
le 5—6 după amiază, 
în loc de ora 8 seara 
cînd se termină mulsul 
vacilor. Și așa, de 
multe ori autocisterna 
a plecat goală. De unde 
tragem concluzia că, 
in cazul I.C.I.L. Sibiu, 
motivul ce se invocă, 
cum că vacile au în
țărcat, nu e deloc 
plauzibil. Mai degrabă, 
am putea spune că 
spiritul de răspun
dere al conducerii 
■eestdi ‘iltritățt* nu 
cheag. '

lu- 
pe- 
co- 
de 

din 
Aici, 

I.C.I.L.-

a- 
are

• Muntele risipei

de pe malul Oltului
Pe malul Oltului, în 

marginea satului StOl- 
niceni, județul 

au apărut 
senin 6 500 
(policlorură 

suspensie. între- 
dacă știe

Vil- 
ca 
kg 
de

Ștefan ZIDĂRIȚÂ
Aurel POP
corespondentul „Sclnteii*

Un obiectiv 
de mare 

importantă 
în agricultură

cea, 
din 
PVC 
vinii) 
bată 
despre această miste
rioasă ăpariție, 
ducerea grupului in
dustrial de chimie din 
Rm. Vîlcea a motivat 
că respectivul pro
dus a ajuns acolo 
întrucit este necores
punzător. Efectuîn- 
du-se insă probele de 
laborator, s-a dovedit 
că întreaga cantitate a- 
bandonată întrunea 
toate condițiile utili
zării. Interesantă în
curcătură ! Dar mai 
interesant este faptul 
că cele peste 6 tone de 
PVC de pe malul rîu- 
lui erau ambalate in 
saci noi-nouți. Să nu fi 
spus 
acest 
tind

nimănui 
detaliu 1 
scriptele

ceva
con-

nimic
Cerce-

pen-

tru a ne da seama 
de împrejurările care 
au generat o eroare de 
asemenea gravitate, 
am constatat cu stu
poare că nicăieri nu 
era, nici cel puțin con
semnată. fabricarea 
celor 6 500 kg PVC pă
răsite ca orice 
fără trebuință, 
cazul de față 
unicul. Tot în 1 
ratat s-a mai t 
bandonată o cantitate 
importantă de inele 
ceramice pentru filtre 
— produse care puteau 
fi folosite după o prea
labilă spălare, așa cum 
prevăd, de altfel, și in
strucțiunile tehnice — 
butoaie de tablă și de 
carton presat, în bună 
stare. Judecind după 
dezordinea în care se 
complace, conducerea 
Grupului industrial de 
chimie din Rm. Vîlcea 
intenționează probabil 
să ridice pe malul Ol
tului un munte al ri
sipei.

; lucru 
De fapt, 
nu este 
locul a- 
găsit a-

• Turnul din Pisa

la... Fetești

Utilaje și piese de schimb pentru agricultură
Botoșani (corespon

dentul „Sclnteii" — 
N. Zamfirescu). Au
toritatea de care, in 
prezent, se bucură 
colectivul Uzinei de 
fabricație, reparații și 
montaj utilaje pentru 
agricultură din Bo
toșani se datorează, 
în primul rînd, seri
ozității și răspunderii 
cu care aceasta se a- 
chită de îndatoririle 
sale față de econo
mia națională, de sar
cinile de plan, precum 
și faptului că, in 
mod operativ, da curs

exigențelor și cerin
țelor de a înzestra a- 
gricultura cu produse 
noi, cit mai diversifi
cate. Față de a- 
nul trecut — cind nu
mărul sortimentelor 
de piese de schimb 
destinate unor trac
toare și mașini agri
cole era de 200, iar pe 
porțile uzinei din Bo
toșani ieșeau doar 23 
tipuri de utilaje — în 
anul 1971, programul 
de asimilări al uzinei 
cuprinde punerea in 
fabricație a peste 90 
noi sortimente de pie

se de schimb, precum 
și cinci tipuri de utila
je complete, de mare 
productivitate, solici
tate de agricultură. Ce 
s-a realizat pină în 
prezent din progra
mul amintit 1 Ingine
rul Ludovic Reghen- 
streif, directorul uzinei, 
ne-a arătat că pînă la 
data de 1 mat a.c. au 
și fost asimilate 50 
sortimente de piese 
de schimb, cu o foar
te mare solicitare, 
fiind vorba — printre 
altele — mai ales de

diferite piese pentru 
tractoare. De ase
menea, s-au asimilat 
și omologat 4 din cele 
5 utilaje planificate 
pentru producția aces
tui an : bucătăria fu
rajeră — I.P.H. 6, dis
pozitivul de adminis
trat îngrășăminte chi
mice în apa de irigat, 
grapa vibrantă mo
delatoare — G.V.M. 
3.2 și încă un utilaj, 
care a și fost experi
mentat cu bune re
zultate în producție. A- 
trage atenția — mai 
spunea interlocutorul

nostru — că întregul 
plan al uzinei, vizînd 
noile asimilări de pie
se de schimb și utilaje 
pentru anul curent, va 
fi integral realizat pî
nă la sfîrșitul trimes
trului doi a.c. Fără 
îndoială că un aseme
nea succes creează pu
ternice premise in ve
derea asigurării agri
culturii noastre cu can
tități tot mai mari de 
piese de schimb, cu u- 
tilaje moderne, care 
să contribuie la spo
rirea producției agri
cole.

(Urmare din pag. I)
utilajele trebuie recepționate cu cea 
mai mare răspundere de către comi
siile constituite în acest scop, pen
tru a exista garanția funcționării 
lor perfecte.

Pentru acest an, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste au prevăzut 
să insămînțeze cu culturi duble o 
suprafață însemnată — aproape un 
milion de hectare, care reprezintă o 
importantă rezervă pentru sporirea 
producției de furaje și de cereale 
boabe, îndeosebi la porumb. In acest 
sens, de pe acum în fiecare unitate 
trebuie rezolvate o serie de proble
me pregătitoare. In primul rînd, tre
buie să. se stabilească cu precizie 
unde se vor însămința culturile 
duble, alegîndu-se în acest scop te
renurile cele mai corespunzătoare și 
după plantele premergătoare cele 
mai timpurii : orz, mazăre și griu. 
Succesul campaniei de insămînțare 
a culturilor duble depinde de felul 
cum se va organiza munca. Pentru 
aceasta este necesară concentrarea 
întregii forțe mecanice pentru recol
tarea cu prioritate a terenurilor des
tinate culturilor duble, paralel cu 
organizarea muncii în flux tehnolo
gic continuu, care să permită recol
tarea, eliberarea și pregătirea conco
mitentă a terenului in vederea însă- 
mînțării.

Dintre culturile duble, o atenție

deosebită trebuie acordată însămîn- 
țării in primul rind a celor 150 000 ha 
cu porumb pentru boabe. Murea 
trebuie să fie astfel organizată in
cit semănatul să se termine în cel 
mult 4 zile după terminarea recolta
tului. Obligatoriu, acesta trebuie am
plasat numai după orz sau mazăre 
și pe terenuri amenajate pentru iri
gații. De la minister aflăm că Se
mințele din hibrizii timpurii de po
rumb au fost asigurate la toate ju
dețele. Acestea se află deja la ba
zele întreprinderilor pentru valorifi
carea cerealelor și plantelor tehnice. 
Este necesar însă ca ele să fie ri
dicate de cooperativele agricole și la 
începutul lunii iunie să fie în uni
tăți.

O dată cu sfîrșitul lunii mal, lu
crătorii din agricultură intră într-o 
etapă deosebit de importantă pentru 
a obține o recoltă mai bogată. Volu
mul mare de lucrări ce trebuie exe
cutate în această perioadă impu
ne mobilizarea tuturor forțelor 
din unitățile agricole, organizarea 
exemplară a muncii. La succesul 
campaniei, atît de pregătire a recol
tatului, cit și a recoltatului propriu- 
zis, trebuie să-și aducă contribuția 
toate cadrele din agricultură, țărani 
cooperatori, specialiști, organizațiile 
de partid din cooperative și comite
tele comunale de partid, care trebuie 
să desfășoare o vastă activitate po
litică.

fără

La complexul de în
grășate a porcilor 
de la Fetești se petrec 
de la o vreme feno
mene ciudate ;
nici un impuls exte
rior, noile oonstrucții 
pornesc în... derivă. 
Anul trecut S-a dat în 
exploatare ____
furajeră a complexu
lui — care are 24 de 
cazane dirijate auto
mat de la un pupitru 
de comandă. Dar bucu
ria celor peste 50 000 
de grăsuni a fost de 
scurtă durată. Patru 
luni după inaugurare 
— în octombrie 1970 — 
turnul buncărelor de 
furaje s-a lăsat în jos 
cu 12 cm, antrenînd și 
sala cazanelor, cu toate 
instalațiile. De atunci, 
construcția continuă să 
coboare încet, dar si
gur, realizînd pînă 
acum „performanța" 
de 36 cm. Din acest 
motiv, bucătăria func
ționează numai cu 10 
cazane, iar grăsunilor 
le-a scăzut simțitor 
tainul. Treaba nu i-a 
speriat însă prea tare 
pe „locatarii" com
plexului ; deoarece au 
rămas cu gura căscată

bucătăria

la o altă minunăție. 
Turnul castelului de 
apă al Feteștiulul s-a 
lăsat și el în jos cu 
aproape un metru, 
fiind pe punctul de a 
concura — în felul lui 
— cu celebrul turn din 
Pisa.

Cum de s-a ajuns 
aici ? Construcțiile 
respective au fost 
înălțate pe un teren 
moale, supus tasărilor, 
lucru pe care l-au ig
norat atit proiectanții 
de la I.S.P.C.A., cit și 
constructorii de la 
Trustul 1 de construc
ții București. De co
mun acord, aceștia 
au hotărî t să analizeze 
structura solului și, 
pe această bază, să gă
sească soluțiile de re
mediere a situației. 
Dar studiile înaintează 
al naibii de încet. Și 
intre timp, din cauză 
că bucătăria funcțio
nează cu jumătate din 
capacitate, combinatul 
înregistrează zilnic o 
pierdere de 5 tone de 
carne, a cărei valoare 
se ridică, in 6 luni, la 
peste 11 milioane lei. 
Ce părere aveți, to
varăși proiectanți și 
constructori 7
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IFAPTUL 
DIVERS 

| Pe lîngă 
catastrofă

Aron Guțiu, șofer la Intre- I prinderea orășenească de trans
porturi Cluj, conducea, într-una 
din zilele trecute, autobuzul 
31—Cj—437 pe linia 23. In drep- 

Itul podului de la Someșeni, fără 
să se asigure, a apăsat pe acce
lerator și s-a angajat intr-o de- I pășire. Un viraj brusc și auto
buzul s-a răsturnat la marginea 
drumului. Nici unul din cei 56 
de călători care se aflau in ma- 

Ișină nu s-a ales nici măcar cu 
o zgîrietură ! Prin ce minune, e 
greu de explicat. In orice caz, 

Iceea ce nu se poate uita esie 
că autobuzul respectiv a trecut 
pe lîngă o adevărată catastrofă.

. Și aceasta obligă la concluzii.

De la gelozie 
I la crimă
I Zilele trecute, la clubul sala- 

riaților din comerț (strada $e-

Ilari nr. 16 din Capitală) s-a ju
decat, în ședință publică, pro
cesul privind crima săvîrșită de 
Ion Gheorghe, forjor la atelierul 

I mecanic al întreprinderii pentru
valorificarea legumelor și fruc
telor. Cu citeva luni in urmă, 

I acesta, orbit de patima geloziei,
și-a ucis soția aplicindu-i mai 
multe lovituri de cuțit. In urma 
acestei fapte, completul de ju- 

Idecată din cadrul secției a 11-a 
a Tribunalului municipiului 
București l-a condamnat la 20 

Ide ani închisoare și 5 ani inter
zicere a unor drepturi. Pentru 
că, dincolo de orice mobile, cri
ma rămâne crimă, iar legea nu o 
iartă.

„Testul" 
unei ședințe » >

într-o bună zi, conducerea 
întreprinderii de industrie lo
cală Drăgășani a găsit de cuvi
ință să se întîlnească, în timpul 
programului, cu toți salariații u- 
nității pentru a discuta despre 
păstrarea documentelor de ser
viciu. Acțiune lăudabilă — nimic 
de zis ! Dar în timp ce funcțio
narii luau aminte, cu amîndouă 
urechile, cum trebuie să asigure 
securitatea documentelor, prin 
birouri, actele — facturi, devize, 
note de comandă — și ștampilele 
erau la îndemîna oricui. Putea 
oricine (inclusiv noi) să le ia pe 
toate, împreună cu fișeturi cu 
tot. O simplă întimplare sainJ ' 
„un test* pregătit anume pentru 
a ilustra... utilitatea ședinței res
pective ?

Cireșe
amare

Frumoasa salbă de cireși situ
ată de-a lungul șoselei Teiuș- 
Aiud a devenit, în acest sflrșit 
de mai, ținta unor acte de van
dalism. Fructele coapte atrag 
șoferi și drumeți de tot felul, 
care nu se mulțumesc doar cu 
cireșe, ci rup în mod inutil cren
gile, distrugind coroana pomilor. 
Fenomenul nu este din păcate 
singular. In fiecare an, pe dife
rite trasee, un mare număr de 
meri, peri, pruni, caiși au avut 
aceeași soartă. Firește, pomii de 
lingă drum nu sînt pomi .ai ni
mănui. Este insă de neînțeles 
de ce sînt tratați ca atare ohiar 
de către cei ce i-au sădit ! Or, 
după cum se vede, din păcate, 
mai ales cînd intră pe rod, ei 
au nevoie de o protecție specială 
pentru a rodi și la anul. Să nu 
le-o refuzăm, dacă vrem ca fruc
tele lor să nu fie amare.

Peceneaga 
își primește 
fill...

La ora cînd scriem aceste rîn- 
duri fiii satului Peceneaga (Tul- 
cea), răspîndiți prin diverse col
țuri de țară, se pregătesc de 
drum, iar rudele și prietenii de 
acasă — să le iasă în întîmpina- 
re. Duminică, 30 mai a.c., vor fi 
iarăși împreună. Nu anticipăm 
asupra surprizelor prilejuite de 
această întilnire, devenită tradi
țională. Destul să spunem că Pe
ceneaga — mereu aceeași și lo
tuși parcă alta de la an la an 
— rezervă fiilor săi, de fiecare 
dată, o altă primire. Ceea ce, 
pentru fiecare dintre ei, înseam
nă, de fapt, mereu o altă che
mare.

Un executor | 
în instanță j

Constantin Maxa, executor ju
decătoresc la judecătoria din O- 
ravița (Caraș-Severin), s-a pre
zentat la domiciliul lui Jiva 
Predici, din satul Lescovi- I 
ța. Conform sentinței pe care 
urma să o pună in aplicare, I 
trebuia să ridice de la acesta o . 
sumă de bani și să o expedieze 
apoi lui Gavrilă Caba, din Re- | 
șița La oficiul poștal, C. M. s-a 
gîndit însă să-și oprească „un I 
comision", expediind doar o 
parte din banii primiți. O întil- I 
nire ulterioară intre debitor și > 
creditor a dus la descoperirea în- 
timpiării. Urmarea : executorul | 
va apărea în fața instanței de 
judecată. De astă dată, ca incul
pat. |

Rubrică redactată de t I 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU .

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" I

Constituirea Comitetului național

Pugwash din Republica

Socialistă România

încheierea lucrărilor
Colocviului româno-francez

de sociologie

VIZITELE DELEGAȚIEI
MILITARE POLONEZE

în cadrul ședinței Comitetului de 
conducere al Asociației oamenilor de 
știință, care a avut loc miercuri la 
amiază, in aula Academiei, a fost 
constituit Comitetul național Pug
wash din Republica Socialistă Româ
nia. Ședința a fost prezidată de acad. 
Athanase Joja, președintele Asocia
ției oamenilor de știință. Au parti
cipat membri ai conducerii asocia
ției. academicieni, cadre didactice 
universitare, oameni de cultură.

Președinte al Comitetului național 
Pugwash a fost ales prof. univ. Cor
neliu Penescu. membru corespondent 
al Academiei. în componența Comi
tetului au intrat 19 oameni de știință 
din diferite sfere de activitate re- 
prezentind principalele centre uni
versitare din tara noastră.

Constituirea Comitetului național

Pugwash marchează o etapă nouă în 
activitatea prestigioasă pe care sa- 
vanții români o desfășoară de peste 
un deceniu pe plan internațional în 
cadrul mișcării neguvernamentale 
Pugwash. După cum este cunoscut, 
această mișcare, care a luat ființă în 
anul 1957 la inițiativa unui grup de 
eminenți oameni de știință, printre 
care Bertrand Russel și Albert 
Einstein, are drept scop conjugarea 
eforturilor personalităților vieții ști
ințifice mondiale pentru a aduce o 
contribuție de seamă la soluționarea 
unor probleme cardinale care con
fruntă omenirea : pacea și secu
ritatea în lume, dezarmarea, coope
rarea științifică și tehnică între na
țiuni, chestiuni ale mediului încon
jurător și altele.

(Agerpres)

Schimburi artistice între scenele
românești și maghiare

Miercuri a avut loc în Capitală 
semnarea Protocolului privind schim
burile artistice intre Agenția româ
nă de impresariat artistic — A.R.I.A. 
și Agenția „Interkoncert" din R. P. 
Ungară, pentru stagiunile 1971—1972 
și 1972—1973, precum și prelimina
riile pînă la sfirșitul anului 1973. 
în baza protocolului încheiat, ur
mează ca în stagiunea viitoare să ne 
viziteze țara, printre alții, pianistele 
Fischer Annie și Szabâ Csilla, diri
jorii Ferencsik Jănos, Korody An
dras și Jancsovics Antal. Răspunzînd 
recentei vizite pe care un grup de 
artiști lirici din Brașov au între
prins-o în Ungaria, artiști din Pecs 
vor fi oaspeți ai publicului brașo
vean. în aceeași perioadă, în Unga
ria vor da concerte violoncelistul 
Cătălin Ilea și pianistul Anatol Dub, 
participanți la manifestările intitula
te „Interforum", violonistul Ștefan 
Ruha, dirijorul Erich Bergel, violon
celistul Dumitru Moțatu, cvartetul 
Filarmonicii din Cluj și alții. Se va

efectua, de asemenea, un schimb în
tre cîntăreți de operă din cele două 
țări.

Pentru stagiunea 1972—1973, proto
colul prevede, printre altele, o serie 
de turnee pe care le vor întreprinde 
în România pianiștii Falvai Sandof, 
Lentos Istvăn și Lux Erika, violo
nistul Kovăcs Denes, violoncelistul 
Perenyi Miklds. Publicul din țara 
vecină îi va putea asculta, în cursul 
aceleiași stagiuni, pe clarinetistul 
Aurelian Octav Popa, violoniștii Ion 
Voicu și Silvia Marcovici, pianista 
Ilinca Dumitrescu și alții.

în domeniul muzicii ușoare s-a 
stabilit ca formația „Ex-antiquis“ și 
solista Kovăcs Kati să dea concerte 
în România, iar Anda Călugăreanu 
în Ungaria. Totodată, reprezentanții 
celor două agenții au fost de acord 
să facă schimburi de cîte doi soliști 
de muzică ușoară, care 
emisiuni de televiziune 
de varietăți.

să apară în 
și spectacole

(Agerpres)

u

CONSFĂTUIRE PE TEMA „GOSPODĂRIREA
RAȚIONALA A PĂDURILOR DE MOLID“

cu care prilej au fost schițate și unele 
soluții practice adecvate acestor zone, 

în încheierea lucrărilor, cei pre- 
zenți au adoptat textul unei telegra
me adresate Comitetului Central al 
Partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele :

Participanții își exprimă întreaga 
lor gratitudine față de conducătorul 
încercat al poporului. Partidul Comu
nist Român, pentru atenția aeordată 

cialiști din unitățile productive, ca- și condițiile create cercetărilor știin- 
dre didactice din învățămintul de 
profil din țară, care au dezbătut 
principalele aspecte ale gospodăririi 
raționale a arboretelor de molid.

De asemenea, participanții la reu
niune au făcut o vizită de documen
tare la 
durile 
silvice

în zilele de 25 și 26 mai, la Sta
țiunea experimentală pentru cultura 
molidului - —
nesc, s-au 
sfătuiiii și 
municări 
rațională a pădurilor de molid", or
ganizate sub egida Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, în cola
borare cu Institutul de cercetări, stu
dii și proiectări silvice din Bucu
rești. Au luat parte cercetători, spe-

din Cîmpulung Moldove- 
desfășurat lucrările con- 
sesiunii de referate și co- 
cu tema : „Gospodărirea

culturile experimentale și pă- 
de molid din raza ocoalelor 
Vama, Moldovița și Pojorîta,

țifice din țara noastră. Cu acest pri
lej, ne angajăm în fața partidului, a 
dumneavoastră. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să participăm în 
continuare cu tot elanul și capacita
tea noastră de muncă la dezvoltarea 
științei și practicii silvice românești, 
pentru gospodărirea rațională a fon
dului forestier.

<i

La Craiova

A DOUA EDIȚIE 
Șl FESTIVALULUI

A CONCURSULUI
___ v

55MARIA TANASE“
Sala Teatrului Național din Craio

va găzduiește, incepind de ieri (26 
mai), a doua ediție a concursului 
și festivalului cîntecului popular 
românesc „Maria Tănase", organizat 
de Comitetul județean Dolj pentru 
Cultură și Artă, cu sprijinul Comi
tetului de Stat centru Culturp și 
Artă și al Uniunii Compozitorilor. 
Timp de trei zile, pe scena con
cursului vor evolua peste 70 soliști 
vocali și instrumentali din județele 
țării care v<x- interpreta lucrări ine
dite din folclorul local, aspirînd la 
cucerirea unuia din cele 14 premii 
oferite de organizatori.

Paralel cu concursul, 
la Craiova și în alte 
pe cuprinsul județului

muzică populară la care vor partici
pe cunoscuți interpreți de muzică 
populară și ușoară, printre care 
amintim pe Maria Lătărețu, Marga
reta Pislaru, Maria Ciobanu. Maria
na Bădoiu, Benone Sinulescu și alții.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de Festivalul „Maria Tănase" a avut 
loc vernisajul unei expoziții de artă 
populară în care sînt expuse costu
me și instrumente muzicale din dife
rite zone folclorice ale țării. Festiva
lul a fost precedat de o sesiune de 
comunicări științifice pe tema : „Cîn- 
tecul popular românesc", la care 
au prezentat referate și comunicări 
cunoscuți folcloriști din București, 
Tg. Mureș, Pitești, Craiova.

Bucu- 
româno- 

francez de sociologie, organizat sub 
auspiciile Academiei de Științe So
ciale și Politice a Republicii Socia
liste România și Centrului național 
de cercetare științifică al Franței.

Reuniunea, care marchează o im
portantă etapă în cadrul relațiilor 
româno-franceze în domeniul socio
logiei, a oferit participanților pri
lejul unui schimb de opinii asupra 
unor probleme actuale de speciali
tate. In cadrul colocviului au fost 
prezentate comunicările : „Evoluția 
organizării sociale a muncii agrare 
în Franța", de prof. Placide Ram- 
baud, asistent șef la Ecole Pratique 
des Hautes Etudes" ; „Antropologia 
socială a Franțej contemporane", de 
prof. Jean Cuisenier, director al 
Centrului de etnologie franceză ; 
„Factori de integrare urbană a mi- 
granților rurali", de conf. univ. I. 
Drăgan, de la catedra de sociologie 
a Universității București ; „Cercetări 
sociologice în comune cu populație 
de diferite naționalități", de prof. 
Erno Gali, de la Universitatea din 
Cluj ; „Apropriația urbană a spațiului 
rural, ca spațiu de „Loisir" al orășe-

Miercuri s-au încheiat la 
reștj lucrările Colocviului

nilor", de prof. Guy Barbichon, res
ponsabil de cercetare la Centrul de 
etnologie franceză, și „Probleme co
mune sociologiei și urbanismului în 
dezvoltarea sistematizată a teritorii
lor și localităților", de prof. I. Matei, 
director adjunct al Centrului de cer
cetări sociologice al Academiei 
Științe Sociale și Politice.

în continuare au fost dezbătute 
probleme teoretice și metodologice, 
subliniindu-se in același timp rezul
tatele unor cercetări sociologice efec
tuate în ultimii ani în România și 
Franța.

La încheierea lucrărilor au luat cu- 
vîntul prof. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, și prof. Henri 
Mendras, director de cercetare la 
C.N.R.S., care au subliniat necesitatea 
organizării și în viitor a unor astfel 
de reuniuni pe o tematică cit mai 
complexă și diversificată, a extinde
rii colaborării dintre sociologii ro
mâni și cei francezi.

★
în aceeași zi, participants la co

locviu au fost primiți_ la Prezidiul 
Academiei de Științe 
litice.

Reuniunea europeană de studiu 
tineretului in procesul dezvoltării

■ ■

de

Sociale și Po- 
(Agerpres)

H1Rolul
sociale*1

■

a luat
Ședința de lucru de miercuri a 

Reuniunii europene de studiu „Rolul 
tineretului în procesul dezvoltării so
ciale", manifestare organizată de Di
vizia pentru problemele sociale a 
Oficiului Națiunilor Unite de la Ge
neva, în colaborare cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist și Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului din țara noas
tră — a fost consacrată discutării 
concluziilor și recomandărilor. După 
ample dezbateri, au fost incluse în 
proiectul de raport final idei privind 
democratizarea învățămîntului și le
garea lui de necesitățile etapei ac
tuale. îmbunătățirea structurilor so- 
cial-economice și politice care să 
permită soluționarea cerințelor tine
retului, participarea acestuia la re
zolvarea problemelor fundamentale 
ale vieții sociale și politice, realiza
rea idealurilor tineretului de pace și 
securitate internațională etc.

La amiază lucrările reuniunii au 
luat sfîrșit.

In numele participanților străini, 
au vorbit Peter Kuenstler, reprezen-

în Capitală a avut loc miercuri 
după-amiază, la sala Dalles, o mani
festare consacrată centenarului naș
terii lui G. Ibrăileanu, organizată de 
Universitatea populară București, în 
colaborare cu Comisia națională a 
Republicii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O.

în cadrul acesteia prof. univ. Con
stantin Ciopraga, membru al Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
șeful catedrei de literatură din cadrui 
Universității „Al. I. Cuza", din Iași, 
a evocat personalitatea eminentului 
om de cultură român, critic literar, 
scriitor, publicist si profesor, prodi
gioasa și complexa sa activitate.

în încheiere, actorii Adela Mărcu- 
lescu și Emil Liptac de la Teatrul 
Național ,.I. L. Caragiale" au citit 
fragmente din romanul „Adela", pre
cum și din ciclul „Privind viața".

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

21 din 26 mai 1971.
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 126 407 lei.
EXTRAGEREA I : 35 32 34 22 44 18 
FOND DE PREMII : 585 522
EXTRAGEREA a Il-a t

30 10 3
FOND DE PREMII : 540 885

nr.

tant al secretarului general al O.N.U., 
care, subliniind utilitatea organizării 
reuniunii, și-a exprimat satisfacția 
pentru buna ei desfășurare, precum 
și Jan Fjellander, expert O.N.U. în 
probleme de tineret, și Aldo Devizzi. 
directorul general al Centrului mila
nez pentru sporturi și agrement.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Ovidiu Bădina, directorul Centru
lui de cercetări pentru problemele 
tineretului din România.

(Agerpres)

Miercuri delegația militară polo
neză condusă de general-broni 
Wojciech Jaruzelski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
ministrul apărării naționale, împreu
nă cu general colonel Sterian Țir- 
că, adjunct al ministrului forțelor 
noastre armate, a făcut o vizită în 
orașul și județul Brașov.

La Uzina de autocamioane oas
peții au fost salutați de Constantin 
Cîrțină, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Brașov al P.C.R., pri
marul municipiului, de reprezen
tanți ai organelor locale de partid

și de stat și ai conducerii întreprin
derii. Membrilor delegației militare 
poloneze le-au fost prezentate reali
zările și preocupările de viitor ale 
colectivului uzinei.

în continuare, general-broni Woj
ciech Jaruzelski și persoanele care 
îl însoțesc au făcut o vizită la 
Școala militară de ofițeri activi de 
artilerie antiaeriană și radiolocație 
„Leontin Sălăjan". Oaspeții au asis
tat apoi la un exercițiu tactic execu
tat de către o unitate militară. în 
onoarea delegației, general locotenent 
Vasile Milea a oferit un dejun.

(Agerpres)

Cronica zilei
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat ministrului 
afacerilor externe al 
Populare Albania,, Nesti Nașe, o te
legramă de condoleanțe în legătură 
cu încetarea din 
Budo, adjunct al 
lor externe.

Republicii

viață a lui Halim 
ministrului afaceri-

★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Tunisiei, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S. din Capitală a avut loc 
miercuri o seară culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Printre cei prezenți la manifestare 
se aflau Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, zia
riști.

A fost de față Rached Zoughlamf, 
secretar al Ambasadei Republicii Tu
nisia în Republica Socialistă Româ
nia, alți membri ai corpului diplo
matic.

Cu acest prilej Mircea S. Ionescu, 
șef de secție la Agerpres. a împăr
tășit impresii de călătorie din Tu
nisia.

Programul serii culturale s-a în
cheiat cu proiectarea unor filme.

★
Pentru a veni în sprijinul celor ce 

au avut de suferit de pe urma re
centului cutremur de pămînt din 
Turcia, Consiliul Național al Crucii 
Roșii a Republicii Socialiste Româ-

nia a hotărît să trimită Semilunii 
Roșii din Turcia un ajutor material 
urgent, constînd din medicamente, 
pături și îmbrăcăminte, în valoare de 
100 000 lei.

★
între 25 și 30 mai se desfășoară 

la București Festivalul internațional 
al modei de vară, organizat de Cen
trul de creație al UCECOM.

în cadrul acestei manifestări sint 
prezentate 
colecții de 
călțăminte, 
Cooperației 
Bulgaria, R S. Cehoslovacă, 
Polonă, R. P. Ungară, ai Ministeru
lui deservirii populației din R.S.F.S. 
Rusă și ai cooperației meșteșugărești 
din țara noastră. Fiecare țară pre
zintă o colecție de cite 25—30 modele 
de rochii și compleuri, taioare, par- 
desie, costume de plajă etc.

Modelele întruchipează strădaniile 
specialiștilor din țările participante 
de a crea îmbrăcăminte frumoasă, 
elegantă, comodă, de o largă diver
sitate, care să satisfacă cele mai di
ferite gusturi, dînd o interpretare 
actuală a liniei mondiale a modei.

La prezentarea de miercuri seara 
au participat membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
specialiști, un numeros public.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

cele mai reprezentative 
confecții, tricotaje și în- 
realizate de specialiștii 
meșteșugărești din R. P.

R. P.

(Agerpres)
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FOTBAL Ieri, in preliminariile olimpice CICLISM

ROMÂNIA ALBANIA 2-1 „Cupa U.G.S.R."
Itelefon, de la 

- Ieri s-a dat
BRAȘOV (prin 

M. Bărbulescu). 
startul în prima etapă a „Cupei 
U.G.S.R.", aflată la prima sa edi
ție. Competiția ciclisță este organi
zată de Consiliul județean al sindi
catelor Brașov și asociația sportivă 
„CIBO", în colaborare cu A. S. „Loto- 
Pronosport". Pe un timp frumos, 
de-a lungul a 139 de km, s-au în
trecut peste 35 de cicliști de la A. S. 
CIBO-Brașov, Steaua, Olimpia, Voin
ța București, C. S. Mureșul și Me- 
talul-Plopeni. Primul a trecut linia 
de sosire Cristian Tudoran (Steaua), 
cu timpul de 3 ore, 45 min. 18 sec. 
(139 de km. — M. O. : 37,900), care i-a 
întrecut la sprint pe Francisc Gera 
(Metalul-Plopeni) și Sorin Suditu (O- 
limpia), ambii în același timp cu în
vingătorul. O mențiune specială se 
cuvine tînărului alergător V. 
rineanu (Voința-București) 
perseverența cu care a inițiat 
rie de evadări.

TIRANA (corespondență specială).
— Ieri după-amiază, pe stadionul 
central din capitala Albaniei; eehi" 
pele olimpice de fotbal ale României 
șr Albaniei s-au întîlnit în partida 
retur din cadrul preliminariilor tur
neului olimpic. Ca și în primul meci
— disputat la București — fotbaliștii 
noștri au obținut victoria cu scorul 
de 2—1. Lupta sportivă dintre cele 
două echipe olimpice a fost și de a- 
ceastă dată foarte echilibrată, scorul 
final stînd mult timp sub semnul in
certitudinii.

Fotbaliștii albanezi au pus încă 
de la început un accent deosebit pe 
jocul ofensiv. în aceste condiții, echi
pa română a trebuit să facă eforturi 
speciale pentru a respinge numeroase
le și destul de periculoasele atacuri 
adverse. Timp de o jumătate de oră, 
situația s-a menținut egală, poarta 
apărată de Coman „rezistînd" per
fect. Gazdele au deschis scorul în 
min. 31, prin Pano, și au continuat 
să domine insistent.

După pauză, echipa română — cu 
un joc calm în defensivă și organi- 
zind numeroase contraatacuri — reu
șește să egaleze (min. 59, prin Tăta
ru), pentru ca apoi — din ce în ce 
mai decisă și mai stăpînă pe sine — 
să ia conducerea prin același Tătaru 
(min. 70). Meciul r.u este jucat însă. 
Sportivii albanezi nu renunță deloc 
la ideea de a oîștiga și-l pun la grea 
încercare pe portarul Coman, în toa
tă această perioadă se evidențiază 
în mod deosebit Dumitru, prin pla
samentul său perfect, prin prezența 
totdeauna oportună tocmai în mo
mentele cele mai grele ale meciului, 
în ultimul sfert de oră, cea care de
ține inițiativa este echipa noastră. 
Formația albaneză contraatacă peri
culos însă. O intervenție salvatoare

are în min. 78 Popovici ; el salvează 
situația trimițînd mingea în corner. 
Dumitru are, de asemenea, o inter
venție foarte oportună într-un mo
ment destul de critic (min. 82). Echi
pa noastră iese totuși cu bine din 
aceste ultime atacuri ale adversa
rilor.

Arbitrul marocan Mohamed el Ar- 
zhari a condus următoarele formații :

România : Coman — Cheran, Oltea- 
nu, Vlad, Popovici — Dumitru, Vigu 
— Pantea, Tătaru (Sălceanu), îordă- 
nescu, Codreanu.

Albania : Dinella, Gijka, Dhales, 
Berisha, Kasmi, Ragami, Ceco, Vaso, 
Bizi, Pano, Zhega.

Prin victoria realizată ieri, „olim
picii" noștri au mai făcut un pas 
spre turneul final al J.O. Pentru a 
obține calificarea ei trebuie să cîști- 
ge și dublul meci ce urmează să-l 
susțină cu echipa olimpică a Dane
marcei.

ASTAZI, LA MOSCOVA

Mu- 
pentru 
o se-

Vedete ale fotbalului mondial

• Meciul va fi transmis la televiziune

vor avea loc 
localități de 
concerte

I

• Facerea lumii : PATRIA
12; 15; 18; 21, FEROVIAR — 9,15 
12; 15; 17,45; 20,30, MELODIA — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLA
MURA — 9; 12; 15; 17,30; 20.
• Hallo, Dolly ! (ambele serii, 
ecran panoramic) : SALA PALA
TULUI — 16,30 (seria de bilete —
3724) ; 20,30 (seria de bilete —
3725) .
• Serata : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GRIVIȚA — 
9,15; 11,30; 15,45; 18,15; 20,30, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30.
• Cronometrul : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FESTI
VAL - 8,45; 12,15; 15,45; 19,15, la 
grădină - 20,30, FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16, la grădină — 
19,45, MODERN — 9; 12,30; 16; 
19,30, la grădină — 20,15, STADIO
NUL DINAMO — 20, GRADINA 
DOINA — 20.
• Eu, Francisc Skorlna : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 30; 
17,45; 20.
• Printre colinele verzi : BU- 
ZEȘTI - 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : DACIA

19,15 în continuare, GIULEȘTI — 
15; 19.
• Vasul fantomă — 9; 10,30; 12,30; 
14,30, Nouă vieți — 15,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Clanul sicilienilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GRĂDI
NA VITAN — 20,15.
• Moartea fllatelistului i VITAN
— 15,30; 18.
• Butch Cassidy și Sundance 
Kid : BUCEGI — 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20,30, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18, Ia grădină — 20,15, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20.
a Cei trei care au speriat Vestul : 
LUMINA — 9,15; 11,30; '* " 
18,30; 20,45, UNIREA — 
la grădină — 20,15.
a Aventurile lui Tom 
Moartea lui Joe Indianul : TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 15,45; 19.
a Adio, Granada : LIRA — 15.30; 
18, la grădină — 20.
a Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
a Mihai Viteazul : PACEA — 15,15; 
19,15.
a Prețul puterii : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
a Domiciliul conjugal : flo- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
a Genoveva de Brabant : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
a Sunetul muzicii : MIORIȚA — 
9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9,30; 
13; 16,30, la grădină — 20,15.
a Pan Wolodyjowskl : MOȘILOR
— 15,45; 19.
a Cinci pentru infern : MUNCA
— 15,30: 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
a Doar un telefon : COSMOS 
16; 18; 20.

13.45; 16;
15.30; 18.

Sawyer ;

i

• Pe cometă : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15, LAROMET — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
RAHOVA — 15; 17,45; 20,30.

Astăzi se dispută la Moscova meciul 
de fotbal dintre o selecționată mon
dială și combinata cluburilor Dinamo 
din U.R.S.S., meci organizat cu pri
lejul retragerii din activitatea spor
tivă a celebrului portar sovietic Lev 
Iașin.

Născut la 22 octombrie 1929, Iașin 
a făcut primii pași in sport la Uzina 
metalurgică din Tușino, unde lucra 
ca lăcătuș. El a debutat la clubul Di
namo Moscova în anul 1950. sub cu
lorile căruia a disputat, în decurs de 
21 ani, 326 de meciuri de campionat 
și 50 de partide amicale. In acest in
terval a apărat poarta reprezentati
vei U.R.S.S. de 78 de ori — la Jocu-

mon-rile olimpice, la campionatele 
diale și în diferite jocuri interna
ționale. Pentru meritele sale sportive 
Lev Iașin a fost decorat cu „Ordinul 
Lenin".

în meciul de astăzi, la care vor 
asista peste 100 000 de spectatori, vor 
juca formațiile : selecționata mon
dială : Mazurkiewicz, Djorkaeff,
Meszoly, Schultz. Pena. Fachetti, 
Beckenbauer, Lubanski, Miiller, Du- 
mitrache, Djaici. Selecționata „Di
namo" U.R.S.S. : Iașin, Șatov, V. 
Jukov, Sabo, E. Jukov, Sumin, Kurtz. 
Puzaci, HmeJnițki, Malafeev, Zaha
rov.

teatre
• Teatrul de operetă : Logodnicul 
clin Lună — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) ; Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Șahi a) : Po
vestiri din pădurea vieneză — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30: (sala Studio) : Schimbul
— 20.
• Teatrul Giulești : Freddy — 
19,30.
• A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : La Musica — 20.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni in balcon — 16.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17; 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? — 17.
• Studioul I.A.T.C. ,,I. L. Cara
giale" : Comodiile vremii — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
,,Ion Vasilescu" : Revista la volan
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Micul infern
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonatul Lunii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română : Legendă și dor — 19,30.
• Circul ,,Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

PROGRAMUL I
17.30 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba maghiară
• Tableta de joi de Galfalvl 
Zsolt • Actualități filmate
• Mattls-Teutsch — pictorul. 
Viața și opera artistului.

18.30 Desene de animație : „Piatra 
și viața".
Fotbal ; Dinamo Moscova — 
Selecționata lumii. Transmi
siune directă de la Moscova. 
Comentatori : Cristian Țo- 
pescu șl Ion Chirilă. In 
pauză : „1001 de seri" — emi
siune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară • Sport. 
Prlm-plan ■ Ing. Maria Flucsă, 
director general al Combi
natului 2 bumbac. Emisiune 
de Carmen Dumitrescu.
Planeta se grăbește — film 
documentar de montaj. Sce
nariul și regia : Paul Anghel 
și Sergiu Verona.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22,25 Recitalul sopranei Cornelia 

Gavrilescu.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I.

18,45

21,35

PROGRAMUL II
20,45

21,15
21,20

21,40

Ateneu — emisiune de actua
litate muzicală.
Buletin de știri.
Reportaj din București. „A- 
ceastă vară a bucureșteanu- 
lul".
Film artistic : „Flfl înaripa
tul". Comedie cinematografi
că realizată de regizorul Al
bert Lamorisse. In rolul prin
cipal Philippe Avron. 
închiderea emisiunii progra
mului II.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Paris au continuat campio

natele internaționale de tenis ale 
Franței. în proba de simplu bărbați, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—2, 6—4 pe brazilia
nul Thomas Koch. La dublu bărbați, 
cuplul român Sever Dron, Petre 
Mărmureanu a eliminat cu 6—1, 6—1, 
6—4 perechea Francheții, Palmieri 
(Italia).

PROBA INDIVIDUALA DE SABIE 
din cadrul competiției de scrimă 
„Turneul prieteniei", ce se desfășoa
ră in Capitală, a revenit sportivului 
sovietic Viktor Sidiak cu 5 victorii. 
Astăzi, de la ora 8, tot în sala Flo- 
reasca, au loc întrecerile pe echipe 
la floretă masculin și sabie.

LA POZNAN, in meci tur pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, echipa Poloniei a învins cu 
scorul de 7—0 (3—0) selecționata o- 
limpică a Greciei. Partida retur va 
avea loc la 9 iunie în orașul La
rissa.

ÎN ZIUA A DOUA A TURNEULUI 
DE VOLEI AL ARMATELOR PRIE
TENE (întrecerile se desfășoară la 
Liberec), echipa Steaua București a 
învins cu scorul de 3—0 (15—6, 15—13, 
15—2) formația Honved Budapesta, 
într-un alt joc, Dukla Praga a dis
pus cu 3—0 (15—2, 15—1, 15—4) de 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia.

IN SALA GIMNAZIULUI „IBE- 
RAPUERA" din Sao Paulo au con
tinuat întrecerile campionatului mon
dial feminin de baschet. într-unul 
din cele mai disputate meciuri ale

competiției, selecționata Franței a în
vins la capătul unui meci dramatic 
echipa Cubei cu scorul de 61—60 
(31—30).

în cea de-a doua partidă s-au în- 
tîlnit selecționatele Coreei de Sud și 
Japoniei. Epuizate în urma eforturilor 
depuse cu o zi înainte în jocul cu 
Brazilia, baschetbalistele japoneze nu 
au evoluat la valoarea lor obișnuită 
și au pierdut cu scorul de 63—73 
(36—33).

în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 8 puncte, urmată de Bra
zilia. Coreea de Sud. Japonia — 6 
puncte, Cehoslovacia, Franța — 5 
puncte și Cuba — 3 puncte.

LA THUNDER BAY (Onta
rio), în cadrul unei ședințe a 
federației amatoare canadiene 
de hochei pe gheață, s-a stabi
lit ca echipa națională a Cana
dei să nu participe la Jocurile 
Olimpice de la Sapporo. Preșe
dintele acestui for, Earl Dawson, 
a arătat că echipa canadiană nu 
va evolua la nici un turneu atî- 
ta timp cit Liga internațională 
nu va reveni asupra deciziei 
luată în 1970. Atunci, comitetul 
de conducere al acestei ligi nu 
i-a permis echipei Canadei să 
prezinte la campionatul mondi
al o formație în care să figu
reze și cîțiva jucători profesio
niști.
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IERI A AVUT LOC LA CONSILIUL DE STAT CONGRESUL AL XIV-LEA AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA

Solemnitatea înmînării
unor ordine

La Consiliul de Stat a avut loc în 
cursul dimineții de miercuri solem
nitatea inmînării de ordine ale Re
publicii Socialiste România, conferite 
unor vechi membri de partid cu pri
lejul glorioasei aniversări a semi
centenarului PartMului Comunist 
Român.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat.

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
pentru activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și merite deo- 

*e în opera de construire a socia
lismului, cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la constituirea Partidului 
Comunist Român, s-au conferit

ORDINUL „23 AUGUST" CLASA 
I. tovarășilor : Alexandru Buican, Ni- 
colae Djamo, Vasile Rășcanu ;

ORDINUL „TUDOR VLADIMI- 
RESCU" CLASA I, tovarășilor : Clara 
Cușnir-Mihailovici, Emil Popa, Ion 
Feîea, Ion Turcu ;

ORDINUL „STEAUA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA" CLASA A 
II-A, tovarășului Ilie Eschinasy ;

ORDINUL „23 AUGUST" CLASA 
A II-A, tovarășilor : Aron A. Cahana, 
Pavel Cristescu, Virgil Ionescu, Tra
ian Șelmaru, Teodor Gh. Vesa ;

ORDINUL „TUDOR VLADIMI- 
RESCU" CLASA A II-A, toyarăși- 
lor : Melita Apostol, Pavel Babuci, 
Ion Bărbulescu, Gheorghe Calcan, 
Ileana I. Colb, Vasile I. Dodan, Ilie 
Drâgan, Mihail Dragomirescu, Ale
xandru Frățilă, Ion C. Grigorescu, 
Ronea Gheorghiu, Alexandru Graur, 
Fany Goldberger, Șarlota Gruia, Strul 
Haber, Dionisie Ionescu, Mariem 
Vichi Ionescu, Dumitru Ișoveanu, 
Alexandru Jar, Aurel Lieblich, Elîsa- 
beta Birman-Luca, Alexandru Miță, 
Radu Mănescu, Ion Miletineanu, Ni- 
colae Moraru, Serghie Nicolau, Va
sile P. Niță, Georgeta Niculi, Eduard 
I. Novac, Nicolae Panaitescu, An- 
ghel I. Petrescu, Dan Răutu, Ale
xandru Rogojinschi, Ion Rab, Ion 
Rachmuth, Ianca Solomon, Alexan
dru Siperco, Dumitru Săracu, Marin
N. Stancu, Marin Stancu, Raia Vi- 
drașcu ;

ORDINUL „STEAUA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA" CLASA 
A III-A, tovarășilor : Emilian Anton, 
Ion Clopoțel, Bercu Felix, Ianoș I. 
Gali, Dumitru Hîrja, Nicolae A. Io- 
nescu, Constantin I. Marinescu, Ion 
Pătrășcoiu, Steliana Popovici, Panait 
Nicolae Popa, Frida Schmit, Ștefan 
Simion, Cristea ;~C..,St4J0ăjl> 
Tănașe ; . . i

ORDINUL „23 AUGUST" CLASA 
A III-A, tovarășilor : Sura Haia A- 
braham, Clara Ardeleanu, Petre A- 
nastasiu, Sara Alterescu, Ilie Argeșa- 
nu, Marin Avramescu, Nicolae Bîr- 
san, Ernest Breitenștein, Ilie Ciontea, 
Ion Crăciun, Filip O. Ciobotaru, Fer
dinand Cîmpeanu, Alexandru L, 
Costin, Ștefan A. Fodor, Mihai Frun
ză, Blaziu F. Fodor, Leiba I-eonid 
Gips, Regina Ghelerter, Nicolae A. 
Godan, Alexandru Guțan, Maria 
Hulubescu, Adam Iacob, Thea Ka
plan, Odon I. Klein. Iacob S. Lazăr, 
Carol Litman, Andrei Lăzărescu, 
Ion C. Maxim, Francisc M. Mihai, 
Iacob I. Matianu, Gheorghe Minu- 
lescu, Elena Moisescu, Reghina H. 
Munte, Leon I. Nidermayer, Iosif D. 
Nedelcu, Dumitru I. Nețiu, Carol 
Neuman. Peter Nagy, Aglaia Niță, 
Tamara Orban, Jaques Podoleanu, 
Comeliu S. Rădulescu, Emeric L.

„Există posibilități multiple pentru sporirea 
și diversificarea colaborării dintre Finlanda 

si România"
(Urmare din pag. I)

Revesz, Ichim Rusu, Elena Samoilă, 
Anghel Schor, Eugen Szabo, Ioan I. 
Selișteanu, Ana Șoimu, Ion Sloboda, 
Ianoș A. Szalkai, Avram Serff, Ba- 
zil Șerban, Eduard Schlesinger, Flo- 
rica Șelmaru, Martin Tucman, Va
sile I. Tudor, Isac Frunză Vasile, 
Betca Vasilichi. Elena Veakis, Ion 
Vaida, Teodor D. Vlad, Carol Varga, 
Profiri Zglavuța ;

ORDINUL „TUDOR VLADIMI- 
RESCU" CLASA A III-A, tovarăși
lor : Tudor Avădanei, Gheorghe Ado- 
rian, Leonard Albuht, Mihail N. Bo- 
beică, Carol Bodo, Valeriu Bucicov, 
Casian I. Blum, Zalman Broder, 
Gheorghe Borș, Gavril I. Breha, Dra- 
goș Mircea Biji, Ion Bănuță, Mihai 
Balica, Mircea Bălănescu, Ion Cinciu, 
Ioan I. Csiki, Nicolae Celac, Mihai I. 
Coca, Ilie Cocev, Ianoș Csachi, Pavel 
Ciochircă, Dumitru Corbea, Pavel 
Cîmpeanu, Alexandru Chirobocea, 
Emeric Deutsch, Elisabeta Dună- 
reanu, Ion Dobocan, Liuba Dumi
trescu, Alexandru Elias, Margareta 
Elias; Mihai Fârșirotu, Dumitru Fara, 
Octavian Florescu, Ion Frățilă, Mi- 
halache B. Chinea, Gavril Marcuson, 
Petre Goncearuc, Moriț Hînțescu, 
loan Horincar, Eugen Iacobovici, Ilie 
M. Ilie, Dumitru Ioniță, Tudor Iordan, 
Constantin Ionete, Mirco Jivcovici, 
Nicolae Korcinschi, Lidia Lăzărescu, 
Vasile Lixandru, Victor Moroianu, 
Ion Moangă, Anton Moldoveanu, Ni
colae Moraru, Vasile G. Micu, Asia 
Moraru, Stelian T. Moraru, Gheorghe 
Gh. Marinescu, Mihail Oișteanu, La- 
urențiu Osias, Dumitru Olaru, Tudor 
Olaru, Ion Oprenea, Mircea Oprișan, 
Petre Iosif, Nicolae Panait, Simion 
Postelnicu, Andrei A. Pop, Mihai Pro- 
topopov, Mihai Popescu, Iosif Pono- 
ran, Gheorghe Petroiu, Vasile Pogă- 
ceanu, Valeriu Pop, Virgil Robert Pe
trescu, Hristache Petcu, Pantelimon 
Potica Panait, Ion Paraschiv, Gheor
ghe Radnev, Sandu M. Roman, Ma
rin I. Rotaru, Zamfir Rusu, Pavel B. 
Săbău, Liviu Clopoțel Safir, Simion 
Fișer, Ana Sălăjan, Nicolae Stoica, 
Ghiță Ștefan, Gheorghe Stănescu, 
Emil Ștefan, Ludovic S. Siito, Nico
lae Sandu, Manole Tudorache, Vasile 
Tudor, Gheorghe Vidrașcu, Mina 
Voicu, Leonte Tismăneanu, Beți Za- 
harescu.

„ORDINUL MUNCII" CLASA A 
III-A, tovarășilor : Floare A. Arghir, 
Gheorghe Z. Avram, Gheorghe Gh. 
Both, Alexandru M. Catrina, Ion M. 
Constantin, Elena Dumitrache, Albert 
I. Demeter, Adrian Gh. Dumitru, An
drei A. Erszenyzi, Ștefan A. Feigl, Ioa- 
chim Gal, Elisabeta Ștefan Ktinig, Mi
hai M. Kocsis, Stela N. Lubene, Frah-
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națională de biofizicăConferința
și-a incheiat lucrările

Miercuri seara s-au încheiat în 
Capitală lucrările Conferinței națio
nale de biofizică, organizată de U- 
niunea Societăților de Științe Medi
cale.

Numeroase rapoarte și comunicări, 
prezentate de specialiști din țară și 
de peste hotare in cele două zile cit 
au durat lucrările, au relevat preocu
pările oamenilor de știință din acest 
domeniu pe planul cercetării funda
mentale și al aplicării acesteia in 
practică.

Aspectele implicațiilor în econo- 

tre cele două țări. După cum desigur 
ați aflat, în cursul vizitei am proce
dat la un schimb de scrisori cu mi
nistrul comerțului exterior al țării 
dv ; aceste scrisori constituie anexe 
la Acordul de cooperare economică și 
tehnică dintre România și Finlanda și 
au tocmai menirea să stimuleze acți
unile de cooperare dintre cele două 
țări. Discuțiile pe care le-am purtat 
la București au evidențiat deja exis
tența unor domenii și căi încă neex
plorate și, bineînțeles, dorința noas
tră comună de a le pune în viitor in 
valoare.

— Trecind de la relațiile bila
terale la o problemă mai gene
rală, am dori să ne spuneți ce 
rol atribuiți schimburilor comer
ciale, colaborării economice, în 
procesul de înțelegere și apro
piere intre popoare ?

— Atitudinea Finlandei în această 
problemă decurge din condiția poli
tică și geografică a țării noastre. Fi
ind o țară mică și neutră, pentru 
noi este vital de a avea relații bune 
cu toate țările, indiferent de orîndu- 
irea lor social-politică. De altfel, Fin
landa cunoaște din experiența sa pro
prie, de mai bine de două decenii, 
că între țări aparținind unor sisteme 
sociale diferite cooperarea pașnică 
este nu numai posibilă, dar și utilă 
părților care o practică. în aceeași 
ordine de idei, trebuie arătat că lipsa 
de resurse naturale ne tace să de
pindem foarte mult de schimburile 
externe, de relațiile comerciale și eco
nomice cu alte state. De aceea susți
nem foarte mult dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice cu toate 
statele. în ce mă privește, cons!der 
că această cooperare nu poate decit 
să faciliteze dezvoltarea relațiilor po
litice, să contribuie la îmbunătățirea 

cisc M. Laszlo, Ștefan A. Metz, Iosif 
Gh. Meszaroș, Almaș Katalina, M. 
Marcovici, Ion I. Modoran, Gheor
ghe J. Nicsici, Vasile I.. Negulescu, 
Elisabeta K. Pașa, Dumitru Panescu, 
Ladislau M. Szecheli, Dumitru D. 
Socotitu, Mihai M. Surdu, Maria M. 
Sutor, Nicu N. Șerban.

Prin același Decret au fost con
ferite, de asemenea, ordinele : 
„STEAUA REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA", „23 AUGUST" 
și „TUDOR VLADIMIRESCU", CLA
SELE A IV-A ȘI A V-A, altor 152 
vechi membri de partid din întrea
ga țară.

Luînd cuvîntul în încheierea so
lemnității, tovarășul Emil Bodnaraș 
a adresat celor decorați un salut din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului 
de Stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal. Distincțiile pe 
care le purtați — a spus vorbitorul 
— constituie una din expresiile pre
țuirii contribuției pe care fiecare 
dintre dumneavoastră ați adus-o la 
marea cauză a partidului nostru și 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat-o în bilanțul prezentat la 
ședința solemnă consacrată aniversă
rii partidului. Partidul nostru repre-, 
zintâ astăzi o puternică forță revo
luționară comunistă, care își îndepli
nește cu cinste rolul de conducător 
în opera de construire a socialismu
lui in țara noastră, aduce o însem
nată contribuție la cauza dezvoltă
rii mișcării comuniste revoluționare 
pe scară mondială. la întărirea 
coeziunii acestei mișcări, la îmbogă
țirea patrimoniului marxism-leninis- 
mului și a practicii construcției so
cialiste. Sub conducerea partidului, 
România a devenit un factor activ 
in relațiile internaționale, în lupta 
antiimperialistă, pentru promovarea 
cauzei păcii în lume.

Tn încheiere, vorbitorul a urat 
celor prezenți noi succese în munca 
creatoare pentru creșterea prestigiu
lui și forței partidului nostru, ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi ale civilizației și progresului.

Luînd cuvîntul în numele celor de
corați, tovarășii Alexandru Buican, 
Ion Bănuță și Gheorghe Borș au 
exprimat calde mulțumiri conduce
rii partidului și statului pentru cin
stirea acordată activității lor, au asi
gurat că și în viitor vor milita cu 
toată energia pentru înfăptuirea po
liticii partidului.

La sfîrșitul solemnității, conducă
torii de partid și de stat prezenți 
s-au întreținut îndelung cu cei deco
rați.

(Agerpres)
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Finlanda și România și să o aștep
tăm cu mult interes.

— Scopul călătoriei dv. la 
București l-a constituit, după 
cite știm, examinarea unor pro
bleme legate de relațiile econo
mice dintre cele două țări. Am 
dori să știm cum apreciați sta
diul actual al legăturilor comer
ciale și al cooperării economice 
bilaterale ? Ce posibilități de co
operare economică și tehnico- 
științifică există pentru viitor 
intre țările noastre 1

— Este plăcut pentru mine să vă 
spun Că noi, in Finlanda, considerăm 
că dezvoltarea legăturilor comerciale /
— acest domeniu in care intensifi
carea relațiilor dintre state este poate 
cea mai vizibilă — a fost deosebit 
de favorabilă intre țările noastre mai 
ales în ultimii ani. In nceastă pri
vință, statisticile vorbesc de la sine. 
Dacă în 1965, de pildă, •volumul 
schimburilor comerciale se cifra la 
aproximativ 6 milioane dolari, în anul 
care a trecut acest volum a depășit
13 milioane dolari. In plus — și a-
cesta este un lucru la fel de impor
tant, dacă nu chiar și mai important
— aceste schimburi s-au diversificat 
continuu, reflectînd într-o măsură mai
mare multiplele posibilități pe care
le oferă în acest sens cele două eco
nomii ale noastre. Personal, sînt de 
părere că acordul comercial pe ter
men lung pe care l-am semnat anul 
trecut la Helsinki împreună cu omo
logul meu, dl. Cornel Burtică, 
reprezintă un cadru foarte potrivit 
pentru a înainta pe acest drum, pen
tru a găsi noi posibilități de sporire 
și diversificare a schimburilor reci
proc avantajoase. Sînt optimist și în 
ce privește cursul pe care il va urma 
colaborarea economică și tehnică din

mie, precum și pregătirea biofizică 
a medicilor, biologilor și a altor spe
cialiști au constituit obiectul unor 
ample discuții în cadrul unei ■ „mese 
rotunde".

Concluziile manifestării au scos în 
evidență direcțiile principale de cer
cetare în acest domeniu și au for
mulat unele propuneri in vederea 
îmbunătățirii activității de cercetare, 
de aplicare în practică a rezultate
lor obținute și de pregătire a spe
cialiștilor în ramura biofizicii.

(Agerpres)

lor, la apropierea și înțelegerea ge
nerală.

— In legătură cu problemele 
continentului european, am dori 
să ne vorbiți despre ecoul iniția
tivelor guvernului dv. în pro
blemele securității europene. 
Cum apreciați posibilitățile de 
inițiere a convorbirilor multila
terale in vederea convocării con
ferinței general-europene ?

— Pornind de la interesul deose
bit manifestat față de problema secu
rității europene, ca și de la faptul 
că noi întreținem relații bune cu 
toate statele, guvernul finlandez a 
transmis, după cum știți, încă în 
urmă cu doi ani un memorandum 
prin care s-a oferit să găzduiască la 
Helsinki, conferința general-euro- 
peană consacrată securității. La sfîr
șitul anului trecut, am sugerat prin- 
tr-un aide-memoire trecerea la 
pregătirea conferinței prin organiza
rea în capitala țării noastre a unor 
reuniuni multilaterale. Pot spune că 
la ambele noastre inițiative ecourile 
au fost favorabile, răspunsurile pri
mite, ca și discuțiile avute cu repre
zentanții diferitelor state evidențiind 
în cea mai mare parte a cazurilor do
rința manifestată de a se trece ta 
acțiuni concrete pe această cale. O 
conferință general-europeană, pentru 
a avea sorți de izbîndă — și aici sin- 
tem cu toții de acord — trebuie 
bine pregătită. Din acest punct de ve
dere, schimbul larg de opinii dintre 
factorii de răspundere ai statelor, or
ganizarea unor reuniuni multilate
rale nu ar putea decit să netezească 
drumul spre convocarea într-un vii
tor cit mai apropiat a conferinței de 
colaborare și securitate. în ce ne pri
vește, noi considerăm că apropiata 
vizită în Finlanda a președintele 
Ceaușescu își va demonstra utilitatea 
și in acest context.

Raportul privind 
activitatea partidului 
prezentat de tovarășul 

Gustav Husak

Cuvîntul de salut 

al C. C. al P. C. R.

rostit de tovarășul 
Dumitru Popescu

Agenția C.T.K. a transmis textul 
rezumat al Raportului privind activi
tatea partidului și dezvoltarea socie
tății în perioada de după Congresul 
al XlII-lea, prezentat de Gustav 
Husak, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

în prima parte a raportului, Gustav 
Husak s-a referit la tradițiile Parti
dului Comunist din Cehoslovacia și 
a expus punctul de vedere și apre
cierile Comitetului Central al Parti- ’ 
dului Comunist din Cehoslovacia a- 
supra evenimentelor care au avut loc 
în ultimii ani în Cehoslovacia.

în continuare, raportorul s-a re
ferit la problemele economiei și a 
arătat că majoritatea sarcinilor prin
cipale ale celui de-al 4-lea plan cinci
nal au 1'ost realizate, fapt datorită 
căruia Cehoslovacia se situează prin
tre țările fruntașe pe plan mondial 
în ce privește producția industrială 
pe locuitor. Pentru perioada urmă
toare de cinci ani, P.C. din Ceho
slovacia este astfel în măsură să e- 
laboreze strategia creșterii economice 
pe termen lung și să formuleze sar
cini complexe. Problema constă în a 
asigura creșterea producției, în spe
cial pe seama creșterii productivită
ții muncii. Anii ’70 se vor caracteriza 
prin ritmurile rapide ale aplicării 
realizărilor științei și tehnicii în dez
voltarea forțelor de producție. Conți
nutul principal al politicii economice 
a Cehoslovaciei trebuie să fie — se 
arată în raport — creșterea consec
ventă și multilaterală a eficienței 
dezvoltării economiei naționale, pe 
baza folosirii plenare a factorilor in
tensivi de dezvoltare.

Raportul enumeră apoi principalele 
sarcini ale Directivelor celui de-al 
5-lea plan cincinal, printre care în
tărirea continuă a bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului și întărirea re
lațiilor de producție socialiste, creș
terea rolului clasei muncitoare în so
cietate, dezvoltarea caracterului de 
mare producție-marfă al producției 
cooperatiste agricole. Scopul princi
pal al Directivelor — precizează ra
portul — este satisfacerea superioară 
a necesităților și creșterea încrederii 
oamenilor muncii în ziua de imîine, 
pe baza dezvoltării neîntrerupte și a 
ridicării eficienței producției sociale 
îr> con«o»4ai4fc‘. cu medul■ cte îf «tțț, 
socialist. Venitul național urmează să 
crească cu aproximativ 5 la sută pe 
an. Accentul se va pune«pe aspectul 
calitativ al dezvoltării. O prevedere 
importantă a proiectului Directivelor 
— se subliniază in raport — este în
deplinirea unor sarcini cum sînt creș
terea productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de materiale, fo
losirea rațională a investițiilor, spo
rirea substanțială a exportului de 
mașini, îmbinarea creșterii producției 
cu introducerea tehnicii noi și îmbu
nătățirea tuturor indicatorilor finan- 
ciari-economici.

Raportul enunță în continuare un 
program al creșterii nivelului de trai, 
în următorii cinci ani, care prevede, 
între altele, sporirea anuală cu apro
ximativ 5 la sută a veniturilor reale 
ale populației, creșterea salariului 
mediu, menținerea stabilității prețu
rilor, îmbunătățirea sistemului pen
siilor, preocuparea pentru nivelul 
deservirii publice, pentru asistență 
medicală.

Arătindu-se că îndeplinirea obiec
tivelor formulate in domeniul crește
rii nivelului de trai și satisfacerii 
nevoilor sociale reclamă o creștere 
substanțială a volumului producției 
sociale, raportul evidențiază că Di
rectivele prevăd o creștere a volu
mului producției industriale cu 34— 
36 la sută, a volumului lucrărilor de 
construcții cu aproximativ 38 la sută, 
sporirea volumului producției agrico
le cu 14 la sută. Volumul investi
țiilor capitale va atinge, în viitorul 
cincinal, aproximativ 520 miliarde co
roane.

în continuare, raportorul a declarat 
că în programul dezvoltării social-e- 
conomice a Cehoslovaciei, un loc tot 
mai important il va ocupa partici
parea la diviziunea internațională so
cialistă a muncii. Relațiile cu țările 
socialiste nu împiedică dezvoltarea 
relațiilor comerciale și tehnico-știin- 
țifice utile și avantajoase cu țările 
capitaliste, a spus vorbitorul.

Și în agricultură, se spune mai 
departe în raport, partidul se va o- 
rienta în mod consecvent spre inten- 
sivitate, spre industrializarea mai 
departe, spre mobilizarea resurselor 
prin raționalizare și progres tehnico- 
științific.

în raport sînt apoi specificate 
o serie de sarcini în vederea per
fecționării sistemului de condu
cere, între care necesitatea de a pune 
planificarea pe o bază științifică so
lidă. de a consolida rolul planului 
central, de a elabora măsuri efective 
pentru realizarea eficacității expor
tului, de a perfecționa sistemul co
interesării întreprinderilor și a fiecă
rui salariat în parte. „In Cehoslova
cia — se spune mai departe în ra
port — nu au fost încă folosite com
plet posibilitățile actualei etape de 
dezvoltare a socialismului. Trebuie în 
mod consecvent să respectăm legită
țile dezvoltării socialiste a societății, 
să întărim relațiile sociale socialiste, 
și să mergem pe drumul dezvoltării 
societății socialiste dezvoltate".

Subliniind că forța'conducătoare în 
dezvoltarea societății socialiste este 
și va fi clasa muncitoare, în raport 
se afirmă că P.C. din Cehoslovacia 
va depune toate eforturile pentru a 
întări acest rol conducător al clasei 
muncitoare. Este necesar — sublinia
ză raportul — să se întărească pro

cesul legitim de unire a clasei mun
citoare, țărănimii cooperatiste, inte
lectualității socialiste și a altor pă
turi sociale, pe baza ideologiei mar- 
xist-leniniste, pe baza dezvoltării so
cialiste.

în problema națională, raportul 
subliniază că Partidul Comunist din 
Cehoslovacia va dezvolta și mai de
parte relațiile dintre popoarele ceh 
și slovac, pe baza principiului con
strucției federative a statului.

în continuare, raportorul s-a refe
rit la activitatea partidului, a sindi
catelor. organizațiilor de femei și ti
neret. la activitatea din domeniile în- 
vățămîntului, științei, ideologiei, la 
sarcinile ce revin fiecăruia din aces
te domenii.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a subliniat apoi 
necesitatea afirmării crescânde a ro
lului conducător al partidului, ară- 
tînd că cu cît este mai înalt nivelul 
de dezvoltare al societății, cu cît sini 
mai complicate sarcinile politice, eco
nomice și ideologice, cu atît devine 
mai imperioasă necesitatea rolului 
conducător al partidului, cu atît tre
buie să fie mai multilaterală înfăp
tuirea acestui rol. „Pentru ca partidul 
isă poată în deceniul viitor să conducă 
eficient, susținut, dezvoltarea conti
nuă a societății, va trebui să se acor
de mai multă atenție în activitatea 
sa cunoașterii, analizării mai profun
de, cu ajutorul științei marxist-leni- 
niste, a proceselor sociale, să se ge
neralizeze experiența rpaselor și pe 
baza aceasta să se ridice la un nivel 
mai înalt concepția despre activita
tea de conducere. Pentru noi, a spus 
Gustav Husak, este o problemă de 
importantă principială antrenarea la 
înfăptuirea politicii partidului a pă
turilor celor mai largi ale oamenilor 
muncii. întărirea și adîncirea perma
nentă a unității dintre partid și po
por".

în ultima parte a raportului, Gus
tav Husak s-a referit la sarcinile 
partidului în domeniul politicii ex
terne. El a subliniat amploarea tot 
mai mare a relațiilor sovieto-ceho- 
slovace și dezvoltarea lor continuă, 
apoi a spus : „Relațiile noastre de 
colaborare cu R. P. Polonă, R. D. 
Germană, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia, Republica Socialistă România și 
II. P.> Mongolăi’bftzate pe idefttttatea 
intereselor■ și'‘scocurilor socialiste, se 
dezvoltă, de asemenea, cu succes. 
Convorbirile recente dintre reprezen
tanții P.C. din Cehoslovacia și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia de
monstrează că există reale premise 
pentru îmbunătățirea relațiilor reci
proce între R. S. Cehoslovacă și 
R.S.F. Iugoslavia".

în continuare a fost exprimată so
lidaritatea partidului și poporului 
cehoslovac cu lupta poporului viet
namez, a celorlalte popoare din Indo
china, precum și solidaritatea cu Re
publica Cuba și cu R.P.D. Coreeană.

în problemele europene, raportul 
afirmă : „Noi sîntem interesați în 
dezvoltarea pașnică a Europei, în 
crearea sistemului efectiv al securi
tății colective. Noi considerăm că da
torită îndelungatei și constructivei 
inițiative a țărilor socialiste au fost 
create condiții favorabile pentru pre
gătirea multilaterală a conferinței ge
neral-europene în problemele secu
rității și colaborării și pentru convo
carea acesteia fără condiții prealabile. 
Nu încape îndoială că fiecare pas 
pozitiv pe calea consolidării păcii în 
Europa are o mare importanță pen
tru întreaga lume". Apreciind însem
nătatea tratatului dintre U.R.S.S. și 
R.F.G. și a aceluia dintre R. P. Po
lonă și R.F.G., raportul exprimă re
gretul că Bundestagul nu a ratificat 
încă aceste documente. Una dintre 
problemele rămase încă deschise o 
constituie problema relațiilor dintre 
Cehoslovacia și R.F.G., apreciindu-se 
că principala piedică o constituie ac
tuala poziție a R.F.G. în privința 
acordului de la Miinchen.

„La congresul nostru vrem să sub
liniem din nou intenția fermă de a 
dezvolta în spiritul politicii leniniste 
a coexistenței pașnice relațiile poli
tice, economice și culturale cu toate 
țările capitaliste, cu condiția ca gu
vernele lor să respecte voința po
porului nostru muncitor de a trăi și 
de a munci în societatea socialistă", 
se afirmă în partea de încheiere a 
raportului prezentat de primul-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia.

PRAGA 26 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Praga își continuă lucrările cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Miercuri dimineața, Lubomir Stro- 
ugal, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele guvernului fe
deral al R.S. Cehoslovace, a prezen
tat raportul asupra proiectului de di
rective privind politica economică a 
partidului in perioada 1971—1975.

Proiectul definește direcțiile princi
pale și proporțiile fundamentale ale 
dezvoltării economice. în proiect se 
arată că venitul național a sporit din 
1948 de aproape patru ori ; produc
ția industrială a crescut în compa
rație cu anul 1937 de șapte ori ; pro
ductivitatea muncii în agricultură a 
crescut de aproape 3,5 ori în com
parație cu perioada antebelică.

Principalele fonduri de investiții, 
se arată în proiect, vor fi concentrate 
spre creșterea accelerată a ramuri
lor in dezvoltare, îndeosebi extrac

Stimați tovarăși,
Delegația noastră are plăcuta în

sărcinare de a transmite Congresului 
dumneavoastră mesajul de salut to
vărășesc și cele mai bune urări ale 
Comitetului Central al P.C.R., pre
cum și expresia sentimentelor de 
caldă frăție internaționalistă ce 
animă poporul român față de po
poarele Cehoslovaciei.

Prietenia popoarelor noastre are 
puternice rădăcini în istorie, mani
festate prin simpatia și întrajutora
rea în lupta pentru idealurile liber
tății, afirmarea ființei naționale și 
progres social. Legături strînse s-au 
dezvoltat între mișcările muncito
rești, între militanții socialiști și, în 
mod deosebit, între comuniștii din 
cele două țări, solidaritatea și spriji
nul reciproc pe care și l-au acordat 
partidele noastre comuniste în pe
rioada grea a asupririi burgheze re- 
prezentînd o expresie strălucită a 
forței internaționalismului proletar. 
Prietenia româno-cehoslovacă a fost 
pecetluită în timpul celui de-al doi
lea război mondial prin lupta dusă 
de Armata Română și detașamente
le de partizani cehii și slovaci — a- 
lături de glorioasa Armată Sovietică, 
care a purtat pe umerii ei greul 
marilor bătălii antifasciste — pentru 
alungarea cotropitorilor hitlertști ; 
peste 60 000 de ostași români au dat 
jertfe de sînge în luptele pentru 
eliberarea pămîntului Cehoslovaciei. 
In anii construcției socialiste, cola
borarea dintre partidele și popoarele 
noastre s-a ridicat pe un plan supe
rior, raporturile de solidaritate tra
dițională găsindu-și în noile condiții 
concretizarea în însăși politica de 
stat a celor două țări. Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Ceho
slovacia situează relațiile noastre pe 
bazele trainice ale principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, ale respectării suve
ranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești.

în țara noastră sînt bine cunoscute 
bogatele tradiții revoluționare ale 
Partidului Comunist din Cehoslova- 
oia, lupta eroică, îndelungată a co
muniștilor jțehi? -Și slovaci în slujba, 
poporului, a cauzei socialismului. , 
Prin victoria instaurării socialismu
lui, poporul cehoslovac a inaugurat o 
epocă istorică nouă, a lichidat plăgile 
exploatării și asupririi, a devenit 
stăpîn pe avuțiile naționale, pe roa
dele muncii sale. In succesele con
strucției socialiste. în faptul că 
Cehoslovacia se situează printre ță
rile cu o economie avansată se ma
terializează talentul, hărnicia și com
petența clasei muncitoare, forța de 
creație a popoarelor ceh și slovac. 
Congresul dv. înfățișează un tablou 
amplu de realizări, deschizînd tot
odată Cehoslovaciei noi și însufleți- 
toare perspective de progres, punind 
în fața poporului un program de con
strucție economică, științifică și teh
nică, a cărui înfăptuire va ridica țara 
dv. pe o treaptă superioară de ci
vilizație materială. Ne exprimăm 
convingerea că partidul, comuniștii 
cehi și slovaci vor asigura înfăptuirea 
cu succes a marilor obiective de vii
tor, mersul continuu înainte al so
cietății socialiste, bunăstarea și feri
cirea întregului popor.

Tovarăși,
Cu puține zile înainte, poporul ro

mân a sărbătorit semicentenarul 
partidului comunist, care de-a lun
gul întregii sale existențe a avut 
drept > stea călăuzitoare slujirea ne
condiționată a intereselor poporului, 
eliberarea lui socială și națională, 
înfăptuirea idealurilor socialismu
lui pe pămintul României. 
Aniversarea jubiliară a prilejuit o 
amplă analiză atît a succeselor ob
ținute în construcția societății soci
aliste. a rezultatelor cincinalului 
1966-1970 — perioada unor înfăptu
iri fără precedent în istoria țării — 
cît și a lipsurilor și neajunsurilor 
care mai dăinuie îfi munca noastră, 
a pus în evidență imperativele poli
tice și social-economice ale făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. In concordanță cu hotărîrile 
Congresului al X-lea, partidul orien
tează eforturile generale spre dez
voltarea în continuare, în ritm 

Ședința din 26 mai
ția de combustibil și producția de 
materiale de construcții, realizarea 
marilor programe de construcții ca
pitale etc. Totodată se pune accentul 
pe găsirea mijloacelor de folosire cît 
mai bună a resurselor naționale de 
energie, cu precădere pentru dezvol
tarea producției chimice, precum și 
pe sporirea eficienței producției. în 
acest sens, proiectul de directive pre
vede ca, în următorii cinci ani, 95 
la sută din creșterea venitului na
țional să se realizeze pe seama ri
dicării productivității muncii. în a- 
gricultură, principala sarcină este de 
a satisface necesitățile crescînde ale 
consumului la principalele produse 
alimentare din producția națională.

Concepția dezvoltării economiei in 
perioada 1971—1975, se subliniază în 
proiect, presupune o modificare com
plexă, în primul, rînd calitativă, a 
conținutului intern al dezvoltării eco
nomice, astfel îneît să fie trainic asi
gurată creșterea nivelului de trai și 
să se creeze condițiile pentru dez

înalt, a forțelor de ,producție în ve
derea ridicării României la nivelul 
țărilor avansate economic, introdu
cerea științei și tehnicii înaintate în 
toate sferele activității, perfecționa
rea într-un proces neîntrerupt a me
canismelor de conducere a economi
ei. Partidul și guvernul nostru acor
dă, de asemenea, o atenție primordi
ală îmbunătățirii continue a organi
zării și conducerii societății, adînci- 
rii democrației socialiste, asigurind 
participarea largă a oamenilor mun
cii — prin dezbateri și consultări 
populare, contacte și dialog perma
nent între partid și popor, prin insti- 
tuționalizarea formelor de exprima
re a opiniei obștești — la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici interne 
și externe a statului. Dăm o mare 
importanță, de asemenea, îmbunătă
țirii repartiției sociale. înfăptuirii 
consecvente a principiilor de echita
te socialistă. întregul ansamblu al 
programului pe eare-1 realizăm are 
drept rezultat și tel suprem ridica
rea nivelului de trai material și cul
tural al poporului, asigurarea condi
țiilor de liberă manifestare și depli
nă înflorire a personalității umane.

Partidul Comunist Român condu
ce opera de edificare a socialismului 
în strînsă colaborare cu toate țările 
socialiste. Membră a C.A.E.R. și a 
Tratatului de la Varșovia, România 
socialistă acționează neabătut pen
tru întărirea relațiilor de prietenie, 
cooperare și alianță frățească cu 
toate țările socialiste. considerin'! 
că amplificarea acestei colaborări 
corespunde intereselor fiecărui po
por, contribuie la înflorirea tu
turor națiunilor egale In drepturi 
și suverane și, prin aceasta, la în
tărirea întregului sistem mondial so
cialist. Avînd convingerea profundă 
că orînduirea socială si țelurile fi
nale comune sînt factori obiectivi, 
fundamentali, ai unității și solidari
tății. Partidul Comunist Român a- 
preciază că deosebirile de vederi, 
modul diferit de soluționare a pro
blemelor concrete ale construcției so
cialiste sau de interpretare a unor 
fenomene ale vieții internaționale 
nu trebuie să afecteze relațiile din
tre țările socialiste, dintre partidele 
comuniste, nu trebuie să diminueze 
încrederea reciprocă si unitatea lor 
internaționalistă. ‘

România consacră eforturi neobo
site cauzei păcii, promovării destin
derii, a relațiilor de coexistență paș
nică între pțațe,. făjă deosebire de 
orî»iduirfi„soeiiiI«<”Q.1htentie de prijjfo t 
ordin .acordă ,țara, noastră securită
ții " europene, creării pe continent â 
unei atmosfere politice care să ex
cludă folosirea forței sau amenința
rea cu forța, normalizării și multi
plicării relațiilor dintre toate state
le, bineînțeles, inclusiv cu Republica 
Democrată Germană, trecerii neîntîr- 
ziate la ținerea de reuniuni pregă
titoare cu participarea tuturor state
lor interesate, în vederea organizării , 
conferinței general-europene, fără 
condiții prealabile. Ținindu-se seama 
de necesitatea lichidării integrale a 
reziduurilor celui de-al doilea război 
mondial, este firesc să se considere 
că dictatul de la Miinchen a fost 
nelegal, deci nul încă de la în
ceput. România militează cu fer
mitate pentru încetarea agresiunii 
Statelor Unite ale Americii împotri
va eroicului popor vietnamez, pentru 
soluționarea conflictului din Orien
tul Mijlociu, corespunzător rezoluției 
din 1967 a Consiliului de Securitate, 
pentru lichidarea tuturor focarelor 
de război, pentru rezolvarea prin 
tratative a tuturor problemelor spi
noase care alimentează încordarea 
internațională, împotriva planurilor 
agresive ale imperialismului, a po
liticii sale de dictat, amestec și do
minație, pentru respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a fi stă- 
pînul propriilor destine.

Permiteți-mi ca în încheiere să 
urez încă o dată, din toată inima, 
deplin succes lucrărilor Congresului 
dumneavoastră, succes partidului co
munist, popoarelor ceh și slovac in 
măreața operă de construire a socie
tății socialiste — societatea dreptății 
și bunăstării oamenilor muncii, treap
ta superioară a civilizației umane, hi 
munca pentru înflorirea patriei !

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă, 
dintre popoarele român și cehoslo
vac ; trăiască unitatea țărilor socia
liste și a mișcării comuniste interna
ționale, unitatea întregului front an- 
tiimperialist !

voltarea economică a R. S. Ceho
slovace după 1975.

In cadrul discuțiilor pe marginea 
raportului de activitate al Comitetu
lui Central și a celui al Comisiei Cen
trale de Control și Revizie, a Pro
iectului de Directive au luat cuvîn
tul numeroși delegați care s-au ocu
pat de problemele dezvoltării econo
miei, științei și culturii. Vorbitorii 
au relevat importanța proiectului de 
directive pentru dezvoltarea pe rpai 
departe a construcției socialiste în 
Cehoslovacia.

Congresul a fost salutat de condu
cătorii unor delegații ale partidelor 
frățești.^

In numele Partidului Comunist Ro
mân, a luat cuvîntul tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului ' Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației ro
mâne.

Lucrările congresului continuă.



VIETNAMUL DE SUD VIGUROASĂ CONDAMNARE 
A COLONIALISMULUI Șl RASISMULUI

Cuvintarea lui U Thant cu prilejul „Zilei eliberării Africii"

SUB TIRUL 
PATRIOTILOR

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Unități ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud au bom
bardat instalațiile deținute de 
trupele americano-saigoneze la 
Nha Trang și la Chu I.oi, in a- 
propierea fostei capitale impe
riale, Hue.

Agențiile de presă relatează, tot
odată, că lupte violente între detașa
mente ale forțelor patriotice și uni
tăți militare .inamice au avut loc în 
ultimele 24 de ore în provinciile 
Quang Tri și Quang Tin, precum și 
în valea A Shau.

într-un comunicat transmis de a- 
genția Eliberarea se menționează că 
în perioada 1 decembrie 1970 — 10 
aprilie 1971 unitățile militare ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au 
țcos din luptă peste 7 500 de soldați 
și ofițeri americani și saigonezi în 
cadrul acțiunilor declanșate în pro
vincia Uminh, la sud-vest de Saigon.

S.U.A. Cereri pentru retra
gerea tuturor trupelor ame

ricane din Vietnam

WASHINGTON. — Robert McClory, 
membru al Camerei Reprezentanților 
din partea statului Illinois, a cerut 
retragerea tuturor trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud pînă la 
30 noiembrie anul curent. El a pro
pus în Camera Reprezentanților un 
program care recomandă intre altele, 
o încetare completă a focului pînă 
la 15 august. McClory a declarat că, 
după părerea sa, un asemenea pro
gram corespunde declarațiilor pre
ședintelui privind intențiile de a se 
pune capăt războiului.

CAIRO * 20

CAIRO 26 (Agerpres). — La Pa
latul Kubbeh din Cairo au început 
miercuri convorbirile dintre Anwar 
Sadat, președintele Republicii Arabe 
Unite și președinte al Uniunii Socia
liste Arabe, și Nikolai Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. După 
< um precizează agenția TASS, s-a 
făcut un schimb de păreri in pro
bleme ale dezvoltării și întăririi 
prieteniei și colaborării dintre R.A.U. 
și U.R.S.S., precum și in probleme 
internaționale actuale, în primul rînd 
referitoare la situația din Orientul 
Apropiat.

La Cairo a avut loc o întîlnire între 
Mahmud Riad, ministrul afacerilor 
externe al R.A.U., și Andrei Gromîko,

KHARTUM 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul cu ocazia Zilei naționale a 
Sudanului, președintele Consiliului 
Comandamentului revoluției sudane
ze, Gaafar el Numeiry, a anunțat 
crearea partidului Uniunea Socialistă 
Sudaneză. El a menționat că urmează 
să fie format un comitet alcătuit din
20 de membri și prezidat de șeful sta
tului pentru a pregăti, pînă la sfîrși- 
tul acestui an, prima reuniune a Con
gresului național al partidului.

Abordînd o serie de probleme in
terne, Gaafar el Numeiry a lansat un 
apel pentru unitatea națională. El a 
afirmat că vor fi luate măsuri pen
tru a se asigura o dezvoltare cores
punzătoare a regiunilor sudice ale ță
rii și a menționat că acestea vor be
neficia, în aceeași măsură ca și ce
lelalte provincii ale Sudanului, de

Afganistanul, țara munților și 
a deșerturilor. sărbătorește astăzi 
Împlinirea a 52 de ani de la pro
clamarea independentei. Această 
aniversare găsește poporul afgan 
in plin efort de transformare a 
vechilor structuri, de dezvoltare 
a economiei naționale. Dacă in 
urmă cu două decenii pămintul 
afgan era străbătut doar de dru
mul i de caravane și se afla in
tr-o izolare aproape completă 
față de lumea exterioară, în pre
zent el a devenit un adevărat 
punct de legătură între regiunile 
Asiei de sud. O lungă șosea as
faltată (Herat-D.ielalabad) stră
bate Afganistanul de la un capăt 
la altul ; munții Hindukuși, care 
despart țara in două, au fost stră
punși prin construirea unui drum 
la o înălțime de peste 3 000 m. 
Schimbări importante s-au pro-

Convorbiri N. Podgornîi—A. Sadat

khartum Crearea Partidului
Uniunea Socialistă Sudaneză

Sărbătoarea națională 
a Afganistanului

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Intr-o cuvintare rostită cu 
prilejul celei de-a 8-a aniversări a 
„Zilei eliberării Africii'*, secretarul 
general al O.N.U.. U Thant, a cerut 
țărilor care întrețin relații cu Repu
blica Sud-Africană și Portugalia să 
sisteze ajutorul militar și economic 
furnizat Pretoriei și Lisabonei, pen
tru a permite eliberarea popoarelor 
africane și înlăturarea rămășițelor 
coloniale de pe continent. „Organi
zația Națiunilor Unite a recunoscut 
necesitatea aplicării unor măsuri ur
gente și universale care să înfrîngă 
rezistența încăpățînată a regimurilor 
rasiste și coloniale prin suprimarea 
oricărui ajutor militar și economic

helsinki Conferința

Internaționalei socialiste5

HELSINKI 26 (Agerpres). — în ca
drul conferinței Internaționalei so
cialiste de la Helsinki a luat cuvîn- 
tul cancelarul Willy Brandt, preșe
dinte al Partidului social-democrat 
din R.F.G., care s-a ocupat pe larg 
de politica țării sale în problemele 
europene. Vorbitorul a exprimat in
teresul guvernului său „pentru o con
ferință a securității .și cooperării în 
Europa'*, subliniind că aceasta ar 
trebui să abordeze „problemele spe
cifice ale securității pe calea unei 
reduceri a armamentelor**. Arătînd 
că o asemenea conferință ar putea 
permite discuții rodnice în proble
mele cooperării economice, tehnolo
gice și științifice, Brandt a spus că 
„sarcina politică a unei conferințe 
europene va trebui, de asemenea, să 
includă, fără îndoială, problema re
nunțării la forță și a unei largi coo
perări pentru binele comun**. „Țările 
participante, a adăugat el, vor tre
bui să aibă posibilitatea să discute în 
amănunțime aceste probleme, din 
punctul lor propriu de vedere**. După 
ce a apreciat in mod pozitiv trata
tele încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
și Polonia și a exprimat speranța că 
vor putea fi normalizate și relațiile 
dintre R.F.G. și Cehoslovacia, Brandt 
a afirmat că guvernul său va con

ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. Au fost abordate probleme 
care constituie obiectul convorbirilor 
sovieto-egiptene ce se desfășoară în 
prezent in capitala R.A.U., transmite 
agenția T.A.S.S.

★
Un comitet pregătitor, compus din 

80 de membri, a fost format în ve
derea întocmirii Constituției perma
nente a Egiptului — anunță agenția 
MEN. Comitetul, care este condus de 
către președintele Adunării Poporu
lui, Hafez Badawi, va putea apela la 
ajutorul tuturor experților constitu
ționali sau profesorilor universitari 
pentru a elabora o constituție care să 
reflecte aspirațiile țării, menționează 
agenția egipteană.

proiecte privind realizarea unor o- 
biective economice.

Referindu-se la politica externă a 
țării sale, Gaafar el Numeiry a afir
mat că Sudanul nu va interveni în 
problemele interne ale statelor afri
cane vecine și că respectă relațiile de 
prietenie și bună vecinătate cu Ugan
da și Etiopia.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, Numeiry a menționat 
că Sudanul sprijină eforturile depu
se de Republica Arabă Unită pentru 
soluționarea pașnică și echitabilă a 
conflictului din zonă. El a subliniat 
că nu trebuie admisă nici o concesie 
în privința eliberării tuturor terito
riilor arabe ocupate de către trupele 
israeliene. precum și în ceea ce pri
vește drepturile poporului palestinean.

dus și în structura economiei. în 
ultimii ani s-au construit nu
meroase întreprinderi industriale, 
hidrocentrale, școli ; a fost ex
tinsă rețeaua de irigații. Kabu
lul, capitala țării, s-a îmbogățit 
cu numeroase construcții noi. 
moderne, triplîndu-și totodată 
numărul populației.

între România și Afganistan 
s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare, care cunosc 
o continuă dezvoltare. Poporul 
român urmărește cu multă sim
patie și interes progresele obți
nute de poporul afgan în dezvol
tarea economică și socială a pa
triei sale. Cu prilejul Zilei inde
pendenței Afganistanului, po
porul nostru transmite poporului 
afgan cordiale felicitări, urări de 
prosperitate și pace. 
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acordat guvernelor acestor țări**, 
a spus U Thant.

Referindu-se la teritoriile aflate 
sub dominație colonială, printre care 
a amintit Angola, Namibia. Mozam- 
bic și așa-zisa Guinee Portugheză, 
secretarul general al O.N.U. a reafir
mat „dreptul popoarelor din aceste 
teritorii de a-și hotărî propria lor 
soartă în conformitate cu principiile 
Cartei O.N.U.**. El a calificat situația 
din Republica Sud-Africană ca fiind 
„gravă** și a condamnat guvernele 
acelor state care în ultima vreme li
vrează armament acestei țări, încâl
cind embargoul hotărît de către Con
siliul de Securitate al Organizației.

tinua diaiogui cu guvernul R. D. 
Germane.

Alva Myrdal, membră a delegației 
suedeze, reprezentanta Suediei Ia 
tratativele de dezarmare de la Ge
neva, s-a ocupat, în intervenția ei, 
de problemele dezarmării. Ea a cali
ficat cursa înarmărilor drept „o 
competiție irațională**, pronunțîn- 
du-se în favoarea adoptării de mă
suri care să ducă la o dezarmare 
generală și totală.

în intervenția sa, Carlos Morales, 
președintele Partidului radical chi
lian, care reprezintă la conferința de 
la Helsinki pe președintele Republi
cii Chile, Salvador Allende, a tre
cut în revistă situația existentă pe 
continentul latino-american. „Ame
rica Latină, a spus el, este un cazan 
care va exploda mai devreme sau 
mai tirziu sub presiunea maselor, 
dacă actualele structuri nu vor fi 
schimbate*'. „Țările noastre, a conti
nuat Morales, aparțin unei lumi a 
subdezvoltării, din care nu ne vom 
putea elibera pînă cînd nu vor fi 
distruse legăturile noastre cu siste
mul capitalist**.

Ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, Vaino Leskinen, s-a pro
nunțat în favoarea admiterii în
O.N.U. a celor două state germane 
încă în cursul acestui an.

ALDO MORO:

„R. P. CHINEZA TREBUIE 
SA-SI OCUPE LOCUL

DE DREPT LA O.N.U."
ROMA 26 (Agerpres). — Re

ferindu-se la rolul ce-i revine 
R. P. Chineze pe arena internațio
nală. șeful diplomației italiene, Aldo 
More, a declarat la o conferință de 
presă : „Recunoscind R. P. Chineză, 
Italia întreține relații diplomatice nu
mai cu guvernul de la Pekin și se 
comportă în consecință în cadrul di
feritelor organisme internaționale. 
Italia, a spus Aldo Moro, consideră 
că Republica Populară Chineză tre
buie să-și ocupe locul de drept in 
cadrul Organizației Națiunilor Unite**.

A-La încheierea vizitei în Italia a 
ministrului afacerilor externe al Ira
nului, Ardeshir Zahedi, a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
subliniază „interesul celor două țări 
pentru o soluționare pozitivă a si
tuației din Orientul Apropiat, pe 
baza hotăririlor Consiliului de Secu
ritate**. în comunicat se exprimă, de 
asemenea, speranța în redeschiderea 
Canalului de Suez, „ca prim pas spre 
o soluție globală** a conflictului a- 
rabo-israelian.

agențiile de presă transmit:
La al IX-Iea Congres al 

Uniunii Tineretului Liber 
German, care se desfășoară la 
Berlin, conducătorul delegației C.C. 
al U.T.C.. Ioan A. Popescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., a transmis Con
gresului salutul frățesc al tineretului 
din Republica Socialistă România. El 
a vorbit despre eforturile și succesele 
tinerei generații din România în con
struirea socialismului, despre princi
piile politicii externe a P.C.R., pre
cum și despre bunele relații și priete
nia dintre organizațiile de tineret din 
Republica Socialistă România și R. D. 
Germană.

In Franța a fost organi
zată „o zi de acțiune națio
nală” Ia 26 mai ■in sprijinul unor 
revendicări economice și sociale, 
la chemarea Confederației Generale 
a Muncii (C.G.T.) și a Confederației 
Franceze Democratice a Muncii 
(C.F.D.T.). Datorită grevei perso
nalului tehnic de la agenția France 
Presse, presa nu va primi știri și, ca 
atare, joi nu va apărea nici un ziar.

0 reuniune a reprezen
tanților organizațiilor de 
tineret R-F.G., Franța, Belgia, 
Luxemburg, Danemarca, Austria și 
alte țări a avut loc în orașul vest- 
german Manheim. Participanții au

GEORGES MARCHAIS DESPRE

NECESITATEA CONTINUĂRII DIALOGULUI
DINTRE COMUNIȘTII

SI SOCIALIȘTII FRANCEZI
PARIS 26 — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
In cadrul unei întîlniri avute cu 
membrii Asociației presei parlamen
tare, secretarul general adjunct al
P.C.F., Georges Marchais, a evocat 
raporturile dintre Partidul Comunist 
Francez și Partidul Socialist înain
tea întrunirii Congresului de unifi
care socialistă ce se va desfășura în
tre 11 și 13 iunie a.c. „Ceea ce con
testăm noi, a spus G. Marchais. este 
ideea potrivit căreia trebuie să aș
teptăm realizarea unei înțelegeri pînă 
ce partidul socialist va reprezenta o 
forță echivalentă cu partidul comu
nist. Nu se pune problema raportu

SALVADOR ALLENDE: Promovarea
relațiilor cu toate țările lumii

- preocupare centrală a guvernului chilian
SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager

pres). — Președintele Salvador 
Allende a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că preocuparea 
principală a guvernului Unității 
Populare în domeniul politicii exter
ne o constituie promovarea de re
lații pașnice cu toate țările lumii. 
Răspunzînd unei întrebări privind 
cursa înarmărilor în emisfera occi
dentală, președintele chilian a cri
ticat hotărîrea guvernului american 
prin care se autorizează ridicarea 
plafonului vînzărilor de arme către 
țările latino-americane de la 75 mi
lioane la 150 milioane dolari. „A- 
ceastă hotărîre, a subliniat Allende, 
va reprezenta un factor deosebit de 
negativ. Refuzăm să gîndim că po
poarele latino-americane pot avea 
divergențe care să conducă la fo
losirea acestor arme, deoarece ele 
au o moștenire comună și un des
tin comun**. în ce privește forțele 
armate chiliene, a declarat Allende, 
ele vor fi înzestrate astfel îneît să 
fie capabile să apere suveranitatea, 
independența ,și demnitatea naționa
lă a poporului și a țării. El a dat a- 
sigurări că forțele armate urmează 
tradiția respectării absolute a consti
tuției și că guvernul este hotărit să

Expoziția 
„INT0RGMAȘ-71“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Co
respondență de la Silviu Podină : La 
26 mai s-a deschis la Moscova, în 
parcul Sokolniki, expoziția interna
țională de tehnică modernă pentru 
unitățile comerciale și de alimentație 
publică — „INTORGMAȘ-71**. la care 
participă peste 600 de întreprinderi, 
organizații și firme din 22 de țări. 
Pavilionul nr. 11 găzduiește expoziția 
organizată de Camera de Comerț a 
României. Expoziția a fost inaugu
rată de M. A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului ' de Miniștri, al
U. R.S.S.

După deschidere, pavilionul Româ
niei a fost vizitat de M. A. Leseciko.
V. N. Doonin, ministrul construcției 
de mașini pentru industria ușoară și 
alimentară și de aparate casnice al 
U.R.S.S.. B A. Borisov, președintele 
Camerei de Comerț a U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale sovietice. La 
intrarea în Pavilionul românesc, oas
peții au fost întîmpinați de Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului interior 
al României, Teodor Marinescu, am
basadorul României ta Moscova, și 
Valeriu Bărbulescu, consilier econo
mic al ambasadei române.

examinat probleme privind rolul miș
cărilor de tineret în lupta pentru 
pace și securitate în Europa, situa
ția economică a tineretului, precum și 
alte probleme.

Aproximativ 80 000 de 
învățători belgieni partici
pă la acțiunea grevistă 
care se desfășoară în aceste zile în 
Belgia, ca urmare a apelului lansat 
de sindicatul socialist C.G.S.P. (Cen
trala Generală a Serviciilor Publi
ce) și de alte două centrale sindicale.

ATENA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Cimpeanu, trans
mite : Cu prilejul unei vizite la 
Atena, profesorul român Con
stantin Giurăscu a ținut o con
ferință pe tema : „Eteria și ro
mânii". La conferință a parti
cipat un numeros auditoriu, al
cătuit din membri ai academiei 
ateniene, cadre universitare, zia
riști, studenți.

Convorbiri economice 
polono-spaniole. Ryszard K->‘- 
ski, adjunct al ministrului comerțului 
exterior al Poloniei, l-a primit pe 
Oblez Piquera, director la Ministerul 
de Externe al Spaniei, conducătorul 
delegației comerciale spaniole, afla
te în vizită 1a Varșovia. Au fost e- 
xaminate probleme actuale ale rela
țiilor comerciale dintre cele două țări, 
relatează agenția P.A.P. 

lui de forțe. Noi nu vrem să domi
năm stingă necomunistă, noi vrem 
înțelegere clară și loială, care să 
prevadă drepturi și îndatoriri ega
le pentru toți partenerii. Problema 
esențială, a continuat vorbitorul, este 
acum de a ști dacă partidul socialist 
se va decide să pornească în mod 
hotărît, împreună cu noi, în lupta 
pentru o transformare adîncă a ță
rii, pentru un regim democratic nou, 
pentru socialism. Dacă el va răs
punde în mod pozitiv la această în
trebare, noi considerăm că o conti
nuare a discuțiilor dintre cele două 
părți va permite o soluționare a di
vergențelor ce subzistă între noi“.

le integreze din ce în ce mai mult 
în procesul de dezvoltare a țării.

Răspunzind unei alte întrebări, pre
ședintele Salvador Allende a decla
rat că „în Chile nu există deținuți 
politici**. -

HAVANA Sosirea 

unei delegații 
a Partidului Socialist 

din Chile
HAVANA 26 (Agerpres). — O de

legație a Partidului Socialist din 
Chile, condusă de Carlos Altamirano, 
secretar general al C.C. al partidu
lui, a sosit la Havana. Pe aeroportul 
Jose Marti din capitala Cubei, de
legația a fost întîmpinată de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, de alți conducători de 
partid și de stat cubanezi.

VIZITA LA MOSCOVA
A MINISTRULUI RELAȚIILOR

EXTERNE CHILIAN
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Mi

nistrul relațiilor externe al Republicii 
Chile, Clodomiro Almeyda, care se 
află 1a Moscova într-o vizită oficială, 
a avut miercuri convorbiri cu Vasili 
Kuznețov, care îndeplinește funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
U.R.S.S., în absența lui Andrei Gro
mîko, aflat la Cairo. Agenția TASS 
menționează că au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
sovieto-chiliene și alte chestiuni de 
interes comun.

în aceeași zi, ministrul chilian și 
Nikolai Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., au exami
nat dezvoltarea legăturilor comercia
le și economice dintre cele două țări. 
Almeyda și-a exprimat satisfacția 
pentru desfășurarea convorbirilor chi- 
liano-sovietice, menționînd că, după 
părerea sa, ele pot întări considera
bil legăturile comerciale ale celor 
două țări și pot contribui ta dezvol
tarea cooperării în numeroase do
menii.

Cu privire la reglemen
tarea problemei kurzilor 
din Irak, *n nordld Irakului a 
avut loc o întîlnire între reprezen
tanți ai Comitetului mixt însărcinat 
cu aplicarea acordurilor pentru solu
ționarea problemei kurzilor și pre
ședintele Partidului democrat kurd, 
Mustafa Al Barzani, anunță agenția 
irakiană de presă. în cadrul întîl- 
nirii au fost abordate probleme pri
vind transpunerea țn viață a acordu
rilor de la 11 martie 1970, care au pus 
bazele reglementării problemei kurzi
lor din Irak.

Membrii Biroului Execu
tiv al Partidului Social-De
mocrat *de SLivernămînt) din Re
publica Malgașă și-au prezentat de
misia colectivă președintelui țării, 
Philibert Tsiranana, care este, de a- 
semenea, conducătorul partidului — 
informează agenția France Presse. 
Președintele Tsirănana a declarat că 
se va folosi de actuala împrejurare 
„pentru a îndrepta anumite erori**.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.F. a Germaniei, 
Walter Scheel, a sosit marți în Elve
ția într-o vizită oficială de o zi; El 
va avea întrevederi cu șeful diploma
ției elvețiene, Pierre Graber, asupra 
unor probleme referitoare 1a eventua-

A

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
româno-cubaneze de colaborare
economică și tehnico-științifică

HAVANA 26. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : La 
Havana s-au încheiat lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-cubaneze de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Desfă
șurate într-un spirit prietenesc, de 
înțelegere reciprocă, lucrările Comi
siei au marcat un nou pas în direcția 
dezvoltării multilaterale a schimbu
rilor economice, a colaborării și coo
perării tehnico-științifice dintre 
România și Cuba.

Ca urmare a înțelegerilor realizate 
în cursul tratativelor, luni seara a 
fost semnat protocolul celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte ro
mâno-cubaneze. Documentul prevede 
dezvoltarea cooperării intre cele două 
țări în domeniul metalurgiei neferoa
se, precum și în alte domenii impor
tante ale economiei — construcția de 
mașini, industria chimică, mijloa
cele de transport auto și feroviare, 
industria alimentară, zootehnie etc. 
Protocolul a fost semnat din partea 
română de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iar din partea cubaneză de Carlos 
Rafael Rodriguez, președintele Co
misiei naționale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

A fost semnat, de asemenea, proto
colul cu privire 1a colaborarea teh
nico-științifică în domeniile minier, 
al industriei chimice, agriculturii. în 
protocol se prevede stabilirea de 
legături între institutele de cercetări 
departamentale similare din cele 
două țări. Protocolul a fost semnat 
de Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, și de Augustin Na- 
varrete, vice-ministru al industriei 
minelor.

La semnarea documentelor au fost 
prezenți Guillermo Garcia, membru

Protocol privind livrările reciproce suplimentare 

de mărfuri intre România si R.P.D. Coreeană
V

PHENIAN 26 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor, purtate într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, intre delegația comercială 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de! I6n Stoiah, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și delegația 
comercială a R.P.D. Coreene, condu
să de Pak Ghi En, adjunct al mini
strului comerțului exterior, la Phe

0 delegație 
de specialiști români 

a vizitat centre 
nucleare din U.R.S.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — O de
legație de specialiști a Comitetului 
de Stat pentru energia nucleară din 
România, condusă de prof. Ioan Ursu, 
președintele comitetului, a vizitat, in 
perioada 17—26 mai, la invitația pre
ședintelui Comitetului de Stat pen
tru folosirea energiei atomice al 
U.R.S.S., A. M. Petrosianț, o serie de 
centre nucleare din Uniunea Sovieti
că și a avut convorbiri prietenești cu 
A. M. Petrosianț și cu membri ai 
conducerii comitetului.

la lărgire a Pieței comune, precum și 
în legătură cu alte probleme interna
ționale.

La Zagreb, u Muzeul revolu
ției popoarelor din Croația, s-a des
chis miercuri expoziția „A 50-a ani
versare a P.C.R.**, prezentată anterior 
timp de patru săptămînii în capitala 
R. S. F. Iugoslavia. La festivitatea 
de deschidere au luat parte Iosip 
Vrhovec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Croația, Mk’ko Bilici, secretar 
pentru informații al Vecei Executive 
a Croației, alți reprezentanți ai Uniu
nii Comuniștilor și ai Vecei Execu
tive Republicane. Cu acest prilej au 
luat cuvintul Bojo Novak, membru 
al C.C. a'l Uniunii Comuniștilor din 
Croația, președintele Comisiei pentru 
relații externe a C.C., și ambasado
rul României in Iugoslavia, Vasile 
Șaindru.

bruxelles Declarațiile președintelui Pompidou
BRUXELLES 26 (Agerpres). — 

Președintele Franței, Georges Pom
pidou, și-a încheiat miercuri vizita 
oficială de trei zile întreprinsă in 
Belgia. înainte de a părăsi Bru- 
xelles-ul, Pompidou a ținut o confe
rință de presă, în care a abordat o se
rie de probleme internaționale. în le
gătură cu noua fază a crizei monetare 
declanșată recent în lumea occiden
tală, el a declarat că nu mai pot fi 
acceptate sistemul monetar interoc- 
cidental actual și dolarul american 
ca monedă internațională de schimb. 
„Noi nu mai putem’ menține un 
standard monetar care își pierde din 
valoare în mod constant, din cauza 
politicii interne a Statelor Unite**, a 
spus Pompidou. în strînsă legătură 

al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, Râul Roa, membru al C.C., 
ministrul afacerilor externe, Pedro 
Miret, membru al C.C., ministrul in
dustriei minelor, combustibilului și 
metalurgiei, Jesus Montane, membru 
al C.C., ministrul telecomunicațiilor. 
Au fost prezenți, de asemenea, mem
brii delegațiilor guvernamentale ale 
celor două țări și Vasile Mușat, amba
sadorul României la Havana. Dă. . 
semnare, tovarășii Gheorghe Rădu- ' 
lescu și Carlos Rafael Rodriguez au 
exprimat satisfacția pentru rezultate
le obținute în cadrul lucrărilor celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-cubaneze de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, apre- 
ciindu-le ca un pas important în dez
voltarea relațiilor prietenești între 
cele două țări.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
avut o întrevedere cu Râul Roa, mi
nistrul afacerilor externe al Cubei. 
Au fost abordate probleme privind 
relațiile dintre România și Cuba, pre
cum și unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

De asemenea, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a avut o întrevedere cu 
Marcello Fernândez Font, ministrul 
comerțului exterior, cu care a trecut . 
în revistă problemele relațiilor eco
nomice bilaterale, precum și perspec
tivele de dezvoltare ale acestora.

★
Marți, delegația guvernamentală 

română, condusă de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, a părăsit Havana. Pe 
aeroportul internațional Jose Marti, 
șeful delegației guvernamentale ro
mâne a fost salutat de Carlos Rafael 
Rodriguez, Raul Roa, Pedro Miret, 
Marcello Fernândez Font și de alte 
persoane oficiale.

Era prezent, de asemenea, Vasile 
Mușat, ambasadorul României la Ha
vana.

nian a fost semnat protocolul pri
vind livrările reciproce suplimentare 
de mărfuri pentru intervalul 1971— 
1975. Protocolul, care a fost semnat 
de conducătorii celor două delegații, 
prevede sporirea considerabilă a Vo
lumului schimbului de mărfuri din
tre România și R.P.D. Coreeană în 
perioada menționată, informează a- 
genția A.C.T.C.

încheierea vizitei 
in R. P. Chineză 

a delegației 
de specialiști români

PEKIN 26. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Delegația română de specialiști din 
industria chimică, condusă de A! ■ 
xandru Albescu. adjunct al ministi, 
lui industriei chimice, și-a încheia. 
vizita in R. P. Chineză.

Delegația a purtat convorbiri cu 
specialiști din cadrul Ministerului 
Chimiei și Combustibilului din R. P. 
Chineză în legătură eu schimburile 
de instalații chimice și produse. S-a 
realizat un fructuos schimb de ex
periență. în cadrul convorbirilor 
avute cu membri ai conducerii Mi
nisterului Comerțului Exterior și ai 
Comitetului pentru relații economice 
cu străinătatea, au fost abordate 
probleme privind lărgirea schimburi
lor comerciale între cele două țări 
în același domeniu.

ROMA

Convorbiri româno-italiene
ROMA 26 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puioea, transmite : La 26 
mai, Aldo Moro, ministrul de exter
ne al Republicii Italia, a primit la 
Palatul Farnesina — sediul Ministe
rului de Externe — pe Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al României, care se află în
tr-o vizită la Roma, ta invitația Mi
nisterului de Externe italian, pentru 
convorbiri privind relațiile dintre 
cele două țări, precum și probleme 
internaționale de interes comun.

cu această criză monetară, președin
tele Franței a calificat hotărîrea 
R.F.G. de a institui un curs fluctuant 
al mărcii drept „un pas anti-CEE“, 
opinînd că, în urma acestei măsuri, 
„viitorul uniunii economice și mo
netare a celor șase este incert".

în altă ordine ae. idei, Pompidou 
a subliniat necesitatea realizării se
curității europene. „Franța, a spus 
el, se străduiește să întărească secu
ritatea europeană și să mențină rela
ții cordiale cu țările răsăritene".

După ce a amintit că Franța «-a 
retras în anul 1966 din organismele 
militare integrate ale N.A.T.O., pre
ședintele Pompidou a declarat că 
țara sa „are o concepție deosebită în 
legătură cu alianța atlantică'*.
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