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TIMPUL E DIN 

NOU FRUMOS:
Dis-de-dimineajd, cooperatorii din Dârmânești, județul Dîmbovița, au început plantarea mecanizata a cartofilor 

timpurii

DE POLITICA ECONOMICA A PARTIDULUI

TOATE JUDEȚELE JĂRII
ÎNAINTEAZĂ
Cil PAȘI FERMI 

PE CALEA PROGRESULUI

Fiecare zi, fiecare oră

pentru semănat

A PROSPERITĂȚII
De-a lungul anilor construcției socialiste. Partidul Comunist Ro

mân a urmărit, paralel cu asigurarea unei juste proportionalități in 
dezvoltarea pe ramuri a economiei naționale, amplasarea rațională a 
forțelor de producție pe intreg teritoriul patriei, conferind industria- • 
Uzării rolul unei pirghii de bază in progresul tuturor județelor țării și 
echilibrarea potențialului lor economic. In întreaga această preocupare, 
partidul nostru a pornit de la necesitatea de a asigura valorificarea 
Integrală a potențialului economic al României, fructificarea efectivă, 
la un nivel superior, a tuturor resurselor materiale și umane existente 
In fiecare zonă a țării, ca expresie a cerinței obiective de a se crea 
acea abundență de bunuri materiale, de a se atinge acel stadiu al 
dezvoltării sociale „cînd toate avuțiile societății vor țîșni mai bogat", 
despre care vorbeau clasicii marxism-leninismului. în același timp, 
preocuparea aceasta pornește de la cerința de a se realiza condițiile 
egalității sociale depline între toți locuitorii țării — în sensul asigurării 
bazei materiale necesare ridicării nivelului de trai al tuturor oame
nilor muncii, astfel ca toti să se bucure de roadele civilizației materiale 
și spirituale moderne pe care le aduce socialismul. In lumina acestei 
necesități, pentru țara noastră, unde alături de poporul român trăiesc 
oameni ai muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, această 
preocupare pentru dezvoltarea tuturor zonelor țării este și o elocventă 
expresie a politicii naționale a partidului nostru, egalitatea socială 
completîndu-se cu deplina egalitate pe plan național.

Anii cincinalului încheiat oferă o strălucită mărturie asu
pra roadelor pe care le dă politica partidului nostru de dezvoltare 
armonioasă a întregului complex național. „ÎN ULTIMII 5 ANI — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 
10—11 februarie 1971 — S-AU REALIZAT ÎN ACEASTA DIRECȚIE 
LUCRURI DEOSEBIT DE IMPORTANTE. NU EXISTA JUDEȚ UNDE 
SA NU FI FOST CONSTRUITE ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE, 
UNDE SA NU SE FI ÎNREGISTRAT O VIE DEZVOLTARE ECONO
MICA, CULTURALA ȘI SOCIALA".

La citeva aspecte esențiale pe care Ie implică o operă de asemenea 
amploare și complexitate, cum este aceea de corectare a serioaselor 
Inegalități în dezvoltarea economico-socială a diferitelor zone ale țării, 
pe care le-am moștenit de la regimul burghezo-moșieresc, se referă 
articolele din pagina a treia a ziarului.

în Județul Prahova, potrivit situa
ției operative centralizate la direcția 
generală agricolă pînă luni, 12 apri
lie, s-a încheiat semănatul mazăriî, 
iar la sfecla de zahăr această lu
crare a fost făcută în proporție de 82 
la sută, floarea-soarelui — 54 la sută, 
cartofii de vară au fost plantați pe 
90 la sută din suprafețele planifica
te, iar cei de toamnă — pe 30 la 
sută. Majoritatea cooperativelor a- 
gricole au terminat semănatul cultu
rilor din prima epocă.

La ora 7 dimineața, cînd am ajuns 
la cooperativa agricolă din Bărcă- 
nești, se lucra intens. Toate tractoa
rele secției de mecanizare erau în 
cîmp, unde se lucra la pregătirea te
renului, semănatul ultimelor supra
fețe cu floarea-soarelui și sfeclei de 
zahăr, la plantatul cartofilor de toam
nă. întreaga suprafață de 540 ha care 
urmează să fie semănată cu porumb 

•'era fertilizată, iar pregătirea terenu
lui se făcuse pe 150 ha. Pe ing. Eu
genia Măgureanu, șefa fermei legu
micole, am întîlnit-o în mijlocul coo
peratorilor care lucrau la plantatul 
răsadurilor de tomate în solarii. Alți 
20 de cooperatori lucrau în cimp la 
pregătirea terenului pentru tomatele 
timpurii. Se aștepta încălzirea tim
pului pentru a se începe plantatul 
în cîmp. Și în alte cooperative agri
cole din județul Prahova întîlnești 
aceeași atmosferă intensă de lucru, 
ceea ce a făcut ca pînă la sfîrșitul 
săptămînii să se însămînțeze supra
fețe destul de mari.

De asemenea, cu ocazia 
efectuat, am putut constata că 
cooperativele agricole din

Ulleștl, Lungulețu și altele din ju
dețul Dîmbovița s-a terminat semă
natul culturilor din prima epocă. La 
grădina de legume a cooperativei a- 
gricole din Băleni-Sîrbi lucrau peste 
130 de oameni. „Aplicarea acordului 
global, ne spune șeful de echipă Pană 
Ion, a întărit răspunderea oamenilor 
pentru calitatea lucrărilor. Azi, de 
pildă, am prășit varza timpurie și 
ceapa de arpagic, și toți oamenii din 
echipa mea sînt prezenți la lucru". 
Un interes sporit pentru executarea 
la timp a lucrărilor agricole se ma
nifestă și din partea mecanizatorilor, 
care, după ce au terminat semăna
tul culturilor din prima epocă, lu
crau la pregătirea terenului pentru 
porumb.

în prezent, cînd lucrările agricole 
s-au aglomerat, se Impune o temei
nică organizare a muncii, un sprijin 
eficient din partea specialiștilor. 
Or, în multe locuri, din cauza 
deficientelor organizatorice, lucrările 
se execută într-un ritm nesatisfăcă
tor. Sîmbătă, la ora 9, inginerul șef al 
cooperativei agricole din Tătărani, 
județul Prahova, nu ajunsese încă la 
unitate. în curtea secției de mecani
zare se găseau 7 tractoare ; un tractor 
cu o semănătoare S. U. 29. care tre
buia să semene luoernă, abia ieșea pe 
poartă. La ora respectivă nu se 
mânase nimic din cele 20 ha cu 
cernă prevăzute.

O situație cu totul specială s-a 
creat în multe cooperative din jude
țul Dîmbovița, care n-au reușit să 
semene la timp culturile din prima e- 
tapă. După cum ne spunea tov. Stroe 
Laurențiu. directorul direcției gene-

se- 
lu-

raidului 
în 

Mogoșanl,

Idealul
scriitorului militant

Poezia, romanul, drama sînt prin 
excelentă un dialog între autor și 
public, la modul vorbit. Iar a vorbi 
înseamnă a comunica ceva. Ce ? 
s-ar putea întreba. Literatură 1 s-ar 
putea răspunde.

Nu se poate afirma că vreun do
meniu de activitate umană, vreo 
idee demnă de acest nume, există 
în sine, din sine și pentru sine, a- 
jungîndu-și sieși ca finalitate întru 
finalitate ! Dacă ar fi așa, ne-am 
putea așeza pe un scaun într-o 
stare de supremă beatitudine și 
perfectă nemișcare, zicînd sau cu- 
getînd, odată pentru totdeauna, ca 
doctorul sau pro
fesorul Panglos al 
lui Voltaire: „To
tul e spre măi 
bine în cea mai 
bună din toate lu
mile posibile".
Nu știu dacă din fericire sau din 
nefericire pentru om, dar lucru
rile nu stau nici pe departe așa. 
Nu sîntem monade impenetra
bile și fără comunicație in
tre ele. Existăm social și politic.

Dintre arte, literatura, scrisă ori 
vorbită, este cea învestită cu forță 
de penetrabilitate în sufletele oa
menilor, datorită tocmai caracteru
lui ei de inteligibilitate imediată 
prin cel mai general uman sistem 
de comunicare : limba sau limbile, 
relativ ușor transponibile una în 
alta. Aici e tot secretul literaturii 
și al scriitorului : să te facă să 
vezi ceea ce nu-ți sare de la sine 
în ochi, să înțelegi, să aprobi ori 
să dezaprobi, — și asta numai pri
vind prin pînza magică a cuvintelor 
potrivite anume cu meșteșug, dar 
nu de dragul lor, ci de dragul a 
ceea ce ar vrea să zică autorul. Iar 
autorul e unul care vine cu ceva 
ce nu te lasă indiferent, dacă e un 
adevărat autor. Deci, autorul e un 
angajat în slujba omului, și încă 
de bună voie ! Iar dacă odată te-ai 
angajat pe acest drum, nu te poți 
abstrage răspunderilor implicate, 
dacă vrei să te menții în demnita

însemnări de Mihai BENIUC

tea ce ți-o conferă Pentru că nu 
încape nici o îndoială că a fi scrii
tor este o demnitate. Ca demnitatea 
să existe, opera autorului trebuie 
să pătrundă în opinia publică. în 
inima oamenilor, cu necesitatea 
unei legi obiective.

Poporul italian a existat, cum e 
și logic, înaintea lui Dante.
Dar alta e fața culturală a
tării sale, luminată de timpul care 
trebuia să vină. Poetul Divinei
Comedii este dintre primii fii ai 
poporului său care visa lupta pen
tru o Italie unificată și pacificată. 
Iar pe plan universal. Dante e pri

mul mare poet cu 
care Europa intră 
în era poeziei în 
limbile naționale, 
poet a cărui uni
versalitate nimeni 
nu o contestă. El 

nu e numai un geniu al poeziei, ci 
prin opera sa fundamentală, un om 
al atitudinii și demnității.

Alta este și fizionomia poporului 
român după glorioasa generație a 
marilor și luminaților patrioți de 
la ’48, generație ilustrată de nume 
de literați și simultan bărbați po
litici ca Nicolae Bălcescu, Vasile 
Alecsandri, Alecu Russo, Ion Ghica, 
Simeon Bărnuțiu ș.a., care au lim
pezit orizontul dinspre viitor al 
poporului român. Nu-mi pot închi
pui educația patriotică a tinerelor 
generații fără acești înaintași, că
rora le-au urmat generațiile de ți
nută majoră în creație ale lui Emi- 
nescu, Caragiale. Slavici. Creangă, 
apoi Coșbuc și aproape de Marea 
Unire, Goga. Toți erau angajați cu 
trup și suflet, erau angajați po
liticește, iar esența politicii lor era 
patriotismul.

Cele spuse în legătură cu clasicii 
literaturii noastre se aplică clasi
cilor oricărei literaturi, cu notele 
specifice epocii în care au trăit, cu 
funcțiunea socială fundamentală a

(Continuare în pag. a IV-a)
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Timpul a devenit din 
nou favorabil execu
tării lucrărilor agri
cole în cîmp. încâ 
din a doua parte a 
săptămînii trecute, în 
cea mai mare parte a 

temperatura so- 
a depășit 10

grade, ceea ce a per
mis să se treacă la se
mănatul porumbului. 
Din datele centraliza
te la Ministerul Agri
culturii, Industriei A- 
limentare, Silvicultu
rii și Apelor rezultă 
că, pînă la 12 aprilie, 
a fost însămînțată cu 
diferite culturi o su
prafață de 1 522 000 
hectare. Semănatul 
culturilor din prima e- 
pocă s-a făcut în pro
porție de 91 la sută în 
întreprinderile agri
cole de stat șl 83 la 
sută în cooperativele a- 
gricole de producție. 
Cooperativele agricole 
din județele Teleor
man, Ilfov, Dîmbovița, 
Galați, Satu-Mare au 
încheiat semănatul 
sfeclei de zahăr, iar 
cele din județele Te-

leorman, Ilfov, Dîmbo
vița, Satu-Mare, Ialo
mița, Constanța au 
terminat semănatul 
florii-soarelui.

în unele județe ve
cine, care au beneficiat 
de aceleași condiții cli
matice, ritmul de lucru 
este diferit. în timp ce 
în județul Bacău se
mănatul sfeclei s-a fă
cut pe 83 la sută din 
suprafață, iar al florii- 
soarelui pe 64 la sută, 
în județul Vrancea — 
deși este situat mai la 
sud — aceste realizări 
reprezintă numai 66 și 
respectiv 46 la sută. O 
deosebită atenție tre
buie acordată grăbirii 
semănatului sfeclei de 
zahăr în cooperativele 
agricole din 
Mehedinți, 
Harghita, iar 
soarelui — în 
Arad, Timiș, 
dinți, Botoșani, Caraș- 
Severin și Prahova.

Acum, în cele mai 
multe unități agricole 
s-a trecut cu toate for
țele la semănatul po-

județele 
Botoșani, 
al florii- 
cele din 

Mehe-

rumbului, planta agri
colă care, alături de 
grîu, ocupă cea mai 
mare suprafață și pre
zintă o importanță de
osebită pentru econo
mia țării. Rezultate 
mai bune în această 
privință au înregistrat 
întreprinderile agricole 
de stat din județele 
Brăila, Ialomița, Te
leorman și cooperati
vele agricole din jude
țele Teleorman, Ilfov, 
Ialomița, Olt, Brăila și 
Buzău.

începînd din această 
săptămînă, lucrările a- 
gricole se aglomerează 
foarte mult deoarece, 
peste tot, se va trece 
la semănatul porumbu
lui. întrucît timpul tre
ce repede — sîntem la 
jumătatea 
— este 
munca să 
organizată 
lucrările să se încheie 
în limitele timpului op
tim și la un înalt nivel 
calitativ, condiții hotă- 
rîtoare pentru obține
rea unor recolte mari.

lunii aprilie 
necesar ca 
fie temeinic 
îneît toate
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rale agricole, săptămînă aceasta va 
începe semănatul porumbului. Dar 
în multe unități, printre care cele 
din Cornești, Coiasca, Răcari, Finta 
și altele, nu s-a terminat încă de se
mănat floarea-soarelui. Sîmbătă, deși 
timpul era frumos. în unele coope
rative agricole nu s-a lucrat la se
mănatul florii-soarelui. In curtea 
secției de mecanizare, care deservește 
cooperativa agricolă din Bilciulești, 
erau aliniate 14 tractoare. Se . 
minaseră de semănat culturile din 
prima epocă ? Nicidecum. Mai ___
de semănat și floarea-soarelui și 
borceagul. Tractoriștii îșl făceau de 
lucru prin curte și așteptau să se de
pisteze unele 
poată semăna. _____ _
perativei, care trebuia să facă per
sonal această ____"___ __ j___2
plecat de dimineață la Tîrgoviște.

Se impune o atenție mult mal mare 
din partea specialiștilor și în urmă
rirea calității lucrărilor. Această sar
cină revine cu prioritate inginerilor 
șefi, care au datoria să controleze 
direct, în cîmp, cum sînt respectate 
regulile agrotehnice, iar atunci cînd 
este nevoie să participe nemijlocit la 
rezolvarea problemelor ce se ivesc. 
Or, în unele locuri, așa cum este 
cazul la cooperativele agricole din 
Dărmănești, I. L. Caragiale și altele, 
se constată că specialiștii zăbovesc 
prea mult prin birouri. La Dărmă
nești, tov. loan Bobe, inginerul șef 
al cooperativei, pleca de la sediul 
unității la ora 11. Lăsat să se des
curce singur, tractoristul Cătănescu 
Ion, care începuse plantatul car
tofilor, executa o lucrare de cali
tate slabă. între două treceri ale ma
șinii rămîneau fîșij de teren neplan
tate cu cartofi. Două tractoare cu 
discuri abia începuseră pregătirea 
terenului și de aceea mașina de 
plantat lucra în teren nepregătit. A- 
oeasta înseamnă agrotehnică avan
sată ? Cînd se va face pregătirea 
terenului, acoperirea solariilor, plan
tarea răsadurilor pentru ca să se 
mai obțină și roșii timpurii ?

Săptămînă aceasta începe semăna
tul porumbului, o cultură cu mare 
pondere în toate cooperativele agri
cole. Pentru ca lucrarea să se înca
dreze în perioada optimă trebuie ca 
tractoarele și semănătorile să func
ționeze ireproșabil. Or, în județul 
Dîmbovița, din cauza reparațiilor de 
slabă calitate, apar multe defecțiuni 
la tractoare și mașinile agricole. La 
Dărmănești, din 3 semănători S.P.C.- 
6, numai una e bună.

în zilele următoare trebuie să se 
ia toate măsurile necesare pentru re
cuperarea râmi narilor în urmă la se
mănatul culturilor din prima epocă și 
grăbirea însămînțării porumbului.

ter-
erau

parcele unde să se 
Inginerul șef al coo-
operațiune, era însă

Ion TEODOR

Excelentei Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Sînt bucuros să exprim Excelenței Voastre, Consiliului de Stat al 
și poporului român sincere mulțumiri 
urările pe care ați avut amabilitatea să 
de-a X-a aniversări a urcării mele pe

Republicii Socialiste România 
pentru mesajul de felicitări și 
mi le adresați cu ocazia celei 
tron.

O dată cu urările mele de sănătate și de fericire pentru Excelența 
Voastră și pentru poporul român, vă rog să primiți asigurarea conside
rației mele celei mai înalte.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Foarte mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a 
binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul numirii mele ca președinte al 
Consiliului, mă grăbesc să vă prezint viile mele mulțumiri, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire personală.

împărtășesc convingerea că relațiile de prietenie șl cooperare care 
există între cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte.

NIHAT ERIM
Primul ministru al Turciei

Tractoriștii de la C.A.P. Tâtârani, județul Prahova, lînt în așteptare... De 
ce? La ora 9, inginerul șef al cooperativei nu ajunsese încâ la secția de 

mecanizare Foto : S. Cristian
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UZINA DE PRODUSE

SODICE OCNA MUREȘ

SE EXTINDE
ALBA IULIA (coresponden

tul „Scînteii", Șt. Dinică). — U- 
zina de produse sodice din Ocna 
Mureș, unitate cu veche tra
diție în chimia românească, 
se află într-o etapă de puter
nică dezvoltare. Volumul inves
tițiilor care urmează să se exe
cute numai în acest an depă
șește 110 milioane lei. O lu
crare de amploare începută în 
urmă cu doi ani și care se va 
finaliza în luna noiembrie a.c. 
o constituie dezvoltarea capaci
tății de producție a sodei cal
cinate cu 50 000 tone pe an. în 
acest an au început și lucrările

de execuție a unor noi obiecti
ve cuprinse în planul de dez
voltare al uzinei : instalația 
pentru fabricarea sărurilor de 
magneziu, cu o capacitate de 
1 800 tone pe an și instalația 
pentru fabricarea varului și do- 
lomitei calcinate, care va aduce 
un spor de producție de 150 
tone pe zi. Se află, de aseme
nea, în curs de execuție, o in
stalație pentru epurarea ape
lor uzate, lucrare de proporții, 
în care este cuprinsă si regula
rizarea cursului rlului Mureș in 
zona uzinei.

PROCESE
A __  __ ______ M
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CARE ÎNCĂRUNȚESC
*

O serie de scrisori sosite 
la redacție ne semnalează 
faptul că, la diferite instan
țe judecătorești, unele cau
ze sint aminate nejustificat 
din termen în termen, pro
cesele prelungindu-se 
lunile sau 
peste limitele legale, 
este însă mai puțin adevă
rat că o investigație recen
tă ne-a pus în fața urmă
toarei realități : la majori
tatea judecătoriilor și tri
bunalelor din țară, judecă
torii dau dovadă de exigen
ță nu numai în ceea ce pri
vește justa soluționare a 
pricinilor, ci și în ceea ce 
privește respectarea terme
nelor procedurale. Totuși, 
dacă legalitatea și temeini
cia sînt atributele imensei 
majorități a hotărîrilor ju
decătoriilor și tribunalelor, 
din păcate operativitatea 
lasă citeodată de dorit, u- 
nele cauze „încărunțind" pe 
rolul instanțelor.

Avem în față un dosar al 
judecătoriei Iași. La 23 no
iembrie 1969, C. G., șofer la 
întreprinderea de morărit 
și panificație, a comis o 
infracțiune în holul unui

din localitate, 
a fost înaintată in
ia 4 mai 1970 ; sen-

cu
chiar cu anii 

Nu

hotel 
Cauza 
stanței 
tința (un an închisoare co- 
recțională) a fost pronun
țată la... 4 noiembrie 1970. 
O cauză simplă, clară. Și 
totuși între ziua încălcării 
legii și ziua pedepsei s-au 
scurs șase luni de zile.

Inițial am fost tentați să

patul nu a fost legal citat, 
nefiind indicate toate da
tele cu privire la adresă și 
nici numele în întregime, 
judecarea cauzei se amină 
la 24 iunie". Să vedem mai 
departe : „24 iunie. Fiind 
viciu de procedură, în sen
sul că inculpatul a fost ci
tat în strada R. nr. 6 și nu 
în strada R. nr. 1, unde își

ancheta „Scînteii"

credem că, pe parcursul ju
decății, s-au descoperit 
fapte noi, capabile să pună 
într-o altă lumină rechizi
toriul, declarațiile martori
lor, recunoașterea inculpa
tului, că a fost nevoie de 
administrarea unor noi pro
be, fără de care aflarea a- 
devărului, justa soluționa
re a cauzei ar fi fost prac
tic imposibile. Nici una, 
nici alta ; instanța consem
nează : „10 iunie 1970. Vâ- 
zînd că pentru astăzi Incul-

are domiciliul, instanța 
amină judecarea cauzei la 
8 iulie". La 8 iulie citim : 
„Avînd în vedere lipsa de 
procedură cu inculpatul, 
instanța amină judecarea 
cauzei la 22 iulie".

Și așa mai departe...
Nouă complete de judeca

tă au amînat de nouă ori 
rezolvarea procesului din 
unul și același motiv : lip
să de procedură din vina 
instanței. Faptele aruncă, 
Intr-adevăr, o lumină nouă;

dar nu asupra rechizitoriu
lui, nu asupra declarațiilor 
martorilor, ci asupra mo
dului în care sînt înțelese 
citeodată dispozițiile legii. 
Pe marginea cazului de mai 
sus, tov. George Urziceanu, 
vicepreședintele Judecăto
riei Iași, ne-a spus : „Pro
cesul nu se putea judeca 
decît după citarea corectă 
a inculpatului".

Este limpede pentru ori
cine că judecarea și solu
ționarea unui proces — cu 
atit mai mult a unui pro
ces penal — trebuie să se 
desfășoare numai în limi
tele legii, asigurîndu-se tu
turor participanților, deci 
și inculpatului, posibilita
tea exercitării drepturilor 
lor procesuale. Or, fără co
recta citare a vinovatului, 
acesta nu-și poate exercita 
dreptul de apărare.

Dar de aici și pînă la 
tergiversarea procesului sub 
pretextul garantării dreptu-

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a Il-a)
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O CERINȚĂ MAJORĂ A ACTIVITĂȚII DE PARTID

FAPTUL A CONDUCE—printr-un

DIVERS
permanent dialog cu masele

Testul
cinstei

într-una din zilele trecute, o 
rafală de vînt a ridicat în aer, 
de pe un stand de cărți din 
apropierea „Librăriei Acade
miei", cutia de carton cu toți 
banii proveniți din încasări. 
Trecătorii aflați în acel moment 
pe Calea Victoriei ș-au trezit 
deodată cu o adevărată ploaie 
de bancnote împrăștiate pe dis
tanțe de sute de metri. Cei care 
au văzut de unde își luaseră 
zborul au pornit imediat după 
ele, pentru a le aduna și preda 
vînzătorului de la stand. Și, cum 
gestul lor nu putea trece neob
servat, și bancnotele rătăcite la 
distanțe mai mari au început 
să revină una după alta la cutie. 
Cînd i-a numărat din nou, vîn- 
zătorul Ion Crăciun a constatat 
că nu-i lipsea nici măcar un sin
gur leu.

„Plicul
infracțiunii"

Constantin Băjenaru din Sibiu 
tăvîrșise o infracțiune pentru 
care urma să i se întocmească 
un dosar penal. Din clipa în care 
luase cunoștință de acest lucru, 
nu-l mai preocupa însă decît un 
singur gind : clasarea dosarului, 
înainte de a ajunge la tribunal. 
Si, pentru aceasta, după părerea 
lui, nu era decît o singură cale : 
să-i pună in mină o mie de lei 
anchetatorului penal! Pentru 
achitarea ofertei, a ales exact 
ziua de 1 aprilie. Cînd să inmi- 
neze însă plicul, s-a convins că 
anchetatorul îi rezervase totuși 
„păcăleala" de rigoare. Acum, 
Constantin Băjenaru va fi jude
cat nu pentru o infracțiune, ci 
pentru două.

Mat
la pocher

De la o vreme, Virgiliu Surlă 
nu putea fi văzut în altă parte 
decît la braseria din Vălenii de 
Munte. Aici își petrecea el mai 
toată ziua în fața găinilor frip
te, stropite cu vinuri superioare. 
Prezentabilul client al braseriei 
dispărea doar pe seară. Unde '! 
Nimeni nu știa. Pînă într-o 
noapte recentă, cînd a fost găsit 
înconjurat de tot felul de „ași" 
și de „valeți". De data aceasta, 
nu-i mai purtau însă noroc. în 
consecință, „partida" susținută 
în continuare în fața instanței, 
i-a adus drept ..cîștig" o despăr
țire fortuită de ei. Tot cu acest 
prilej, partenerii săi de pocher 
Nicolae Hagiu, Vasile Nicolescu 
și Constantin Teodorescu și-au 
primit și ei porția — cîte o 
amendă între 1 000—1 400 de lei.

Dimineața, la Comitetul județean 
de partid Vrancea, asistăm la o 
rapidă stabilire a dispozitivului de 
lucru pentru aceeași zi. Pentru cîte- 
va minute, secretarii comitetului de 
partid, alți membri ai biroului jude
țean își comunică reciproc progra
mul zilei, în sensul unor even
tuale întregiri pe care cerințe de 
ultimă oră le-ar putea impune. Se 
pleacă la Mărășești, la o adunare ge
nerală de partid ; o altă ședință de 
partid va avea loc la Fabrica de 
confecții din Focșani ; este prevăzută 
o discuție la platforma industrială de 
la marginea orașului ; alți activiști 
merg să ajute organizațiile de partid, 
comitetele de direcție din întreprin
deri, consiliile intercooperatiste în 
aplicarea neîntîrziată a măsurilor sta
bilite în cadrul recentelor consfătuiri 
cu activul de partid din industrie și 
agricultură.

Astfel debutează ziua de lucru la 
comitetul județean de partid, cu 
agenda ei bogată, atit de diversă ca 
problematică, dar al cărei numitor 
comun este evident : strădania de a 
o materializa nu la sediul comitetului 
județean de partid, ci în întreprin
deri, instituții, unități agricole socia
liste. învățînd din experiența condu
cerii partidului, care folosește ca o 
metodă de acțlvitate permanentă, e- 
sențială, dialogul cu poporul, consul
tarea maselor — comitetul județean 
tinde spre perfecționarea stilului și 
modalităților sale de lucru, orientîn- 
du-se cu precădere spre contactul di
rect, fără verigi intermediare, cu or
ganizațiile de partid, cu populația ju
dețului. Cum se repercutează in fapt 
acest stil de muncă asupra activității 
organizațiilor de partid ? Ce caracte
ristici și-a definit ? Ce trebuie în
treprins spre a-1 face mai suplu și, 
evident, mai eficace ?

Fabrica de confecții Focșani, în
treprindere de primă mărime a jude
țului. îndeplinirea sistematică a sarci
nilor de plan reflectă eficiența mun
cii organizației de partid din fabrică, 
îndrumată direct de unul din mem
brii biroului județean.

— Contactul mai strîns cu orga
nizația de partid din fabrică al unor 
tovarăși din conducerea comitetului 
județean de partid, ne spune Elena 
Ioachim, secretar al comitetului de 
partid, a fost de mare utili
tate pentru noi, în sensul că am pri
mit un ajutor direct în rezolvarea 
unor probleme de producție. Iată un 
exemplu de la adunarea genera
lă a reprezentanților salariaților 
consacrată dezbaterii sarcinilor de 
plan pe anul în curs. Pe lîngă faptul 
că am fost sprijiniți s-o pregătim 
temeinic, conducerii întreprinderii 
i-au fost sugerate citeva idei intere
sante spre a înlătura anumite nea
junsuri. Este vorba, printre altele, 
de invitarea la această adunare a 
unor reprezentanți ai întreprinderi
lor furnizoare de materii prime, 
„coautoare" ale neajunsurilor referi
toare la calitatea producției.

Acest exemplu relevă o preocupare 
cu caracter mai general a membrilor 
biroului și comitetului județean de 
partid : aportul lor efectiv, printr-un 
contact nemijlocit cu terenul, la o ju
dicioasă folosire a cadrului instituțio
nal creat in ultimii ani pentru adin- 
cirea democrației noastre socialiste, 
pentru atragerea maselor la conduce
rea vieții social-economice. Prin par
ticiparea lor curentă Ia ședințe ale 
comitetelor de direcție, la adunări ge
nerale ale salariaților, ei au ajutat la 
imprimarea unui spirit consecvent 
democratic în activitatea noilor orga
nisme, la o mai bună orientare a a- 
cestora. înseamnă oare că participa
rea curentă a membrilor biroului ju
dețean de partid la ședințele ce se 
desfășoară în unitățile de bază asi
gură in mod automat o temeinică cu
noaștere a realităților, 
drumare 7

— Fără îndoială, 
munca noastră sînt
noscute prin prezența, la diferite adu
nări și ședințe, a tovarășilor din con
ducerea comitetului municipal sau 
județean de partid, ne spune tov. 
Florica Adreiaș, maistru la sectorul 
I. Cu toate acestea, ședințele nu 
spun totul. Cîteodată nu spun nici 
principalul. Depinde de climatul 
prielnic exprimării deschise 
rerilor. De aceea, cred că

o mai bună în-
preocupările, 

mai bine cu-

Vodă

in
zi,

toare ar fi mai multe discuții, și 
afara ședințelor, fără ordine de 
convorbiri de la om la om. în care 
activiștii de partid s-ar putea infor
ma direct asupra unor stări de lu
cruri și, totodată, ar avea posibili
tatea să dea răspunsuri la problemele 
pe care, noi, uneori, nu reușim poate 
să le explicăm destul de competent.

îndreptățirea acestei opinii este 
dovedită chiar de unele realități din 
respectiva întreprindere. Iată una 
dintre ele, considerată ca o adevă
rată anomalie : în această fabrică, 
unde muncesc aproape exclusiv femei, 
multe din ele cu complexă calificare 
și bogată experiență, marea majorita
te a sectoarelor de producție sînt con
duse de bărbați, în unele cazuri nu cu 
cea mai „la zi" pregătire profesio
nală. Dar, deși prezenți la aproape 
toate ședințele mai importante, secre
tarii comitetului județean sau muni
cipal de partid se pare să n-o fi 
aflat pur și simplu din motivul că, 
în acel cadru, problema n-a fost 
abordată...

La ora actuală, inima industrială 
a Focșanilor și a întregului județ 
Vrancea este marele complex de ex
ploatare și industrializare a lemnului, 
devenit o adevărată platformă in-

însemnări despre 

experiența organizației 
județene de partid 

Vrancea

în stația C.F.R. Țepeș 
(Dîmbovița) a sosit un vagon 
încărcat cu 28 800 kg de porumb. 
Fusese expediat — după cum 
arătau documentele — pentru 
cooperativa de consum din co
muna Buciumeni. Nici n-a fost 
luat insă bine in primire de că
tre personalul stației și s-au pre
zentat să-l descarce două per
soane particulare. „Destinata
rul", in schimb, a refuzat să-l 
ia în primire pentru simplul mo
tiv că... nu l-a comandat ! O 
eroare a expeditorului ? Nu. In 
urma cercetărilor efectuate, s-a 
stabilit că, in realitate, porum
bul fusese expediat de Ion Ne- 
delcu, pentru a fi preluat de că
tre Ion Negulescv zis Cărbunaru 
din comuna Vulcana-Băi, în ve
derea comercializării pe căi ili
cite. De unde se vede că la „roata 
afacerii" erau multe spițe... lipsă, 
iar destinatarul și expeditorul vor 
parcurge împreună drumul spre 
o destinație unică : tribunalul.

(Urmare din pag. I)

a pă- 
folosi-

dustrială. Discutăm aici cu inginerul 
Lucian Olteanu, directorul general al 
C.E.l.L. Focșani.

— Ce caracterizează, după opinia 
dv, ajutorul direct din partea comi
tetului județean de partid 1

Aici, în combinat, noi am 
fost ajutați mai ales să ne perfec
ționăm stilul de muncă, să organi
zăm acțiuni de mai mare amploare 
privind întărirea disciplinei în mun
că, mai buna folosire a utilajelor, a 
materiei prime. Aceste acțiuni le-am 
organizat noi, conducerea combinatu
lui, comitetul nostru de partid, iar 
sprijinul s-a concretizat în împărtă
șirea altor experiențe din județ, a 
diferite metode de a asigura ca ceea 
ce am hotărît să se înfăptuiască în
tocmai. Erau, de altfel, punctele noas
tre slabe, pe care comitetul județean 
de partid le-a depistat. Le-a depistat, 
însă, prin contactul nemijlocit pe 
care biroul județean, mai ales primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, le-a avut cu combinatul. 
Adică, n-am fost mereu chemați noi 
la județeană, ci... a venit județeană 
la noi.

Combinatul trăiește apropierea unei 
premiere industriale. O premieră cu o 
istorie nu lipsită de dificultăți și 
care a impus de altfel intervenția 
comțtetului județean de partid în ve
derea accelerării ritmului de lucru.

— Mutarea centrului de greutate al 
îndrumării, al ajutorului, pe teren, 
în unitățile de bază, și-a dovedit efi
ciența în îmbunătățirea activității 
economice, ne spune tovarășul Petre 
Nimeseu, secretarul comitetului de 
partid de la platforma industrială. 
Dar socot că de la acest lucru trebuie 
să se plece în mai mare măsură și în 
munca de partid. La ce anume mă 
refer ? La noi, multe ședințe de par
tid se desfășoară în prezența secreta
rilor comitetului municipal de partid. 
La sfîrșitul dezbaterii ni se spune 
părerea despre desfășurarea adună
rii, despre calitatea materialelor pre
zentate Foarte bine ! Mă gîndesc 
însă că ar fi și mai bine dacă ajutorul 
cadrelor de partid cu experiență ar 
fi axat in mai mare măsură spre ac
țiuni „cu bătaie lungă", spre pro
blemele d» conținut, de orientare ale 
muncii de 
cîtva timp, ia comitetul 
tid de la platforma industrială a 
venit un 
municipal de partid.
verificat 2—3 ore dosarele de pri
mire în partid și borderourile de 
îrcasare a cotizației, a plecat. Această

partid. In urmă cu
de nar-

secretar al comitetului 
După ce a

IKEiQIIIB

Pariul fatal
Nu de mult, Gheorghe Toma, 

salariat la Combinatul chimic 
din Făgăraș, a intrat, împreună 
cu cîțiva colegi, într-un restau
rant din localitate pentru a le 
demonstra, mai în glumă — mai 
în serios, o miraculoasă „imuni
tate" față de alcool. După un 
prim tur de pahare, au urmat 
altele la bufetul din satul Hurez. 
La un moment dat. în timp ce 
se afla aici, au cumpărat o ladă 
de sticle de bere și au ieșit cu 
ea la iarbă verde. în apropierea 
unei linii de înaltă tensiune. 
Băutura le luase tuturor mințile, 
dar Gheorghe Toma ținea să facă 
pariu că este treaz, 
mă urc pînă 
și pun mina 
și-a întrebat 
senii și a și 
respectivă. în citeva clipe s-a 
cățărat pe stîlpul liniei de tnaltă 
tensiune. Epilogul acestei nesă
buințe 
ce s-a

„Pe cit că 
în vîrful stîlpului 

pe conductor 7“ — 
el deodată come- 
pornit în direcția

fost

a fost tragic. De îndată 
apropiat de vîrf, Gh. T. 
electrocutat mortal.

de :Rubricâ redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

lui la apărare, este o dis
tanță. Dacă urmărea in
tr-adevăr respectarea legii, 
instanța nu avea decît să 
vegheze la îndeplinirea co
rectă a procedurii. Fiecare 
din cele 9 complete însă, 
în loc să ia toate măsurila 
în vederea soluționării c- 
perative a cauzei, s-a mul
țumit numai cu semnalarea 
deficienței. O înțelegere 
formală a legii, o tratare 
superficială a îndatoririlor 
de serviciu. Cauza a fost 
pasată din termen în ter
men, grevînd zadarnic con
dica judecătoriei, sporind 
artificial numărul de pro
cese. Și — lucru esențial — 
caracterul educativ al pe
depsei a fost substanțial 
diminuat.

In unele cauze civile, lu
crurile prezintă însă și un 
alt aspect : administrarea 
probelor se face „cu țîrîi- 
ta“, luni și chiar ani la rînd. 
La judecătoria Tg. Mureș, 
de exemplu, un proces în
ceput în decembrie 1966, în 
vederea împărțirii unei 
moșteniri, a fost soluțio
nat... In noiembrie 1970. 
După aproape 4 ani 1 E a- 
devărat. unsprezece luni 
procesul a fost suspendat, 
la cererea părților. Dar în 
ceilalți trei ani ce-a făcut 
instanța 7 Un alt proces 
— tot succesoral, deschis 
la 30 august 1968, s-a 
tergiversat atît. îneît, pe 
parcurs, una din părți a 
avut răgazul să-și satisfacă 
întreg stagiul militar ! Tn 
cea de-a 26-a lună a exis
tenței sale, judecata se afla 
tot în faza administrării 
probelor.

— In general, amînarea 
s-a datorat unor cauze o- 
biective. ne-a declarat tov. 
Ioan Pantea, președintele 
completului de judecată. 
Tot ceea ce mi se poate 
imputa mie este fantul că 
am dat termene mai mari, 
nu de 20 de zile, cum ar fi 
fost normal.

— De cîte zile anume 7
— De... 40—60 de zile...
Adică, de două sau de 

trei ori mai mari.
— La urma urmei, ceea 

ce contează este soluția 
pronunțată, ne-a declarat 
tov. loan Covătariu, pre
ședintele judecătoriei. Dacă 
sentința e bună...

Nu negăm ; temeinicia și 
legalitatea sînt atribute e- 
sențiale ale unei hotărîri 
judecătorești. Firește, fie
care proces trebuie să se 
desfășoare în limitele legii, 
cu garantarea tuturor drep
turilor părților, toate pro-

cu
decomunalcomitetului

că trebuie

0 poveste cu sifon

/

Fără colac de salvare pe
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ana- 
par-

Ploton FARDAU 
Ion NISTOR

Tudose D. MATEI 
comuna Bâiculești 
județul Argeș

co- 
de-

Ștefan TANASE 
comuna Frumoasa 
județul Teleorman

în după-amiaza zilei de 6 aprilie 
a.c., spectatorii aflați în sala cine
matografului „Patria" din Craiova 
au avut parte de următoarea sur
priză : în timpul vizionării filmului

urma unei scrisori din partea 
grup de taxatori de la auto- 
Deva, care sesizau că nu li

„Vîntuleț de primăvară"

emoții 7
ing. Dimitri* GOLOPENȚA
Craiova

14 luni de birocrație

KM

operațiune o putea face, cred, și un 
activist învestit cu mai mică răspun
dere. Cînd vine la noi secretarui co
mitetului orășenesc, sintem îndreptă
țiți să ne așteptăm la mai mult...

Discutăm, in comuna Nănești, 
tovarășul Dumitrache Rădulescu, se
cretarul 
partid.

— Cred înlăturată ten
dința, existentă uneori, de a trans
forma legătura directă a membrilor 
biroului comitetului județean cu co
mitetele comunale de partid intr-o 
simplă „trecere informativă" prin co
mună, prin mai multe organizații de 
partid, în aceeași zi, ceea ce nu oferă 
posibilitatea unor discuții aprofun
date. După cum mi se pare necesar 
ca cel însărcinat cu îndrumarea unui 
grup de organizații de partid să se 
achite efectiv de respectiva îndato
rire. Spun aceasta referindu-mă la 
cazul comunei noastre, de care, ca 
membru al biroului comitetului jude
țean de partid, răspunde tovarășul 
Vasile Măluțan, vicepreședinte al con
siliului popular județean, pe care se 
întimplă să nu-l vedem cu lunile...

Opiniile prezentate atestă progre
sele realizate în stabilirea unei legă
turi nemijlocite a comitetului jude
țean cu organizațiile de partid, după 
cum pun in evidență unele manifes-

• țări de formalism. Consemnăm, în 
încheiere, opinia tovarășului Simion 
Dobrovici, prim secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R.

— După cum se știe, în contextul 
preocupărilor constante ale condu
cerii partidului privind perfecționarea 
și democratizarea întregii vieți so
ciale, recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
a stabilit un șir de măsuri referitoare 
la întărirea legăturii organelor de 
conducere cu masele, la apropierea 
organelor economice și sociale de uni
tățile de bază, acolo unde se rezolvă 
efectiv problemele aplicării politicii 
partidului. In lumina acestor sarcini, 
comitetul județean de partid este 
preocupat să elimine acele verigi in
termediare care îngreunează contac
tul nemijlocit cu comuniștii, cu cei
lalți cetățeni, cunoașterea „de la 
sursă" a realităților. Pornind de la 
experiența acumulată, vom acționa 
pentru diversificarea formelor prin 
care membrii biroului, ai comitetului 
județean de partid mențin o legă
tură directă cu organizațiile de par
tid, întrețin un dialog permanent cu 
comuniștii, cu ceilalți oameni ai 
muncii ; în același timp, vom veghea 
ca ideile valoroase, soluțiile folosi
toare, rezultate din acest dialog, să 
fie consecvent aplicate în viață. Ne 
vom îngriji ca un asemenea stil de 
muncă dinamic, eficient, să devină 
propriu activității tuturor organelor 
locale de partid, de stat și economice, 
ca și organizațiilor de masă și 
obștești.

La începutul anului 1970, după 35 
de ani de muncă la C.F.R., am fost 
pensionat pentru limită de vîrstă. 
După ieșirea la pensie, mai precis 
în ziua de 10 februarie 1970, am de
pus la stația C.F.R. Curtea de Ar
geș actele necesare în vederea pre
schimbării permiselor de călătorie 
pe calea ferată (certificatele de 
naștere și de căsătorie, decizia de 
pensionare — toate în original). Am 
așteptat după aceea un timp să mi 
se rezolve situația, dar, văzind că 
nu primesc absolut nici un răspuns, 
am început alergătura — de la sta
ția C.F.R. Curtea de Argeș la stația 
C.F.R. Pitești și de acolo la Direc
ția regională C.F.R. Craiova. „Mai 
aveți răbdare" — mi s-a spus de 
fiecare dată. Și uite-așa s-au scurs, 
de atunci, 14 luni de alergătură za
darnică. N-am primit nici permi
sele și nici actele originale înapoi. 
„Cred că s-au pierdut" — mi-a 
spus. în cele din urmă, funcționara 
Ludmila Diaconu, de la stația 
C.F.R. Pitești. „Cred că trebuie 
căutate și găsite — i-am replicat 
eu. Altfel...".

Cum să se piardă niște acte 7 Și 
dacă, totuși, s-au pierdut, nu răs
punde nimeni, în fața legii, de a- 
ceastă neglijență 2

s-au pomenit în sală cu mari șu
voaie de apă, provenite din ploaia 
torențială de afară. A intervenit, 
ce-i drept, prompt, personalul de 
serviciu al cinematografului, dar 
spectatorii n-au putut fi feriți, 
totuși, de neplăceri. Intîmplarea 
nu este lipsită de precedent, ceea 
ce ne face să ne întrebăm : dacă 
nu se iau măsuri pentru preîntîm- 
pinarea inundării sălii, de ce nu se 
procură totuși niște colace de sal
vare, pentru a-i scuti pe spectatori 
de

treprinderii, astfel că hotărîrea 
misiei de judecată a rămas 
finitivă.

Comitetul de direcție al între
prinderii de transporturi auto, prin 
ordinul nr. 4459/1971, a dispus 
autobazei Deva să achite aceste ore 
suplimentare, cu toate sporurile le
gale. Biroul executiv al Consiliului 
municipal al sindicatelor va urmări 
ca cei în cauză să intre în posesia 
acestor drepturi bănești pînă la 
jumătatea lunii aprilie a acestui 
an".

Repartiția nu trebuie 
să țină seama 
de realitate ?

„Perla Carpaților 
—- fără imagini

Mi-am petrecut recent concediul 
de odihnă la Sinaia. De prisos să 
adaug, cred, vreun cuvînt despre 
pitorescul acestei stațiuni și al îm
prejurimilor sale. Ceea ce vreau să 
subliniez este faptul, aproape de 
necrezut, că în tot timpul concediu
lui, in întreaga stațiune n-am găsit 
nici măcar o singură ilustrată pe 
care s-o trimit celor din mijlocul 
cărora am plecat. „N-avem nici un 
fel de ilustrate" — era răspunsul 
stereotip pe care-1 primeau toți cei 
care solicitau așa ceva.

Drept pentru care m-am gîndit să 
trimit această scrisoare, fără nici o 
imagine, dar care să „ilustreze" 
totuși ceva : lipsa de preocupare 
în ceea ce privește aprovizionarea 
stațiunii cu astfel de obiecte poș
tale.

Slaba calitate a capsulelor de 
autosifon, încărcate la întreprinde
rea „Viitorul" din Tîrgoviște, a fost, 
de-a lungul timpului, de nenumă
rate ori semnalată. Fără nici un 
efect evident, însă, în pofida pro
misiunilor ferme date cetățenilor 
de către consiliul popular munici
pal. Capsulele „încărcate" sint și 
acum, de multe ori, inutilizabile 
(adică goale sau pe jumătate goale).

M. AVANU și I. BALTAG 
Tîrgoviște

Cine n-a mai văzut de mult co
muna Cocorăștii-Mislii, din județul 
Prahova, cu siguranță că n-o mai 
recunoaște astăzi Avem, de cam 
multișor timp, și instalație electrică 
în sat și în locuințe. Dar nu știm cum 
Be face că, de îndată ce începe să 
adie puțintel vîntul, curentul elec
tric se întrerupe ca la comandă 
și rămînem în beznă. Am semna
lat această stare de lucruri secției 
de rețele electrice Florești, dar 
fără nici un rezultat. Ce ne mai ră- 
mîne de făcut 7 Să dăm opaițurile 
jos din pod 7

Semnează mai mulți locuitori 
din comuna Cocorăștii-Mislii, 
județul Prahova

Comisia de judecată 
și-a spus cuvîntul

Tn 
unui 
baza 
s-au plătit orele suplimentare pre
state in anul 1970, Consiliul mu
nicipal al sindicatelor Deva ne-a 
comunicat următoarele : „Intr-ade
văr, numeroși taxatori au prestat 
cite un număr de ore suplimentare 
fără să le fie plătite. Aceștia s-au 
adresat comisiei de judecată 
care, pe bună dreptate, le-a dat 
cîștig de cauză. Comitetul sindicatu
lui a respins cererea de rejudecare 
a cauzei făcută de conducerea în-

La sesizarea locatarului C. Gor- 
dașevici din microraionul nr. 1, 
Consiliul popular al municipiului 
Lugoj ne-a trimis următorul răs
puns :

Există unele greutăți în ceea ce 
privește aprovizionarea orașului cu 
apă potabilă, în sensul că, în unele 
zile sau ore, apa nu ajunge la ni
velele III și IV. ca urmare a con
sumului mai mare de apă făcut de 
către întreprinderi, ceea ce deter
mină scăderea presiunii la uzina 
de apă. Intrucît măsurile de mo
ment nu au darul să rezolve situa
ția, întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă Lugoj, care 
administrează imobilele microraio- 
nului, și-a prevăzut în planul de 
lucrări pe anul 1971 forarea a încă 
două puțuri.

Referitor la asigurarea blocuri
lor cu căldură și apă caldă, sesi
zarea este întemeiată. Dacă în 
cursul lunilor decembrie 1970, ianua
rie și februarie 1971 a fost apă 
caldă în zilele planificate — cu 
mici excepții — în cursul lunii 
martie apa caldă a lipsit, iar căl
dura nu a fost suficientă pentru 
încălzirea apartamentelor, dato
rită lipsei de combustibil. Repartiția 
de combustibil pentru microraion 
și în general pentru toate asocia
țiile cu încălzire centrală este mult 
mai mică în raport cu necesitățile. 
Conducerea I.G.C.L. a trimis la 
fostul Minister al Petrolului doi 
delegați în scopul obținerii unei 
suplimentări a cantității de com
bustibil. Ei s-au întors însă fără un 
rezultat pozitiv. Tovarășii din mi
nister ne-au indicat foarte clar 
„să facem economie", fără a se ține 
cont de sutele de familii cu copii, 
din care un număr considerabil de 
nou născuți. In această situație, 
I.G.C.L. a fost nevoită a se apro
viziona cu combustibil ocazional, 
procurat de la diferite întreprin
deri sau instituții din oraș la un 
preț mai ridicat, ceea ce a avut ca 
urmare mărirea cheltuielilor 
seama locatarilor.

Socotim că este necesară o 
liză temeinică a situației din 
tea ministerului respectiv și luarea 
unor măsuri care să rezolve solici
tările locatarilor din Lugoj.
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are tribunalul că martorii 
nu au catadixit să vină la 
judecată ? Aici e aici ! Po
trivit legii, cetățenii — in
diferent de calitatea pe care 
o au în proces — din mo
mentul citării lor au obli
gația de a se prezenta la 
ziua și ora fixate pentru 
judecată. Neîndeplinirea a- 
cestei obligații legale nu 
pune însă instanța la dis
poziția acestora, nu este de 
natură să împiedice înfăp
tuirea dreptății. Instanța 
are la dispoziție instrumen
te legale pentru a-i chema 
la ordine : de la amendă

Iești, I. Climescu, a solici
tat — și obținut ! — de 4 
ori amînarea nejustificată a 
judecății. Motivele 7 „Spre 
a lua cunoștință de două 
acte", „deoarece nu a reu
șit să meargă la unitate" 
ș.a.m.d. Ca și cum, între 
termene, ar fi avut alte 
sarcini, nu cele pentru care 
este plătit — în speță stu
dierea dosarului.

Evident, în vederea apă
rării intereselor legale ale 
părții pe care o reprezin
tă, avocatul, jurisconsultul, 
poate și trebuie să ceară 
instanței beneficiul tuturor

judecătorului este de a sta
bili adevărul, de a aplica 
corect legea în cauzele su
puse judecății sale. Dar 
oricît de exactă ar fi o ho- 
tărîre judecătorească, ea 
nu-și va produce efectele 
așteptate dacă va restabili 
cu întîrziere raporturile so
ciale tulburate prin încăl
carea drepturilor sau nee- 
xecutarea obligațiilor. Opi
nia publică așteaptă să pri
mească prompt răspunsul 
justiției cu privire la sta
bilirea răspunderii celor ce 
au săvîrșit fapte socialmen
te periculoase. Problema

PROCESE CARE ÎNCĂRUNȚESC PE ROL
bele trebuie luate în discu
ție și cîntărite atent. Sub 
pretextul unei juste solu
ționări nu se poate admite 
însă să se „tragă de timp". 
Cu atît mai mult cu cit, în 
nici unul din cazurile de 
care ne-am ocupat, întîr- 
zierea cu care s-a pronun
țat completul de judecată 
nu a fost determinată de 
complexitatea cauzei, de 
dificultăți obiective care să 
fi barat temporar aflarea a- 
devărului.

Mentalitatea de mai sus 
este dăunătoare nu numai 
prin consecințele de care 
ne-am ocupat. Acestora vin 
să li se adauge altele, care, 
aparent, pot trece drept 
„cauze obiective". într-un 
dosar (1 048/1970) al Jude
cătoriei Slobozia — sustra
gere din avutul obstesc — 
judecata s-a aminat șapte 
termene consecutiv, pentru 
că unii martori au refuzat 
să se prezinte în instanță. 
S-ar putea spune : ce vină

la mandatul de aducere. 
Nefolosindu-le, se ajunge 
automat la o nouă aminare. 
Iar unii dintre acești cola
boratori dobîndesc falsa 
credință că o citație în tri
bunal este facultativă : vrei, 
te duci — nu vrei, nu te 
duci ! Or, datoria instanțe
lor judecătorești este de a 
contribui la întărirea res
pectului față de lege, la 
educarea tuturor celor care 
participă. într-un fel sau 
altul, la un proces.

Alteori, tergiversarea se 
datorește in exclusivitate 
faptului că instanța s-a 
lăsat prinsă de unele terti
puri ale apărării, judecata 
nedepâșind anumite faze 
decît după ce avocatul și-a 
epuizat întreg arsenalul de 
chițibușuri. Intr-un proces 
care a avut loc la judecă
toria Iași, cu privire la sta
bilirea dreptului de pro
prietate asupra unui teren, 
jurisconsultul cooperativei 
agricole de producție Hor-

dispozițiilor procedurale ; 
tribunalul trebuie să împie
dice insă orice folosire abu
zivă a acestora, „dilatarea" 
termenelor de rezolvare a 
cazului peste limitele obiec
tiv impuse de aflarea ade
vărului. în acest sens, codul 
de procedură cuprinde dis
poziții categorice. Respec
tarea termenelor procedu
rale nu trebuie privită ca 
o chestiune de formă ; ea 
reprezintă una din proble
mele de fond ale procesu
lui. Pentru că, după cum 
se știe, fiecare proces por
nește de la o încălcare a le
gii — penale sau civile. Și 
societății nu-i poate fi in
diferent, in nici un caz, 
dacă legalitatea este resta
bilită azi, peste o lună sau 
peste un an. Iată ce ne-a 
declarat, in legătură cu as
pectele investigate de noi, 
tovarășul Nicolae Popovlci. 
adjunct al ministrului jus
tiției :

— Principala obligație a

operativității în activitatea 
de judecată, a netergiver- 
sării soluționării pricinilor 
nu poate fi și nu trebuie 
desprinsă artificial de ca
litate. deoarece este unul 
din atributele calității și 
este subordonată necesității 
aflării adevărului în fiecare 
cauză civilă sau penală, ce
rinței ca faptele stabilite de 
instanțele judecătorești să 
corespundă pe deplin reali
tății.

— Care sînt principalele 
cauze care conduc la lipsa 
de operativitate, la tergi
versarea proceselor 7

— Alături de aspectele 
relatate in ancheta dv„ 
nesoluționarea la timp a 
unor procese se explică 
uneori prin insuficienta cu
noaștere a dosarelor, prin 
neaprofundarea probleme
lor de drept. Este de men
ționat. de asemenea, .că în 
multe cazuri amînările inu
tile sînt determinate de 
lipsa unor relații necesare

rezolvării pricinilor, pe care 
organele solicitate nu le tri
mit la timp, de neefectua- 
rea în termenele fixate a 
unor expertize ori de ne- 
prezentarea tuturor mate
rialelor la termenele fixate. 
La recenta consfătuire, 
care a avut loc la Ministe
rul Justiției, cu președinții 
tribunalelor județene, s-a 
acordat o atenție deosebită 
combaterii cauzelor care 
duc la tergiversarea solu
ționării unor pricini.

— Concret, ce măsuri se 
vor lua 7

— Colegiul ministerului a 
stabilit pentru președinții 
instanțelor judecătorești o- 
bligația de a analiza perio
dic cauzele care au deter
minat amînarea proceselor, 
în vederea prevenirii și 
înlăturării aspectelor de 
tergiversare, precum și o- 
bligația de a întări conlu
crarea cu conducerile ace
lor unități care răspund cu 
întîrziere la solicitările in
stanțelor ; cazurile deose
bite vor fi comunicate mi
nisterului, pentru a sesiza 
organele centrale de resort.

Se vor lua, de asemenea, 
măsuri și pe linia îmbună
tățirii învățămîntului pro
fesional ai judecătorilor, 
introducînd forme noi, va
riate de pregătire profesio
nală ; legea privind perfec
ționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste de stat, 
stabilind cadrul juridic al 
instruirii permanente, des
chide noi perspective de 
ridicare a calității muncii 
și în activitatea de judeca
tă, în care se va reflecta 
nemijlocit creșterea nive
lului pregătirii profesiona
le a judecătorilor.

încălcarea legii, a norme
lor de conviețuire socială, 
a drepturilor cetățenilor, 
determină intervenția or
ganelor de stat, impune 
instanței pronunțarea unei 
soluții. O soluție justă, dar 
fi promptă I

LA UZINA „POLICO
LOR" BUCUREȘTI 

0 bogata paletă de lacuri, 
vopsele, cerneluri 
si rășini sintetice• •

In cadrul Grupului industrial 
de lacuri și vopsele București, 
din care mai fac parte uzina 
„Azur" Timișoara, fabricile „Sin
teza" Oradea, „Anticorozivul" 
București și „Solventul" Timi
șoara, ponderea cea mai mare o 
deține uzina „Policolor" Bucu
rești, care realizează o gamă lar
gă de lacuri, vopsele, cerneluri 
poligrafice și rășini sintetice.

Prin înzestrarea sa cu mașini, 
utilaje și instalații de înaltă 
tehnicitate, prin folosirea pe 
scară largă a rețetelor de fabri
cație moderne și aplicarea în 
producție a rezultatelor cercetă
rii specialiștilor proprii, uzina 
„Policolor" din București și-a 
îmbogățit paleta produselor, con
comitent cu îmbunătățirea cali
tății acestora, făcîndu-le compe
titive cu cele mai bune reali
zări similare de pe piața mon
dială.

Printre sortimentele de lacuri 
și vopsele fabricate pe bază de 
rășini sintetice, solicitate tot mai 
mult pe piața internă și la ex
port, se numără : lacurile po- 
liesterice nesaturate cu uscare 
la aer pentru finisarea mobilei, 
emailurile alchidice cu uscare 
la aer și cuptor, lacurile și emai
lurile acrilice, lacurile și emai
lurile poliuretanice, vopselele 
emulsionate vinilice etc.

Lacurile și vopselele, cernelu
rile poligrafice și rășinile sin
tetice produse de uzina „Poli
color" București își găsesc o 
largă utilizare în industria con
structoare de mașini, în produc
ția de automobile și mobilă, în 
industria chimică și poligrafică, 
in industria bunurilor de con
sum, în finisarea clădirilor etc.
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TO A TE JUDEȚELE ȚĂRII 

înaintează cu paș[ fermi

pe calea progresului și a prosperității

Decernarea Steagului roșu 
și a Diplomei de unitate 

fruntașă pe țară 
și pe ramură 

în întrecerea socialistă
Complexului de industrializare a lemnului Pipera

Ritmul dezvoltării țării 
exprimă forța principiilor 

și energia partidului nostru

Dr. Dumitru CIUCUR
lector universitar, Academia de Studii Economice-București

Prin inspirata metaforă care 
asemăna teritoriul României cu o 
mîndră cetate, marele revoluționar 
democrat Nicolae Bălcescu exprima 
harul acestui pămint, remarcabil 
prin armonia și proporționalitatea 
formelor de relief, ca și prin va
rietatea bogățiilor sale naturale. 
Din păcate, aceste daruri ale na
turii nu au fost folosite în trecut 
In mod rațional. Nivelul relativ 
scăzut de dezvoltare a economiei 
naționale, disproporțiile accentuate 
dintre ramuri erau însoțite de dis
proporții nu mai puțin profunde în 
dezvoltarea economică și social - 
culturală a zonelor și localităților 
țării.

O asemenea stare de lucruri era 
profund incompatibilă cu țelurile 
și esența socialismului. Devenind 
forța conducătoare a societății 
noastre, a luptei poporului pentru 
construirea noii orînduiri, Partidul 
Comunist Român a pus pe un

Baza solidă a egalității 
in drepturi a tuturor 

cetățenilor

Nicolae VEREȘ
prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.

Odinioară zonă geografică lă
sată in înapoiere economică, jude
țul Mureș se înscrie astăzi pe har
ta României socialiste ca o pre
zență vie, activă, care a cunoscut 
în anii construcției socialiste o am
plă dezvoltare. într-un județ ca 
Mureș, sau ca altele din țara noas
tră, unde alături de români locuiesc 
oameni ăi muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare — ma
ghiari, germani și alții — implan
tarea masivă a industriei are o 
semnificație aparte. Preocuparea 
partidului nostru pentru ridicarea la 
o viață economică înfloritoare a a- 
cestor județe îmbracă și un carac
ter care ține de aplicarea consec
ventă a politicii naționale, marxist- 
leniniste, a Partidului Comunist

Beneficiarii mărețelor 
înfăptuiri sintem noi înșine

Gheorghe BREHUESCU 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular 

județean lași

Caracteristic procesului amplu ds 
Îmbunătățire a repartizării forțelor 
de producție pe teritoriul țării 
este faptul că a ridicat la un nivel 
tot mai înalt d*  dezvoltare absolut 
toata județele țării și, cu prioritate, 
pe cele care erau rămase mult în 
urmă. Este vorba de un proces 
general, atotcuprinzător, care a 
determinat și în cazul județului 
Iași, ca în al atitor altora, o tota
lă revitalizare economică și socială, 
în fond, care era situația județu
lui, a orașului Iași, in urmă cu 4—5 
decenii ? în volumul „Orașe din 
România", apărut în 1925, despre 
lași se spunea : „lașul poate fi luat 
ca tipul orașului înspre asfințitul 
vieții ; orașul A FOST. îi rămăsese 
aureola culturală, o continuare tra
diționalistă. Dar și asupra acesteia 
se lăsase, încet-încet, norii indife
rentismului local și general..."

Insuficient dezvoltat industrial, 
ca de altfel întreaga Moldovă, lașul 
a rămas în aceeași stare de invo
luție economică și socială pină 
după al doilea război mondial. în
făptuirea fermă de către Partidul 
Comunist Român a politicii mar
xist-leniniste de industrializare so
cialistă a țării — ca pivot al progre
sului general al societății noastre 
— a atras în orbită și județul 
Iași, căruia nu i s-a făcut o sim
plă „grefă" industrială. Județu' în 
întregul lui a pășit într-o altă 
existență, și-a adăugat determinări 
noi și necunoscute care l-au plasat

_______________________________________________ 

prim plan al preocupărilor sale în
făptuirea politicii marxist-leniniste 
de amplasare rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării. Ținînd seama de particula
ritățile economice și naturale ale 
fiecărei zone, partidul a trecut la 
rezolvarea acestei sarcini econo
mice și sociale deosebit de impor
tante pentru dezvoltarea societății 
noastre, încă din primii ani ai con
strucției socialiste. Această impor
tantă sarcină a fost rezolvată în 
contextul politicii de industriali
zare susținută a tării, procesul de 
îmbunătățire a repartizării terito
riale a forțelor de producție inten- 
siîicîndu-se pe măsura creșterii 
posibilităților economiei de a aloca 
fonduri tot mai mari de investiții. 
Pretutindeni, în toate județele țării 
— atit din Moldova și Transilvania, 
din Oltenia și Muntenia — prac
tic. în întreaga țară, se văd astăzi 
roadele politicii partidului de am

Român, in sensul că astfel se con
solidează în asemenea județe baza 
economică pentru manifestarea e- 
galităiii in drepturi a tuturor cetă
țenilor care trăiesc în această parte 
a țării — egalitate pe plan social, 
pe planul condițiilor de viață, pe 
planul posibilităților de instruire și 
de valorificare a capacităților și 
aptitudinilor lor.

Suflul dinamizator al industriali
zării înfăptuite consecvent de parti
dul nostru a pătruns puternic în 
municipiile Tg. Mureș și Sighișoa
ra, in orașele Tîrnăveni, Reghin, 
Luduș, Sovata, în comunele Iernut 
și Fintînele, ca și în alte localități 
din județ ; de numele lor se leagă 
existența unor importante unități 
industriale capabile să valorifice, 

la nivelul cel mai de sus al impe
rativelor timpului nostru socialist. 
An de an, în această parte a țării 
s-au construit mari capacități pro
ductive și obiective social-culturale. 
La sfîrșitul anului 1970, numai în 
orașul Iași își desfășurau activita
tea 34 de unități industriale — din 
care 20 sint nou construite. La 
Pașcani. Hirlău, Tg. Frumos — ul
timele două localități devenite ora
șe in anii ultimului cincinal — au 
fost implantate, de asemenea, im
portante obiective industriale și 
social-culturale.

Ca rezultat al politicii partidului 
de dezvoltare rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
patriei, se poate spune că, în mo
mentul de față, in județul Iași se 
găsesc unități din aproape toate ra
murile economiei naționale. Ele 
furnizează peste 84 la sută din pro
ducția de antibiotice a tării, 18 
la sută din cea de țevi de oțel 
și 11 la sută din cea de fibre și 
fire chimice. Orașul Iași dispune 
astăzi de un puternic potențial pro
ductiv. grupat pe o platformă in
dustrială, care, în anii ultimului 
cincinal, a fost completată cu o mo
dernă uzină de fibre si fire chimi
ce, o centrală electrică și de termo- 
ficare, o țesătorie de mătase, o 
mare unitate de produse ceramice, 
un complex de morărit și panifi
cație și altele.

Progresele mari în creșterea po
tențialului industrial al județului 

plasare teritorială rațională a for
țelor de producție, de dezvoltare 
armonioasă a întregului complex 
economic național.

în anii precedentului cincinal, 
procesul de corectare a dispropor
țiilor privind dezvoltarea diferite
lor zone ale țării a cunos
cut o remarcabilă accelerare, 
în alegerea amplasamentelor noilor 
obiective de investiții s-a urmărit 
eu consecvență. în fiecare caz în 
parte, strînsa îmbinare a criterii
lor de eficiență cu prioritatea ce 
trebuie acordată dezvoltării mai 
rapide a diferitelor zone șl locali
tăți. în acest cadru, de analiză 
temeinică a eficienței cheltuirii 
fondurilor de investiții. în perioada 
1966—1970 au fost alocate impor
tante sume pentru emanciparea 
economică și social-culturală a ju
dețelor și localităților mai puțin 
dezvoltate, fără a se neglija ridi
carea in continuare a potențialului 
economic al celorlalte județe. Pe 
baza unui volum sporit de investi
ții au fost construite și date in 
funcțiune sau sint în curs de rea
lizare importante obiective produc
tive în peste 150 de orașe și în- 
tr-un mare număr de localități 
rurale. Nu poate fi trecut cu vede
rea că, o dată cu noua formă de 
organizare administrativ-teritorială 
a țării, s-a asigurat un cadru mai 
prielnic pentru Îmbunătățirea re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție, eliminîndu-se tendințele 
de concentrare a obiectivelor eco
nomice și, deci, a investițiilor, în 
fostele orașe reședințe de regiuni.

Este semnificativ că, în cincina
lul 1966—1970. prin construirea și 
punerea în funcțiune a numeroase 
și importante capacități de pro
ducție industrială, în majoritatea 
județelor mai puțin dezvoltate s-a 

la un nivel superior, resursele na - 
turale și umane ale județului Mu
reș. Elocvent pentru potențialul 
industrial atins este faptul că, as
tăzi, în județul nostru există 54 de 
întreprinderi, dintre care 32 apar
țin industriei republicane. Față de 
1950, producția globală industrială 
a județului a fost, la sfîrșitul anu
lui 1970, de 16 ori mai mare ; este 
de remarcat că, în anii cincinalu
lui precedent, industria mureșeană 
a înregistrat un ritm mediu anual 
de creștere a producției de 15 la 
sută, cu mult mai mult decît s-a 
înregistrat pe ansamblul economiei 
naționale. Se vede în această di
ferențiere de ritm o expresie con
cludentă a grijii și atenției deose
bite pe care conducerea partidului 
și statului nostru le manifestă pen
tru dezvoltarea prioritară a județe
lor rămase in urmă.

O particularitate importantă a 
dezvoltării forțelor de producție pe 
teritoriul județului, de care parti
dul nostru ține seama, o constituie 
asigurarea unei structuri economi
ce moderne. în județul Mureș, pe 
baza unor ritmuri mai rapide de 
creștere față de întreaga industrie, 
ramurile energiei electrice, chimice 
și construcțiilor de mașini și-au 
sporit an de an ponderea în pro
ducția țării, contribuind la accen
tuarea caracterului modern al in
dustriei noastre. Județul nostru de
ține, în momentul de față, primul 
loc în țară în domeniul producției 
de energie electrică, puterea insta
lată în unitățile energetice ale ju

nostru oferă o imagine concluden
tă a preocupării perseverente a 
partidului nostru pentru soluționa
rea organizată și conștientă a sar
cinii deosebit de importante de dez
voltare armonioasă, unitară, a tutu
ror zonelor țării, de creare a bazei 
materiale necesare ridicării nivelu
lui de trai material și cultural al 
tuturor oamenilor muncii. Conecta
rea puternică a județului nostru la 
magistrala industrializării a declan
șat pe plan social mutații de-a 
dreptul impresionante, de neînchi
puit în urmă cu peste un sfert de 
seool. Prima, pe care o reflectă ori
ce statistică, vizează creșterea nu
mărului de salariați. Numai în ulti
mul deceniu (1961—1970), forța de 
muncă salariată a sporit cu 60 000 
persoane, din care circa 25 000 în 
industrie. Această creștere a avut 
loc îndeosebi pe baza atragerii 
populației ocupate in agricultură. 
Este lesne de dedus că sporirea nu
mărului de persoane salariate în 
ansamblu, ca și pe o familie s-a 
răsfrînt pozitiv asupra nivelului de 
viață a populației din această parte 
a tării.

Cum era și firesc, dezvoltarea 
industriei a impus inițierea unui 
vast program de pregătire profe
sională a noilor cadre. în județ 
funcționează în momentul de față 
numeroase școli profesionale și de 
maiștri, 6 școli tehnice, 10 licee de 
specialitate. în vecinătatea zonei 
industriale a fost construit re
cent un mare complex șco
lar. care grupează școli profe
sionale și tehnice unde vor fl pre
gătiți viitorii muncitori pentru in
dustriile construcțiilor de mașini, 
chimică, energetică și ușoară. la
șul, oraș al primei universități, 
oraș al mișcării literare care a fixat 
definitiv limba română scrisă, ce
tate recunoscută a științei și cultu
rii românești, a trebuit să învețe și 
învață sistematic tainele oătrunde- 
rii depline în zona fierbinte a tim
pului pe care îl trăiește noua Ro
mânie socialistă : industrializarea

Problemele tot mai complexe pe 

realizat un ritm mediu anual de 
creștere a producției globale indus
triale mai intens decît ritmul me
diu pe țară, ca, de pildă : peste 20 
la sută în județele Dolj și Ialo
mița ; între 15—20 la sută în jude
țele Argeș, Olt, Buzău, Gorj, Iași ; 
între 12—15 la sută în județele 
Vilcea, Teleorman, Brăila, Sălaj, 
Mureș, Mehedinți, Vaslui. în cadrul 
acestei dezvoltări. în multe județe 
au fost create noi ramuri indus
triale sau au fost dezvoltate cele 
existente. Creșterea „vitezei de 
înaintare" a acestor județe a de
terminat, în mod firesc, sporirea 
cotei lor de participare la produc
ția industrială totală a țării.

în progresele obținute în repar
tizarea rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul țării, 
prin dezvoltarea mai accelerată a 
județelor rămase în urmă, își gă
sește expresia acel deziderat, de 
extremă importanță al politicii ge
nerale a partidului nostru, de a 
asigura ca egalitatea în drepturi 
între toți cei ce muncesc in patria 
noastră, fără deosebire de naționa
litate, să devină o realitate, in pri
mul rînd pe tărimul existenței 
materiale. Aceasta oglindește pro
fundul democratism care stă la 
baza progresului economic și so
cial al țării și, totodată, constituie 
o expresie grăitoare a politicii na
ționale marxist-leniniste a parti
dului nostru.

Amplasarea teritorială rațională 
a forțelor de producție a determi
nat vaste consecințe pozitive pe 
toate planurile vieții economico- 
sociale. Esențial este că un ase
menea proces influențează direct, 
nemijlocit, folosirea tot mai judi
cioasă a forței de muncă și ridi
carea nivelului de trai al popu

dețului ridicindu-se la 1 103 MW. 
Combinatul de îngrășăminte azotoa- 
se din Tg. Mureș și Combinatul 
chimie din Tîrnăveni sint două 
„cetăți" puternice ale industriei 
chimice românești.

Cind vorbim despre dezvoltarea 
economică a județelor, de multe ori 
avem o înțelegere limitată, ne duce 
gîndul doar spre industrie. Or, 
progresul economic al fiecărui ju
deț necesită dezvoltarea continuă, 
alături de industrie, și a agricultu
rii. Pe Mureș, pe Tîrnave și pe al
biile altor rîuri, agricultura ju
dețului nostru dispune de mari 
suprafețe de terenuri dintre cele 
mai mănoase, care oferă condiții 
favorabile pentru obținerea unor 
recolte tot mai mari. Recentele 
măsuri cu privire la îmbunătățirea 
organizării, planificării și conduce
rii agriculturii, inițiate de partidul 
nostru, reprezintă un cadru de na
tură să impulsioneze dezvoltarea 
rapidă a agriculturii noastre socia
liste. Pe baza acestor măsuri. în 
județul nostru au luat ființă 29 de 
stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii, un însemnat număr de 
consilii și asociații intercoopera- 
tiste.

Consecințele pozitive ale politicii 
de dezvoltare armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării nu se mărginesc însă numai 
la aspectele înfățișate pină acum. 
Edificarea unui puternic potential 
industrial pe raza județului Mu
reș, pe lingă faptul că a creat 
posibilități nelimitate pentru valo

care le ridică activitatea industria
lă au atras după sine lărgirea de-a 
lungul anilor a potențialului știin
țific al lașului. Institutele adminis
trate de filiala locală a Academiei, 
INCERC-ul și stațiunile experimen
tale și-au diversificat considerabil 
tematica de lucru. Alături de ele, 
tot mai mult se simte contribuția 
cercetării științifice universitare. 
Pozitiv este faptul că învățămintul 
tehnic ieșean a început să se insta
leze practic în zona industrială. Se 
vorbește cu deplin temei, azi. de 
cel de-al doilea centru universitar 
al lașului, concretizat deocamdată 
în noile clădiri ale facultății de 
chimie industrială aflate în con
strucție, ;n cele 14 cămine și o can
tină cu 6 000 locuri, edificii care 
S-au ridicat lingă zona industrială, 
într-un viitor apropiat, tot aici se 
vor înălța și construcțiile pentru 
celelalte facultăți ale institutului 
tehnic superior.

Industrializarea județului a gene
rat și alte consecințe pe plan so
cial. Să lăsăm și aici să vorbească 
cifrele. Numai în ultimul cincinal 
au fost construite în orașele jude
țului 12 061 apartamente de locuit ; 
rețeaua de apă potabilă a fost ex
tinsă cu încă âlți 50 km. S-au îm
bunătățit considerabil și rețeaua

âr 
Evident, procesul de dezvoltare armonioasă, unitară a bazei tehnico- 

materiale a socialismului pe întreg teritoriul țării nu s-a încheiat și fie
care etapă deschide noi și tot mai mari perspective pentru accelerarea 
acestui proces. Cu consecventa ce-i este caracteristică dintotdeauna, parti
dul nostru acționează și mai intens în anii actualului cincinal în direcția 
lichidării decalajelor moștenite din trecut in acest domeniu, pentru asigu
rarea progresului economic și social al tuturor județelor și localităților 
țării, făcînd astfel posibil ca toți cetățenii patriei să beneficieze din plin 
de roadele construcției socialiste. Mai mult chiar decît pină acum, o parte 
însemnată din fondurile de investiții prevăzute pentru actualul cincinal 
este îndreptată spre județele mai puțin dezvoltate. înfăptuirea obiective
lor stabilite în actualul cincinal va marca noi și importante progrese in 
îmbunătățirea forțelor de producție pe teritoriul țării, creind condiții ca 
toate județele și zonele patriei să cunoască o puternică înflorire. Partidul 
nostru promovează consecvent această linie, cu convingerea fermă că 
progresul economic și social al tuturor județelor patriei constituie condi
ția primordială a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a asi
gurării trecerii la edificarea comunismului pe pămintul României.

lației întregii țări. în anii edificării 
socialismului, în fiecare județ au 
avut loc mutații importante in 
structura populației ocupate pe ra
muri de activitate. La sfîrșitul pe
rioadei 1966—1970, ponderea popu
lației Ocupate în agricultură era sub 
50 la sută din populația ocupată a 
țării, în timp ce, in ramurile ne
agricole, ponderea salariaților a 
crescut de la 25,9 la sută în 1950 
la 49 la sută în 1970. Concomitent 
cu dezvoltarea economiei naționale 
în ansamblu, cu creșterea număru
lui de salariați din economie, a 
avut loc și o îmbunătățire in re
partizarea teritorială a forței de 
muncă salariate. O tendință de 
creștere mai accelerată a numă
rului de salariați se remarcă în ju
dețele și în localitățile cu un nivel 
mai scăzut de dezvoltare. Astfel s-a 
ajuns ca, în ultimii cinci ani, 
numărul salariaților la 1 000 locui
tori să sporească, de exemplu, de 
la 220 la 265 în județul Argeș, de 
la 185 la 229 în județul Covasna, 
sau de la 153 la 199 în județul Me
hedinți.

Firește, rezultatele obținute pînă 
acum, fermitatea și consecvența cu 
care partidul nostru aplică politica 
de dezvoltate armonioasă a tuturor 
zonelor țării, prin creșterea volumu
lui de investiții tocmai în acele ju
dețe care mai au de recuperat une
le decalaje, ne dau certitudinea că 
drumul pe care mergem este în 
măsură să asigure progresul con
tinuu economic și social al fiecă
rui județ și oraș, pentru ca întrea
ga fără să devină o puternică ce
tate, așa cum o dorea marele 
patriot Bălcescu, îh care toți locui
torii ei, fără excepție, să benefi
cieze din plin de superioritatea noii 
orînduiri, de roadele construcției 
socialiste.

rificarea superioară, complexă, a 
resurselor locale, a determinat 
in egală măsură importante schim
bări in viața socială a popu
lației. Numai în anii cincina
lului trecut, numărul salariaților a 
sporit pe ansamblul economiei ju
dețului cu 15 000 de persoane. Dez
voltarea economică și, în primul 
rînd, cea industrială a județului, 
a dat așezărilor urbane și rurale 
o nouă fizionomie. A crescut gra
dul de urbanizare a localităților, 
s-a extins electrificarea rurală, au 
luat o mare amploare învățămîntul 
de toate gradele, cultura. Județul 
Mureș cunoaște de asemenea o vie 
și intensă activitate de cercetare 
științifică, cuprinzind diferite do
menii. Ea se desfășoară în cadrul 
institutelor de învâțămînt superior, 
al bazei de cercetare științifică a 
Academiei Republicii Socialiste 
România și al laboratoarelor uzina
le din unitățile de producție.

în oglinda fidelă a profundelor 
transformări economice și sociale, 
care au avut loc in județul nostru, 
ca și în întreaga țară. Întrezărim 
clar perspectiva pe care ne-o des
chide viitorul. După ce un cincinal 
s-a retras de pe scena actualității 
noastre, pentru a se înscrie pe 
răbojul timpului trecut, un altul — 
conceput în lumina obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea al 
partidului — și-a început existența, 
deschizînd în fața patriei noastre 
socialiste o fereastră luminoasă 
spre viitor.

rutieră și transportul în comun. 
Realizări de seamă au fost înre
gistrate și în domeniul ocrotirii să
nătății publice : în Iași au fost 
construite o policlinică universitară 
și o alta în zona industrială, un 
spital de pediatrie, un centru sto
matologic de cartier, un dispensar 
cuplat cu serviciu de stomatolo
gie, o stație de salvare, cinci 
creșe și alte importante obiec
tive. S-a creat și dezvoltat o rețea 
largă de unități comerciale și pres
tatoare de servicii, populația a cum
părat un volum mereu sporit de 
produse agroalimentare și indus
triale. Concludent e faptul că, în 
cincinalul recent încheiat, volumul 
mărfurilor desfăcute a fost cu 54 
la sută mai mare față de perioada 
anilor 1961—1965.

Dar cite alte consecințe binefă
cătoare imposibil de încadrat in 
cifre nu a favorizat în județul nos
tru politica de industrializare susți
nută a țării, de dezvoltare armonioa
să a forțelor de producție pe în
tregul ei teritoriu, promovată nea- 
bătut de partidul nostru ! Pe a- 
ceastă bază, lașului i s-au deschis 
nenumărate porți de acces spre cul
mile progresului material și spiri
tual. lașul de azi nu mai are nici 
o asemănare cu cel de acum 30—40 
de ani în urmă.

★

într-o atmosferă sărbătorească, 
luni a avut loc solemnitatea decernă
rii, pentru a doua oară consecutiv, a 
Steagului roșu și a Diplomei de uni
tate fruntașă pe țară în întrecerea 
socialistă pe anul 1970 pe industrie, 
grupa B, Complexului de industria
lizare a lemnului Pipera. La festivi
tatea prilejuită de acest important 
eveniment au luat parte tovarășii 
Dumitru Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului de partid al 
municipiului București, Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., Mi
hai Suder, ministrul industriei lem
nului, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși in
vitați. Adunarea a fost deschisă de 
Virgil Strătică. președintele comitetu
lui sindicatului al complexului. Luind 
cuvîntul în continuare, inginerul Au
rel. Rizea, directorul general al combi
natului, a evidențiat succesele remar
cabile obținute în anul 1970 de har
nicul colectiv de muncitori, tehni
cieni, ingineri și economiști din ca
drul platformei industriale Pipera, 
„în această perioadă, a subliniat vor
bitorul, lucrătorii Complexului de in
dustrializare a lemnului Pipera au în
deplinit planul la producția globală 
și marfă în proporție de 103,3 și res
pectiv 102,3 la sută, iar beneficiile au 
fost cu 12,6 la sută mai maci față de 
prevederile planului". !

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Petrescu, care a transmis 
tuturor salariaților călduroase felici
tări din partea Biroului și Comitetu
lui Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R. și a inminat reprezentanți
lor comitetului de direcție și comite
tului sindicatului Steagul roșu și Di
ploma de unitate fruntașă pe țară.

Luind cuvîntul o serie de salariați 
— Mihai Udrea, maistru la secția 
scaune, Vasile Tatomir, tehnician la 
secția mobilă, Constanța Voiculcscu, 
muncitoare la secția binale, Andrei 
Menhardt, șeful secției mobilă — și-att 
exprimat deplina satisfacție pentru 
distincțiile primite și au arătat că 
prin obiectivele propuse indicatorii de 
plan pe anul în curs pun in fața sa
lariaților din cadrul unității sarcini de 
mare complexitate si răspundere pri
vind sporirea producției, ridicarea 
calității produselor, creșterea efi
cienței întregii activități economice.

Rafinăriei Ploiești

PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teii“>. — în sala de festivități a Ra
finăriei Ploiești a avut loc festivitatea 
de înmînare a Steagului roșu și a Di
plomei de fruntaș pe ramura prelu
crării țițeiului harnicului colectiv al 
rafinăriei. în sală se aflau ingi
neri, tehnicieni, muncitori, pre
cum și tov. Gheorghe Alecu, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Ploiești, ing. Ion M. Nicolae. 
adjunct al ministrului chimiei, Ion 
Istrate, președintele Uniunii sindica
telor din industriile de petrol, chimie 
și gaz metan.

La unitatea ploieșteană de prelu
crare a țițeiului, în anul trecut s-a 
reușit să se îndeplinească exemplar 
sarcinile de plan, obținîndu-se peste 
10 milioane lei depășiri la indicato
rul marfă vîndută și încasată. De a- 
semenea, s-au obținut beneficii peste

Întreprinderii de rețele electrice București

(De la corespondentul „Scîn- 
teii“). — Ieri s-a decernat între
prinderii de rețele electrice Bucu
rești Steagul roșu și Diploma de u- 
nitate fruntașă pe ramură în între
cerea socialistă pe anul 1970. Parti- 
cipanții la festivitate au ascultat 
informarea prezentată de tov. ing. 
Nicolae Tetelea, director general al 
întreprinderii, care a reliefat însem
natele succese obținute de lucrătorii 
acestei unități în anul trecut. Astfel, 
prevederile de plan la energia elec
trică vîndută au fost realizate in pro
porție de 111,3 la sută, la producția 
industrială 127, 4 la sută, la investi
ții 100,8 la sută, dîndu-se peste pre
vederi beneficii de peste 75 milioane 
lei.

Tovarășul Corneliu Scurtu, vice
președinte al uniunii sindicatelor pe 
ramură, a inminat Steagul roșu și 
Diploma de întreprindere fruntașă 
pe ramură, felicitînd totodată sutele 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
distinși cu titlul și insigna de frun
taș în întrecerea socialistă, întregul 
colectiv al întreprinderii de rețele 
electrice București, pentru remarca
bilele sale realizări dobîndite în rea
lizarea planului și a angajamentelor 
luate pe 1970.

In încheiere, într-o atmosferă de

Fabricii de preparate și conserve din carne Sibiu

SIBIU (corespondentul „Scînteii"). — 
La 12 aprilie, colectivului Fabricii 
de preparate și conserve din carne 
Sibiu i s-a inminat diploma de 
întreprindere fruntașă pe ramură în 
industria alimentară, pentru realiză
rile obținute în întrecerea socialistă 
pe anul 1970.

La festivitate au participat ing. 
Vasile Popa, secretar al Comitetu
lui municipal Sibiu al P.C.R., ing. 
Petru Geancărău. membru al Birou
lui executiv al Uniunii Sindicatelor 
din Agricultură. Industria Alimenta
ră, Silviculturii și Apelor, dr. Ahile 
Muși, director general adjunct al 
Centralei industriale de carne și frig.

Despre realizările muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la a- 
ceastă veche întreprindere sibiană 
de industrie alimentară a vorbit 
directorul ei — inginerul Aurel Go
run. Este a cincea oară consecutiv, 
cind acestei fabrici i se decernează 
o diplomă de întreprindere fruntașă 

Pentru materializarea lor operativă a 
fost conceput un amplu program de 
măsuri tehnico-organizatorice privind 
reducerea în continuare a consumu
rilor specifice, modernizarea procese
lor tehnologice prin amplificarea ac
țiunii de autoutilare, mai buna or
ganizare a muncii. aprovizionarea 
tehnico-materială. în numele între
gului colectiv, ei s-au angajat să nu 
precupețească nici un efort pentru 
ca sarcinile ce le revin în acest an, 
ca și angajamentele asumate în 
cinstea gloriosului semicentenar al 
partidului nostru, să fie îndeplinite in 
mod exemplar.

Tovarășul Dumitru Popa a subli
niat în cuvîntul său contribuția im
portantă a organizației de partid, a 
comuniștilor, a organizației sindicale 
și de tineret de aici la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1970 și a adresat felicitări în numele 
oomitetului municipal de partid, urind 
noi succese în realizarea anga
jamentelor pe care și ie-a asumat 
colectivul de salariați.

în încheiere, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participanțil la 
adunarea festivă au adresat o tele
gramă Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : înminarea înaltelor 
distincții a imprimat noi dimensiuni 
hărniciei, inițiativei și spiritului crea
tor, a însuflețit colectivul nostru în 
realizarea cu succes a planului de 
producție. Aceasta constituie o pre
misă sigură că angajamentele supli
mentare în întrecerea socialistă de a 
realiza peste plan în anul 1971 o pro
ducție globală și marfă de 10 mili
oane lei, din care 1,5 milioane lei va
lută la export, precum și reducerea 
prețului de cost planificat cu 1 mi
lion de lei vor fi îndeplinite în mod 
exemplar.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin în pri
mul an al noului cincinal, aduci n- 
du-ne astfel o tot mai importantă 
contribuție la înflorirea patriei noas
tre socialiste, la ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

C. DUMITRU
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plan de mai bine de 4 000 000 Iei. 
Se cere, totodată, menționat fap
tul că Rafinăria Ploiești a livrat la 
export 35 la sută din produsele sale.

în încheierea festivității, partici
pant au trimis C. C. al P.C.R., per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă prin care muncito
rii. inginerii și tehnicienii rafi
năriei se angajează, în cinstea 
aniversării semicentenarului, să-și in
tensifice eforturile pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan. Ana- 
lizînd rezervele interne și hotărit să 
nu precupețească nici un efort pentru 
valorificarea lor operativă în pro
ducție, colectivul rafinăriei și-a su
plimentat angajamentul anual în în
trecere cu 3 000 000 lei la producția 
globală și marfă și cu 1 800 000 lei 
la beneficii și preț de cost.

puternic entuziasm, participanțil la 
adunarea festivă au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele : Cu prilejul primirii 
Steagului roșu și a Diplomei de în
treprindere fruntașă în întrecerea so
cialistă pe ramura mine și energie 
electrică, colectivul salariaților de la 
întreprinderea de rețele electrice 
București își manifestă profunda re
cunoștință față de Comitetul Central 
al partidului pentru îndrumarea de 
zi cu zi în activitatea pe care o des
fășoară și se angajează ca în cinstea 
celei de-a 50-a aniversări a partidu
lui să suplimenteze angajamentele 
inițiale cu 3 milioane KWh. la ener
gie electrică, 1 milion lei la lu
crările de construcții-montaj și cu 
500 000 lei la beneficii. Salariații în
treprinderii noastre asigură condu
cerea partidului și pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vor precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce le revin in pri
mul an al noului cincinal și vor par
ticipa cu toată hotărîrea și avîntul 
lor creator la opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie.

pe ramură — de trei ori pe țară, 
de două ori pe județ. în anul 1970, 
fabrica și-a realizat planul la toți 
indicatorii, obținînd însemnate eco
nomii și beneficii peste prevederi, 
iar planul la export a fost îndepli
nit în 11 luni. Revelator pentru 
prestigiul de care se bucură marca 
fabricii sibiene este și faptul că de 
cîțiva ani de zile nu s-a înregistrat 
nici o sesizare sau reclamație cu 
privire la calitatea producției de 
aici, diversificată într-o gamă de 
peste 70 de sortimente de conserve 
și preparate din carne.

Numeroși muncitori, tehnicieni, in
gineri care au luat cuvîntul s-au 
angajat să realizeze. în acest an și 
în întreaga perioadă a noului cinci
nal, o și mai bună organizare a 
muncii și producției in fabrica lor, 
o diversificare continuă a produc
ției, o îmbunătățire permanentă * 
indicilor tehnico-economicL
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ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE

La Timișoara Realizări artistice
interesante și actuale

Și Timișoara a cunoscut timp de 
opt zile o remarcabilă efervescență 
artistică. în incinta celui mai tinăr 
Teatru Național al țării, sub literele 
luminoase de pe frontispiciul care, 
dominînd piața centrală a Timișoarei, 
anunța „Zilele dramaturgiei origi- 
nale“. șase teatre au prezentat nouă 
spectacole. Au fost prezente în 
Festivalul de la Timișoara : Teatrul 
de stat din Oradea, (cu „Destine" 
de Th. Mănescu și Silvia An- 
dreescu — secția română, și „Casa 
cu șapte buclucuri" de Mâhes Gyorgy 
— secția maghiară), Teatrul de Nord 
din Satu-Mare (cu piesa lui Kânyădi 
Săndor, „Casa festivităților" și „A- 
murgul lui Bolyai Iânos" de Kocsis 
Istvân — secția maghiară, și „Patru 
oameni fără nume" de R. Bădilă — 
secția română). Teatrul de Stat din 
Arad (cu „Diluviul" de V. Nicoro- 
vici), precum și teatrele-gazdă : Tea
trul maghiar din Timișoara (cu „Fi
delitate" de Hajdu Gyozo), Teatrul 
german din Timișoara (cu „Oameni 
care tac" de Al. Voitin) și Teatrul 
Național din Timișoara (cu „Fereas
tra de mărgean" de Constantin 
Banu).

Seară de seară, după spectacole, 
au fost continuate discuțiile pe mar
ginea pieselor prezentate, la care 
punctul de vedere al realizatorilor 
se confrunta cu cel al criticilor și cu 
mărturisirea sinceră a unor reacții de 
spectator. Dezbaterilor li s-au adău
gat cele ale interesantei sesiuni a- 
nuale de comunicări aflate la cea 
de-a treia ediție — sesiune organi
zată de către Comitetul pentru cul
tură și artă al județului Timiș, sub 
titlul „Teatrul și cultura".

Prin titlurile pe care le-a inclus, 
Festivalul de la Timișoara, ca și cel 
clujean, a avut capacitatea de a re
liefa un moment important in dez
voltarea dramaturgiei din țara noas
tră, moment în care se poate vorbi 
de lărgirea ariei tematice și auten
ticitatea sporită a problematicii adu
se in atenția spectatorilor, de matu
rizarea viziunii scriitoricești in le
gătură mal strinsă cu socialul șl, tot
odată, de diversificarea modalități
lor artistice abordate.

Am urmărit, la Timișoara, alături 
de binecunoscuta și spumoasa come
die a lui Măhes Gyorgy, „Casa cu 
șapte buclucuri", interpretată cu inte
ligență și nerv de actorii orădeni, și, 
alături de mai vechea piesă a lui Al. 
Voitin, numeroase titluri noi.

Nu puține dintre ele au relevat pa 
deplin preocuparea susținută a crea
torilor de a aduce pe scenă momente 
ale luptei revoluționare și trăsături
le esențiale ale comuniștilor ilega
liști. Majoritatea lor au vorbit grăi
tor despre dezvoltarea din ce in ce 
mal viguroasă a dramaturgiei inspi
rate organic din realitățile țării noas
tre, despre strădaniile creatorilor de 
teatru de a medita și invita la re
flecție asupra ideilor celor mai im
portante pe care le ridică această 
realitate. Ele au scos in evidență e- 
fortul acelorași creatori de a sonda 
lucid conflictele și dramele luptei 
și ale construcției revoluționare, de 
a le sublinia eroismul sau de a atra
ge atenția asupra anomaliilor sociale 
și deformărilor de conștiință indivi
duală, care pot apărea pe drumul 
edificării unei noi societăți și a unei 
noi conștiințe sociale.

La Timișoara s-a impus cu preg
nanță și o altă concluzie : angajarea 
mai directă a teatrelor în climatul 
dezvoltării și perfecționării vieții 
noastre contemporane, efortul și cel 
mai adesea reușita teatrelor în valo
rificarea superioară, prin spectacol, 
prin interpretare, a noilor creații 
dramatice.

Avînd meritul de a se inspira din 
lupta comuniștilor și urmărind con
turarea cîtorva figuri eroice ale a- 
cestora, piesa lui Hajdu Gyozo, „Fi
delitate", face apel la situații în- 
tîlnite în literatura ce abordează 
această tematică. Conlucrarea fruc

tuoasă a autorului cu teatrul (regizo
rul Ioan Taub și un pasionat colectiv 
de interpret!, în frunte cu Sinka Kă- 
roly) a dus la îmbogățirea piesei, la 
reflectarea adîncă și convingătoare a 
țelurilor și nobleței luptei revoluțio
nare. Ia portretizarea mai matură a 
eroilor. Istoria urcă masiv pe scenă 
în montarea Teatrului Maghiar din 
Timișoara. Spectacolul „Fidelitate" 
încadrează acțiunile comuniștilor e- 
vocați pe fundalul epocii, frămîntă- 
rilor, neliniștilor sociale, al întregii 
mișcări revoluționare și are puternica 
forță evocatoare a unui „memento" 
omagial, un „memento" cu forță de 
manifest.

8 MAI 1971

„Diluviul" lui Vasile Nicorovici a- 
duce scene de eroism cotidian, din 
acele zile de dramatică și tragică 
luptă, de confruntare cu natura 
(inundațiile din primăvara anului tre
cut). Reporter, V. Nicorovici a simțit 
cu acuitate imperativul teatrului- 
document. El a simțit impulsul de a 
reconstitui din fragmente autentice 
de viață, rescrise dramatic, vastul ta
blou ai țării în luptă cu dezlănțuirile 
naturii, vastul tablou al unei con
fruntări inedite, definitorii pentru 
ceea ce înseamnă filozofia comunistă 
a existenței și conștiința constructo
rilor socialismului, resursele lor de 
acțiune promptă, împinse pînă la sa
crificiul vieții. Scopul autorului, doar 
în parte atins, a fost acela de a ridi
ca momentele surprinse la valoarea 
de simbol și de a le subsuma unei 
viziuni sintetice.

Reușita spectacolului arădean ar fl 
fost și mai mare dacă regia (Dan A- 
lexandrescu) ar fi dublat efortul de
pus în munca cu actorii — zecile de 
interprețl care Însuflețesc cel mai a- 
desea cu pasiune, cu talent și emo
ție oamenii „Diluviului" — cu efor
tul de a găsi o formulă mai origi
nală și mai dinamică de spectacol.

Cu un repertoriu original, menit să 
reflecte și să răspundă frămîntărilor 
de conștiință ale omului contempo
ran, cu realizări scenice de calitate 
— caracteristici ce țin de permanența 
programului său — Teatrul de nord 
din Satul-Mare a făcut o foarte 
bună impresie în cadrul „Zile
lor dramaturgiei originale". După 
spectacolul cu „Patru oameni fără 
nume", de Radu Bădilă, care a ilustrat 
efortul artistic al tinerei secții ro
mâne a teatrului, am urmărit, în in
terpretarea secției maghiare, două 
lucrări aparținînd literaturii de limbă 
maghiară din țara noastră. „Amur
gul lui Bolyai Iânos" de Kocsis 
Istvân, cît și „Casa festivităților" de 
Kănyădi Săndor, creații dramatice 
remarcabile (alături de piesa lui 
Hajdu Gyozo, de piesele lui Me- 
hes Gyorgy și ale atîtor altora, 
atestă deopotrivă vitalitatea talente
lor scriitoricești maghiare din țara 
noastră și comunitatea ariei de preo
cupări, a întrebărilor și a răs
punsurilor întregii noastre literaturi 
dramatice.

Piesa lui Kânyădi Săndor, „Casa 
festivităților", reprezintă, asemenea 
piesei lui D. R. Popescu, într-un plan 
mai puțin adine, e drept, o secțiune 

în viața șl mentalitatea Intimă a 
membrilor unei familii. Atenția scrii
torului este reținută îndeosebi de 
generația tînără a acestei familii, ai 
cărei membri mai vîrstnlci s-au sa
crificat muncind pînă la neglijarea 
propriilor lor bucurii și, poate, îm
pliniri, pentru binele societății (ta
tăl) sau al familiei (mama). în ce 
măsură tinerii au resursele și pregă
tirea asumării responsabilităților fa
miliale și sociale ? în ce măsură, 
dăruindu-se cauzei comune, tatăl și 
chiar mama au manifestat exigență 
deplină față de profilul moral al ce
lor apropia ți, (Nad, Ilona) și în ce 
măsură nu s-au neglijat pe ei și 

pe-ai lor — aspect la fel de impor
tant pentru viața societății ?

Spectacolul sătmărean (realizat în 
regia inteligentă a lui Kovăcs Fe
renc) simplifică și limpezește textul 
dramatic, adîncind sensurile lui prin
cipale, majore. Dintr-o distribuție de 
calitate, se remarcă, în primul rînd, 
Csikî Andrăs (o tulburătoare imagine 
a unei conștiințe torturate), Bartis 
Ildikd, Acs Alajos și, în roluri mult 
mai reduse ca partitură, Tordk Ist- 
văn și Elekes Emma.

Atrăgînd atenția asupra unei inte
resante monodrame și, implicit, asu
pra tînărului el autor, ca și asupra 

j Premiere cinematografice
t ---------------------------------—
j „BUTCH CASSIDY 
j ȘI SUNDANCE KID"

*

*

*

) FORD, KATHARINE ROSS. Film distins cu premiul OSCAR
I 1969 pentru scenariu, imagine, cîntec și partitură 
i muzicală

semnatarilor regiei șl scenografiei 
(Gyongyosi Găbor și Paulovics Lăszlo 
— capabili să dea pregnanța vi
zuală, teatrală unui monolog interior) 
„Amurgul Iui Bolyai Iânos", alături 
de spectacolul precedent, a impus a- 
tenției talentul și pasiunea unui alt 
actor sătmărean — Zsoldos Arpâd.

Manifestări de certă profesionali- 
tate au fost și spectacolele Teatru
lui Național din Timișoara (regia Ni- 
coleta Toia) și ale Teatrului german 
din orașul-gazdă (regia Dana Radu 
Ionescu).

Spectacolul de limbă germană cu 
„Oameni care tac", abordînd o ver
siune modificată și simplificată a 
textului, a diminuat din dramatis
mul care-1 caracteriza, a împiedicat 
închegarea atmosferei atît de nece
sară spectacolului. Talentații actori ai 
teatrului german s-au făcut totuși 
remarcați prin compoziții de certă 
profesionalitate. Să amintim, dintre 
el, pe Hans Pomarius, Julius Voll
mer, Rudolf Bellgrasch, pe Luise 
Pelger și pe tînărul Raimund Bin
der.

Semnată de un debutant, Constan
tin Banu, „Fereastra de mărgean" a- 
duce în atenție ideea sacrificiului 
anonim al unui comunist care înțe
lege să-și pună în joc ultimele forțe 
pentru a sprijini fuga din închi
soare a unor deținuți-luptători care 
mai au resurse de a evada și de a 
lupta, ceea ce implică și afirmarea 
unui ideal internaționalist. Localiză
rile. fixarea apartenenței politice a 
eroului sînt însă nu o dată exteri
oare, vagi — tema acestei piese de 
factură poetică fiind mai degrabă 
una de etică umanitaristă. Și din a- 
cest motiv, spectacolul merge pe li
nia valorificării ideilor textului, in 
cadrul unei atmosfere poematice, le
gendare, cu pronunțate reflexe fol
clorice".

Prin toate aceste spectacole, faza 
de la Timișoara a „Zilelor dramatur
giei originale" a prilejuit revelația 
unor interesante și actuale realizări 
artistice.

Natalia STÂNCII

f
*

cinema
• Zestrea domniței Ralu : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Haiducii lui Șaptecai : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Mihai Viteazul ; BUCEGI — 10; 
15,30; 19,30, GIULEȘTI — 15,15;
19.15, MIORIȚA — 10; 14,30; 18,30, 
ARTA — 10,30; 14,30; 19.
• Poienile rosll : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Doar un telefon : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Butch Cassidy și Sundance Kid:
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15.
• Secretul din Santa Vittoria :
VICTORIA — 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20,15, FLOREASCA — 15;
18; 20,45.
• Anaconda, 800 de leșhe pe A- 
mazoane : TIMPURI NOI — 9,15—
18.30 în continuare.
• Columna — 9; 17, Adevăratul 
sfîrșit al războiului — 12,30; 14,45;
20.30 : CENTRAL.
• Program pentru copil — 9—14 
în continuare, Pe răspunderea mea
— 16; 18,30; 20,45 : LUMINA
• Tom și Jery — 9, Neînțelesul
— 10.30; 12.30; 14,30; Dr. Jack ; Tră
iască sportul ! — 16,30, La patru 
pași de infinit — 18,45, Furia —
21 • CINEMATECA (sala Union).
• Cei trei care au speriat Vestul:
FEROVIAR — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Adio, Granada ! : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Trec zilele : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Los Tarantos î DACIA — 8,30—
20,30 în continuare.
• îngerii negri : LIRA — 15,30; 19.
• Clanul sicilienilor : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultima relicvă : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Bănuit e mortul : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Un italian In America ; PACEA
— 15,45; 20.
• începutul : PACEA — 18.
• Cinci pentru Infern : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Prețul puterii : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Romeo și Julleta : VIITORUL
— 16; 19,30.
• Mexic ’70 : MOȘILOR — 15; 
16,45; 18,45; 20,45.
• Vagabondul : MUNCA — 15,30;
19.15.
• Genoveva de Brabant: COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Renegata : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Mayerllng : LAROMET — 15,30;
18.30.

teatre

Sesiuni științifice dedicate 
semicentenarului partidului

INSTITUTUL DE FIZICĂ ATOMICĂ
Luni dimineața au început lucrările 

Sesiunii științifice festive a Institutu
lui de fizică atomică, consacrată ani
versării semicentenarului Partidului 
Comunist Român.

La ședința de deschidere au luat 
parte Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P. C. R., Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Mircea Malita, ministrul învățămîn- 
tuiui, acad. Horia Hulubei, ministru 
consilier la Consiliul de Stat, Ștefan 
Bîrlea, prim-vicepreședinte al Consi
liului național pentru știință și teh
nologie, membri ai conducerii Comi
tetului de stat pentru energie nu
cleară, ai altor instituții centrale.

în cuvîntul de deschidere, prof. 
Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energie nucleară, di
rectorul institutului, a scos în evi
dență sprijinul permanent acordat de 
conducerea de partid și de stat, perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
creării și dezvoltării acestei unități. 
El a menționat unele din realizările 
colectivului institutului, atît pe linia 
cercetării, cît și în direcția promovă
rii și elaborării de tehnici și tehno
logii destinate sprijinirii unor sectoa
re din economia națională.

Relevînd atribuțiile care revin a- 
cestei importante unități în înfăptui
rea Programului nuclear național, 
vorbitorul a arătat că pe platforma 
Institutului de fizică atomică vor fi 
construite noi obiective de cercetare, 
pregătire și specializare a cadrelor, 
de informare nucleară, unități de în- 
vățămînt superior specifice acestui 
domeniu. în încheiere, prof. Ioan 
Ursu a exprimat hotărîrea întregului 
colectiv al institutului de a-și con

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE
La Casa universitarilor din Bucu

rești s-a desfășurat, luni, sesiunea 
științifică festivă a Societății de știin
țe istorice, cu tema „50 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român".

Au participat academicieni, cadre 
didactice din învățămintul superior și 
de cultură generală, cercetători, mu
zeografi.

în cadrul lucrărilor, conduse de 
acad. Petre Constantinescu-Iași, pre
ședintele Societății de științe istorice, 
au fost prezentate mai multe comuni
cări, care au scos în evidență aspec
te ale mișcării muncitorești din țara 
noastră, actul revoluționar al consti
tuirii Partidului Comunist Român, 
activitatea și lupta partidului pentru 
o viață mai bună. în acest context 
au fost evocate acțiuni democratice 
și antifasciste organizate de profe
sori și tineretul studios, momente ale 
luptei maselor de oameni al mun

INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI 
Șl INSTITUTUL DE ISTORIE Șl TEORIE 
LITERARĂ „GEORGE CĂLINESCU"
Luni a avut loc la București se

siunea de comunicări cu tema „As
pecte actuale ale artei și literaturii 
române", organizată în cinstea semi
centenarului Partidului Comunist 
Român de Institutul de istoria ar
tei și Institutul de istorie și teorie 
literară „George Călinescu".

Au participat Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga. vicepreședinte al Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
Ion Frunzetti, președintele Secției de 
teoria și istoria artei și literaturii 
a acestei Academii, membri ai con
ducerii celor două institute, cadre 
didactice din învățămintul superior, 
cercetători, critici de artă.

în cadrul dezbaterilor au fost pre
zentate comunicări privind sprijinul 
acordat de Partidul Comunist Român 
dezvoltării cercetării în domeniul li
teraturii, folcloristica românească în 
ultimele decenii, probleme actuale 
ale arhitecturii, valorificarea moște
nirii literare și altele. 

centra întreaga capacitate de muncă 
pentru realizarea unor contribuții 
deosebite la sprijinirea sectoarelor 
productive ale economiei naționale, 
pentru obținerea unor rezultate știin
țifice generatoare de noi aplicații.

în continuare a luat cuvîntul acad. 
Horia Hulubel, care a coordonat o pe
rioadă îndelungată dezvoltarea aces
tui important centru național de cer
cetare științifică. Vorbitorul a rele
vat aportul atomiștilor la introduce
rea și răspindirea aplicațiilor energiei 
nucleare în țara noastră. El și-a ex
primat convingerea că specialiștii 
institutului vor aduce o contribuție 
însemnată la realizarea Programului 
nuclear național, astfel ca țara noas
tră să participe într-o măsură tot mal 
mare la tezaurul cercetărilor nu
cleare.

în cadrul ședinței plenare au fost 
prezentate următoarele referate ge
nerale : Realizări și sarcini ale Insti
tutului de fizică atomică — prof. Ioan 
Ursu ; Cercetări de fizică nucleară și 
particule elementare — acad. Șerban 
Țițeica ; Realizări și perspective in 
domeniul laserilor și tehnicilor noi 
nucleare — dr. Dănilă Barb ; Rezul
tate șl perspective în cercetările de 
fizica reactorilor și materiale nu
cleare — prof. Marius Petrașcu șl 
Dezvoltarea aplicațiilor tehnicilor 
nucleare — ing. Mihai Bălănescu.

Timp de trei zile, specialiști din 
acest domeniu vor dezbate pe secții 
bilanțul rezultatelor obținute in apli
carea unor tehnici și tehnologii nu
cleare în diferite ramuri ale econo
miei, comunicări originale care repre
zintă contribuții științifice în cerce
tările atomice și nucleare fundamen
tale și aplicative.

Lucrările sesiunii continuă.

cii— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — conduse de partid, 
împotriva dictaturii militare fasciste, 
pentru triumful noii orinduiri, pentru 
edificarea socialismului în patria 
noastră.

în încheiere, partlctpanțlt au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune : în numele tuturor membrilor 
Societății de științe istorice, asigurăm 
Comitetul Central, pe dumneavoastră, 
iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom milita fără preget 
pentru ca Întreaga noastră activitate 
să fie străbătută de suflul înnoitor 
promovat de partid în întreaga viață 
a tării, contribuind in mod activ la 
perfecționarea învățămintulul și la 
dezvoltarea științei Istorice in pas cu 
exigențele mereu crescinde ale zilelor 
noastre.

Partlcipanții la sesiune au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care își exprimă adeziunea deplină 
la politica internă și externă a parti
dului — conducătorul întregului nos
tru popor în munca și lupta pentru 
înfăptuirea înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului.

în aceste zile, în care întîmpinăm 
semicentenarul partidului, se spune 
în telegramă, cercetătorii artei și li
teraturii se angajează solemn să 
adauge la realizările obținute noi și 
importante cercetări și studii meni
te să pună în lumină valoarea și 
semnificațiile adinei ale creației ar
tistice și literare românești, rolul el 
în formarea conștiințelor, în marea 
luptă condusă de partid pentru dez
voltarea continuă, multilaterală • 
României socialiste.

(Agerpres)

Idealul scriitorului militant
(Urmare din pag. I)

scrisului într-un sens istoric de
terminat. Artă nu există în afară 
de timp și spațiu jstorico-social. De 
aceea nu se poate scrie azi ca pe 
vremea lui Homer sau a feudalis
mului. sau a clasicismului francez 
sau a romantismului. Problema 
nu-i atît de stil și limbă cît de 
conștiință socială. Iar acestea im
pun ca opera literară să nu fie re
ductibilă la estetic și să nu fie pur 
«i simplu doar o emanație a unor 
„sentințe estetice". Esteticul, în
truchipat în artă, este și rămîne o 
categorie a socialului și a politicu
lui. Poate cineva să-și imagineze 
pe Victor Hugo, pe Tolstoi, pe Do- 
stoievski, pe N. Filimon, pe Petofi, 
Ady sau Goga rupți din coordona
tele istorico-sociale, în care nu 
numai au trăit, ci au și jucat un 
rol activ ? Un scriitor e dator să ia 
atitudine față de timpul său. Pro
blema e dacă atitudinea sa repre
zintă mai mult decit un punct de 
vedere strict personal sau o curio
zitate individuală. Atitudinea scri
itorului este semnificativă numai 
dacă devine expresia unor forțe so
ciale purtătoare de progres.

între 1930 și 1944 a fost o în
treagă generație de tineri scriitori 
cu mentalitate revoluționară, care 
aveau direct sau indirect contact 
cu P.C.R. Aceasta se vede din crea
ția lor de atunci, se vede din dru
mul pe care porniseră, un drum 
care hrănea speranța că prin luptă, 
revoluția se va face. Pentru a- 
ceasta trebuia combătut fascismul 
și intensificată lupta pentru pacea 
tot mai amenințată.

Erau îndrumați acești tineri au
tori T Dacă prin îndrumare s-ar în
țelege act normativ sau cine știe ce 
alte dispoziții, atunci de așa ceva 
nu poate fi vorba îndrumătorul 
era în primul rînd conștiința omu
lui în artă, arta fiind o luare de 
atitudine specifică. Dar drumul 
spre această atitudine II aflau 
prin glasul partidului, prin ra
țiunile luptei sale. Se putea oare

ca conștiințele superioare artistice 
să rămînă indiferente față de eve
nimentele din 1929 de la Lupeni, 
de greva din februarie 1933 la 
București, de ferocitățile fascismu
lui și mai ales de istoricul eveni
ment din 23 August 1944 din Româ
nia ? P.C.R. nu avea nevoie să-și 
caute scriitorii — ei existau și au 
venit singuri la partid, iar cu ei, 
mai devreme sau mai tîrziu, și a- 
ceia care nu știau incă ce repre
zintă comuniștii.

în grelele condiții ale ilegalității, 
apoi ale războiului și ale refacerii 
eponomice s-a desfășurat nemijlo
cit îndrumarea de partid. S-au des
fășurat în această perioadă ample 
manifestări, la care au fost antre
nați cu trup și suflet Mihail Sado- 
veanu — și încă înainte de 1948 ! — 
împreună cu N.D. Cocea, V. Eftimiu, 
Gala Galaction, G. Călinescu, Per- 
pessicius, Al. Cazaban, M. Sorbul, 
Camil Petrescu, Cezar Petrescu, 
Ion Agârbiceanu, Emil Isac, Peltz, 
Aderca, Otilia Cazimir și mulți 
alți scriitori de prestigiu ai litera
turii noastre.

Opere de pe atunci ? Ele circulă 
și azi din plin. „Un om între oa
meni" de Camil Petrescu, „Des
culț" de Zaharia Stancu, „Moro- 
meții" de Marin Preda, care sînt 
cel mult cap de listă, dintr-o listă 
destul de lungă și înnoitoare a spi
ritului literaturii noastre ce, ac- 
centuînd necesitatea vitală a legă
turii cu trecutul. conform unei 
trăsături esențiale a ideologiei 
marxist-leniniste, aduce suflul 
unor timpuri noi, sub orizonturile 
socialismului ce se închegau. Cît 
despre poeți, poezia lor bună 
pulsează vie în inima tinerilor și 
mai bătrînilor cititori.

Adevărul vieții ne impune să a- 
firmăm că, după Congresul al IX- 
lea cu deosebire. îndrumarea de 
partid devine mai suplă, mai larg 
înțelegătoare ; se înțelege de la 
sine că toate acestea se realizează 
fără a face concesii pe tărim ideo
logic. în această privință s-a pro

dus un salt calitativ în ultimii ani, 
iar meritul este al conducerii par
tidului. La ultima întîlnire din lu
na februarie 1971 cu oamenii de 
artă și cultură, iată ce spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu, dezvol- 
tînd un gînd întotdeauna drag par
tidului : „Noi credem că datoria 
scriitorilor și artiștilor este aceea 
de a contribui activ la făurirea 
omului nou, la formarea conștiinței 
socialiste, la dezvoltarea umanis
mului socialist, a acelor virtuți 
morale pe care dorim sâ le culti
văm la fiecare cetățean și pe care 
poporul român le are în însăși 
structura sa psihică. Arta va con
tribui astfel la modelarea unui tip 
înaintat de om, gata să lupte pen
tru fericirea, libertatea și inde
pendența patrie) sale, pentru pace 
și prietenie între popoare".

Și tot tovarășul Ceaușescu, In 
cuvîntarea rostită cu același prilej, 
spune : „în același timp trebuip să 
spun răspicat că sîntem adversarii 
neîmpăcat) ai concepțiilor reacțio
nare, retrograde în orice domeniu 
de activitate s-ar manifesta, deci și 
In literatură și artă. Noi cerem 
creatorilor ca fiecare, prin mijloa
cele sale specifice, să militeze activ 
Împotriva teoriilor și ideilor re
trograde, mistice, a oricăror în
cercări de a promova concepții 
perimate, reacționare".

Printre aceste două adevăruri 
citate trebuie să-și facă literatura 
română nouă, ca printre coloanele 
lui Hercule, drum spre oceanul uni
versalității Eu cred că în ultimii 
ani a început să-și facă.

Sîntem la un pas de a 50-a ani
versare a înființării P.C.R. Fac 
parte dintre aceia care sînt mai 
bătrini ca partidul — acest veșnic 
tinăr. Toată viața, de cînd am a- 
flat și m-am dumirit cît de cît 
ce-i comunismul, n-am mai fost 
altceva decit comunist.

Iar pentru un comunist care are 
și șansa de a fi scriitor, este lim
pede că el este un scriitor anga
jat, deci are datoria să slujească, 
prin operă, ideile, cuvîntul partidu
lui.

■ ■ ■ @ ■
în toate zonele folclorice ale Ro

mâniei, sute de mîini ale meșterilor 
populari, artizani consacrați, contri
buie Ia îmbogățirea permanentă a 
acestei creații. Generații de-a rîndul 
meșteri prestigioși au crescut tinere 
vlăstare ale artizanatului popular. 
Figuri ca Babu Achim Tănase din 
Săhștea Sibiului, moș Mochie din 
Sebeșul de Sus au împărtășit cu ge
nerozitate, pinâ în ultimele lor clipe, 
cunoștințele acumulate într-o viață 
de om, creînd adevărate școli de co- 
jocărie în centrele în care activau. 
Mulți din cojocarii sibieni de ieri 
și azi. Tîrmonea Dumitru din Avrig, 
Solomon Ilie din Ruși, Lotreanu Ma
ria din Sadu, sau Tarcea Elisabeta 
din Mag, au învățat la acești cu- 
noscuți dascăli. Au existat de-a lun
gul vremii adevărate „dinastii" de 
meșteri ca cea a olarilor din fami
lia Jasch din Agnita, al căror ultim 
reprezentant, Michael Jasch, la ve
nerabila vîrstă de șaptezeci de ani, 
se bucură azi de binemeritata pen
sie, nu fără să dea de cîte ori este 
solicitat sprijin în probleme de spe
cialitate.

în prezent, schimbările structurale 
in toate domeniile vieții, materiale 
și spirituale, urbanizarea vieții în 
mediul „rural" conduc la noi și noi 
forme în sfera suprastructurală, 
printre care desigur și în arta popu
lară. Aceste forme noi. faze firești 
în evoluția organică a creației artis
tice, se fac mai mult resimțite în 
activitatea individuală a țesătoarei 
sau a cioplitorului, decît în produc
ția meșteșugarului profesionist (aces
ta din urmă fiind mai mult preocu
pat de păstrarea unor jaloane teh- 
nico-estetice, dictate de gusturile și 
cerințele de frumos ale „clientelei" 
sale, clientelă care, așadar, își exer
cită o influență diriguitoare asupra 
creației).

Valorificarea tradițiilor în arta 
populară contemporană ca și în pro
ducția artizanală a stat de mult în 
atenția organelor competente. Casele 
creației au organizat bienale de artă 
populară, concursuri și parăzi ale 
portului ; la rîndul lor, comitetele 
de cultură, prin școlile populare de 
artă și sprijinindu-se pe rețeaua 
căminelor culturale, au creat un cli
mat propice acestei valorificări, prin 
organizarea unor forme de învăță- 
mînt specializat la care sînt atrași 
tinerii sau copiii din școli (de exem
plu, clasele de țesut ale Școlii popu

lare de artă din Sibiu organizate ia 
Avrig și Gura Riului, conduse de 
două creatoare vestite, Maria Spiri
don și Maria Hanzu, ca și inițiativa 
de a se înființa o clasă similară la 
Hoghilag. de care se va ocupa o țe
sătoare cunoscută în comună, Kathi 
Teutsch). Creatori prestigioși au in
trat în atelierele cooperației mește
șugărești, impulsionînd sub aspectul 
autenticului producția de artizanat. 
Fondul plastic a recrutat o întreagă 
rețea de meșteri iscusiți, unii deve
nind chiar membri ai săi.

Și totuși, putem afirma cu certt-

la satele din zona Pădurenilor, Va
lea „Frumoasei", cum este numită de 
mărgineni valea Sebeșului, Vrancea, 
Maramureșul și Oașul, spre a aminti 
numai cîteva.

Și pentru că ne referim la zona 
Sibiului, nu putem omite faptul că 
arta populară săsească, cu tradiții în
delungate în aceste locuri, oferă prin 
varietatea tehnicilor folosite, prin bo
găția motivelor în cadrul fiecărui 
gen, o sursă de inspirație vastă ca 
și un cîmp de desfășurare cu pers
pective de realizare de netăgăduit, 
care solicită și mai mult atenția spe-

PIESE DE MUZEU
SAU OBIECTE LA 

INDEMINA PUBLICULUI?
tudine că Imense rezerve de creatori 
talentați și iscusiți nu au fost luați 
in evidență decît ca expozanți la 
bienale, informatori pentru cercetă
tori sau ca „subiecte" pentru film 
și televiziune. Sute de fișe de crea
tori în cele mai diverse genuri le 
găsim în sectorul documentar al Mu
zeului Brukenthal. Puține (le poți 
număra pe degete) au fost folosite 
în sensul valorificării forței de crea
ție cu scopul de a produce atît de 
apreciatele creații populare autenti
ce, chiar în „leagănul" lor, în cen
trul zonelor etnografice respective. 
Sint regiuni întregi care dețin locul 
de frunte sub aspectul existenței 
unor astfel de rezerve nefolosite, 
deși prezintă tradiții artistice vii și 
valoroase. Să ne gîndlm aici numai

cialiștilOF. Mă gîndesc aici la cera
mica decorativă, smălțuită, la mobi
lierul pictat, la broderiile sobre, dar 
și la vase de cositor, podoabe din 
metal cu email, paftale, cordoane 
etc.

Anotimpul rece, în mediul rural 
relativ neproductiv, oferă din plin 
posibilitatea de a produce obiecte 
mărunte : linguri, căuce, furci de tors, 
și toată gama de țesături și broderii. 
Materialele există ; în parte — în me
diul natural, în parte pot fi procurate 
din comerț. Pentru producția propriu- 
zisă nu există, deci, piedici. Totul ar 
fi doar găsirea căilor de a face ca 
aceste produse să intre în rețeaua de 
distribuire prin magazine specializa
te, fie aparținînd cooperației, fie 
Fondului plastic. Prin mijlocirea u-

nel valorificări materiale, s-ar asi
gura unei mari categorii de obiecte 
o viabilitate, ele trecînd din sfera 
utilului (de unde au fost eliminate 
o dată cu evoluția culturii materiale 
populare, în funcție de transformările 
care au loc în viața satelor), în sfera 
decorativului, revenindu-le acum un 
loc cu totul nou în ambianța coti
diană din mediul urban.

Valorificarea vechilor tradiții șl pe 
calea perpetuării tehnicilor, a cunoș
tințelor și măiestriei, ar avea ca ur
mare un efect pozitiv în domeniul 
calității producției artizanale, aceas
ta fiind obligată să facă față unei 
competiții cu creația populară pro- 
priu-zisă.

Un minim de îndrumare, mal mult 
de triere decît de dirijare metodică, 
un dram de muncă organizatorică 
ar fi recompensate de lărgirea sferei 
produselor de artă decorativă cu 
zeci și zeci de obiecte „originale". 
Pe de altă parte,, în noile condiții 
ar fi atrași un număr însemnat de 
creatori, sporind proporțional șl in
teresul lor (asigurat în modul cel 
mai convingător prin cointeresarea 
materială) de a învăța și a crește 
noi generații.

In al treilea rînd, pe această cal» 
„activă" prezervarea tradițiilor ar 
atinge în mult mai înalt grad scopul 
urmărit de expozițiile bienale. Pen
tru că, trebuie să recunoaștem, ade
sea acestea se transformă în sim
ple prezentări de piese cu caracter 
muzeal. De cele mal multe ori, în
tre expoziții, chiar creatorii mai cu- 
noscuți nu mai produc anumite o- 
biecte din lipsa unei necesități ma
teriale (piesele respective fiind ieși
te din repertoriul de obiecte utile 
în cadrul gospodăriei de tip nou) 
dar și din lipsa unei necesități spi
rituale (preocupările actuale fiind 
cu totul altele decît cele aparținînd 
epocii în care creațiile respective 
făceau parte integrantă in viața co
tidiană sau din sfera unor obiceiuri 
azi lipsite de sens, chiar dacă spec
tacular au mai fost păstrate).

Totul este să se ajungă la o fază 
în care legătura creator-cercetător- 
îndrumător metodic-consumator să 
fie mai nemijlocită, nu o corespon
dență birocratică prin intermediul 
a nu știu cîți funcționari, ci un dia
log viu.

Dr. Herbert HOFFMANN 
cercetător etnograf

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Program Schu
bert. Dirijor : Erich Bergel — 20.
• Opera Română : Carmen —
19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul Iul 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sâla din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
11; Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Purlcele în 
ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* * (sala 
Studio) : Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din Insula Piraților — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Actul de căsătorie — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" —
19,30.
• Circul „Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul din Moscova
— 10; 19,30.
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ELABORAT DE PARTID
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Plenara Comitetului orășenesc de 
partid Tîrnăveni, cu participarea 
activului său — se spune în 
telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
a dezbătut cu tot simțul de răspun
dere activitatea desfășurată de co
muniști, de toți oamenii muncii din 
orașul nostru, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, sub con
ducerea organelor și organizațiilor da 
partid, în anul 1970 și sarcinile noi, 
mobilizatoare ce ne revin în acest an.

Documentele de partid, indicațiile 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
privind ridicarea calitativă a întregii 
noastre activități, așezarea ei pe o 
bază științifică, exemplul personal 
pe care-1 dați printr-o activitate ne
obosită și prodigioasă ce o desfășu- 
rați în fruntea partidului și statului 
nostru pentru binele și fericirea în
tregului nostru popor constituie pen
tru noi un strălucit exemplu de ur
mat, izvoare nesecate de energie și 
muncă creatoare, țn vederea realizării 
exemplare a sarcinilor ce revin orașu
lui nostru în actualul cincinal.

Ne exprimăm și cu acest prilej to
tala noastră adeziune la politica 
marxist-leninistă, internă și interna
țională, promovată cu atita consec
vență și principialitate comunistă de 
partidul nostru, de dumneavoastră 
personal, tovarășe Ceaușescu.

Participanții la plenară, exprimi nd 
opinia comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din orașul nostru, pă
trunși de un adine sentiment patri
otic, în dorința de a contribui într-o 
măsură și mai mare la creșterea po
tențialului economic al patriei noas
tre dragi, punînd accent pe sporirea 
productivității muncii și îmbunătăți
rea calității produselor, se angajează 
să realizeze peste prevederile planu
lui pe anul în curs o producție glo
bală în valoare de 30 milioane lei, 
din care 14 milioane lei pînă la 8 mai 
a.c. Această producție se materiali
zează în 9 000 țone carbid, 1 200 tone 
sulfat de aluminiu, 500 000 m.p. geam 
tras și laminat, 200 000 bucăți sticlă
rie suflată, 700 000 cărămizi, precum 
și alte produse.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Ceaușescu, că oamenii muncii din o- 
rașul Tîrnăveni nu-și vor precupeți 
nici un efort, punînd în valoare în
treaga lor capacitate, energie și hăr
nicia de care dispun pentru a da 
viață planurilor elaborate de partid 
și guvern, pentru îndeplinirea întoc
mai a indicațiilor date, întîmpinînd cu 
noi și importante succese semicente
narul Partidului Comunist Român, 
contribuind astfel la continua pros
peritate |i înflorire a patriei noastre 
dragi.

★

Cu prilejul sărbătoririi unui de
ceniu de existență, Uzina de radia
toare, echipament metalic, obiecte și 
armături sanitare București a trimis 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune : Ca expresie a înaltei preo
cupări a conducerii Partidului Co
munist Român. a dumneavoastră 
personal, pentru dezvoltarea pro
ducției de materiale de construcții, 
uzina noastră a cunoscut un înalt 
ritm de dezvoltare și modernizare. 
Vizita dumneavoastră de lucru în 
mijlocul colectivului nostru de sala- 
riați a oonstituit pentru noi un prilej 
de mobilizare a tuturor forțelor în 
creșterea nivelului calitativ al acti
vității.

Colectivul uzinei cinstește aniver
sarea unui deceniu de existență cu

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Turciei, Osman 
Olcay, pentru felicitările transmise 
cu prilejul numirii sale in această 
funcție.

★
Luni, membrii delegației de juriști 

condusă de Alfons Vranckx, ministrul 
justiției al Belgiei, care se află în 
țara noastră, au avut convorbiri cu 
Teodor Vasiliu, ministrul justiției, și 
cadre de conducere din minister.

Oaspeții au avut, de asemenea, în
trevederi cu Emilian Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem, și 
Alexa Augustin, procuror general al 
Republicii Socialiste România.

în cursul aceleiași zile, A. Degryse, 
președintele Comisiei juridice a Ca
merei deputaților, membru al dele
gației belgiene, a făcut o vizită la 
Palatul Marii Adunări Naționale, unde 
s-a întîlnit cu Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice a M.A.N., 
și membri ai acestei comisii.

★
Luni dimineața a părăsit Capitala 

domnul Mauno Kolvisto, guvernato
rul Băncii Finlandei, care, la invita
ția conducerii Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România, ne-a 
vizitat țara.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de guverna
torul Băncii Naționale, acad. Vasile 
Malinschi, și de funcționari superiori.

A fost de fată Kaarlo Veikko Mă- 
kelă, ambasadorul Finlandei la 
București.

★
Luni a părăsit Capitala George 

Serafin, secretar al Comitetului 
național pentru apărarea păcii, re- 
dactor-șef adjunct al revistei „Lu

10,00 — 11,00 Teleșcoală. Emisiune 
realizată în colaborare cu 
Ministerul Invățămintului. 
Ciclu de emlsiuni-consultații 
pentru examenul de admitere 
în învățămîntul superior 
• Probleme de analiză ma
tematică (II). Prezintă conf. 
dr. Nicu Boboc • Fizică. 
Principiile termodinamicii.

rezultate bune. Primul trimestru al 
anului a fost încheiat cu depășirea 
planului producției globale și marfă 
cu 3,9 la sută. Ne preocupăm cu, 
toată răspunderea pentru a atinge în 
acest an nivelurile de producție sta
bilite pentru anul 1972.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune în telegramă, că 
organizația de partid, întregul colec
tiv al uzinei nu vor precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini exem
plar sarcinile izvorîte din Plenara 
C.C. al P.C.R., din 10—11 februarie 
1971.

★
Colectivul de muncă al Combina

tului petrochimic Ploiești, unitate 
distinsă cu titlul de întreprindere 
fruntașă pe ramură pentru activita
tea anului 1970, a adresat o telegra
mă Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nlcojae 
Ceaușescu prin care asigură condu
cerea de partid că și în viitor va 
munci cu același entuziasm pentru 
ca sarcinile de plan ale actualului 
cincinal ce revin Grupului industrial 
de petrochimie Ploiești, recent în
ființat, să fie îndeplinite exemplar.

★
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la înființarea Școlii militare de 
ofițeri activi de aviație „Aurel Vlai- 
cu“, cadrele de ofițeri, maiștri mi
litari, subofițeri, elevi activi și de 
rezervă și militari în termen au tri
mis o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care 
exprimă sentimentele de înaltă re
cunoștință pentru conducerea și în
drumarea permanentă de către C.C. 
al P.C.R., personal de către tovară
șul Nioolae Ceaușescu, a forțelor 
noastre armate, a instituțiilor mili
tare de învățămînt. Asigurăm Comi
tetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
comandant suprem — se spune în te
legramă — că într-un singur gînd cu 
toți ostașii României socialiste vom 
întîmpina gloriosul semicentenar al 
partidului cu noi succese în activi
tatea noastră de zi cu zi. Vă încre
dințăm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a spori eficiența pro
cesului instructiv-educativ în vederea 
pregătirii de noi cadre de piloți care 
sâ străjuiască cu nădejde hotarele 
aeriene ale scumpei noastre patrii.

★
Comuniștii, activul de partid al 

unei unități militare care au dez
bătut cu o înaltă răspundere preocu
parea comandanților, organelor și 
organizațiilor de partid pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a 
muncii de educare a întregului per
sonal în spiritul întăririi ordinii și 
disciplinei militare, au trimis o tele
gramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se sub
liniază că realizările obținute pe tă- 
rîmul instruirii și educării vînători- 
lor de munte se datoresc partidului, 
grijii și preocupării sale permanen
te pentru buna înzestrare a unități
lor chemate ca, alături de ceilalți 
militari ai forțelor noastre armate, 
să apere cuceririle socialiste ale 
poporului român, independența și 
suveranitatea sa națională. Asigu
răm Comitetul Central, pe dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegramă 
— că nu vom precupeți nici un e- 
fort în munca pentru formarea unor 
vînători de munte cu înalte calități 
morale și de luptă, gata oricînd 
să-și îndeplinească cu demnitate da
toria ostășească.

mea", pentru a participa la simpo
zionul „Perspective de creare a 
unui sistem trainic de securitate și 
cooperare în Europa", care va avea 
loc in zilele de 14 și 15 aprilie la 
Helsinki.

★
La Liceul de arte plastice „N. To- 

nitza" din Capitală s-a deschis luni 
o expoziții a elevilor Școlii de arte 
„Antonio Locatelli" din Roma, mem
bri ai Clubului „Amici dell’ 
UNESCO".

La vernisaj au luat parte cadre 
didactice și elevi ai liceului bucureș- 
tean. numeroși invitați, precum și 
un grup de profesori și elevi ai Școlii 
„Antonio Locatelli", care întreprinde 
o călătorie de studii în țara noastră.

Au vorbit cu acest prilej prof. Ari
ton Petrescu, directorul Liceului „N. 
Tonitza", și prof. arh. Donatello Va
lente, președintele Clubului „Amici 
dell’ UNESCO" din Roma.

în cursul aceleiași zile, prof. arh. 
Donatello Valente și un grup de pro
fesori ai Școlii „Antonio Locatelli" 
au fost primiți de Nicolae Stanciu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al Capitalei. Cu acest prilej, oaspeții 
au transmis un mesaj de salut pri
marului general al Capitalei din par
tea primarului general al orașului 
Roma și o medalie cu efigia capita
lei Italiei.

★
Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la 

efectuarea primului zbor al omului în 
Cosmos, la Casa prieteniei româno- 
sovtetioe din Brăila s-a deschis luni 
o expoziție de fotografii ilustrînd e- 
voluția și succesele cosmonauticii so
vietice.

Cu același prilej au fost prezentate 
publicului filmele documentare so
vietice „Spre stele" și „Gigantul îna
ripat". (Agerpres)

Probleme. Prezintă conf. dr. 
Gheorghe Ciobanu.

18,00 Peschiderea emisiunii. „Bră
țara de aur". Emisiune-con- 
curs realizată in colaborare 
cu C.C. al U.T.C. Participă 
tineri strungari, constructori, 
radiotehnlcienl șl mecaniza
tori din județele Mureș, 
Neamț, Olt, Prahova, Satu- 
Mare.

19.00 Reflector.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 50 de ani, în 50 de evocări.

Sosirea in Capitală 
a unei delegații 

parlamentare canadiene
La invitația Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, luni dupa-amiază a sosit in 
Capitală o delegație parlamentară 
canadiană, condusă de președintele 
Camerei. Comunelor, Lucien Lamou
reux, care. împreună cu soția, va 
face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte : B. M. 
Williams, ambasadorul Canadei în 
România, Russell C. Honey, vice
președinte al Camerei Comunelor, 
Andrew Brewin, Rosaire Gendron și 
Stephen Paproski, deputați, și soțiile 
acestora, Alistair Fraser, funcționar 
superior al Camerei Comunelor, Ian 
Imrie, secretar al delegației, Leo 
Robitaille, al doilea secretar al de
legației, și John M. Weekes, vice
consul la Ambasada Canadei în 
România.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, cu 
soția, Ilie Murgulescu și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai M.A.N.. și 
soțiile acestora, Gheorghe Vasilichi,

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a oferit un dineu 
în onoarea delegației parlamentare 
canadiene, condusă de președintele 
Camerei Comunelor, Lucien Lamou
reux.

Au participat vicepreședinți ai

PLENARA CONSILIULUI JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE UCRAINEANĂ

SUCEAVA (Corespondentul „Scin- 
teii", Ion Manea). La Suceava a avut 
loc plenara Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
ucraineană. Atît din informarea pre
zentată cu acest prilej de către prof. 
Ilarion Zahariciuc, președintele con
siliului, cît și din luările de cuvînt 
ale participanților la discuții, a reieșit 
contribuția pe care oamenii muncii 
de naționalitate ucraineană din a- 
ceastă parte a țării au adus-o la în
făptuirea sarcinilor din cincinalul 
încheiat.

Pe baza sarcinilor economice și so- 
cial-culturale care stau în fața ju
dețului Suceava în actualul cinci
nal, plenara a adoptat un plan de 
măsuri.

în încheierea lucrărilor sale, ple
nara a adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele, că, datorită minunate
lor condiții create de stattil nostru 
socialist pentru afirmarea deplină “a 
personalității umane, populația de 
naționalitate ucraineană participă cu 
însuflețire, alături de întregul popor,
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IN VEDEREA MECIULUI CU IUGOSLAVIA

Lotul reprezentativ de fotbal 
se reunește azi la București

Lotul reprezentativ de fotbal se 
reunește astăzi, la București, pentru 
a-și începe pregătirile în vederea 
întilnirii amicale de sâptămina vii
toare cu selecționata Iugoslaviei. 
Miine dimineață, jucătorii prezenți 
(Dumitru, Radu Nunweiller și Do- 
brin au anunțat că vor întîrzia din 
cauza examenelor) vor pleca la Bra
șov.

Programul preparativelor pentru 
meciul cu Iugoslavia cuprinde mai 
ales scurte jocuri-școală necesare 
readaptării jucătorilor pe posturi ; 
Mocanu, care — la club — joacă fun
daș central, Dinu — la club — joacă 
mijlocaș etc. Meciul cu Hertha de 
săptămîna trecută a demonstrat că 
această readaptare se pune totuși, 
cu atît mai mult, cu cit compor
tarea echipei, în general, a arătat 
destule deficiențe. Lotul va rămîne 
la Brașov pînă duminică dimineața 
(pentru sîmbătă după-amiază este 
programat un meci întreg cu Stea

PROGRAMUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE vremea
DIN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ

Din partea serviciului de propa
gandă al C.N.E.F.S. primim urmă
toarele informații cu privire la pro
gramul competițiilor sportive din a- 
ceastă săptămînă :

IN BUCUREȘTI :
BASCHET : România — Cehoslova

cia, sala Floreasca, sîmbătă ora 20, 
duminică ora 11,30.

HANDBAL : Cupa orașelor (ju
niori II), sala Floreasca, vineri, orele 
8—21.

JUDO : Campionatul republican 
(seniori), sala Floreasca, sîmbătă, 
orele 7—14 și 16—18 și duminică ore
le 8-10,15.

HALTERE : „Cupa Semicentena-

20,15 Momente din istoria teatru
lui. Jocuri țărănești cu măști. 
Film de montaj evocînd for
me vechi de teatru româ
nesc. Scenariul și regia : Jean 
Petrovici. Prezintă prof. dr. 
docent Mlhnea Gheorghiu.

20,55 Pagini din operete cu Cleo
patra Melidoneanu, Ion Da
cian șl Valentin Teodorian.

21.10 ,,în această țară, comuniș
tii...". Film documentar reali
zat de Eugen Mândrie.

22.10 Recital Alain Barriăre. Din 
înregistrările realizate la cea 
de-a IV-a ediție a Festiva
lului „Cerbul de aur".

22,50 Telejurnalul de noapte.

Aurel Vijoli și Traian Ionașcu, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale M.A.N., Ion Mărgineanu, se
cretar al M.A.N., Andrei Oțetea, 
vicepreședinte al Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N., de depu
tați ai M.A.N.

★
La sosire, președintele Camerei 

Comunelor a Canadei, dl. Lucien 
Lamoureux, a făcut următoarea de
clarație unui redactor al Agenției 
române de presă „Agerpres" : „Aș 
dori să exprim deosebita plăcere a 
membrilor delegației parlamentare 
canadiene și a mea. de a avea oca
zia să vizităm frumoasa dumneavoas
tră țară. Sîntem recunoscători pre
ședintelui Marii Adunări Naționale 
pentru amabila sa invitație de a pe
trece cîteva zile cu dumneavoastră 
și așteptăm cu nerăbdare să parti
cipăm la programul interesant și plă
cut care a fost pregătit în legătură 
cu vizita noastră. Colegii mei și cu 
mine vă mulțumim din inimă pen
tru călduroasa primire și sincera 
prietenie pe care ne-o arătați".

M.A.N., președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., deputați.

în' timpul dineului, Ștefan Voitec 
și Lucien Lamoureux au toastat pen
tru colaborarea dintre parlamentele 
celor două țări.

(Agerpres)

la înfăptuirea programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră comună — Republica Socia
listă România. Exprimînd mîndria 
și satisfacția pentru transformările 
petrecute în anii construcției socia
liste în toate domeniile vieții econo
mice și social-politice, telegrama re
levă hotărîrea oamenilor muncii de 
naționalitate ucraineană din județul 
Suceava de a lupta neabătut în ve
derea înfăptuirii programului elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului. Fiind convinși că politica par
tidului și statului nostru este închi
nată nobilului scop de a asigura tu
turor oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani, ucraineni și de alte 
naționalități un viitor tot mai lumi
nos — se arată în încheierea telegra
mei — asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ne 
vom consacra toate forțele înfăp
tuirii neabătute a mărețului program 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei socialiste.

gul roșu — echipa de tineret). Dumi
nică, selecționabilii vor fl prezenți 
la meciul România—Albania, din 
preliminariile turneului olimpic.

Această prezență nu este lipsită 
de obiect pentru antrenorii Angelo 
Niculescu și Titus Ozon, care și-au 
propus să urmărească evoluția jucă
torilor Tătaru, Iordănescu și Vigu 
pentru eventualitatea includerii lor 
în lotul ce face deplasarea în Iugo
slavia. De altfel, la lot a fost che
mat și Domide. Dacă doctorul își 
va da avizul (Domide, după cum se 
știe, a fost accidentat), va fi inclus 
și el în lot.

Deci, deocamdată, în cadrul lotu
lui reprezentativ preocupările sînt 
îndreptate cu precădere în direcția 
reunirii și recuperării tuturor for
țelor capabile să-i dea tăria nece
sară pentru confruntarea cu puter
nicele formații ale Iugoslaviei și Ce
hoslovaciei.

rului", sala Floreasca, sîmbătă ora 
17,30, duminică ora 9,30.

CICLISM : „Cupa F. R. Ciclism", 
marți și miercuri, circuit str. Maior 
Coravu.

NATAȚIE : Concurs „Cupa Semi
centenarului", la bazinul „23 August", 
sîmbătă și duminică, începînd de la 
ora 18.

PATINAJ : „Cupa României", pa
tinaj artistic, seniori și juniori — 
joi, vineri și sîmbătă între orele 
14—19. la patinoarul acoperit „23 
August".

FOTBAL : România—Albania (pre
liminariile turneului olimpic). Sta
dionul Republicii — duminică ora 16.

IN ȚARA :
MOTOCICLISM : Concurs republi

can de motocros — Moreni. dumi
nică de la ora 10.

NATAȚIE : Ploiești : Campionatul 
republican de înot (copii), de joi 
pînă duminică. Sibiu : Concurs 
republican de sărituri, vineri și sim- 
bătă.

HOCHEI : Miercurea Ciuc. Finala 
Campionatului național de juniori : 
vineri, sîmbătă și duminică.

ȘAH : Cluj : Finala campionatu
lui republican pe echipe mixte, gru
pa A. Marți, miercuri și joi.

TENIS DE MASA : Brașov. Fina
la Campionatului republican indivi
dual de juniori : marți, miercuri și 
joi.

Semnarea Protocolului 
privind schimburile 

comerciale intre 
România și Italia 

pe anul 1971
La 12 aprilie s-a semnat la Bucu

rești Protocolul privind schimburile 
comerciale între România și Italia pe 
anul 1971.

Potrivit acestui protocol. România 
va exporta in Italia : produse chi
mice și petroliere, produse siderur
gice, tractoare, camioane, mașini- 
unelte, produse agroalimentare și 
alte mărfuri.

La rindul său, Italia va livra Ro
mâniei : produse chimice și siderur
gice, cocs metalurgic, fire și fibre 
textile naturale și sintetice, instalații 
industriale complexe, diverse mașini 
și utilaje, produse agroalimentare și 
alte mărfuri.

Documentul a fost semnat din par
tea română de Pretor Popa, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea italiană de Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București.

(Agerpres)

Semnarea 
Programului 

ile schimburi culturale 
intre România 

și Grecia pe perioada 
1971-1973

La 12 aprilie a avut loc la Ministe
rul Afacerilor Externe semnarea Pro
gramului de schimburi culturale și 
științifice între Republica Socialistă 
România și Grecia, pentru perioada 
1971—1973.

Programul cuprinde vizite reciproce 
de documentare în domeniul științei, 
învățămîntului, artei și culturii. Sînt 
prevăzute, de asemenea, organizarea 
de turnee ale unor formații artistice, 
schimburi de expoziții, precum și alte 
manifestări culturale.

Din partea română, Programul a 
fost semnat de Marcel Ghibernea, di
rectorul Direcției relațiilor culturale 
din Ministerul Afacerilor Externe, iar 
din partea greacă de Demetrius He- 
raclides, ministru plenipotențiar, di
rectorul afacerilor culturale din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

La semnare au fost de față Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jean Ch. Cambiotis, ambasadorul 
Greciei la București, precum și mem
brii celor două delegații.

(Agerpres)

TENIS: Ilie Hăstase 
a ciștigat și turneul 

de la Monte Carlo
Ilie Năstase, prodigiosul jucător 

român de tenis, și-a înscris o nouă 
victorie în bogatul său palmares. Ieri, 
la Monte Carlo, în finala probei de 
simplu, prestînd un joc excelent, Ilie 
Năstase l-a învins categoric în patru 
seturi, cu 3—6, 8—6. 6—1, 6—1, pe
reputatul campion' olandez Tom 
Okker. Ca și în turneul precedent 
de la Nisa, tenismenii români 
I. Năstase și I. Țiriac reali
zează un prestigios „event", ter- 
minînd învingători în ambele probe 
la care au participat. Pentru Ilie Năs
tase, turneul de la Monte Carlo este 
al 5-lea mare concurs cîștigat de la 
începutul acestui an, după Richmond, 
Omaha, Hampton (disputate în cir
cuitul „Indoor" din S.U.A.) și Nisa. 
In urma acestui succes, tenismanul 
român se menține pe primul loc în 
clasamentul „Marelui premiu" al Fe
derației internaționale de tenis.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 aprilie. In țară : vreme răco
roasă, mai ales în regiunile din nordul 
țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate la începutul intervalu
lui în Dobrogea, Moldova și Maramureș, 
unde se vor semnala ploi locale. în 
rest, averse izolate. Vint potrivit, cu 
intensificări trecătoare, predominînd 
din sectorul estic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 1 și 
plus 9 grade, iar maximele între 10 și 
20 grade. In zona de munte se va sem
nala lapoviță și ninsoare.în următoare
le 2—3 zile condițiile vor fi prielnice 
formării brumei, mai ales în estul țării. 
In București : vreme răcoroasă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil aversei de ploaie, 
după-amiaza. Vînt potrivit.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
IN TNTIMPINAREA CONGRESULUI P. C. BULGAR

Realizări de seamă
și ample dezbateri populare

Apropierea datei de 20 aprilie 1971, 
cind vor incepe lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist 
Bulgar — eveniment de seamă în. 
viața politică și socială a R. P. Bul
garia — este întâmpinată de oamenii 
muncii din această țară cu o puter
nică însuflețire și cu noi succese în 
construcția socialistă.

După cum se știe, pe agenda con
gresului figurează adoptarea unor 
documente de mare însemnătate pen
tru evoluția tării prietene, cum sînt 
noul Program al P. C. Bulgar și Di
rectivele cu privire la dezvoltarea so- 
cial-economică a Bulgariei în anii 
1971—1975. Proiectele acestor docu
mente, publicate in ultima vreme, au 
fost întâmpinate cu viu interes de că
tre oamenii mun
cii și întreaga o- 
pinie publică bul
gară, constituind 
obiectul unor am
ple dezbateri in 
rindul colective
lor din întreprin
deri și de pe șantiere, din in
stituții, cooperative agricole, pre
cum și în coloanele presei. Ex- 
ponenți ai tuturor păturilor so
ciale. muncitori, țărani, intelectuali, 
conducători din industrie și agricul
tură. activiști de partid, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești publică ar
ticole, scrisori și alte materiale în 
care își exprimă adeziunea față de 
aceste importante documente, făcind 
propuneri constructive în legătură cu 
problemele ridicate în cuprinsul lor.

Recent au luat sfîrșit conferințele 
județene de partid, la care au luat 
parte membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B. și în cadrul cărora au 
fost aleși delegații la Congresul al 
X-lea ; se poate spune că aceste con
ferințe au constituit o puternică ex
presie a hotărîrii comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii de a-și inten
sifica activitatea creatoare în înfăp
tuirea politicii partidului. Contactele 
dintre conducătorii de partid și oa
menii muncii continuă prin întâlnirile 
care au loc în aceste zile cu colec
tivele unor întreprinderi din diferite 
localități ale țării.

In dezbaterea proiectului de Direc
tive al congresului se relevă rezul
tatele remarcabile dobîndlte în înde
plinirea cincinalului trecut (1966— 
1970), care creează o bună temelie 
pentru înfăptuirile viitoare. Princi
pala sarcină social-economică a nou
lui cincinal — se arată în proiectul 
de Directive — este ca „pe baza folo
sirii multilaterale a rezultatelor revo
luției tehnico-științifice, a sporirii 
productivității sociale a muncii și a 
creșterii rapide economice, să se asi
gure o și mai deplină satisfacere a 
necesităților crescinde, materiale și 
spirituale, ale poporului și ridicarea 
conștiinței sale socialiste".

în următorii cinci ani, industriali
zarea socialistă va continua în rit
muri ridicate, producția industrială 
urmînd să crească cu 55—60 la sută. 
O atenție principală va fi acordată 
ramurilor de bază : siderurgia, con
strucțiile de mașini, industria chimică 
și petrochimică, energetica. In dome
niul agriculturii, documentul trasea
ză ca sarcină fundamentală sporirea

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE IA GH. IEVA

Resorturile tehnice ale sporirii 
roadelor pămintului

Republica Demoorată Germană este 
cunoscută ca o țară cu o industrie 
dezvoltată. Dar agricultura 7 Pen
tru a face cunoștință cu aceasta, 
am întreprins o lungă călătorie prin 
R.D.G. începînd din nord, aproape de 
Baltica și apoi în partea de sud a 
țării — prin regiunile Cottbus, Dres- 
da și Gera.

Șoselele și autostrăzile străbat cîm- 
pii presărate cu păduri sau pilcuri 
de arbori. în sud, autostrăzile pe care 
aleargă automobilele te izolează oare
cum de cimp, de așezările ome
nești. In schimb, în nord, șoselele 
străbat sate și orașe, trec pe lingă 
construcții ale cooperativelor agrico
le. Cea mai mare 
parte a țării este 
o cîmpie întinsă, 
presărată din loc 
în loc de coline, 
care, pe măsură 
ce înaintezi spre 
miază-zi, se trans
formă în dealuri tot mai înalte. Ob
servi cum din malul unei coline se 
sapă nisip. Intr-adevăr, așa cum ne 
spun specialiștii, subsolul este for
mat din nisip a cărui origine trebuie 
căutată în era glaciară. Pămîntul 
fiind ușor, plugul răstoarnă brazda 
fără prea mare efort, iar mașinile de 
recoltat scot cartofii cu o ușurință 
aproape de necrezut. (Este un avantaj 
din acest punct de vedere, dar în anii 
cu precipitații puține, cum a fost 1968, 
recolta poate fi simțitor diminuată).

Evident, factorii- care au determinat 
sporirea continuă a producției agri
cole în R. D. Germană au fost coope
rativizarea agriculturii, precum și 
mecanizarea și chimizarea. Mă voi 
opri în cele ce urmează asupra unui 
singur aspect : mecanizarea. Este 
elementul care nu numai că a de
terminat o sporire apreciabilă a pro
ducției agricole, ci a făcut din lucră
torul agricol simplu un om nou, ca
pabil să stăpînească tehnica.

Agricultura este bine dotată, 
ea dispune de 145 000 tractoare (reve
nind cite 40 hectare teren arabil pe 
tractor). 18 000 combine pentru recol
tarea cerealelor păioase, numeroase 
mașini pentru recoltat cartofi și sfe
cla de zahăr, multe alte utilaje.

Efectele mecanizării sînt eviden
te în diferitele sectoare de acti
vitate. Cooperativa agricolă din 
Kambs dispune de 1 213 hectare, 
din care 865 sînt arabile, 300 vaci, 
380 taurine la îngrășat. 1 000 porci 
la îngrășat etc. Or. la această 
suprafață și la acest număr de 
animale există numai 109 brațe de 
muncă. Cu alte cuvinte, 9 cooperatori 
la 100 hectare teren. Președintele co
operativei, Friedrich Bub, ne relatează 
că pentru înzestrarea tehnică au fost 
cheltuite milioane de mărci. „Cu 10 
ani în urmii — spunea președintele 
— transportam gunoiul cu carul, în
cărcăm paiele cu furca. Acum facem 

ÎNSEMNĂRI de călătorie 
DIN R. D. GERMANA

și ieftinirea produselor prin creștere*  
gradului de concentrare a producției 
și continuarea procesului de trecere 
a agriculturii pe baze industriale. în 
acest sens, un rol important îl are 
experimentarea primelor complexe 
agro-industriale — menite să consti
tuie o etapă nouă pe calea dezvoltării 
agriculturii socialiste.

PRONOEXPRES
Ciștigurile concursului nr. 7 

din 7 aprilie 1971 :
EXTRAGEREA I : Cat. 1: 2 varian

te 10 la sută a 100 000 lei ; a 2-a : 1 
variantă 25 la sută a 58 374 lei și 1 
variantă 10 la sută a 23 349 lei ; a 
3-a : 24,50 a 3 336 lei ; a 4-a : 63,05 a
1 296 lei ; a 5-a : 128,10 a 638 lei ; a 
6-a : 4 768.45 a 40 lei.

Report cat. 1 : 1 125 998 lei.
EXTRAGEREA A II-A : Cat. A : 

1.10 variante a 100 000 lei ; B : 12,8 a 
5 973 lei ; C : 63,45 a 1 205 lei ; D :
2 770,30 a 60 lei ; E : 149,80 a 200 lei ; 
F : 3 253,40 a 40 lei.

Report cat. A : 467 766 lei.

O deosebită importanță se acordă 
în cadrul dezbaterilor proiectului 
noului Program al Partidului Comu
nist Bulgar. In acest document, sub
liniază ziarul „Rabotnicesko Delo", 
„este concretizată teoria marxist-le
ninistă și aplicarea ei creatoare la 
realitățile bulgare, este generalizată 
practica oamenilor muncii bulgari, 
sintetizată și formulată linia gene

rală a partidului 
pentru edificarea 
societății socialis
te dezvoltate".

Paralel cu dis
cutarea largă a a- 
cestor documente, 
se desfășoară vii 

dezbateri și pe marginea proiectului 
noii Constituții a R.P. Bulgaria. Legi- 
ferînd rolul conducător al Partidului 
Comunist Bulgar în societate și în 
stat, documentul prevede principalele 
direcții ale dezvoltării statului în ca
drul edificării societății socialiste dez
voltate, în cuprinsul său se preci
zează că Adunarea Populară este or
ganul reprezentativ suprem și se pre
vede, între altele, înființarea Con
siliului de Stat (ales de către Adu
narea Populară) ca organ permanent 
și care asigură unitatea activității 
legislative cu cea executivă.

în această perioadă, care precede 
deschiderea Congresului al X-lea al 
P.C.B., întrecerea socialistă în cinstea 
evenimentului a luat amploare, pei
sajul industrial al Bulgariei s-a Îm
bogățit cu noi obiective care sporesc 
potențialul economic al țării. Lingă 
Plevna a intrat parțial în funcțiune 
combinatul petrochimic, care prelu
crează țițeiul extras din apropierea 
localității Doini Dabnik ; el este al 
doilea ca mărime după cel din Bur
gas, fiind profilat mai ales pe pro
ducția de uleiuri. în zona industrială 
a orașului Vrața a fost inaugurat un 
combinat textil, al treilea ca mărime 
din Bulgaria ; în cele două filaturi 
ale sale vor fi produse anual pest*  
22 milioane metri de stofe din bum
bac și fibre poliesterice. Constructo
rii, montorii și metalurgiștii de la 
Combinatul siderurgic „Kremikovțî" 
au repurtat în preajma congresului 
o mare victorie, producînd primele 
tone de cocs metalurgic de la cea 
de a treia baterie, recent inaugu
rată. Aceasta este de 1,5 ori mai mare 
decit fiecare din cele două semene 
ale ei.

Obiective industriale au mai fost 
inaugurate și în alte localități, prin
tre care Uzina constructoare de ma
șini „Sila" din lambol.

Realizările în cinstea Congresului 
P.C.B. se acumulează zi cu zi pe mă
sura apropierii congresului, așteptat, 
de oamenii muncii cu convingerea că 
va deschide noi perspective pentru 
înflorirea mai departe a Bulgariei 
socialiste.

totul mecanizat. Fără tehnică n-am 
putea obține producțiile atit de ridi
cate la care am ajuns și pe care 
le-am dobindit cu un număr de oa
meni destul de mic".

In ce privește zootehnia, • în foarte 
multe unități agricole, de la pregă
tirea furajelor și pînă la mulsul și 
transportul laptelui, totul se face 
mecanizat. într-o țară nordică, așa 
cum este R. D. Germană, cu ploi nu
meroase, uscarea furajelor constituia 
o problemă. Ea este acum pe cale să 
fie rezolvată. în cele mai multe coo
perative agricole, prin asociere, mai 
multe unități își construiesc uscă- 
torii de furaje. Intrucît uscătoria 

„înghite" orice 
ierburi, pe care 
le transformă a- 
poi în făinuri, 
problema fura
jelor a fost prac
tic rezolvată, iar 
oamenii au fost 

eliberați de o muncă grea.
In ce privește mecanizarea zoo

tehniei se vorbește despre un 
element nou: transportul laptelui prin 
conducte de la grajduri pînă la fabrica 
de produse lactate. Prima con
ductă pentru transportul lapte
lui a fost dată in folosință in 
1965. Cea de la Hagenow, avînd 
41 km, a fost realizată prin co
operare de către 7 cooperativ» a- 
gricole și o întreprindere de 
produse lactate. Am avut posibilita
tea să vizitez fabrica de produse lac
tate din Golsen, unde este prelucrat 
laptele adus prin conductă de la coo
perativa agricolă din localitate. De 
fapt, există două conducte care sînt 
folosite alternativ, fiecare cite o zi : 
prin una din ele se transportă lap
tele, iar oealaltă este umplută cu 
leșie pentru a fi spălată. în ziua ur
mătoare rolurile se inversează. Direc
torul fabricii, Helmuth Paul, ne 
conduce în subsolul fabricii, unde 
sînt instalate cisternele în care 
se revarsă, ea un șuvoi laptel*  
transportat prin conducte. Conducte
le sînt din material plastic și au o 
culoare închisă. Interlocutorul nostru 
afirmă că procedeul este nu numai 
economic, ci și igienic, ferind laptele 
de alterare.

Mecanizarea multilaterală a agri
culturii în R. D. Germană contribuie 
la sporirea continuă a producției și 
la creșterea substanțială a producti
vității muncii. Un muncitor din a- 
gricultură realizează astăzi produse 
agricole pentru 14,4 persoane. Pro
ductivitatea muncii în agricultură 
crește pe măsura extinderii și di
versificării mecanizării lucrărilor 
agricole. Este calea care duce la îm
binarea armonioasă a producției in
dustriale cu cea agricolă, la reduce
rea deosebirilor dintre oraș și sat.

Ion HERJEG



viața internațională
JAPONIA IMPORTANT SUCCES 
AL FORȚELOR DE STÎNGA 

ÎN ALEGERILE LOCALE
• COMUNIȘTII ȘI-AU SPORIT NUMĂRUL MANDATELOR 
IN ADUNĂRILE PREFECTURALE • R. MINOBE REALES 

GUVERNATOR AL ORAȘULUI TOKIO

R. D. VIETNAM TEHERAN MOSCOVA

ALEGERILE PENTRU 
ADUNAREA NAȚIONALĂ

TOKIO 12. — Corespondentul Agerpres FI. Țuiu transmite : 
In cadrul alegerilor desfășurate duminică în întreaga Japonie 
pentru desemnarea unor guvernatori și consilieri provinciali, 
Ryokichi Minobe, susținut de Partidul Comunist din Japonia și 
Partidul Socialist Japonez, a reciștigat postul de guvernator al 
orașului Tokio pentru o perioadă de încă patru ani, invingindu-I 
cu o majoritate covirșitoare pe adversarul său conservator, Akira 
Hatano, sprijinit de către Partidul Liberal Democrat, de guver- 
nămînt. Victoria Iul Ryokichi Minobe constituie un succes al 
Frontului unit al forțelor progresiste din capitala niponă, gru
pate în jurul acestor două partide.

Cetățenii orașului Tokio au dovedit 
un interes deosebit fată de confrun
tarea electorală de duminică, parti- 
cipînd la vot în proporție de 72 la 
sută, ceea oe reprezintă cel mai mare 
procentaj înregistrat în alegerile din 
Japonia de după război.

Imediat ce victoria a fost anunțată, 
Ryokichi Minobe a declarat că a- 
ceasta reprezintă un succes al pro
gramului său electoral bazat pe îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
tuturor cetățenilor metropolei. în 
acest sens, el a propus ca obiectiv de 
luptă un „minim civil", reprezen- 
tînd condițiile minime de trai pentru 
locuitorii capitalei nipon».

K. MIYAMOTO:

Partidul Comunist din Japonia a 
înregistrat un avans important în a- 
legerile locale desfășurate la 11 apri
lie, cîștigînd un mare număr de 
locuri în adunările prefecturale ni
pone — anunță agenția Kyodo în 
adunarea prefecturală Shizouka, de 
exemplu, unde nu dispuneau de nici 
un loc înainte de alegeri, comuniștii 
au obținut acum patru mandate.

Pînă în prezent. Partidul liberal
democrat a cîștigat 1263 de locuri în 
adunările prefecturale. în general, 
însă, menționează Kyodo, liberal- 
democrații au obținut mai puține 
locuri față de scrutinul precedent.

HANOI 12 (Agerpres). — Duminică, 
în Republica Democrată Vietnam au 
avut loc alegeri pentru Adunarea 
Națională a celei de-a patra legisla
turi și pentru organele locale ale pu
terii de stat. Alegerile, informează 
agenția V.N.A., s-au desfășurat sub 
semnul hotărîrii ferme a poporului 
vietnamez de a obține victoria în 
lupta de rezistență împotriva agre
siunii imperialiste și pentru construi
rea socialismului. în întreaga țară, 
menționează agenția, din regiunile de 
munte pînă în cele mai îndepărtate 
insule, alegătorii s-au prezentat în 
număr mare în fața urnelor, exerci- 
tîndu-și, într-o atmosferă de entu
ziasm, acest drept cetățenesc.

Potrivit primelor știri sosite la Co
misia centrală electorală, la alegerii» 
pentru Adunarea Națională s-au pre
zentat 95—97 la sută din numărul ce
tățenilor cu drept de vot.

în primele ore ale dimineții s-au 
prezentat în fața urnelor Ton Duc 
Thang, președintele R. D. Vietnam, 
Truong Chinh, președintele Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale, Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți condu
cători vietnamezi.

într-o declarație făcută după vot, 
premierul Fam Van Dong a subliniat 
că aceste alegeri marchează o mare 
victorie a poporului vietnamez și a 
R. D. Vietnam, care luptă împotriva 
agresorilor americani, desfășurînd 
concomitent construirea socialismu
lui. Alegerile au o mare semnificație, 
deoarece au loc lntr-un moment cînd 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian obțin mari victorii pe câm
purile de luptă, a adăugat Fam Van 
Dong.

Guvernul iranian examinează 
problema recunoașterii 

R. P. Chineze

SE EXTINDE 
COLABORAREA 

ECONOMICĂ 
ROMÂNO IRANIANĂ

TEHERAN 12 — (Agerpres). — La 
Teheran a luat sfîrșit sesiunea sub
comisiei mixte ministeriale româno- 
iraniene, de colaborare în domeniile 
minier și geologic. Delegația română 
a fost condusă de Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologjei.

în memorandumul semnat la în
cheierea lucrărilor, părțile au evi
dențiat rezultatele fructuoase obți
nute în timpul tratativelor, rezultate 
care se referă la extinderea coope
rării între cele două țări în dome
niul explorării și punerii în exploa
tare a unor zăcăminte de minereuri 
neferoase din Iran, cu asistența teh
nică, instalații și echipament din Ro
mânia. Delegațiile au convenit asu
pra unui schimb de specialiști în 
acest domeniu și realizarea, în coope
rare, a unor obiective. în timpul șe
derii în Iran, delegația de specia
liști români a vizitat mai multe uni
tăți miniere.

Adunarea festivă consacrată
zilei cosmonauticii

P. C. din Japonia 
o alianță electorală
Kenji Miyamoto, președintele Pre

zidiului C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia, a declarat la Osaka, în 
cadrul unei conferințe de presă, că 
„Partidul Comunist este gata să În
cheie o alianță electorală cu Parti
dul Socialist în viitoarea campanie 
de alegeri pentru Camera Consilieri
lor din luna iunie" — anunță agen-

se pronunță pentru 
cu Partidul Socialist
ția Japan Press Service . Miyamoto 
a arătat că lupta comună în alegeri 
a celor două partide trebuie să se 
bazeze pe principiile independentei, 
egalității șl respectului reciproc ; el 
a propus încheierea unui acord în 
acest sens între organele centrale ale 
celor două partide.

TEHERAN 12. — Corespondentul 
Agerpres N. Popovici, transmite : 
Presa iraniană relevă că, în cadrul 
unei conferințe de presă, șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi a subliniat 
intenția Iranului de a recunoaște 
Republica Populară Chineză, chiar

înainte de restabilirea drepturilor a- 
cestei țări în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite. „Chestiunea recunoaș
terii R.P. Chineze este examinată în 
prezent de către guvernul iranian", 
a precizat șahinșahul Reza Pahlavi.

CEYLON PEKIN

Luigi Longo despre 
creșterea rindurilor 

și a influenței 
Partidului Comunist

MOSCOVA 12.— Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Cu 
prilejul zilei cosmonauticii și al îm
plinirii unui deceniu de la primul 
zbor cosmic al omului, realizat de 
Iuri Gagarin, la Palatul Congreselor 
din Kremlin a avut loc luni o adu
nare festivă.

în Prezidiu au luat loc Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi, alți conducători de partid 
și de stat sovietici, militari, cosmo- 
nauți, reprezentanți ai opiniei publi
ce din capitala sovietică.

Deschizînd mitingul, Vladimir Pro- 
mîslov, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc de de- 
putați — Moscova, a dat cuvîntul lui 
Mstislav Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., care a 
făcut o scurtă trecere în revistă a 
drumului parcurs de la „primul salt 
în necunoscut" al lui Iuri Gagarin, 
pină la coborîrea lină pe Planeta 
Venus a stației automate „Venus-7“ 
și la lunomobilul care funcționează 
de aproape cinci luni pe suprafața 
Selenei.

Vorbitorul a evidențiat o serie de 
realizări obținute cu ajutorul cosmo
nauticii în domenii cum sînt comu
nicațiile prin radio și televiziune, 
meteorologia etc. în ce privește sar
cinile de viitor ale cosmonauticii, 
vorbitorul s-a referit la crearea unor 
stații cosmice orbitale de lungă du
rată, care vor aduce o însemnată 
contribuție la dezvoltarea unor do
menii cum sînt geologia, geofizica, 
oceanologia, vor deschide posibilități

principial noi pentru cercetările as- 
trofizice, pentru obținerea în con
diții de vid și imponderabilitate ab
solute a unor aliaje noi etc. „Există 
încă de pe acum planuri, a spus 
vorbitorul, de sisteme energetice 
care să capteze energia solară, s-o 
trimită sub formă de iradiații pe 
Pămint, unde să fie transformată în 
energie electrică". Dar, a continuat 
el, pentru crearea unor astfel de 
stații trebuie rezolvate o serie de 
probleme, printre care cea a readap
tării omului la condițiile terestre, 
după o perioadă îndelungată de șe
dere în Cosmos. El a subliniat, tot
odată, aportul programului american. 
„Apollo" și al stațiilor automate so
vietice „Luna" la studierea satelitu
lui natural al Pămîntului. „Devin» 
tot mai necesară, a spus acad. Msti
slav Keldîș, abordarea complexă a 
problemelor studierii cosmosului, 
ceea ce presupune colaborarea cu 
oamenii de știință din alte țări". 
Vorbitorul a menționat buna cola
borare a savanților sovietici cu cel 
din unele țări socialiste și cu cei din 
Franța, arătînd că au fost făcuți pri
mii pași în acest sens și cu oamenii 
de știintă din S.U.A.

Au mai luat cuvîntul generalul- 
maior cosmonaut Andrian Nikolaev, 
de două ori Erou al Uniunii Sovie
tice, muncitorul V. Kartașov și S. 
Kuprin, secretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al Komsomolulul, 
care au evocat succesele remarcabile 
obținute de Uniunea Sovietică in 
cercetarea spațială.

Un interviu al președintelui 
Salvador Allende

SOCIALISMUL» OBIECTIV CLAR AL FRONTULUI UNITĂȚII 
POPULARE

SANTIAGO DE CHILE 12 (Agerpres). — Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, l-a primit la palatul prezidențial La Moneda 
pe trimisul special al revistei franceze „L’Express", căruia i-a acordat 
un interviu.

încordarea 
persistă

COLOMBO 12 (Agerpres). — în 
provincia de centru-nord a Ceylonu
lui au avut loc dumincă ciocniri în
tre trupele guvernamentale și uni
tăți ale forțelor insurgente, anunță 
un comunicat oficial dat publicității 
la Colombo.

Comunicatul relevă că aviația a 
mitraliat punctele de rezistență de 
la Kosgama și Waga, situate în cen
trul țării, la 70 kilometri de Colom
bo. Forțele terestre guvernamentale, 
sosite ulterior la fața locului, au con
fiscat o mare cantitate de arme, pre
cum și materiale utilizate pentru fa
bricarea bombelor.

Arătînd că Frontul Unității Popu
lare deține în prezent conducerea 
executivă șl că mai tîrziu va prelua 
puterea, președintele Allende a spus : 
„Pentru ca să ajungem la aceasta, am 
adoptat, așa cum am promis, cîteva 
măsuri indispensabile : accelerarea 
reformei agrare, naționalizarea mari
lor companii străine, etatizarea băn
cilor, controlul comerțului exterior și 
al mecanismelor financiare și mone
tare". Răspunzînd unei alte întrebări, 
Salvador Allende a declarat că „So
cialismul este un obiectiv clar al 
Frontului Unității Populare, dar nu 
poate fi vorba de automatism in a- 
ceastă privință. Ne vom trasa calea 
în funcție de condițiile interne, ca și 
externe". La o întrebare privind a- 
tragerea muncitorilor la conducerea 
economiei, președintele chilian a de
clarat că „muncitorii vor alege pe 
reprezentanții lor în cadrul direcții
lor întreprinderilor. Ei vor trebui

să acționeze în calitatea de proprie
tari. de responsabili. Minerii din in
dustria cuprului trebuie, spre exem
plu, să înțeleagă faptul că zăcămin
tele de cupru aparțin națiunii".

Președintele Allende a apreciat 
că relațiile țării sale cu S.U.A. 
sint normale. „Nu am nego
ciat încă indemnizațiile ce vor fi a- 
cordate companiilor care exploatează 
cuprul, dar sintem gata să o facem", 
a spus el, referindu-se la problema 
compensațiilor pentru societățile a- 
mericane afectate de măsurile pri
vind naționalizarea cuprului.

★

Au luat sfîrșit lucrările Adunării 
naționale a ziariștilor de stingă din 
Chile. Delegații au dezbătut formele 
și căile de sprijinire a guvernului 
Unității Populare în înfăptuirea po
liticii sale de transformări structurale.

Patrule ale trupelor guvernamentale 
controlind autovehiculele pe una din 

șoselele de acces spre Colombo

DUPĂ TENTATIVA
DE ATENTAT ÎMPOTRIVA

CAIRO

s

PREȘEDINTELUI R. F. G.»

P. C. German cere interzice
rea organizațiilor neonaziste

BONN 12.— Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș. transmite : Aten
tatul împotriva președintelui R.F.G., 
Gustav Heinemann, continuă să 
preocupe opinia publică și cercurile 
politice vest-germane. într-o decla
rație oficială dată publicității la 
Bonn, guvernul federal a precizat că 
deplînge și condamnă manifestările 
de violentă devenite, în ultima vre
me, tot mai frecvente în viața politi
că vest-germană. La rîndul său, un 
purtător de cuvînt al președinției re
publicii a declarat că, în ultimul 
timp, pe adresa președintelui Heine
mann sosesc tot mai multe scrisori 
cu caracter amenințător, scrisori ana
lizate atent de poliția federală.

Partidul Comunist German a cerut 
din nou punerea în afara legii a tu
turor organizațiilor neonaziste șî a 
lansat o nouă chemare Ia unitatea 
forțelor democratice.

★

într-un comentariu consacrat aces
tor teme, ziarul „Neue Ruhr Zeitung" 
apreciază că se impune din partea 
autorităților o atitudine mai hotărîtă. 
Ziarul cere „măsuri drastice, de na
tură să apere legalitatea". Este de 
datoria Bundestagului să analizeze 
aceste aspecte și să hotărască inter
zicerea activității organizațiilor neo
naziste, care incită la acte de vio
lență și crimă, arată în încheiere zia
rul vest-german.

CAIRO 12 (Agerpres). — în capi
tala R.A.U. au continuat lucrările 
conferinței consacrate situației din 
Iordania la care participă repre
zentanți ai unor șefi de state arabe. 
După cum s-a mai anunțat, la acea
stă reuniune guvernul de la Amman 
nu și-a trimis nici un reprezentant.

Potrivit agenției M.E.N., Gamal El 
Sourani, din partea Organizației pen
tru eliberarea Palestinei, a prezentat 
un raport in care precizează punctul 
de vedere al O.E.P. asupra evoluției 
situației din Iordania.

Din Cairo se relatează că însărci
natul cu afaceri ad-interim al Alge
riei în R.A.U., care participase la 
ședința inaugurală, nu a mai fost 
prezent duminică la reuniune. El 
și-a motivat absența arătînd că aș
teaptă noi instrucțiuni din partea 
guvernului algerian.

★
Un purtător de cuvînt militar ior

danian a anunțat că, în cursul nop
ții de duminică spre luni, s-au pro
dus noi incidente armate între tru
pele guvernamentale și forțele pa- 
lestinene în regiunea de nord a tă
rii. Fedainii au declanșat un atac 
cu mitraliere și rachete asupra loca
lității Mafrak — a declarat purtăto
rul de cuvînt. De asemenea, a adău
gat el, regiunea situată la nord de 
orașul Ramtha a fost supusă tiru
lui de mitraliere și bombardamente
lor cu rachete lansate de pe terito
riul sirian.

Totodată, în capitala iordaniană, 
s-a anunțat că operațiunile de per
cheziție, efectuate de către forțele de 
securitate într-o serie de cartiere ale 
Ammanului, s-au încheiat duminică 
seara.

Președintele Republicii Arabe Uni
te, Anwar Sadat, a avut o întrevede
re cu Bahi Ladgham, președintele 
Comitetului Superior Arab însărcinat 
cu supravegherea normalizării situa
ției din Iordania — anunță ziarul 
„Al Ahram". Cu această ocazie, Lad
gham a expus șefului statului egip
tean punctul său de vedere asupra 
cauzelor incidentelor iordaniano-pa- 
lestinene și l-a informat despre u- 
nele aspecte ale misiunii organismu
lui pe care îl conduce.

★
CAIRO. — Secretariatul Ligii A- 

rabe a primit luni un răspuns pozitiv 
din partea guvernului libian la pro
punerea marocană privind convoca
rea unei conferințe arabe la nivel 
înalt în capitala Algeriei — anunță 
agenția M.E.N. Un răspuns similar 
a parvenit Ligii Arabe din partea 
Kuweitului, după cum informează în 
numărul său de luni ziarul egiptean 
„Al Gumhuria". Astfel, numărul 
statelor care au acceptat pînă în 
prezent să participe la reuniunea 
propusă de Maroc se ridică la cinci. 
Este vorba de Iordania, Liban, Alge
ria, Libia și Kuweit

★
Vizita vicepremierului și ministru- 

lui afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, în Uniunea Sovietică, 
care trebuia să înceapă luni, a fost 
amînată pentru citeva zile, a anun
țat agenția de presă M.E.N. Data vi
zitei urmează să fie fixată ulterior. 
Șeful diplomației egiptene este reți
nut în prezent la Cairo de o serie de 
întrevederi și consultări cu lideri a- 
rabi, printre care și reprezentanții 
țărilor semnatare ale Cartei de la 
Tripoli (R.A.U., Libia, Sudan și 
Siria).

Cu prilejul vizitei 
delegației americane 

de tenis de masă
PEKIN 12 (Agerpres). — Federația 

sportivilor din întreaga Chină a ofe
rit un banchet în cinstea delegației 
americane de tenis de masă, condusă 
de Graham Steenhoven, președintele 
Asociației de tenis de masă a S.U.A., 
anunță agenția China Nouă.

Luînd cuvlntul, Li Cin-ciuan, mem
bru al Federației sportivilor din în
treaga Chină, a declarat că poporul 
chinez și poporul american au nutrit 
întotdeauna sentimente de prietenie. 
Exprimînd urări de bine pentru spor
tivii și poporul american, vorbitorul 
a spus : „Salvgardarea și dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele celor două 
țări corespund dorinței popoarelor 
chinez și american. Vizita în China 
a delegației de tenis de masă din 
S.U.A. este o expresie a prieteniei 
dintre poporul american și poporul 
chinez". El a exprimat speranța că 
actuala vizită va promova înțelegerea 
și prietenia dintre sportivii și popoa
rele celor două țări.

La rîndul său, Steenhoven a arătat 
că pretutindeni în China li s-a făcut 
o primire călduroasă. El a mulțumit 
jucătorilor chinezi pentru ospitalita
tea acordată., I

Italian
ROMA 12 — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : într-o 
scrisoare adresată celor 11 000 de se
cretari ai secțiilor partidului Comu
nist, Luigi Longo, secretarul general 
al P.C.I., relevă că, în condițiile ac
tuale din Italia, este necesar să se 
desfășoare cu cît mai mare succes 
acțiunea pentru recrutarea de noi 
membri în rîndurile P.C.I. și să se 
realizeze preschimbarea integrală a 
carnetelor de partid, care are loc 
anual. Fiecare secție a P.C.I., scrie 
Luigi Longo, trebuie să mobilizeze 
„energia combativă a membrilor săi, 
a muncitorilor și tinerilor, să unească 
în luptă obiectivele politice cu întă
rirea organizatorică a partidului. Nu
mai dacă masele muncitoare inter
vin cu întreaga greutate a forței lor 
în luptă, va fi posibil să se zdro
bească atacul reacționar și fascist, să 
se impună reformele necesare și să 
se soluționeze problemele urgente de 
muncă și de viață ale populației".

„Astăzi — subliniază secretarul ge
neral al P.C.I. — este momentul unei 
noi mari întîlniri între partidul cla
sei muncitoare și cele mai bune forțe 
ale tineretului și muncitorilor ita
lieni. Este momentul unei recrutări 
extraordinare de noi militant! în bă
tălia democratică și socialistă, pentru 
ca ei să-și aleagă locul de luptă în 
rîndurile P.C.I. și, prin activitatea în 
rîndurile comuniștilor, să facă să a- 
vanseze în Italia și în lume marele 
ideal revoluționar al socialismului".

agențiile de presă
Ambasadorul României 

la WaShingtOn, CorotSHu Bog
dan, a fost primit de ministrul co
merțului al Statelor Unite ale Ame
rica, Maurice Stans. în cadrul între
vederii, desfășurată intr-o atmosferă 
de cordialitate, au fost discutate 
probleme privind apropiata vizită a 
ministrului american al oomerțului 
în România, precum și chestiuni le
gate de dezvoltarea schimburilor 
dintre cele două țări, pe baze reci
proc avantajoase.

Tradiționala manifestație 
anuală pentru pace, organ1' 
zată de „Campania pentru dezarma
rea nucleară", s-a desfășurat luni 
pe străzile Londrei. Alături de de
monstranți britanici, la manifestație 
au participat și numeroși militanți 
americani pentru pace.

Protocolul privind schim
burile comerciale româno-
ghaneze anu^ a sern_ 
nat la Accra. Protocolul prevede la 
exportul României mașini și utilaje, 
produse chimice, materiale plastice, 
bunuri de larg consum, iar la import 
boabe de cafea, cherestea, bunuri de 
larg consum etc.

Biroul Oficiului Național de 
Turism din New York împreună 
cu compania Panamerican și 
corporația de hoteluri Intercon
tinental au organizat la New 
York o recepție, urmată de o 
conferință de presă pe tema 
„Turismul în România". Au par
ticipat ziariști de specialitate de 
la principalele cotidiene, posturi 
de radio și televiziune, precum 
și reprezentanți ai agențiilor de 
voiaj cu sediul la New York. 
Participanții au fost informațt 
despre darea in folosință a mo
dernului hotel „Intercontinental" 
din București și inaugurarea, la 
28 aprilie a.c., a zborurilor di
recte New York—București ale 
avioanelor companiei „Paname
rican Airlines".

Nouă persoane acuzate 
de apartenență la Partidul 
Comunist din Spania au fost 
condamnate luni la închisoare pe di
ferite termene de un tribunal madri
len — anunță A.F.P.

In legătură cu atentatul 
împotriva ambasadorului 
iugoslav la Stockholm. p°- 
liția suedeză și-a lărgit aria inves
tigațiilor legate de atentatul comis 
împotriva ambasadorului iugoslav, 
Vladimir Rolovici, a cărui stare con
tinuă să fie critică. Cercetări ale po
liției au loc în prezent și într-o se
rie de provincii, ele avînd drept 
scop, după cît se presupune, aresta
rea conducătorului grupului terorist 
ustaș, relatează agenția Taniug.

Abdelaziz Bouteflika, 
nistrul afacerilor externe al Algeriei, 
a sosit la reședința regală marocană 
de la Marrakesh, unde a prezentat 
regelui Hassan al II-lea un mesaj 
personal din partea președintelui Al
geriei, Houari Boumediene. Pe de 
altă parte a sosit la Tunis, Belaid 
Abdesselam, ministrul algerian al in
dustriei și energiei, care este purtă
torul unui mesaj al președintelui al
gerian, Houari Boumediene, cătra 
premierul tunisian, Hedi Nouira.

Organizația internaționa
lă de juriști „Centrul pentru 
pacea mondială prin lege" 
a lansat o campanie internațională 
pentru adoptarea de măsuri legisla
tive generalizate care să combată 
deturnările de avioane. Problemele 
legate de prevenirea actelor de pira
terie aeriană urmează să fie dezbă
tute cu ocazia celui de-al 59-lea 
congres al organizației, care se va 
desfășura la Belgrad între 21 și 25 
iulie a.c.

Sesiunea Adunării Populare
Supreme u R.P.D. Coreene
PHENIAN 12 (Agerpres). — Agen

ția Centrală Telegrafică Coreeană in
formează că la Phenian au început 
lucrările sesiunii a cincea a Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. Co
reene, a celei de-a patra legislaturi. 
La sesiune participă Kim Ir Sen, se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea,

★
într-un raport prezentat în cadrul 

lucrărilor sesiunii Adunării Supreme 
a R.P.D. Coreene, ministrul afaceri
lor externe, Hă Dam, s-a referit pe 
larg la problema reunificării pașnice 
a țării, relatează A.C.T.C. Ministrul 
de externe a menționat că „în ulti
mul timp, unii oameni politici sud- 
coreeni s-»u pronunțat pentru insti
tuirea de schimburi între Nord și 
Sud, iar alții pentru inițierea unor 
măsuri care să ducă la reducerea în
cordării dintre cele două părți, în 
efortul de a pregăti calea unei solu
ționări pașnice a problemei unificării 
naționale". Totodată, Hă Dam a arătat 
că, după ce în Coreea de Sud se va 
instaura puterea populară sau noi 
personalități de orientare patriotică 
vor prelua puterea după retragerea 
imperialiștilor americani și căderea 
trădătorului Pak Cijan Hi, guvernul 
R.P.D. Coreene va purta negocieri 
în problema reunificării pașnice și 
va colabora cu noile autorități nu 
numai în lupta pentru unificare na
țională, dar și pentru a transforma

transmit:
In explorările sale pe Selena, 

„Lunohod-1“ s-a apropiat de un 
nou crater, care prezintă un in
teres deosebit pentru selenologl. 
Se prevede explorarea crateru
lui cu mijloacele de bord ale 
lunohodului. De la Centrul de 
legături cosmice la mari distanțe 
se anunță că aparatele lunomo- 
bilului funcționează normal și 
că imaginile de televiziune re
transmise pe Pămint sînt bune.

premierul Cabinetului de Miniștri, șl 
alți conducători de partid și de stat.

Adunarea va discuta situația inter
națională actuală și lupta pentru uni
ficarea independentă a patriei. Da 
asemenea, va dezbate îndeplinirea 
bugetului de stat pe 1970 și va adopta 
bugetul de stat pe 1971.

★
Coreea într-o țară prosperă șl dez
voltată.

în continuare, ministrul de externa 
al R.P.D. Coreene a expus un pro
gram concret de unificare pașnică 
a Coreei, program care cuprinde ur
mătoarele opt puncte : retragerea 
trupelor americane și ale aliaților 
lor din Coreea de Sud ; reducerea 
forțelor armate în nord și în sud la 
un efectiv de 100 000 în fiecare parte, 
după retragerea trupelor imperia
liste ale S.U.A. ; denunțarea tratate
lor de apărare mutuală dintre Co
reea de Sud și S.U.A., dintre Coreea 
de Sud și Japonia și a tuturor celor
lalte tratate îndreptate împotriva in
tereselor națiunii ; constituirea unui 
guvern central unificat prin organi
zarea de alegeri generale libere în 
nord și în sud, în mod independent 
și pe baze democratice ; asigurarea 
dreptului tuturor partidelor politice, 
organizațiilor publice și persoanelor 
individuale la activitatea politică și 
eliberarea necondiționată a tuturor 
deținuților politici și a patrioților a- 
restațl în Coreea de Sud pentru fap
tul de a-șl fi dedicat activitatea cau
zei unificării țării ; constituirea unei 
confederații a Coreei de Nord și de 
Sud, ca o măsură de tranziție în ve
derea unificării complete ; materia
lizarea schimburilor comerciale, * 
cooperării economice și a schimburi
lor reciproce între Nord și Sud în 
diverse domenii de activitate, cum 
sînt știința, cultura, a posibilității de 
a coresponda și de a călători dintr-o 
parte în alta a țării ; organizarea 
unei întîlniri politice consultative a 
reprezentanților Nordului și Sudului 
cu participarea tuturor partidelor po
litice și a organizațiilor publice, pre
cum și a celor cu caracter popular, 
pentru a negocia propunerile men
ționate.
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Ministrul de externe al R.P.D. Co
reene a subliniat că guvernul țării 
sale va accepta orice sugestie de na
tură să contribuie la unificarea țării 
și va depune toate eforturile pentru 
a obține o înțelegere reciprocă și un 
acord.
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1 Potrivit relatărilor presei britanice, în Anglia situația pe piața 
' muncii se înrăutățește mereu. De Ia mijlocul lunii februarie pînă la 
ț mijlocul lunii martie, alte 33 000 de persoane au rămas fără slujbe, 
i Cu aceasta numărul șomerilor se ridică Ia 753 810. Dacă la această cifră 
1 se mai adaugă șl cei 39 012 șomeri din Irlanda de nord, numărul 
l total al celor rămași fără lucru atinge 792 822, adică 3,3 la sută din 

populația activă, cea mai înaltă rată a șomajului de la război încoace.
\ în timp ce șomajul (unemployment) se înscrie pe o curbă ascendentă, 
i produsul național (national wealth) stagnează, așa cum reiese șî din 
’ alăturata diagramă — reprodusă după „SUNDAY TIMES" — ceea ce 
L face ca asupra viitorului economiei țării să plutească un semn de 

Întrebare.

Un studiu demogra
fic al O.N.U. arată că. 
în anul 2 000, Pămintul 
va avea 6,5 miliarde de 
locuitori. In prezent, 
populația Terrei este 
de peste 3,5 miliarde. 
In ordine, țările cu cea 
mai mare populație

sînt R.P. Chineză, In
dia, U.R.S.S. și S.U.A. 
In anul 2 000, primele 
două țări vor depăși 
fiecare cifra de 1 mi
liard locuitori, se apre
ciază in studiu. Rata 
de creștere a populației 
pentru ultimele trei de
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cenii ale secolului nos
tru va fi în medie de 
2 la sută.

In anii 1980—1985, 
Suedia, care deține in 
prezent primul loc în 
ce privește indicele de 
longevitate, va fi de
pășită de Olanda.
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