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almllnre, partide, alte organizații tbo- 
lltice șl socta.le. cu personalități po- s 
lirice din toate țările socialiste, din 
țări de pe toate continentele.

Consiliul Național M va aduce « 
contribuție sporită la instaurarea 
unui climat de pace șl securitate pe 
continentul nostru, actfonlnd ln spi
ritul documentului '..Cu privire la 

_ _________ ire . aprobat de 
Plenara Consiliului Național din 
martie 1970. a sarcinilor izvbrlte din 
hotarirea adoptată tn ședința co
mună a Comitetului Executiv nl C.C. 
al P.C.R.. ■ Consiliului de Stat sl 
Consiliului de Miniștri din fe
bruarie 1072.

Plenara cheamă toate organiza
țiile componente, ne; toți cetățenii/ 
tarii să sorijlnc activ sl sfl-sl aducă 
contribuția ta crearea fondului de 
solidaritate Internațională in lumina« 
botăriril Comitetului Executiv nl 
C.C. al P.C.R. S1 a apelului Biroului1 
Frontului /Unltații Socialiste, ca o ex
presie a sprijinirii luptei popoarelor 
împotriva/ imbertâlUmulul. pentru, 
libertate șl progres social, tndenen-- 
denta națională si pace

Consiliul Național a primit cu vie 
satisfacție recomandările Plenarrts 
C.C. al P.C.R. din 18 aprilie 1972 cu. 
privire ta extinderea legăturilor' 
Frontului Unității, Socialiste ni orga-, 
nlsmele similare din țările africane 
și hotărăște eă întreprindă noi 
acțiuni pentru creșterea contribuției; 
sale la ndlnclrea relațiilor priete
nești cu pp)»arcle din Africa.

Tn continuare au fost supuse , «- 
probării plenarei cererile unor or
ganizații de aderarea ta Frontul U-
--- --------------- ---------TT.---  
rolul ce 11 au, tn, viața socială a ta-i 
rit. de dorința ; exprimată 'de. aceste, 
organizații șl Instituții, plenara a a- 

ujuiiistiuu ; vvil»iuua’ja-- i-ianuiiui ui •'''v*Ttivwa>'rT»Tma'< probat cererea de a adora ta'Fron-j
Frontului Unității SodaUsle. Reallzăr ide! alo păcii șl socialismului. tul Unității Socialiste a Societății. de
rlle obținute în înfăptuirea, sarcini- Exprimind năzuințele întregului Cruce Roșie, a Consillutul Național 
lor de Plan In industrie șl • ugricul- raira .popor, CotalUul NaVonal al al Organizației Pionierilor, a Corisi- 
tură tarim^.lc^ățamîițtuIuirsHi-F"TrwRs^'Uă^r'S&fSisfâ1 npA!l^’;’ r ,iîirui Notional- pentru Educație -.El-

-.-Ue-»..* *»»* 

civilizației, evidențiază forța ’ crea- lică^rezaltatele fructuoase ale .vizitei 
teare inepuizabilă a maselor nopu- “ ‘ “1

lare conduse de partid, uriașele re
zerve existente In toate domeniile da 
activitate, marile posibilități' pe caro 
le deschide punerea lor integrală in 
valoare.

Plenara adresează eroicei noastre 
dase muncitoare chemarea de a-td 
mobiliza in continuare eforturile în 
lupta pentru îndeplinirea cu succes 
a obiectivelor economice șl sodeie 
trasate de partid, pentru Înfăptuirea 
tuturor sarcinilor planului de stat pe 
anul 1972, pentru punerea bazelor 
trainice realizării planului pe anul 
1973, In scopul rldicflrli neîncetate 
a puterii economiei noastre naționa
le. a nivelului de trai al întregului

în zlua.de 19 aprilie a.c. a. avut 
loc, la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat prezidată de 
tovarășul Nlcolne Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat ca In
vitați, miniștri și alțl conducători 
ai organelor centrale de stat, pre
cum șl președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a adoptat de
cretul privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Ministerului 
de Interne, ca urmare a fuzionării 
Consiliului Securității Statului și 
Ministerului Afacerilor Interne.

Consiliul de Stat a dezbătut șl 
adoptat, de asemenea, decretele 
privind : ratificarea Tratatului cu 
privire la Interzicerea amplasării 
de arme nucleare și alte arme de 
distrugere în masă pe fundul mă
rilor șl oceanelor șl în subsolul lor, 
deschis spre semnare la Moscova, 
Londra și Washington la II februa
rie 1071 ; ratificarea Protocolului 
adițional la Tratatul dintre Repu-

nente, ale.Marii Adunări Naționale. 
In" trimestrul II al anului 1972.

Totodată, în vederea îmbunătă
țirii activității in domeniul Justi
ției, Consiliul de Stat a hoffirit ca 
organele competente să efectueze 
uri studiu șl să prezinte propuneri 
cu privire la jjerfecțlonarea legis
lației penale, a legislației privind

blica Populară Română șl Republi
ca Populară Federativă Iugoslavia 
privind asistența juridică, semnat

; la Belgrad, ia 18 decembrie 1989 ; 
ratificarea Convenției pentru repri
marea capturării ilicite a aerona
velor, incnelată la Hago, la 10 de
cembrie 1070 ; acceptarea unor a- 
mendamente la regulile anexe ale
Convenției Internaționale pentru sancționarea contravențiilor, pre-
ocrotlrea vieții omenești pe mare, c— VI _ Ire
încheiată la Londra la 17 iunie soluționarea obștească a unbr aba-
1060,. la care Republica Socialistă teri.
România a aderat prin Decretul nr. Tn contlnuațe, au fost rezolvate 
773/1960 ; ratificarea Convenției in- unele cereri de grațiere, precum si 
tre Guvernul Republicii Socialiste lucrări curente.
România șl Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria privind colabo
rarea vamală, încheiată la Sofia la 
2-1. noiembrie 1971, șl aderarea Re
publicii Socialiste România la Con
venția privind înființarea Organi
zației de colaborare în industria de 
rulmenți (O.C.I.R.), semnată la
Moscova la 25 aprilie Ifl64..

Consiliul de Stat a aprobat pro
gramul privind controlul pe cars 
îl va efectua, prin comisiile penna-

cum șl a legislației referitoare la

* ■
în cadrul ședinței, tovarășul 

Constantin Dalcoviclu, în numele 
membrilor Consiliului de Stat a 
exprimat tovarășului Nlcolne 
Ceaușescu sentimentele de compa
siune și profunde condoleanțe, in 
legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Andruța Ceaușescu, 
tatăl președintelui Consiliului de 
Stat.

5..... 1 ' '. fi .’ ■ 1
popor. Harnicei noastre țărfinlm! coo
peratiste,' tuturor. țăranilor plenara 
le’ adresează îndemnul de a nu-șl 
precupeți forțele In vederea realiză
rii la timp a luCTârllor agricole care 
asigură recolta acestui an. de n 
transpune ln viață programul anual 
de Irigații, pentru a pune in va
loare bogâțille pfimlntulul, a mfiri _ . . ..

. șcpleljil; de a .obține produsele ne- securitatea europeană* 
cejsnre populației șl nevoilor econo- 
miei naționale. Valoroasa. noastră 
Intelectualitate este chemată eă-și 
pună și mal departe ln slujba Inflo- 

nin^.m.,4 “ta. “taL7---- 1 iddi patrie! toate csiparttățfle crea-J^an^OTl^ nta^i’lU«tastam lo'ire' ™ clan sporit la
te d luP,Jl P«ntru dewbJtarea economică

tC^n0T, n anUÎ IB72‘ «1 «octală a țârii, pentru înflorirea
3. Unele mteirl organizatorice. ’ ftlHel, culturii InvălămintaiuL

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, miercuri, 19 aprilie, a a- 

loc plenara Consiliului Național 
ai rontulul Unității Socialiste, cu 
v. Tnătoarea ordine do zi :

1. Informam cu privire la „Contri
buția organizațiilor componente sla 
consiliilor Frontului Unității Socialis
te la activitatea politlco-educallvă șl 
la mobilizarea oamenilor miindl pen- - 
iru Îndeplinirea angajamentelor lua
te, ca răspuns la chemarea Consi
liului Național”.

2. Informare cu privire la realiza

i 
l' fi

șillnțel, culturii, InvâțflmintuiuL . .
Consiliul Național a exprimat pro

funda convingere efi unirea tuturor 
energiilor vitale ale poporului român, 

Ilor oamenilor mim- ale naționalităților conlocuitoare In 
jurul Partidului Comunist Român - — r„.-T«s-i. ,, , ,
câte chezășia victoriilor obținute în Executiv al Consiliului National al. 
lupta pentru ridicarea patriei pe noi ' ' ° ~ ~
culmi ale progresului și civilizației 
socialiste.

Consiliul .Național aprobă pe de- Palton'
plin activitatea internaționala desffl- 1 î;
șura'.fi de Frontul Unității Socialiste 
în anul 1SJ71, care se înscrie pe coor
donatele politicii externe promovate 
cu consecventa de partidul și atatiil 
roatru, de dezvoltare a rota ți ilar do 
prietenie șl colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste, cu toate a'a- 
tele lumii, cu popoarele care luptă 
Împotriva impertaltanului. colontalls- 

. mulul șl neocolonlalfcn-iului, cu for
țele progresiste de pretutindeni.

n . tovarâșulul nj^u] Socialiste. Ținind seama de

La plenară au participat ca' invitați 
reprezentanți ai unor mlnîfitere. or
gane centrale șt organizații de snasă, 
secretarii conslitlL.
cil de naționalitate maghiară si ger
mană, secretarii consiliilor județene 
ale Frontului Unității Socialiste, re
prezentanți ul presei conirale.

Planara a dat o înalta apreciere oc- 
tlvitații desfășurate de către toate or
ganizațiile politice de masă șl obștești, 
de întregul nostru popor, pentru în
făptuirea programului Partidului Co
munist Român, a ideilor de o mare 
valoare teoretică și practică din ex- - 
punerea. prezentata de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 
privind îmbunătățirea muncii poiltl- 
co-ideologlce și culturai-cducatlve, 
educarea maselor In spiritul eticii și 
moralei Bocinltețe, al echității, exi
genței șl responsabilității comuniste.

Plenara a apreciat rezultatele ob
ținute de oameni! muncii de In orașe 
șl sate ln lupta lor: pentru transpu
nerea ln viață a angajamentelor lua
te In cursul anului trecut, ca răspuns Ja 
chemareo Consiliului Național al 
Frontului Unității SodaUsle. Realiză
rile obținute In înfăptuirea. ftarclni-

tfȘ l

Stimați tovarăși,
In cadrul ședinței de astăzi a 

Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste s-a analizat ac
tivitatea depusă de consiliile fron
tului, de Consiliul Național, de or
ganizațiile componente, pentru în
făptuirea holăririlor plenarei Co
mitetului Central, a chemării Con- 
Mliului Național în vederea inten
sificării activității politico-educati
ve de afirmare în societate a prin
cipiilor eticii'șl echității-socialiste.

Sini cunoscute măsurile adopta
te, ecoul lor, faptul că in toate sec
toarele acUvltățll statului nostru 
hotăririle Comitetului Central al 
partidului, chemarea Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste au devenit o realitate. Toa
ta organizațiile, toate instituțiile 
care au sarcini in domeniul educa
ției socialiste \au trecut la organi
zarea activității pentru transpu
nerea în viață a programului elabo
rat de plenara Comitetului Central 
âl partidului din noiembrie anul 
trecut;’ rezultatele activității se șl 

’reflectă In felul in care masele 
largi populare, întregul popor, in- 
făpiuîesc politica partidului nos
tru, planul cincinal, programul pri
vind dezvoltarea multilaterală a 
RomănicL Desigur, pe drumul edu
cației, al ridicării nivelului de cu
noaștere al întregului nostru po
por, pe drumul formării unul om 
înaintat, cu o înaită conștiință so
cialistă, este nevoie să depunem 
încă o activitate intensă ; de fapt, 
această activitate nu va putea în
ceta niciodată. întotdeauna va tre
bui să depunem eforturi pentru 
perfecționarea șl auioperfecțJonarea 
cetățenilor. Țelul nostru este de a 
așeza relațiile din societatea noas
tră pa principiile comunismului 
științific, dar și aceste principii tre
buie dezvoltate, perfecționate In 
raport cu dezvoltarea științei, a 
forțelor de producție, în raport cu 
acumularea de noi cunoșlLnțe de 
către Întreaga omenire.

irocnovata

lele lumii, cu popoarele care lupta

.mulul șl neocolonlaltamujL.. _____
{ele progresiste de pretutindeni.

Plenara dfi o înalta apreciere con
tribuției prețioase EEE.EjU 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și În
făptuirea poUtldl externe a României 
socialiste, activității sale laborioasa.
făptuirea politicii externe a României 

neabătute pentru' triumful . nobilelor

Tovarășii Mtttal .Dales șl UEhal 
' Cere nu fost aleși membri al Bl- 
I roulul Executiv șl ln funcția de sa

cre lari al Const!tulul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Tovarășul Miu Dobrescu a fost a- 
\ Ies membru al Biroului Executiv.

Ținind seama de aderarea la Fron- 
(' tul Unității Socialiste a SoclclAUl de 
' Cruce Roșie, a Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor și a Con
ciliului Național pentru Educație Fi
zică ai Sport, plenara a hotărîl ca 
președinții acestor organizații, tova
rășii MlhaJ Burcă. Vlrgillu Radultan 
și Anghel Alexe, că devină membri 
al ConalUulul Național și al Birou
lui Executiv. >

Plenara a hotărit, de asemenea, si 
devină membri ol* Consiliului Națio
nal tovarășii Gheorghe /Cioară p 
Ferdinand Nogy.,

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socinltsto a hoifi- 
rR să propună sesiunii Marii Adu
nări Naționale ca ln viitor durata 
unei legislaturi să fie do 3 ani, pen
tru a corespunde cu‘ perioadele ta 
care au loc congresele partidului, 
astfel Incit platforma Frontului Uni
tății Socialista In alegeri să prerinla 
tn fața întregului popor programul 
de dezvoltare economică și socială a 
țării — adoptat da congresul parti
dului — pentru următorii 0 ani. In 
legătură eu aceasta, plenara a sta
bilit să propună sesiunii Marii Adu
nări Naționale ca mandatul actualei 
legislaturi sa fie prelungit cu doi 
ani- ; ‘

Plenara a dat mandat Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național să for
meze o comisie care să studieze ac
tuala legislație cu privire la alege
rile de deputațl ln vierea îmbună
tățirii acesteia si dezvoltări! în con
tinuare a democrației socialiste.

Plenara n .holfirit convocarea
Conferinței , Naflonate a Frontului

xi’i s. •' ,~.shi' ‘‘al. “

&

ÎN PAGINA A VI-A

MESAJUL NICOLAE CEAUȘESCU

__ __________________ __ ____ _ "Plenara a aprobat următoa-ete 
recent efectuate de tovarășul Nicolae șchirnttarl te . componența Biroului 
Ceaușescu In opt țări de pe continen
tul african, conslderind că această vi
zită istorică reprezintă o nouă al 
slriiliicltă afirmare n principiilor po
liticii externe a partidului și statului.
o contribuția’ remarcabilă la crește
rea . prestigiului României sodnllsle 
In lume, la întărirea soildaritălU 
militante. Internaționaliste a poporu
lui român cu popoarele țărilor afri
cane,, cu toate forțele an''Imperia
liste. ■ /■'

DezbăfJnd planul de rrtnțll, inter
naționale pe anul 1972. plenara a sta
bilit un amplu program de acțiuni 
menite să conducă Ia lărgirea si di
versificarea retațlllor cu organlsmela

' .re, re?/re, ■(.». ■■ '.re.’'.re,-

Executiv și a Cotisilîulu! Național al 
Frontului Unității Socialiste :

Tovarășul Vasile Potop a fost 
liberat din funcția de secretar 
CoMlllutul Național în legătură 
trecerea sa tn altă muncă.

Tovarășul Mlhai Levente a fost 
liberat din calitatea de membru 
Biroului Executiv șl din funcția 
Bocretar al Consiliului Național 
legătură cu trecerea sa tn altă 
muncă.

Tovarășii Ion Iliescu șl nio Ră- 
dulezcu au foat eliberați din cali
tatea de membri al Biroului Exe
cutiv tn legătură cu trecerea lor in 
alte muncL

' .. ?. i ” i ' i-._. :0 ' >' ■
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•__________,,
,i Unității SodaUsta?la-.începutul anu

lui 197.1.
în cadrul dezbaterilor au luai cu- 

vlntul tovarășii Gheorghe N&Jtase, 
Gheorghe Petrescu, Aspazia Vasiliu, 
Ion Dumitrescu. Mlhai Ubomy, Bră
duț Covaliu, Ana Durian, Eugen Je- 
belennu și Ștefan Pascu.

Exprlmlnd voința organizațiilor pe 
care le reprezintă, vorbitorii și-su 
manifestat adeziunea de plină la po
litica Jintemă și externă a partidului 
șl stalului nostru, holărirea de a-'.i 
consacra întreaga putere de muncă 
Îndeplinirii cu succes a acestei poli
tici puse ln slujba intereselor funda
mentale ale înlaregil noastre națiuni 
socialiste.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luai cuvlntul tovarășul Nicolae 

S Ceaușescu.
■
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Romania,

iî.

adresat 

participanților 

la sesiunea jubiliară 

a Comisiei Economice

Ambasadorul U. R. S. S.
denko, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al U.R.S.S. la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

Miercuri, 19 aprilie a.c., tovarășul 
Nicolas Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat ol 
Republicii Socialiste Romănla, n 
primit pe Vasili Ivanovic! Droz-

Ambasadorul Republicii Zambia
Miercuri, 19 aprilie a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Zambia,

Paul John Firmlno-Lusatai. în le
gă tură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

I
a O.N.U.

DE AZI

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri în vizită protoco- 

. Iară de prezentară, pe ambpsado-. 
rul extraordinar șl plenipotențiar.:

al Australiei, Robert Henry Ro
bertson.

La primire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, a parti
cipat ,yti811e,.GUgtiJ..adjuncJ. al. mi
nistrului afacerilor externe.

IN ZIARUL

f 
va face o vizită oficială in țara noastră

La Invitația președintelui Con- . .al Israelului, d-na Golda Melr, vai 
siliulul de Miniștri al Republicii face o vizită oficială în țara noas-i 
Socialiste ’ România, tovarășul Ion trft, în prima jumătate a lunii 
Gheorghe Maurer, primul ministru inal a.c.

Plecarea delegației
Partidului Socialist Belgian

Delegația Partidului Socialist Bel
gian, condusă de tovarășii Edmond 
Leburton șl Jos Von Eynde. preșe
dinți ol partidului, miniștri de stat, 
care ne-a vizitat tara, la Invitația 
Comitetului Central .ol Partidului 
Comunist Roman, a părăsit miercuri 
dimineața. Capitala.

Din delegație au făcut parte tova
rășii J. Ramaefeers șl A, Derore. 
membri si Biroului National al 
P.S.B.. «enatori. A. Sweert. membru

® CÎND MUNCII POLI 
TICE I SE SUBSTITUIE 
ANCHETOMANIA © 
„PLOAIA" LA COMAN
DA Șl DIRIJORII El NU 
ÎNTOTDEAUNA DIBACI • 
LA ÎNCEPUTUL UNUI 
NOU TRIMESTRU, CÎTE- 
VA ÎNVĂȚĂMINTE DIN 
CEL PRECEDENT © ÎN 
CONSONANȚA CU MA
RILE PROBLEME ALE 
TIMPULUI © CRONICA 

TEATRALĂ

al Biroului Național al P.S.B.. si Ro
bert Urbaln. deputat

La plecare, pe aeroportul Otooenl., 
oaspeții au fost salutați de tovarăș 111 
Manea Măneseu, Paul Niculescu- 
Mizîl. Ștefan Voitec. Mihai Gere.’ 
Ghizela Vass, membru ol C.C. ai 
P.C.R.. Constantin Vasiliu. adlunct

■ de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

A fost de fată Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București.
II’ j■ ’?.d->’ *’ 'ț • - e ț .*• -ț'P: t
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realizările pe care Consider necesar să stabilim ca
Consiliul Național șl consiliile Ju
dețene ale Frontului Unității So
cialiste să albă o răspundere mid 
mare in organizarea acestor dezba
teri, In consultarea diferitelor ca
tegorii de oameni oi muncii, tn 
centralizarea propunerilor aces
tora, astfel’ca, realmente, propune
rile.făcute ele cetățeni in cadrul 
dezbaterilor să fie temeinic stu
diate șl luate în considerare în ve
derea perfecționării și definitivării 
proiectelor de [legi și, hotăriri/: Con
sider că, in ■ general, este ne
cesar ca organismele Frontului 
Unității Socialiste să acorde o 
atenție mai mare organizării par
ticipării diferitelor categorii de 
oameni -al muncii la conducerea 
societății; trebuie astfel acor
dată mai multă atenție țărăni
mii, ținind seama că en ;hu,âre > _r__
o organizație proprie, cum sînt sin- lectorale, dezvoltarea democrației
dicntele, de pildă, precum șî d!£e- socialiste in țara noastră este che-
ritelor categorii de cetățeni din mata să contribuie’la înfăptuirea
cartiere; care, de asemenea^ ’ nu măsurilor stabilite de Confefirița
sini cuprinși In organizații, obștești. Națioruiiâ a partidului, de Con-
în acest fel; renlizind b coordonare greșul al X-lea, privind perfecț'o-
mol^bună a activității organizații- narea întregii noastre .vieți soda-
lor componente și, totodată, antre- ie. a organizării societății, creș-
nind in activitatea obștească cotă- terea rolului organelor alese ale
țenll caro nu sint cuprinși’în acesta oamenilor muncii tn conducerea 
i _ .. . "
liste Iși va putea realiza mal bine 
r ' : ///tr-,ai'Li^/Z"1/' ..’7^ 
denumirea sa de Front al Unității 
Socialiste, și anume aceea de a 
realiza unitatea întregului nostru 
popor, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în 
munca pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului. în; felul acesta, Frontul 
Unității Socialiste iși va putea în
deplini in condiții mai bune sar
cinile, scopul, [pentru care [a fost 
creat, va putea Juca un rol tot mai 
activ în inireuga viață socială a 
țării.

Ln ordinea de zi a fost șl acti
vitatea. Internațională a frontului. 
Trebuie subliniat faptul pozitiv că.

Iată de ca realizările pa care 
le-am obținut — șl caro au fost 
menționate șl nici — In domeniul 
educației, al formării omului nou, 
constructor al socialismului,, tre
buie considerate numai începuturi. 
In această dir<?cțle trebuie să ne 
înzecim eforturile ; aceasta consti
tuie o obligație șl pentru Consiliul 
Național șl pentru toate consiliile 
frontului, precum șl pentru orga
nizațiile componente ale Frontului 
Unității Socialiste, care trebuie să 
colaboreze mal bine Intre ele, să 
aducă o contribuție lot mal activă 
la îndeplinirea sarcinilor construc
ției socialiste,, la desfășurarea acti
vității politico-educative.

Este necesar să ne propunem să 
aducem anumite îmbunătățiri in 
activitatea Consiliului Național, a 
consiliilor județene șl a celorlalte 
organisme ale Frontului Unității 
Socialiste. Frontul trebuie să albă 

“o răspundere mal mare în coordo
narea șl îndrumarea activității or
ganizațiilor componente, astfel In
cit munca de educație ce se des
fășoară pe multiple planuri, de că
tre un mare număr de organizații, 
să fie mal bine orientată spre țelul 
comun : realizarea In viață a pro
gramului Ideologic al partidului, ri
dicarea conștiinței socialiste a ma
selor de oameni al muncii.

Consider, de asemenea, că este 
bine să ne glndlm la o îmbună
tățire a activității de răsplndire a 
științei șl. culturii: în acest sens. 
Frontul Unității Socialiste, care 
reunește în rindurile sale numeroa
se societăți șl uniuni ale oamenilor 
de știință șl cultură, trebuie să 
joace un. rol mal activ în coordo
narea activității acestora.

După cum se știe, un accent deo
sebit punem pe dezvoltarea parti
cipării maselor largi populare la 
conducerea țării, pe dezvoltarea 
democrației socialiste șl, îp a- 
cest cadru, pe dezbaterea dife
ritelor proiecte de hotăriri și 
de legi de către oamenii muncii.

'IE re j."re ['? ',7
Intr-un răstimp relativ scurt, Fron
tul Unității Socialiste a reușit să 
stabilească relații largi cu un șir 
de organizații șl mișcări de elibe
rare națională, cu organizații de
mocratice șl progresiste din dife
rite țări ale lumii. Trăglnd învă
țămintele corespunzătoare din acti
vitatea de pîrta acum, se im
pune să fie Intensificate con
tactele, colaborarea cu diferita 
partide șl organizații politice din 
alte state, cu mișcările de elibera
re națională, contribuind, tn felul 
acesta, ta întărirea solidarității 
forțelor antiimperiallste, a tuturor 
forțelor care sa pronunță pentru 
o politică de pace, pentru colabo
rare intre toate statele lumii.

Celelalte măsuri adoptate de 
eons f li u ău,: ’ de'/ asemehea, ' o ;lm- 
portanță deosebită. / Holărirea de a 
ser studia îmbunătățirea Legii‘ e- 

socialiste in țara noastră este che-

Comunicatul cu privire la vizita delegației 
in Republica Socialistă România 

(în pag. a V-a)

ÎN ÎNTÎMPJNAREA ZILEI DE 1 MAI

I.

le. a organizării societății, creș
terea rolu lui organelor alrae a ie1 "■ jLîf.. ' 'l/’îf'i.?.’".' '

organizații, Frontul Unității Socla- statului soctaJlat. Nu aș putea să i
' ‘ ’’i nu menționez, de asemenea, hotă- 1

misiunea pe care .o .indică^ însăși rîrea de’a .se începe pregătirea in 
j . .>„,,«.1. vederea ținerii Conferinței Națio

nale a Frontului Unității Socialis
te. Consider cft această conferință 
va trebui sfl analizeze mal temei
nic activitatea’de pînă acum șl, 
mol cu seamă, să stabilească o- 
rientarea de viitor, cristalizind 
mai bine rolul Frontului Unității 
Socialiste In societatea noastră so
cialistă, astfel ca acesta să devină 
intr-adevăr o forță politică Impor
tantă -In realizarea unității între
gului nostru popor.

Cu aceasta, tovarăși, declarăm 
ședința închisă ; vă' urez tuturor 
succes în activitatea dumneavoas
tră. (Aplauze puternice).
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Realizări 
de mărea sărbătoare

I,

a mantii

7
SATG.-5IA.RE (Corespondentul 

’^Scihtell", Octav Grumcza). An
trenați Inir-o tnau Cetitoare între
cere socialistă. In cinstea zilei 
de 1 Mai. colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile industria
le ale Județului Salu-Mara au reali
zat suplimentar pinii la 15 aprilie 
o producție globală In valoare de 
circa 35 milioane lei. Iar la Indica
torul producției marfă vlndută șl 
încasată produse în valoare de 70 
milioane Iei. în această perioadă 
s-au obținut peste plan : confecții

textile tn valoare de peste 13 mili
oane lei. 50 de mii metri pătrat! țe
sături textile, peste 10 mii bucăți 
tricotaje. 50 de mașini de pălit cu 
gaze. 8-10 mii blocuri de zidărie în 
echivalent cărămizi normale, mobi
lă In valoare de o jumătate de mi
lion Iei. 310 tone ulei. 8 G03 hecto
litri lapte si altele. In fruntea în- 
suflețltoare! Întreceri pentru reali
zarea exemplară a 
plan șl depășirea 
asumate se 'situează fabrica de 
confecții ..Mondiala”, fabrica do 
tricotaje „Tricotcx*. fabrica de mn- 

emailate -23 August”,
■ H „Ceram", inere- 

industrlallzarea 
din Satu-Stare.

sarcinilor de 
an ea lamcntelor 

fabrica 
fabrica

și ni casnice ____
fabrica de cărămizi 
prinderea pentru 
laptelui — toate i 
I.P.V.I.L.F. si fabrica de ulei „Ar
dealul” din Corei.

SUCEAVA (Corespondentul ,-Scin
icii”, Gh. I’arasean). Desfățurind larg 
întrecerea socialistă, muncitorii, teh
nicienii șl inginerii Combinatului mi
nier Suceava au raportat ieri inde-

pllnlrea cu 12 zile mal devreme a 
principalilor Indicatori de plan p® 
primele patru luni ale anului. Pe a- 
ccastă bază, după cum rezultă din 
calculele preliminate, In cinstea zilei 
de 1 Mal, harnicii mineri suceveni 
vor da peste prevederile planului 
2 300 tone mangal, 12 OM) tone pirită, 
5 MO tone barita etc.. In valoare ' 
fală, de 13 milioane lei. Este un 
âecașîăi __ JBB|
vindu-i în frunte pe comuniști, 
fac pe drumul spre realizarea 
succes a planului de producție șl 
angajamentelor ce șl le-au luat 
întrecerea socialIsta pa anul 1072.

SIBIU (Corespondentul „Sclntell-. 
Nicoîae Brujan). Colectivul Uzinei 
metalurgice de metale neferoase 
(U..M.M.N.) Copșa Mică a Îndeplinit 
cu două șăptaminl mat înainte pla
nul pe primele « lunf ale anului Ca

(Continuare în pag. a lll-a)

to-
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holurilor pe care oamenii muncii din 
această mare unitate suceveana, a-
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Curtid 
a intrat

*

rare 
despre 

patroa-

căpitan 
despre

această 
promptă,

ee- 
o:n 
bi

se află tn 
pericol, dar de
mnă alt pariu.

Capitolul 11 1» care 
autorul nu scoate o vor
bă, vizi tind camera 602.

partid la LT.T.A., ceea 
ca organizațiile de bază 

nu mal fio subordonate 
de partid din Ministerul 
— dndurlle de mal sus

Capitolul IV în 
aflăm amănunte 
Teodora Uremia, 
na™

S-a întimplat la Uzina de au
toturisme Pitești. Primind pe 
bază ds semnătură un document

___ _ Pronosport, ol cărei di- 
J"_l_i de administrație.' tovarfi-țul 
eu amabilitate la eîteva întrebări.

că

Teodora 
aetuala

.. __ __ ______  ea-
comlteail de par- 
I Turismului tee-

— Nici vorbă 1 Partea din eumela
încasate, eare Intră In bugetul eta- —

, tulul, contribuie ta ridicarea do noi un candidat cu șanse absolut egala
edificii soelal-culturale de larg tn- ' • - • - -
teres cetățenesc — școli, spitale.

■d, cind, prin fn- 
iclor de miliție,

SCINTEIA

Noi construdii d© locuințe în Brașov

Petre POPA

se

'«■w

U-. ' ’
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Darul
marinarilor

O , 0™ o

l t

Abia reîntors din cursă ocea
nică. uita din primele griji ale 
comandantului traulerului „Ca- 
ralman". Petre Mureșanu. a fast 
vizita la muzeul „Grigore Antj- 
pa“ din Capitală. Vechi colabo
rator al muzeului, el aducea șl 
acum un dar din partea echipa
jului. în timpul unei, expediții 
pe coasta sahariană a Oceanului 
Atlantic, la nord de sectorul 
maurltanlan. marinarii au re
coltat mal multe rarități faunte- 
tlce. specifice acestei zone : stele 
de mare, diverse specii de crus
tacee inexistente în muzeu si. 
mal cu seamă, două eșantioane 
de rocă avind fixate pe ele di
verse animale care-șl duc viata 
pe fundul oceanului : corali, 
ilchcțl ventublcoli. moluște 
Prelucrate, noile achiziții 
îmbogăți colecția muzeului, 
cete două eșantioane dc rocă 
alcătui o dloramS renrezentind 
viata de fund din zona respec
tivă a Atlanticului.

Un 
document... 
găsit!

I
I 
I
(secret, Gheorghe Babei, salariat 

al acestei unități, l-a predat in

Iziua de 20 septembrie 1070. pe 
bază de... încredere. Iu! Ouîde- 
n!e Vldu. șeful serviciului des
faceri. Rezultatul: In luna iu- 

Inie 1971. d 
de negășlt 
l-a restitui

I
’ vizionare (!). jl 

| economist — do

I
I 
I
I 
I
I 
l
I ________
(moneda buclucașă. In loc să a- 

jtmgfi In stomac, s-a dus direct 
în plămlnL Este de prisos să 

Imal spunem că vinul a rămas 
nebăut. Timp de aproape un an 

‘ de zile a foat tratat In spitalele 
Idin Comăneșl! sl Bacău, dar 

fără rezultat Numai In urma 
unei dificile Intervenții chirur
gicale efectuata de un grup de

I medici din Bacău, în frunte cu 
dr. Gh. Popovicî I. G. L. a putut 
fi salvat Acum

I afara oricărui i
| cte să nu mai pună alt pariu.

| Acupunctura 
| penală

I
I 
I
I
I scurt timp

rămas... de 
termedlul <

I 
I
I

documentul decenise 
...II O.V. pretindea cd 

- l-a restituit. Gh. B. nu-jri amin-
■ tea rd-l fi primit. In cela dtn 
| urmă. Gh. B. a întocmit un pro

ces verbal în care se arăta că 
— In prezența a patru martori: 
Petre Oprea, Mihal Plai, Leon 
Predeseu, toți șefi birouri apro-

I Stellcn Crirtea.
-------------- Jocumentul a fost 
distrus. Dund care, ca rd fie li
niștit. a solldtai (șt- a primit I)

■ din partea M.I.C.M. adresa nr.
1 1017523 din 2S-X-1971. din care

rezulta câ documentul nu este 
secret (!).

Nu de mult, fon Dicconescu. 
responsabil cu disciplina con- 
fraciuald din cadrul uzineL l-a 
incitat pe salariații de la servi
ciul de aprovizionară să pund 

, ordine în htrtUle pe ears le, au 
, prin sertare. Cu acest prilej, tn 
I fyetul iul Ovidenie l'ld: ’

descoperit... documentu
' irus" /

De la 
un pariu

Afllndu-se la un chef, Gheor- 
gha Lascăr, om tn toată Area, 
din Asău (Barău), a piu pariu 
cu comesenii săi pe o sticlă de 
vin că poate să înghită oridnd. 
fără dificultăți, o monedă de 13 

■ banL Zis și făcut. Rezultatul :

Intr-o si, Eugen SăHeanu din 
comuna Șotlnga (Dîmbovița) 
s-a prezentat la sediul Asocia
ției crescătorilor da albine din 
Vaslui cu o adeverință cu ante
tul Consiliului popular din Co- 

- âăești (Vesta!) pentru a contrac
ta IfâO kg de miere de albine. 
Fără a verifica actul, achizitorul 
Ion Gifei i-u Inminat, de Indata, 
3 7fi£) lei. Peste citeva zile, achizi
torul Manole Brezan.,de la coo
perativa da consum „7 Noiem
brie” din localitate, li inmina 
cu aceeași ușurinfA 4 450 leL La 
scurt timp inta achizitorii au 

la ceard, cind, prin in
termediu! organelor de miliție, 

■ au aflat că producătorul nu ara 
decît „un trintor”, amator de 
clstiguri namundte. Desigur, 
justitta va găsi acum „ ac pen
tru cojocul sdu. Cum rdmine 
Inrd cu dulcea naivitate a celor 
doi aehMlori 7

Barat, 
nebarat...

Este cunoscut roiul deosebit pe care 
fi au organizațiile de partid lo 
crearea, la fiecare loc de muncă, a 
unul climat de emulație El eferves
cență, de stimulare o ceea ce este 
nou șl înaintat, a exigenței șl prin
cipialității partinica Climatul toola 
prielnic dezvoltării imitativelor va
loroase. schimbului de opinii, repre
zintă terenul în care rodesc Ideile In
teresante, se valorifică plenar alît 
gindlrea colectivă, cit și personali
tatea fiecărui membru al eolertlvnlui. 
S-ar putea spune că asigurarea, men
ținerea și dezvoltarea unui asemenea 
climat, Intransigența comunistă prin
cipială. neadmlterea oricăror prac
tici abuzive dau măsura eficienței 
muncii oricărei organizații de partid.

La aceste lucruri reflectam parii- 
dpind. nu de mult la o adunare de 
partid de In întreprinderea do trans
porturi turistice auto — LT.T.A.- 
București. Era. în felul el, neobiș
nuită această adunare de partid — 
fără referat. Eră proiect de plan do 
măsuri. Comuniștii ananlaseră direct, 
deschis, o amplă dezbatere tocmai 
despre climatul de muncă din între
prinderea lor.

Pornite de ia ceea ce se numește 
un „caz“. dezbaterile au cuprins 
efera largă a întregii munci de 
partid, făclndu-ee evidente, cu 
cest prilej, împlinirile și. mal alas, 
neîmpilnlrtie activității destinate for
mări) constlintel oamenilor. Cum 
B-au Detroeut faptele 7 Un co- 
inuntos. Gheorghe Slmlonescu. șo
fer Ia I.T.T.A.. membru In bi
roul organizație! ds bază din 
sectorul da exploatare, sesizează în 
citeva rindurL in plenare ale comi
tetului de partid pe minister, diferita 
neajunsuri din tntreprindera vlzlnd, 
mal alea, climatul de muncă, precum 
și activitatea unor cadre din condu
cerea întreprinderii șl a comitetului de 
partid. Formulate uneori nu în ter
menii cei mal corecți. exagerind al
teori neajunsurile, muJte din aceste 
critici aveau totuși un fond real. Eie 
nu exprimau numai „neînțelegerile" 
intervenite Intre acest șofer și colegul 
său, Marin Brinzllă, după cum. in 
mod cu totul grașii, simplificator, au 
fost Interpretate de către comitetul 
de partid, d scoteau la lumină seri
oase lacune In manea de partid din 
întreprindere, in îndrumarea organi
zațiilor de bază de aid de către co
mitetul de partid din Ministerul 
Turismului

Cert este — ?! Investigata noas
tră a relevai acest fapt — că. anul 
trecut, activitatea I.T.T.A. a fost gre
vată de o seamă de nealunsur! : 
114 „evenimente de circulație" 
soldate cu pagube depășind 330 0A0 
do lei : erori tn aplicarea legislației 
muncii (sesizate de organele C.F.I.) ; 
risipă de timp ș! forță do muncă tn 
perioada de toamnă-larnă, etnd. deși 
un număr mare de șoferi nu aveau 
curse ds efectuat șl nld alte obli
gații de servidu. n-au fost antrenau 
Ui întreținerea sl repararea milioa
nelor de transport Toate acestea, e- 
vldent, au limitat posibilitățile In- 
treprirdertl de a avea o mal mare 
efld.cn’â economică și. intp-un fel 
sau altuL s-ou referii in mod direct 
In munca unor oameni, ta răs- 

derea șl conștiința lor. Indiferent 
funcțiile ce le îndeplineau, au 
t dimațul de exigentă șl res

ponsabilitate. A constituit înlătura
rea acestor deficiențe o problemă 
mațoră a munci! de oartid ?

Se știe că un rol deosebit tn cul
tivarea unul climat fertil de muncă, 
de principialitate il au adunările de 
partid, care, cum subliniază docn- 
tuentele plenarei C. C. al P.CJL din 
noiembrie 1971. trebuie să constituie 
o adevărata școală de educație co
munista. Or. faptele atestă că aici, 
timp de mal multe luni, de-n lun
gul întregului sezon estival, nu nu
mai că nu au existat preocupări pen
tru sporirea forței educative a adu
nării de partid, dar organizația de 
bază n-a ținut nld o singură adu
nare generală, n-n supus dezbaterii 
comuniștilor, al căror număr depă- 
șeșie 170. nld una din problemele 
stringente ce o preocupau. Acele șe
dințe deschise, pe colective, orgsni- 
zate la tocurile de deplaaare ale c>»- 
loanelor. s-au concentrat. îndeobște, 
asupra unor probleme tehnlco-admî- 
nlstratlve. Biroul organizației

bază nu a dovedit Interes pentru a 
găsi forme specifice ale muncii po
litico care $ă înlocuiască, măcar In 
paria, adunările generale, mai greu 
de ținut In sezonul do vlrf. A lip
sit un efort bine Bl rd It de in
formare politică a oamenilor: u- 
neie abateri disciplinare (dintre care 
multe sancționate pe cale adminis
trativa cu mare tntirzlere) n-au fast 
supuse discuției colectiva

Experiența e devedlt — _____
samhlul muncii poliileo-ldeoloxlce 
destinate dezvoltării conștiințelor, 
invățămintul de partid ocupă ou Ioc 
din cele mal importante. Subordonai 
cerințelor vieții, el e menit să răs
pundă, prompt șl calificat. dezidera
telor esențiale ale dezvoltării con
științei socialiste. Era de așteptat 
ea aid, ta 
tare de 
ma de specificul octivita1.!’.. ea șl 
do existența unul mare număr de 
nou angajați, să se acorde o grijă 
deosebită desfășurării in bune con-

crurilor. întocmirea unul referat pri
vind abaterile In discuție, comitetul 
de partid li comunică acestuia sanc
ționarea sa cu vot de blam cu aver
tisment, scoaterea din biroul organi
zație! de bază șl propune conducerii. 
Întreprinderii să-l desfacă contractul 
de muncă. ȘI tot a?a, In mod sur
prinzător, au fost ..uitate” șl faptele 
privlndu-1 pe M. Brinzllă, presupus 
beneficiar ai unor favoruri, din partea 

ndni-IȘ st în . lnfrătn-'

a-

a dovedit că, In an- conducerii întreprinderi! șl io legătu-' 
râ cu care comlsta alcătuita de ple
nara comitetului de partid ajunsese 
la concluzia că (dtăinj : „a fast nu 
o dată autorul sau inspiratorul unor 
evenimente care au tulburat liniștea 
colectivului și au creat o stare de 
spirit nesănătoasă”.

Evident, nu no propunem să stabi
lim partea anu proporția de vină a 
urnita rau altuia. Ca membru In bi
roul organizației do bază. Gh. S. nu 
ponte ti absolvit do răspunderea 
Etru slaba activitate a organlza- 

de partid, de modul, uneori 
..ist personal, de a aborda ne

ajunsurile din occlor, care nu a fost 
de natură să ducă la Îmbunătățirea 
climatului do muncă. Dar, pe bună 
dreptate, se ridică întrebarea : putea 
constitui un tmrijln pentru organiza
ția do partid dc aici o mnețiune pri
pita, printr-o « măsură nestalutară, 
luata peato capul organizației — 
de a cărei InjuBtețe, In raport cu 
faptele, e-au convins ulterior Înșiși 
autorii el 7 Era ea ta măsură să. 
absolve comitetul de partld .de da
toria de a fi prezent In aceasta or
ganizație de bază, «rpre a o ajuta să 
muncească mal bine ? Discut!nd cu. 
unii membri al comitetului de partid 
deapro organizația da bază de la sec
torul exploatare, am putut auzi a- 
firmația că „nici avem oameni mi
nunați". Do ce hceșll oameni nu au 
fost puși tn «dtuatla ta «irodească șl 
să acționeze el înșiși spre a îmbu
nătăți climatul de muncă ?

Totuși, pină ta urmă, a avut lac 
aceasta dezbatere, din Inițiativa 
Comitetului do partid al sectorul 
lui 1 — șl ea a dovedit că membrii 
de partid de aid stat capabili să 
judeeo lucrurile- cu maturitate șî 
să determine o adevărata colllură 
In viața întregului colectiv. Cțntarind 
faptele, acea adunare de partid neo
bișnuita, despre care vorbeam ta în
ceput, a botarlt sancționarea, deopo
trivă. cu vot de blam, a celor doi șo
feri șl schimbarea locului lor de 
muncă In cadrul tntreprlnderiL

S-ar putea spune că. o dată cu a- 
coasiă adunare de partid ®1 prin 
măsurile luate de a Bo_reorgBnlza 
munca de 
ce a făcut 
de aici să 
comitetului 
Turismului _____ HR
consemnează o, stare de luaruri In
dicia tă.

tată Insă că ta puțin timp de la 
această adunare de partid se consu
mă un nou șl neașteptat episod : în
câlcind iarăși Instrucțiunile ; privind 
aplicarea mă.wlior. disciplinare, co- 
mltotul de partid din Ministerul Tu
rismului, fără a avea ace.»‘airep'.. in- 
Mrnta-hotarTrea adunării generale re- 
fcritosirc ta M. BrlnzUă.' Aztfal. pen
tru a doua oară urma să riimlnâ 
sanejibhat tota. riuinal cel care a 
criticat. A font din nou necesară 
Intervenția Comitetului ds partid al 
eecfprului 1, pentru ca ceea ce a 
hotarlt plenul organizației de partid 
sfi se aplice întocmai.

ilșadâr. dacă In ceea ce privește 
organizația do partid de ta sectorul 
de exploatare faptele au pornit pe

așteptat 
sectorul da exploa

ta LT.T.A., țlnînd aea-

viața de partid

dlțl! a lnvSțflmlntulul de partid. Con
ceput șl organizat însă deficitar — 
în grupe de cite 00—90 de persoane 
— acesta nu s-a tlnut cu regulari
tate, Iar prezența cureanțllor a osci
lat abia tn jur de G0 la suta.

După cum re știe, planurile de 
măsuri întocmite de organizațiile de 
partid în vederea traducerii In viață 
a programului de educație comunista 
pun un accent deosebii pe intensifi
carea muncii pollllee de la om la om. 
Cu totul surprinzător este Irwfi fap
tul că aid. la data investigației 
nonatre. Încă nici nu fuseseră consti
tuite eolecllve de agitatori ®L tn 
neral, munca politică de Ia om la 
scăpase cu desăvlrșlre atenției 
roului organizației de partid.

Ar fl fost normal ca. date fiind 
rentele amintita o 
Ud din Ministerul 
cretar: Gh. Bogdan) să-si fi în
dreptat 
tJa

în mod deosebit aten
ția «spre aceasta organizație de 
bază, sâ o sprijine, să o îndrume. 
Dar, ușa cum bu arătat unii Dartl- 
clpanț! ta dezbaterile din adunarea 
generală, drumul de la minister, 
undo se află sediu) comitetului de 
partid, pină ta I.T.TJL a fost- prea 
lung. Pracllc, îndrumarea din par
tea comitetului de partid a organi
zației do bază de Ia exploatare a 
fost cu totul sporadică șl s-a redus Ia 
participarea întlmptatoaro a u- 
nor membri al comitetului la 
citeva ședințe. Simptomatic e sl 
faptul că In Ioc să ajute comuniști! 
de aici in organizarea temeinică a 
acțiunilor politice. ftL Păun, care 
răspundea din partea comitetului da 
partid de aceasta organizație1 de bazQ.

, a refuzat, pur și simplu; săj ta “iZ.' ”' 
Ia o adunare generală, pe motiv 
este Insuficient «ircsAUW

Totuși, nu se poate spune că comi
telui de partid a rămas complet pa
siv. Cu o slrguință demnă de o cauză 
mai bună, secretarul comitetului de 
partid. Gh. Bogdan, resnorwabilul cu 
probleme organizatorice, Gh. OvezeaL. 
au orientat „sprijinul" nu spre per
fecționarea stilului do muncă al or
ganizației de partid. Îmbunătățirea 
vieții interne de partid, a activității 
politice, c! tn direcția răfuielii cu col 
care — repetăm — nu Întotdeauna în 
termenii cei mal corecti. a formulat 
amintitele critici, al căror fond de 
adevăr fusese Intre timp confirmat și 
Întregit de o complexă investigație a 
unei comisii alese de plenara comi
tetului de partid, Ignorind In ■ bună 
parte concluziile comisiei, nelulnd în 
considerare lipsurile criticate ri In
ventariate In aceste concluzii, unii 
dintre membrii comitetului de partid 
au reținut numai faplul că Gh. S. ar 
fi „calomniat" pa unii membri de 
partid. Ca urmare, fără a se consulta 
cu organizația de partid, fără a res
pecta instrucțiunile cu privire ta apli
carea măsurilor disciplinare prevăzu
te de Statutul P.C.ÎL, care Impun ca 
o obligație cercetarea profundă a Iu 
1 *j’! V'J * '*'■

a, □

un făgaș pozitiv, nil neotașl lucra 11 
putem spune cu privire Ea comitetul 
do partid din minister, a cărui op
tică credem că ar; trebui să consti
tuie obiectul unei analize profunde 
din partea Comitetului de partid al 
sectorului 1. potrivit căreia Instruc
țiunile privitoare . ta aplicarea Sta
tutului partidului slnt valabile™ 
doar peniru altlL .

E.ste o confuzie care ar trebui 
grabnic Îndepărtata. în vederea îm
bunătățirii stilului șl metodelor de 
muncă. Imprimării'unul climat de 
principialitate șl Exigență ; partinică, 
de muncă colectivă in Îndrumarea șl 
conducerea organlznUilor de partid.

Măria BABOIAN

Tn fiecare zî. în fiecare săptimini, zeci șl zeci de milioane de oa
meni din toate țările europene — cn să no limităm numai In continen
tal nostru — participă Ia concursurile do pronosticuri sportive sau In 
tradiționalele, dc veacuri, loieril. Nu Ințîmplător au fost create șî or
ganisme internaționale de specialitate : „INTERTOTO" — penirri 
pronosticuri sportive și A.I.L.E. — pentru sistemele de loterii. După 
cum se știe. în (ara noastră activitatea in ace^l domeniu se desfășoară 
prin Intermediul Administrației de slat Lolo-Pronosport, al cărei di-prin Intermediul Administrației de stat Loto-Prono 
rector general, președintele consiliului 
Gheorghe Gurlev. ne-a răspuns
— In ultimul timp, statisticile 

noastre consemnează o creștere 
continuă a numărului de parti- 
cipsnji la concursurile de pro
nosticuri sportive sau la tra
gerile loto. Cum ce explică sau 
care este — ca să ele așa — 
.secretul’ acestei dinamici 7

Tractorist ta S.M.A. 
(Arad). Gheorghe Barat 
într-una din zilele trecute in
tr-un bufet din localitate Vota 
și el se deconecteze. După 

dat peste cap citeva paha
re a urcat Insă ta volan șl nu 
s-a mal oprit dedt ta un olt 
bufet din Arad, unde „g-a rela
xat” pină dnd 1 s-a terminat 
tot „combustibilul” din buzunar, 
întors acasă pentru a-șl Tace 
din nou „plinul", soția za a refu
zat categoric să-i dea bani pen
tru a-șl continua cheful. In a- 
ceastă altunțle. dumnealui a am
balat motorul șL. s-a năpuxtlt 
asupra proprie! casei Acum va 
trebui să suporte repararea 
tractorului, a casei șl._ conse
cințele abaterilor de la regulile 
de circulație.

Rubrics redoctolfi de i
Dumitru TIRCOB 
Gbeorqbe DAVID 
ii corespondenții „Scînleii"

— Nu, nu feste vorba de nld un 
secret. Dezvoltarea puternică a eco
nomiei naționale șL pe această 
bază, sporirea de la un an la nilul 
a veniturilor bănești ale populației 
amplifică, implldL și posibilitățile 
acesteia de a participa ta sis
temele rtoasîra de concursuri și 
Jocuri. Clnd spun acest lucru; ma 
refer nu numai la cifrele record, de 
ordinul milioanelor de participant!, 
Înregistrate la tragerile speciala 
Loto sau la concursurile excepțio
nale Pronoexpres. care oferă o 
gamă largă de premii, ci și la «eie- 
lalte sisteme de jocuri ș! concursuri 
obișnuite, săptămlnnle, devenite, da 
acum, tradiționale.

— Aveți o evidență a elfți
pătorilor. sâ zicem, pe un an 
de vi le 7

— Ținem evidențe exacta nu nu
mai pa an, d șl pe flecare săptfi- 
mină în parte. în 1071. de exemplu, 
au fost atribuite 67 milioane de 
ciștlgurL cu peste § milioane mal

premiile, provoacă, atlt nouă, cî' si 
lor, greutăți, lntîraleri. Cu alto cu
vinte. viitorii clștlgătorl să "fie mal 
grijulii cu— „no-ocîil" lor.

— In afară de ciștigurile 
directe, știute de toată lumea, 
se afirmă Că fiecare partici
pant. chiar dacă nu obține con
cret o sumd de bani, un obiect 
sau o excursie — deci ji atunci

■ cind nu dștigă — este totuși 
eislipdțor l Nu e un paradox 7

— Numărul mereu crescind 
! participant! este explicabil, 
ea. si prin prestigiul de care 

se bucură Administrația de 
stat Loto-Pronosport, încrede
rea pe care o au ce id tenii în 
această instituție.

Spre deosebire de vechile lote- 
xtetenta In țara noastei) ta pa- 

rioada antebelică șl de unele lo
terii actuale din lumea capitalului, 
de pa urma cărora profită' un grup 
reslrins de ..organizatori" șl ..Ini
țiatori" sumele încasate de admi
nistrația rinastră sini în tatregîme 
redistribuite' pnpulatlei. Această re- 
dlslrlbuirc se face fie direct prin 
mullltndlnea de rișiigurî oferite 
partieipanlllor. fie Indirect, prin in
termediul sumelor virate la bugetul 
statului șl Consiliului National pen
tru Educație Fizică ai Sport.

- Unde le plasa ?
- Fie prin Consignație, 

fie cu le vindea turiștilor 
străini. | .

— Consignația nu se 
tnlreba dc unde ara aii- 
taa icoana de vlnzarc 7

— Arca un om ri a- 
colo.„ $1 In afară de asta, 
se folosea țl de alta per
soane cărora, după ce le 
comercializa prin Con
signație icoanele, le Idso 
ji tor un mic comision.

dirija 
corner

— Cum . să
scoateți din ox-

ieoane atlt de 
mai ales atlt 

! : '

moașa lui trirsld nu are 
insd șireturi jl curea ta 
pantaloni. Peniru cd este 
adus da jos.: II cheamă 
Ion Manolache și a btae- 

_ volt ed-mi răspundă ta 
citeva inteebdrl.

— ăfanolache, ți-au tre- 
_  7j cu! prin mind zed de 

ci chiar de la icoane, mii de sfinți, te-ai
’ rugat Jl tu la vreunul ca

tă nu te prindă căpitanul 
Tonciu 7
’ vNti ' Slnt preș itețeȘ Ș,

misiune oarecum dincios. . ........ - ----------- ---
— Alunei pentru ee a- dam) dădeam cu

Capitolul I lo oare in- 
(ornl, deși puțin răcit șl 
cu ușoare urme de ven
tuze pc spinare, reușește 
să fluiere 0 pagubă șl 
chiar să ofteze din a- 
dincurl

—— isiuuviukfaE,
Am aflat nu de ta cut prin mind zed 

I.M.M.B., ci -■■■ •-
toccrăj-ji general Enia-
I.M.M.B.
tovarășul general Ema- 
noll llutu. inspectorul șef 

( a! l.M.ăî.B.. cd ofițerul 
i (căpitan) Vasile Tondu.

are o
specială.

— Tovarășe general, 
îmi permiteți să vă -În
treb da ce este oarecum 
specială misiunea căpita
nului Tonciu 7

— Specială am six ? 
. Misiunea,căpitanului Ton- 
'■ du e mai degrabă dificilă 

dedt spectata.
— In ce constă difici

lul?
— Acest ofițer a trebuit 

ji încâ mal trebuie sd 
umble in uniformă de 
căpitan de miliție prinire 
„olntatori de icoane”.

— Ce fel de vlntători 7
— Este vorba de o afa

cere, <:• mare afacere eti 
icoane vechi. Pină acum 
am conjfitcat de la spe
culanți icoane a căror 
valoare depășește milio
nul de lei,

Șeful de cabinet rapor
tează generalului că ofi
țerul Tonciu este gata sd 
primeased vizita autorU' 
lui. adică a mea.

menllor 
prețioase si 
dc vechi 1

— Contra
- Ce le 

schimb ?
— Tot Icoane. Dădeam 

icoane noi pe icoane 
vechi. Ca să li ee ta ochii 
la ,.fraieria (expresia li a- 
parține lui Iuda cel mo-

echitnb. 
dddeati tn

Oameni buni,

sa wh

Capltolul V In 
autorul .numără din 
și fluieră,, iot din nou, a 
pagubă

- 953, 9M„. ICO0„ ICUl. 
Deci, tovarășe căpitan, 
peste o,mic dc icoane.

' — Plus multe altele. 
Chiar acum vor «os! 91 
ds icoane pc caro le-am 
găsit dosite Intr-un pod 
cu pereți dubli Intr-o 
cală de ta intrarea In 

BrăncșU-llfov.
’ i Eremia 

ts-a ascuns acolo 7
— Alt grup. Format 

din : Lupușor Tam'ara, în 
vîr.rtiî da 50 de an!, pro
fesoară de desen la Școa
la genercld nr. 121, domi- 
clllatd In București, sir. 
Brezolanu nr. 4. sector 6, 
de la care s-au ridicat 401 
icoane vechi, In valoare 
totală de circa 320000- 
lei; Ncacșu Radu, în. 
vlrstă de 58 de ani, figu-~ 
rant la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". domi
ciliat In sir. Drumea R£- 
dulescu nr. 25, sector 
la care s-au găsit șl s 
cat 70 icoane vechi, 
valoare de 55 000 lei ; Ca- 
ramitru Aristide, In vlrstd 
dc 65 de ani, cunoscut eu 
antecedente penale, do
miciliat în sir. 11 funie 
nr. 27, sector 5, de la care 
s-au ridicat 69 icoane, în 
valoare de 47 600. A mai 
vlndut prin Consignație 
icoana în valoare de 
90 (MO Tei. Find In pre
sent, de la acest grup 
de infractori au fost ri
dicata 713 icoane vechi 
în valo-are aproximativa 
de 400000 lei. De aseme
nea, s-a stabilit cd aceș
tia, In perioada anilor 
I960—1972, au comerciali
zat icoane in valoare to
tală de 350 04© lai.

— Atol are vreun ames
tec Teodora Eramia 7

— Cum nu 7 Dar 
„gestiuni" separate™

Capitolul VI In 
. autorul nu mai are 

spus deeit citeva 
le, după 
puncl.

corn una
— Toț madam

pes le sfinții popriți ea «d 
strălucească. Cind vedea 
omul icoana strălucind..

Scot pălăria ți calc cu 
pioșenie pe pardoseala 
camerei 602, Căpitanul 
Tondu așteaptă să-ii pun 
întrebări. Toc. tn via
ța mea nu am văzut
titea icoane ta un loc. 
îl caut pe cei 12 apostoli. 
Printre ei catiî privirile 
lui Iuda Iscarlotennul, cel 
care l-a olndut pe . 5» de 
arginți pa Isus. 11 privesc 
drept în albul ochilor și-l 
întreb, tot din priviri, 
dacă are vreun amestec 
in aceasta afacere cu 
icoane, dacă nu cumva 
tot el l-a cîndut ți pe a- 
ceștia. 1

Am rămas cu gura țul 
clnd Iscariotcanul mi-a 
dat să înțeleg cd el 
a trădat un singur sfint, 
pe cita vreme aici e vor
ba de vinxarea „în masă 
a sflnților“.

Capitolul ITI In care 
autorul stă de vorbă cu 
un Iuda care are auto
mobil, dar, deocamdațil, 
nu mai are șireturi țșl 
curca...

Acest „luda modern” o 
’ > sd .hnplineiwițd pește ctțe- 
\ ..cajujiț.ffi) dș ani. La fru-

lergai Supă ei cu o viteză 
mult mai mare deci! a 
color trei magi : Caspar, 
&!Mtor ți Balthazar 7

— Cd iâ-i „vind“. Să-i 
vindem pentru că și noi 
eram trei. Eu, Tudor Pre
da ți Nicolas Tita.- noi 
fl edutaro po Isus cu 
plete. Această icoand, ne 
aicea Sfinta Teodora, 
patroana noastră, că va
lorează o avere. Am răs
colit toate satele ri toate 
cătunele din județul Tul- 

•am o astfel 
ne punea 

mina-n cap.
cu 
cu

cea, dacă pitei 
de icoană. 
Dumnezeu 
Eram opt. Noi trei ți 
alții patru, șapte, iar 
Theodora opt.

— Care cei patru 7
— Emil Grancea. lulius 

Grancea, Elena Grancea 
șl Petra Samu. Noi 
culegeam icoanele 
județul Tulcea, iar 
(alt! patru aveau 
dețele : Bacău, lași 
ceaca.

— Tovarășe 
Tondu, ce șttțî 
patroană 7

— O cheamă
Eramia, plita ta
rețerUnta de jos, locuia pa 
strada Petre Gheorghe nr. 
37, sectorul 8 București.

— Dumneaei nu se de
plasa ?

— Nu, dumneaei se o- 
eupa de plasarea icoane
lor colectate.

— Care era filiera 7
— Cei 7 cumpărau’ 

icoanele cu 25, WO de Ici, 
le aduceau la patroană 
eare le dădea per
bucată...
- Sl ea?

j — Le ptoza cu prețuri 
KKț),.ji 10X0-

care

care 
de 

cuvin- 
prine

'taOameni buni, și 
ții să vl-i păzească mili> 
fia ?'i:.Punct."

Nlculă TAXASE: '

.jp«
e.'asfr —«-b» m C.TM;
•r ■ '■ » r

- - . ta «A.

campionatele europene de box-tine- 
ret"din acest an. „Cupa da v.fră" ta 
fotbal si altele.

— Puteți a!i ne .precisaJl, to
varășe director general, cițeva 
din măsurile pe care le-ați 
luat sau intenționați să le lucțl 
pentru a consolida sl spori în
crederea cetățenilor în 
instituție, servirea lor 
civilizată 7

terea săplămlnală, în direct, 
televiziune, a tragerilor Dote 
Pronoexprea, cetățenii din întreaga 
țară devin participant! șl la efec
tuarea extragerilor, informindu-so 
rasifel cu maximă operativitate asu
pra numerelor cîștlgătoare. Apoi, 
publicarea acestora In presă, loclu- 
tiv în „Sefnteia". constituia un 
ajutor prețios In munca noastră de 
popularizare, de informară a pârti
ei pan țllor.

— Noi vedem în fiecare cetățean 
un permanent sau ocazional parti
cipant la concursurile ș! Jocurile 
noastre șl in fiecare participant —

. ..
la obținerea unul premiu. Do aid, 

' îndatorirea noastră de a fi totdeauna

— O bund servire a popu
lației depinde, în primul nnd, 
de personalul administrației 
care, pe lingă o pregătire pro- 
.... ..........................    'J să 

fi o

care, pe lingă o pregătire 
ferională adecvată, trebuie 
fie de o corectitudine 
cinste ireproșabile.

— Fără discuție. Am depus 
punem toate eforturile pentru 
țlonarea șl angajarea 
nari-vlnzatori nu nu

Convorbire cu lovordșul Ghoorgho GURIEV, director general, președintele Consiliului 
de administrație al A.S. Loto-Pronosport

multe dedt tn anul precedent. Așa
dar, au revenit mal bine de elte 
trei riș'Jguri pentru flecare locui
tor al țării Vă rog sâ notați șl fap
tul că, in afară ds cîștlgurile bă
nești. transformate, potrivit dorinței 
fiecăruia, tn bimuri de folosință în
delungata sau de uz personal, nu
meroși cetățeni au devenit posesori 
do autoturisme. Iar alții au fest 
beneficiarii unor atractive excursii 
In țară și peste hotare. Aș vrea să 
profit do scest prilej pentru q arăta 
că unii clștlgfitorl. „ultind" sfl-și 
eompleieze datele personale pe bi
lete sau neprezentlndu-se tn ter- 

de 43 do zile pentru a-si ridica

cluburi, crețe, grădinițe — da care 
■ beneficiază, firește, șl partlclpan- 

tll ta concursurile noastră Tot 
slnt cei care se b-_«ură ori de 
ori Inir-o localitate sau alta re 
!n folosință un nou stadion, o 
ds sport un bazin de Înot sau 
complex turistic șl de agrement ta 
amenajarea cărora se incorporează 
și fondurile pe care te punem lo 
dispoziție pentru continua ‘ propă
șire a sportului da masă și ■ celui 
de performanță. De asemenea, ad
ministrația noastră bs numără prin
tre organizatorii unor Importanțe 
competljiî sportive, unele din ele 
cu îorg't participare Internațională, 
«um ar fi. do pildă. „Tunil Româ
niei" ci „Cupa Munților® ta tidism.

plinl de solicitudine față de public, 
de a veni, prin toate mijloacele. In 
tntlmplnarea dorințelor sale. în ul
timii ani răspunzi rxî unor cerința 

le, am extins sistemele da 
și concursuri cu noi formule 

-jhnten și moda li tați de participare 
mal simpla ușor. accesibile. opei 
live. în același timp, am sporit nu
mărul de agenții și puncte de vtn- 
zare. iar pentru o rapidă șl temei
nică informare o particlpanțllor 
tipărim numeroaîțe prospecte, regu
lamente. Indexuri de premii, bro
șuri, afișe In flecare agenție se află 
tabele documentare șl colecții ale 
publicației noastre de specialitate 
-Programul Lqîo-Pronosport” In- 
ceplnd de anul tracul, prin trnnsmi-

ei
die
dau generali
sală jocuri ;

un tehnlee
ra-

șl de- 
, selec

ționarea șl angajarea unor gestio
na ri-vlnza tori nu numai cu spirit 
comercial, ci și cu un înalt simț da 
răspundere față «te manipularea 
unor importante sume de bani, In 
condițiile în care fieoare bilet sau 
buletin poate deveni dșUgător al 
unul premiu do zeci de mii de lei, 
al unul autoturism sa« ilt obiect de 
valoare. In afară de cunoștințe 
sportive specifica concursurilor 
noastre, salnriațli sini obligați «ta 
posede. nu puține noțiuni de ma
tematică, pentru a efectua oorect 
schemele redusa șl desfășurările ta 
sistemele de joc «ăptăminale, pen
tru calcularea șl încadrarea premii
lor în categorii șl altele. De aceea, 
am organizat cursuri de ridicare a 
calificării profesionale, de redetare a 
cadrelor șl examinări periodice.

— Pentru cd veni vorba 
matematică, orice sistem 
foc sau concurs te bazează , 
calculul probabilităților, fiind, 
în ulfimd instanjâ, o concrcti- 
zare a unei formule matemati
ca. Afi apelai, tn acest scop, 
la forțe de specialitate 7

— Firește, am apelat și apelăm 
în continuare, chiar și acum, pe a- 
ceastă cale, în special la matema
ticieni! noșlrl. care ne pol ofer! for
mule pentru no! sisteme de con
cursuri mai atraotive, inlcrasanle. 
Totodată, pentru a spori exactitatea 
și operativitatea In efectuarea ope
rațiunilor legate de concursurile șl 
tragerile noaste®, preconizăm auto-

de 
de 
pe

matlzarea acestora prin prelucrarea 
datelor cu ajutorul centrului do 
calcul al Bir.temu.iui flnandar-banear, 
recent creat.

- • i ■
— Deși, prin specificul activi

tății du., perspectiva prezintă 
un caracter dc „turpritd", care 
sporește airacttvllatea sisteme
lor de jac, totuși v-am ruga să 
ne destăinuițl citeva din pro
iectele pa care le aveți, mai 
ales cd in prezent se desfă
șoară In întreaga fard un son
daj dc opinie.

— într-adevăr, chestionarele difu
zate prin agențiile noastre urmă
resc să consemneze nu numai pă
rerile particlpanțllor despre siste
mele de concursuri existente, ci, 
îndeosebi, propunerile șl sugestiile 
lor pentru noi formule originale,
tentante, pentru îmbunătățirea eon- 
tinufl a rervidllor noastre. Tot în 
cadrul proiectelor pe care ni le-am 
propus vom studia posibilitatea In
troducerii unor noi formule tehnice, 
de mare atracție, așa cum s-a do
vedit, de exemplu. Lozul tn plic.
Acesta, fiind un sistem ds maximă 
«simplitate. In caro toate operațiu
nile de participare, tragere, omolo
gare și remitere a premiilor se e- 
fentuează pe loc, a atras atenția șl 
organismelor de specialitate din 
aho țări cu caro noi Întreținem re
lații de colaborare șl documentare 
reciprocă. în privința premiilor ne 
glndlm ră lărgim gama obiectelor 
de folosință îndelungată. Pentru 
economisirea timpului prețios al 
particlpanțllor ne vom strădui, cu 
ajutorul organelor locale, să extindem 
rețeaua unităților noastre, atlt ta ora
șe, dt șl ta sate, amplasarea lor ps 
artere de largă drculatle, precum șj 
In puncte dt mai apropiate da locul 
de muncă șl domicLllul cetățenflor. 
Totodată, vom spori numărul de a- 
gențl! plătitoare șl vom spori ope
rativitatea în trimiterea mandatelor 
poștale, astfel îndt clțtlgătoril eâ 
pontă intra cît mal repede pasibil 
in posesia premiilor cuvenite. Va 
fllărui pc agenda noastră dc lucru 
preocuparea «entrata de ridicare 
continuă a nivelului profesional al 
lucrătorilor noșlri. de educare a lor 
In splrițul eticii fiocloJlsSe. al res
pectului fnțfi de cetățean, la dispo
ziția căruia ne aflăm.
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pectlve trebuiau construite slfonne, 
dar nld plnă In această dată n-nu 
fos! roaliznte.

Cooperativele agricole dispun de 
suficientă' forță ele muncă necesară 
reatneriajăiil canalelor șl nivelării 
terenului pe solele ce vor fi Irigate. 
Esto necesar In&A ca organele' agri
cole țl conducerile unităților agri
cole să drgunlzezo temeinic această 
activitate.

De asemenea, trebuie pregătite ’
i
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plan1
tlu-se totodată o producțic-uiarfă su
plimentară in valoare de peste 75 mi
lioane lei. Cu aceste rezultate, oame
nii muncii din Industria județului au

în primele trei luni ale acestui an. 
planul . producției’ globale u fost de
pășit cu 91,3 milioane lei, inregislrin-

$

■ r
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De ln bun începui trebuie arătat 
că In majoritatea unităților agri
cole din județul Vrancea o slăbii' 
preocuparea pentru Irigarea cultu
rilor Aceasta se explică prin fap
tul că, în ultimi! doi ani, condițiile 
climatice au făcut Inulllo Irigațiile. 
Tn cele mal multe cooperative agri
cole vizitate, ca cele din Năneștl, Su
rata, Vulturu. Hlngulețll, Ruginești, 
Țifeștl, canalclo de Irigații n-au 
fost dccolmntat© declt ln mică mă- 
jBură, n-au fost refăcute stăvltarole, 
podețele, nodurile do distribuție 
etc. Dtatr-o situație centralizată la 
Oficiul de îmbunătățiri funciare re
zultă că pe cele" 11.200 hectare ce 
pot fl Irigate în cooperativele agri
cole trebuie să se facă lucrări de 
reamenajări «are totalizează un vo
lum de săpături de peste 210 COT 
mc. Or, pînă la 10 aprilie lucrările 
efectuate reprezentau numai 17 COT 
mc. Este mtevftrat.. forța de muncă 
din cooperativele agricole din județ 
a fost concentrata îndeosebi . pe 
șantierele de desecări, de îndiguiri 
și regularizări a unor a. aii de rluri, 
ceea ee, desigur, este foarte bine și 
va avea un efect pozitiv'asupra ni
velului producțiilor chiar In condl- 
țlUe acestui an. Dar nu trebuie, să 
«e scape din vedere nici problema, 
deosebit de Importantă, a reamerta- 
jârll sistemelor de Irigații."'

Pentru cultivarea legumelor este 
absolut necesar să fie terminate 
rapid amenajările pentru irigații și 
să se treacă la efectuarea udărilor. 
La cooperativele agricole Tlfețtl, 
Ffiurei, Mlrceștl, la I.A.S. Focșani 
în grădinile de legume este nevote 
de apă, dar udările nu pot începe. 
Șl lată de ce. Unitățile amintite fac 
parte din sistemul hldroamalloratlv 
Focșani, care totalizează peste 3 COT 
ha amenajate pentru Irigații. In a- 
ceostă zonă ce execută anumite lu
crări pentru refularlzarea unor to- 
rențL Unele canale interferează re
țeaua de irigații și în punctele res- J agronomului, g-a planificat ca în 
pectlve trebuiau executate eubțra- luna mol să fie Instrulțl un. număr 

" versărl, lucrări care au foslTergl- • j-------- .--..©„-i .-----
versate de TC.l.F Galați. Din a- 
ceaslfi cauză deocamdată sistemul 
de Irigații nu poate fi folosit.

Și In oile locuri unele lucrări stîn- 
ț jerțeac ‘ "" *”

ing. Melania Axinte ne spunea că trebuie să întocmească un plan con-

Jene.sc efectuarea irigațiilor. La 
cooperativa agricolă din Vlnători, 
Ing. Melanin Axlhte ne spunea -că 
există o suprafață de 50 ha care nu 
poate fi irigată. Cauza ? Pe terito
riul comunei, Întreprinderea de In
dustrie locală Focșani n amenajat o 
baltă pentru pește. Canalul de ali
mentare cu apă a bălții întretaie ca 
oalele da Irigații In punctele

activitate.

utilajele de irigat în ultimii doi ani 
agregatele de nspersiune și moto- 
pompeie n-ou mol fost folosite. în 
acest timp unele unități au conser
vat cum Se cuvine' aceste utilaje corp 
valorează milioane. Dar Iii multe 
cooperative agricole utilajele nu fost 
proră gospodărite. La Mlrceștl, ‘de 
exemplu, majoritatea țevilor stat 
turtite, sparte de rugină,, aspersoa- 
relo slnt descompletate. .în cele 
mal multe unități, ca colo din Mflică- 
neștl, PufețtL. Vînfltori. Gologanu, 
motopbmpelo au fost descompletate, 
în foarte multa unități nlc! nu se 
cunoaște ce ple.se slnt necesare. 
După cum ne apunea tov. Mușat Bă- 
canu, directorul S.M.A Mărtlneștl, 
flecare motor trebuie demontat șl 
verificat Dar așa cum-am consta
tat, cooperativele agricole nu se 
grăbesc rta verifice șl să repare a- 
cc.-jte agregate, iar stațiunile de 
mecanizare a agriculturii stau de a- 
semenen In așteptare. Este necesar 
ca tn cel mol scurt timp trustul 
do mecanizare a agriculturii să tn- 
tosneosefl un plan do reparare a 
molopompolor șl agregatelor de as- 
porxlune, eșalonat pe o perioadă 
scurtă de timp.

O problemă tot atR de importantă 
este șl aceea a pregătiri! cadrelor 
caro vor asigura funcționarea uti
lajelor ta cooperativele agricole, 

- care vor Iriga terenurile amenajate. 
' După oum ne Informa tov. Andro- 

naeho Demostene, directorul. .Casei 
agronomului, g-a planificat că în

*■<10 -6® de-‘cooperatori care vor1 lucra 
ca motopompiștl. Dar această acți
une trebuie organizată cit mai re
pede cu putință, tăcută temeinic, 
nu atunci cînd va .trebui ,să eo lu
creze efectiv In clmp.

Direcția generală a agriculturi! 
trebuie să întocmească uri ptan con
cret do măsuri pe baza efiruta să se 

astfel ca, In
ncțfoneze In' flecare unitate agricolă 
astfel ca. In cel mal scurt timp, să 
fie pregătite toate, condițiile nece
sare pentru începerea îrlgațlLlor. ‘

Ion NISTOR 
corespondenlul „Scîntoii

>

a

!•

poposit pe șantier, un grup de oa- Plnă la oro actuală po șantierele 
meni astupau un canal care fusese de amenajări pentru irigații din'ju- 
sfipat fără rost cu o zi înainte; După dețul Bacău, din volumul total de
Mul ta care .ie lucrează pe acest Ternsamente planifica
șantier «ini puține speranțe ca plan
tele să poală 0 Irigata Incinte’de 
mljilocu) verii. Aici, ca de altminteri 
pe toate, celelalte șantiere din coo
perativele agricole de producție din 
județ, nu s-a făcut încă aprovizio
narea cu ciment, cherestea și cele-' 
lalte materiale / ncxswarc. Din 'a- 
ceaslă cauză, la data, efectuării ral- 
duiul. nici una ;dln 'cele 143 da iu-" 
crfiri de artă (podețe, stăvllarc, că
deri) nu a fost Începută.

MVțUiJk * ..u, dlxt volumul ,tdtal,, de
ternsomenie planificai, de 16IM0 mc, 
s-a efectuai mal. puțin de o treime. 
Este o situație nesailsfflcfltoare. 
caro nu corespunde nici posibilități
lor, nld cerințelor acestei primă
veri, lipsite de precipitații. Ea , tre
buie constituie obiectul preocu
pării directa alit a direcției agri
cole Județene, cit șl a organelor 
locale de purl'd ș!‘ de «tat :

BRĂILA
r

„Slot CA2NHI l.i Slnt CA2NHT!" 
„Dispeceratul recepționează!* ..Ni
vel amonte 149 : nivel aval 05. A oft 
sufldentă po rețea. Cursul «j'.e no- 
' Întrerupt. Nivelurile din rețea «ini ta 
cota Indicată. Defecțiuni generale : 
cîteva jgheaburi căzute tn sector*. 
„Mulțumesc !“.

Mesajul Înscris mail sus l-am re
cepționat împreună cu Inginerul 
Alexandru Gagu. șeful sistemului 
Cazasu-Brăita. șl inginerul Petre 
Motsoiu. șeful.' centrului de averti-

* ■ ' î- ’
privește înfăptuirea sarcinii trasa] 
do Conferința oe tară ti cadrșor o 
conducere din întreprinderi sl tentr; 
lo' Industriale sl de construcții)reffl 
ritoare la folosirea cu inaxlmtm <L 
rezultate a capacităților de orcducllri 
existente. La fnbriclle de oosltv din'/ 
BuhuLȘI sl Bacău, ca sl Tn uritâtlte 
Grupului Industria] d© petromimte 
Borzeștl sl combinatului de ețploa- 
tare, si industrializare a lemtuluȘ; 
muncitorii, inginerii sl lehniclejli a 
exploatat mal Intens mașinile d u 
lalele de care dispun, reușind 
să Îndeplinească sl să deoăseasă |n |njjj 
neritru această perioadă.

O preocuoare maiorii a orga 
sl organizațiilor de partid a co 
tult-o crearea’condițiilor tehnico 
terinle pentru realizarea planulo

LEGĂTURĂ CU REALIZAREA PLANULUI

țulul, aceasta reprezintă o pierdere 
de circa 12 milioane tal nroductle. 
Mai multe întreprinderi. Printre care 
Uzina constructoare de mosiol din 
Iteșito. întreprinderea minieră Bo-cșa. 
U.C.M.. I.I.L. „Mcltdopiast" Reslla 
figurează pe lista țrcstantierllor ta 

îndeplinit mal mult de Jumătata..din .productivitatea muncii. Numai In 
j angajomentele asumate In Intreirorea primele, două luni ale anului s-au
soclallfită pe întregul an. Au i.fost II- înregLstrăt 7OT 457 ore-om nelucrate,
vrate economiei naționale Importante din; care 123 Ml pre-6m ta U.C.M.
cantități do produse peste plan: ‘ ,j ■—x:—-----
1 947 tone cărbune brut, 1 230 tone 
cocs metalurgic. 733 tone fier con
ținut ln producția de minereu.
1072 tone fontă, 1913 "tone oțel. 

; 3 440. tone laminate finite, utilaj 
tehnologie pentru Industria chimi
că In ’valoare do 3.8 milioane Tel. mn- 
șini șl utilele agricole ln valoare de 

J 4.5 milioane lei si altele.
bune s-au înre
gistrat și In do- 
meniul îndepli
nirii planului
sortimental. Din 
cele 34 de sorll- 

f merit© urmărite 
operativ, doar la 
unul (singur, cu
pru ln concen
trate. e-au con
semnat nnumî-

— ta col mal 
scurt timp — vor 
0 recuperate.
Cit privește in
vestițiile, în pri
mul trimestru 
s-a realizai 20,0 
ta sută din pla
nul anual, J Iar 
la construetli- 
montaj — 21 .fl 
la su tă.

Experiența 
cestei- activități 
rodnice demon
strează încă o 
dată că, atunci 
dnd se pregă- 

. teșto plnă ln cel® 
mal mied amă
nunte șl din 
Umb' nroducțla.

. cind _
title de partid a-

irobleme 
itențle, p

li
te restante, cară 
— în cel i '

Gh. BALTA 
corespondenta! „Sctntaii*

la rfndul kw din controalele înscri
se ln registrul de urmărire a dina
micii umidității La sol), devin co
menzi In momentul acceptării lor 
de către beneficiar.

Inginerul Gheorghe Călin de la 
cooperativa agricolă din Siliștea su
praveghea cu cea mal mare atenție 
prima udare ta lucerna proaspăt 
semănată șl Intervenea de cita ori 
era nevoie la (semănatul porumbu
lui. La cooperativa din Romanii, 
președintele Ghelnse Petre, sl in- 

2__, “tefrh urmăreau 
... _ ___  ___JMl ... așezarea aripilor do

i se poate compara cu udare pentru „udatul" do răsărite
Idrocentrală*. Funcțional o legumelor cu semințe mid. „Vom 

_ _ _1,------- (.1 ___ ■ folosi — spunea el'— 6 normă da
tralâ. pentru că aid nu apa creează 209 metri cubl la hectar*.
Tn viitoarea turbinelor energie po- După cum se vedo demarajul 
lențială. ci energia electrică ridică este bun. Cu toate acestea, unele
apa ta un anumit nivel, pentru a probleme au început să lasă ta sti-
elrăbate canalele din întreg perime- prefață. Pe întreg sistemul „se* neu
trul sistemului. Grupul celor opt ză o lipsă acută a forței do muncă*,
mo'.opompc de maro capacitate, cu Etapă cum am înțeles. In multe

locuri, „toți cooperatori!" slnt udă- 
toH. Nu poate ti folosită retribuirea 
ln acord global pentru a se înlocui 
acea „normă convențională"? De' 
altfel, nu numai udă lori Llnsbsc. ci si 
rnolopomplșlL Utilajul reparat, fru
mos stivuit,, așteaptă, acum.să fie 
folosit. Motopompele In stare de 
funcționaro slnt gata pentru a: „rp- 

«tolaț. apa * pe -ogpare /lh brazde, con- 
'ducte ?și. aspersonre. LDar'✓necesarul 
urnii singur schimb de 2C5 moto- 

■ pomplșți nu poate fi asigurat Lip
sesc 41.. Este o problemă care tre
buie ©&■ fie rezolvată cit mai re
pede. Este una din condițiile care 
ar permite efectuarea ,unei Irigări- 
științifice, care să fie urmata de 
producții mari f la hectar.

Ștefan DOBGOȘAN

cota Indicată. Defecțiuni 
ț<" i.HfK'
„Mulțumesc !“.

zare din același sistem, la stația de ginorul Spiridon Stefan 
reppmpare cu denumirea generică Îndeaproape așezarea 
„Pisc1. Stația-J---------  ------ “ ■ . ,
o^ț®ilSwiIdi’:„______ ._____
este de fapt o mlcro-retro-hldfocen- f._.A .
Tn viitoarea turbinelor energie po- 

apa ta un anumit nivel, pentru a 
r ■'•--‘J.’ ■    '
irul ristemului. Grupul celor 
un debit de IW mc apă po secun
dă, funcționează fără tntrorupere, ;
Încă do la Etirșltul. lunii marile, 
dnd. practic, a Început irigarea. pe 
Întinsele ogoare brăilone. Mal pro
ds. din cele 20 058 hectare alo sta- 
tctaulul se udoscră. pînfl la o săpj- 

, tămlnă după declanșarea „ aspereoa- 
relor. 0®0 de hectare. ..Proporții 
ește redusă, dar nuinal alit ‘ este 

■nevoie acum — ne spune Inginerul 
Petro Molsolu. Săptămîaa viitoare, 
dacă nu va interveni ploaia, supra
fața sa va multiplica .do dte ori va 
fi nevoie-'. După cum am observat 
din .,sa-iptele“ centrului de averti
zare acest „va £1 nevoie” nu este 
empiric. Programele de aplicare n 
udărilor (pe durata unei săplămlnl) 
slnt în tocmite la sistem pe baza 
buretinelor do avertizare (derivate

funcționaro slut gate .pentru a . „re-

fi

organlza-

acestor
____  o mare
iție. planul se

producție.
V

Rezultate

IN

1

Reșița. întreținerea sl ‘ exploatarea 
nerațidnală a mașinilor sl utltaîelor 
In unele întreprinderi, nu avut ca c- 
fect întreruperea producției la dlfe- ... --------- ...
rite Tocuri de muncă pe o durată de aațnmentele asumate 
aproape (14) 0®0 ore.

în fata atestai situații, este firesc 
ea comitetul județean de partid să 
pună un aecenl deosebit ne înlătura
rea cauzelor ce au generat o produc-

li

IN INDUSTRIE Șl CONSTRUCȚII

investiții. Ca 
mare, tn prl 
trimestru a 
pus In luncii 
parțial. corn 
xul de eres 

. șl Insrăsare a 
porcilor, au în
ceput cu țr'.n 
luni mal dev-«- 
nw probele teh- J 
noloalce ta secția/ 
de fibrolex de țăJ 
fabrica de .Incă'-I 
țămlnte ..Parîh 
zanul”. Po iude?.) 
din planul anuali 
do Investiții Ini 
trimestrul 1 s-aț 
realizat 19.3 
mită.

Cu toate 
ț rezultatele

mulul

la '

că 
prl- 

____ trimes-., 
ini sini peritl-

cordăIS ' ..
poale îndeplini

8. 1 .... ’ ‘
indicatorii.

Pregătirile de a- 
cest gen șl iden
tificarea rezervelor Interne din între
prinderi au fost urmate de .. ____
tale curentă susținută, In vederea ma_ 
terlallzării lor ta practică, mobilizării 

, oamenilor muncii In acest scop. De
cadă cu decadă, lună do lună, secre
tariatul comitetului Județean 
Ud a analizat modul de infă

poale îndeplini 
integral, la toii

AU CUVÎNTUL SECRETARI Al COMITETELOR 
JUDEȚENE DE PARTID

țllor — aprecia 
Întărită șl țulb 
faptul că planul 
la productivita
tea muncii nu Ja 
fost realizat In
tegral. Anallztad 
temeinic 
ta tea 
tă, se 
unele 
minte ___ .«agss
fi luate In" consi
derație 
mc strai 
început

activi- 
destăsura- 

desorlnd 
tnvăță- 

care vor

o actlvl-

de par- 
.,— _ —---------------de Înfăptuire a

sarcinilor, în special Iu produsele in
dustriale cu pondere mare, cum sini: 
cărbunele, construcțiile metalice, uti
lajul chimic șl metalurgie, cheres
teaua, mobila șl a luai măsurile ce 

' se Impuneau In vederea realizării lor 
Integrale șl la timp. Totuși,' in do
meniul productivității muncii si rit- 
rolcliătll nu ne putem declara .ne de
plin saUsțăcuțl. Tn întreaga! perioa- 

* dă la care ne referim, planul im pro
ductivitate. acest indicator ce expri
mă direct rodnicia muncii, a fost rea
lizat nunta! in proporție de 00.5 la 
sută, ceea ce înseamnă că, In 
medie, fiecare salariat a produs 
cu' 202 lei mal puțin decis tre
buia. La scara economiei jude-

11 L’?* *.-■"«

E

tivitele scăzută, mal alea dacă ți
nem cont do faptul că In această di
recție există suficiente rezerve ne
valorificate. In unități ca U.C.M. Re- 
șRa. U.QM.M.A. Bocșa. In Întreprin
derile, miniere. Plnă acum ®-au Între
prins acțiuni energice pentru asigu
rarea unei nnrovizlonări ritmice, ca
lificarea muncitorilor prin cursuri da 
scurtă durată, pentru participarea in 
număr cit mai mare la cursurile de 
reciclare, astfel ca flecare să-și In- ■ 
depllnească Integral norma In cele 
opt ore de lucru. Avem In vedere, da 
asemenea. întărirea asistenței tehnic©, 
in. special In schimburile do! sl. trei, 
unde aceasta este deficitară, ca sl Inl-

In trl- 
reccnt 
Unele

BAC AU

■JHțra,;-

■export

SCHIMB DE

această perioadă In atentta 
si organizațiilor de partid

a sarcinilor -de plan șl, totodată, a loarea muncii cu o producție supli- 
tlrirală și marfă In valoare 
Ioane lei,; O contribuție re-

valoare dc 3,5. milioane IcL Corrib!-

Cooperativele agricole din județul 
Bacău și-au propus să amenajeze 
In acest an pentru irigații o supra
față de 2 300 hectare, din care a- 
proape Jumătate trebuie să Bc data 
in folosință plnă Ih începutul' junii 
mal. Cum se desfășoară lucrările 
de amenajare 7 Bine — acolo unde 
'consiliile de conducere din coope
rativele agricole șl spedailștli s-nu 
ocupat de această problemă șl ne- 
satlsfăcător — unde aceasta problemă 
a fost neglijată.

Un exemplu pozitiv. Pe șantierul 
sistemului de irigații do la coope
rativa agricolă Traian, bunăoară, 
organizați ln echipe, cooperatorii au 
reușit să termine săpăturile ta ca
nalul fn care va fi îngropată con
ducta de aducțlune a apoi pe o lun
gime de 2 O'UD metri. In prezent sa 
execută lucrările de sudură a con
ductelor. Ing. Natalia ’ Mltocaru 
ne-a Informat că slnt create toate 
condițiile ca amenajarea color 170 
hectare să fie terminata plnă la ’în
ceputul lunii mal.

Cu exemplele bune sintem ne 
voițl a ne opri ' aid." Pe- celelalte 
șantiere de irigații ritmul de lucra 
este nesatWâcător. .La Glrlenî, de 

. exemplu, nu se mal .lucrează de! o 
saptămlnfl. „Am avut alte treburi 
mal urgente" — se justifică preșe- 

, dlnta cooperativei, Nunuța Tăbăcam. 
Justlficare-a nu corespunde insă re
alității, deoarece tocmai In această 
perioadă forța de muncă nu ' este 
încă ocupată. Aid este insă vorba 
do o slabă, mobilizare a cooperatori
lor la executarea lucrărilor, fapt ce 
explică de ce, plnă la această dată, 
nu s-a executat declt jumătate din 
volumul do ternsamente prevăzut.

Aceeași situație nm intllnlt șl la 
cooperativele?agricole dim Bogdă- 
nețli. Livezi, Gum Văl!. Cita Im
portanță acordă ‘ conducerile acestor 
unități lucrărilor do amenajare. ■ o 
dovedește șl faptul că zilnic lucrea
ză doar cile 10—15 cooperatori. ■ La 
Livezi, din lipsă de Îndrumare teh
nică, uneori, ce se sapă Intr-o zl se 
astupă in cea de-a doua. Cind am

L >

Irigarea culturilor la cooperativa agricola Șag, judojul Timiș

Au terminat 
semănatul 

porumbului
In eursuj zilei de Ieri, coope

rativele agricole din județul 
Ilfov au încheiat semănatul po
rumbului pe Întreaga suprafață, 
do 154 0OT ha. Această impor
tantă lucrare este pe terminate 
și in Întreprinderile agricole de 
stat, cu excepția unor suprafețe 
cu exces do umiditate din lunca • 
DunfirlL în această primăvara. 
In comparație cu anii trecuți. 
Insămlnțarea porumbului s-a 
efectuat cu 11 zile mai devreme 
șl In condiții calitative net supe
rioare.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
■1 Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nlcolae Ccaușescu. 
do către Comitetul județean 
Ilfov al P.C.R-. se arată cfi lu
crătorii do pe ogoarele țudețulul 
Ilfov nu vor precupeți nld un' 
efort In efectuarea tuturor lu
crărilor aarlcole In timp sl de 
bună calitate, pentru a aport 
astfel nroducțin agricolă, pentru 
îndeplinirea cu cinste n sarcini
lor de plan șl a angajamentelor 
tuate.

întreprinderi au depășit substanțial 
. sarcinile de plan ce le reveneau pa 

primele două luni, iar ln luna mar- J 
Ue. parte din capacitățile de oroducr.-' 
lio n-au mul fost folosite complet. ȘLl 
aceasta sa datoreșto. în primul riridJ 
unor deficiențe ce s-au manifestat 
aprovizionarea tehnîco-materială. Esț 
cazul unităților de exploatare d k 
duslriallzare a lemnului, Agăs si|BA 
căii, fabricii do Încălțăminte „Paria 
zanul". care nu sl-au asigurat matey 
ria primă necesară pentru luna mar 
tie. So constată, de asemenea, că w 
unele Întreprinderi, cum ar fî F.ibr 
ca de șuruburi din Bacău. ExploaH 
rea.'mliiieră' ComănestL nu a exlslț , 

cșrea timpului neproductiv, ulilizary» 
cu indlcr'superiori a tuturor copaci 
taților de producție, găsirea unor că 
de creștere a productivității muncii) 
ceea ce a determinat să se folosească 
□n număr mal mare de salarinii de--( 
cil era prevăzut. îh întreprinderile l 
Industriale din orașul Bacău, bună
oară. 6-a Înregistrat in acest trimes-;,/ 
tra un număr de aproape 240 000 

’orn/ore timp neproductiv, din cauza 
întreruperilor si stagnărilor ln d*o-; 
ducțle. învoirilor, concediilor fără 
plata șl absențelor nemotivala. Un 
calcul sumar arată că în timpul Irosit1 
din aceste cauze s-ar fi pulul realizai 
bunuri ta valoare de peste 20 milloa- L 
ne leL

Iată. ded. rezerve pe care nu le-am « 
folosit Încă, deși se fac eforturi niarl 1 
pentru o funcționare continuă. 'Trit I 
mal productivă a uiUaieior. Sini tini- j 
lăți ce nu au asigurată producția '-i 
cu materii prime șl materiale, dar sl 
uni lăți care nu au acoperit Integral | 
planul de desfacere. La aceasta situa- / 
țla trebuie adăugat și faptul că unele ! 
întreprinderi au înregistrat refuzuri I 
ta livrarea unor. produse. Sesizați [,da ! 
această stare de lucruri, am luat mă- ’ 
sud , pentru a se dLscula cu întreaga 
masă dc muneltorl, ta adunări des- -1 
chlsc de partid, cauzele care nu de- \ 
terminat neajunsurile respective, . in ' 
scopul aplicării de măsuri concrete 
pentru înlăturarea lor grabnică. ] !

Șl ta domeniul Investițiilor se pu
tea realiza mai mult — tnai ales 
pe șantierele complexului de creș
tere și ingrășare a porcilor, a Fa
bricii de PAL Comăncșll. ca și m-e 
șantierele pentru construcția de lo
cuințe.' Trebuie, spus că nici la ora ac
tuală nu stăm prea bine cu pregătirea 
investițiilor. Unii beneficiari au ac
ceptat termene largi pentru proiecta
rea lucrărilor — ca In cazul dezvol
tării Uzinei metalurgice din Bacău, 
dezvoltării Termocentralei din Bor- 
zeșU s! ai unor obiective de ne plat
forma grupului Industrial do netro- 
chimie.

Biroul comitetului ludetenn de 
partid a analizat recent stadiul rea
lizării planului de investim șl a sta
bilit un program de măsuri nollUce 
și organizatorice care vor duce la re
medierea nealUMurilor manifestate 
și îmbunătățirea actlvKătll pe șan
tiere. la reducerea termenelor de mi
nere in funcțiune a acestora. In mo
mentul de față, concentrăm întrea
ga no iviră activitate șl orientam 
munca organelor și organizațiilor 
de partid spre descoperirea șl 
analizarea (uluror fenomenelor eire 
au Influențat negativ rezultatele pri
mului trimestru, mobiliztad toate 
forjele, ne toll oamenii muncii din 
fabrici sl de ne șantiere, la îndeplini
rea si depășirea sarcinilor de plan in 
trimestrul n șl a angajamentelor ‘ a- 
sumate ta întrecerea socialistă.

Ing. Radu MANOUU 
secretar al Comiictolui județean 
Bacâu al P.C.R.

' .. ;■ °

ce le reveneau pa 
. Iar ln luna mefr-'-J

că f < 
Fabr | 

________ __________ .jkrâu 
unde: aceasta ode deficitară, ca sl ini- rba.’mliiieră’ ComăneșU. nu a exîștffl
țlerea-'unor"acțiuni ‘care să'ducă la o suficientă preocupare pentru;redtU
-respectarea riguroasă a disciplinei 
tehndloglce și de muncă. Este bine 
cunoscută Influenta negativă asupra 
desfășurării procesului de producție. 
In multe întreprinderi beneficiare; pe 
care o provoacă diferentele do ritm 
In producție, munca In asalt. In cele 
furnizoare. Din păcate. In unele uni
tăți 6-au înregistrat asemenea cazuri, 
semnalate la timpul potrivit șl In ziar, 
rul „Scinteia*., învățămintele acestui' 
trimestru ne-au adus In nrlm plan, 
pe agenda de lucru, problema respec
tării cu strictețe a contractelor fn- 
eJielale cu beneficiarii interni sl ex
terni. necesitatea de a acționa toate 
plrghllle de care dispunem pentru re
zolvarea el optimă.

Sarcinile ce stau ln fața unităților 
economice ln trimestrul II au ___ 
cui. Do aceea, pe Ungă lichidarea 
neajunsurilor de pi na acum șl, În
deosebi, m celor ce au influențat ne
gativ productivi taica muneU. nc-ain 
propus să urmărim îndeaproape rea
lizarea optimă a planului la toate 
sortimentele, conform graficului fie
cărei zile. Pe șantierele de construc
ții asigurăm condițiile necesare !n- 
teîLsIficăril rllmuiîil de execuție;‘la 
toate punctele de lucru, pentru n ne 
îndeplini angajamentul de a pune fn 
funcțiune Înainte de termen patru o- 
blccllve industriale.

Cunosclnd capacitatea colectivelor 
de întreprinderi. Inaita lor responsa
bilitate muncitorească In angajarea 
cu toate forțele Ln procesul de reali
zare n planului, forța ooilUcă a or
ganizațiilor de partid, avem certitu
dinea că planul trimestrului doi sl an
gajamentele vor fi îndeplinite sl de
pășite, că munca lor va cin rezultate 
de prestigiu, potrivit cerințelor pe 

pun în 
idreior de

eres-

pășite, că
de prestlf. . .
care partidul șl stalul le 
fața oamenilor munci}, a cai 
conducere din indii siria județului.

Ing. Ioan GRASO1 
secretar al Comitetului județean 
Caraj-Sovorin al P.C.R.

■r

*
Colectivele de oameni ai muncii din 

județul noșlrit s-au angajat să dea 
peste plan în acest an — intre al
tele — o nrodactle-marfă în valoare 
de 130 milioane lei. Aplicarea unor 
măsuri temeinic stabilite, munca 
rodnică a colectivelor de Întreprin
deri. activitatea politică desfășurată 
de organele șl organizațiile de partid 
nu făcut ca sarcinile din pri
mul . trimestru să fie îndeplinite gl 
depășite. La producția globală s-a în
registrat o depășire de 38 milioane 
Ici, Iar la proctac|la-marfă de 37 mi
lioane Iei. Aceasta sa materializează 
In realizarea suplimentară n 2 182 tone 
cărbune. >202 tone cauciuc sintetic. 3T7 
tone mase plastice. 21 400 mp țesă
turi. 1 290 mc cherestea., mobilă in 
valoare de 2.7 milioane lei. A fost în
deplinit șl depășit, in aceiași limp, sl 
planul Ia export.

Una din problemei© principale care 
a stal in 
organelor

.1 O® k ‘
la întreprinderea metalurgică Afud 

, si Uzina mecanică din Cuglr. Alături 
de hcesto unități cu1 tradiție Ișî în
scrie, humele; cel mal tinâr colectiv 

angajamentelor. Astfel, angnjamen- ‘ do constructori de mașini din ju- 
tele asumate la InceputuL-aliulul au dețul Alba muncitorii Uzinei de 
foat depășite pe perioada trecută cu utilaje pentru industria malcriale- 
peste milioane lei la producția lor de construcții din Alba luîla — o- 
marfă. Datorită eforturilor, susținute blectlv industrial Intrat parțial ln 
.■ .i,.i ..... funcțiune anul trecut - care nu pro-

’ dus peste olan .utilaje ln valoare de

REȘTȚA. — (Corespondentul „Scta- 
tclî", Florea Ciobanii). — Angajat cu 
toate forțele ln Întrecerea eoelalLslâ. 

. colecayul fabricii do motoare Diesel 
(Corespondentul din cat!nil Uzinei constructoare de 

DInleă) : Intre- mașini din Reșița raportează succese 
" ' ' d de seamă !n cinstea zilei de 1 Mai. 

Fină ta sfirșltul lunii, al 1 590-lea mo- 
tor'Dlesel, fabricat nici, aflat în pre
zent pe standul de probe, vn primi 
avizul „bun de exploatare". La aceas
ta ee adaugă o Importantă premieră 
In industria reșlțeană : terminarea 
montajului la prototipul motorului 
naval de 1 2OT CP.

Conceput sl proiectat In întregime 
de un coteetiv do specialiști reșlțcnl. 
compus din inginerii Ștefan Mlșco- 
vld. Dan Gruia. Emillan Gărdtaș, 
Constantin Gnillescu. Viorel Ganțu șl 
Rtidolff Lutz. primul motor naval 
fabricat la Roșite șl în țară va fi li
vrat in scurt Ump șantierelor 
construcții năvala.

ansamblul județului, producția glo- din întreprinderile 
bală industrială a fost realizată In ' .............................
proporție de 1OT.2 In sulă. Continulnd 

v. să șe mențină in fruntea Întrecerii,
din județul Sibiu care raportează suc- harnicul colectiv n! Fabricii de con- 
rasul îndeplinirii Înainte de termen fectfl d!n Mirași țnllmplnă slrbă- 
a sarcinilor de plan șl, totodată, a _l°area munefl “■ n -•>>••-■
angajamentelor luate In cinstea zilei ‘mentart globa 
de l’ Maf Călcâiele statistice arată că de 10 milioane . ..... . .

marcabtlă ln aceste realizări au adus șl entuziasmului lor, salariațll uni- funcțiune anul trecut —___
si muncitorii, Ingineri! și ieliniclenil taților economice din - județ au pro- . dus past© plan utila le in valoare de
do la întreprinderea de prefabricate dus peste plan plnă la ora actuală, 1.1 milioane. leL
din'beton Călărași, care, prin a-riml- ■ InLre altele, aproape BOT tone fontă,
larea unor no! produse — panouri 3 539 mc choresica râșinoase. 2 183 mo ' 
mari de locuințe cu grad sporiLde tl- r-.-j ■— . ...
nisare, grinzi i mari șT elemente sub
țiri de acoperiș pentru hn|e Indus
triale șl construcții zootehnice — a

(Urmare din pag. I)

și In trimestrul 1. U.M.M.N. se înscrie 
ți acum ca jprima unitate economică 
din județul Sibiu

Industriale ale 
județului Harghita tntimplnâ zJua 
de 1 Mal Cu realizări remarcabile în 
îndeplinirea sarcinilor de 'plan șl a

slnt creata astfel condițiile ca pînă 
' la sfirșHuJ lunii să se realizeze su
plimentar pentru economia națională 
3 2D0 tone de produse metalurgice șl 
chimice, a căror valoare se cifrează 
la 25 milioane lei. De menționat că. 

■ în această perioadă, cind majoritatea 
secțiilor au‘generalizat programul do 
lucru de 0 ore. productivitatea muncii ------ -- -,-rr.---- ------ ---------- — -
a fost depășită cu 0.5 la sută. Iar sar- producție suplimentară în
cinSle do export au fost realizate de vaȚoare de M milioane iei. Combl- 
pe acum pentru întreg semesLru! L natul de celuloză șl birlic din Călă-

Rezultate remarcabile au fost Inre- ,VL5i 80 înscrie oa panoul Întrecerii 
glstrate in această perioadă do sec- cu rezultate apreciabile prin Imbună- 
țlile fumal-eîectrollză. aglomerare II, știrea calității hlrllel de scris șl tl- 
cuptoare șl acid sulfuric, din cadrul precum șl prin reducerea consu- 
coteetlvelor respective evidențiln- murilor specifice. Importante succese 
du-se muncitorii Ștefan Szekeiy, ,n muncă au obținut și colectivul Uzl- 
Mlchael Weinhold. Constantin CÎo- ne! de fabricație, reparații șl mon- 
banu. Ion Năvodaru șl alții. laJe pentru agricultură din Dragall-

na, care, ta 19 aprilie, a raportat In- 
SLOBOZIA (Corespondentul „Sein- depilnlrea planului pe 4 luni, sl fa- 

tcir, L. Clubolam). Sub îndrumarea bricile de nutrețuri combinate din 
comitetelor de partid, colectivele oa- județ, care au livrat suplimentar 
monitor muncii din întreprinderile in- H tone produse, 
dustriale ale județului Ialomița, an
trenata In întrecerea socialistă, rapor- MIERCUREA CIUC (Corespon- 
tează noi succese în înfăptuirea dcntul ,,Scîntcll“, Bariunek Istvan) :
xempiară a sardn'lor do plan. Oamenii muncii români și maghiari

cherestea fag. UB tone fire de lină 
pieptănată. tone cârpe bovine. .

ALBA TUfJA 
„Sctatcll". .Ștefan _____ ______
prinderile Industriale" din județul 
Aibă șl-au Intensificat activitatea 
productivă pentru n Tntl'mplna ziua 
de 1 Mal cu rezultata de prestigiu 
In munca. Succese de seama ta de
pășirea sarcinilor de plan au ob
ținut. întreprinderile constructoare 
de mașini. Clleva fapte recomandă 
convingător asemenea rezultate. 
Plnă fn prezent s-nu produs peste 
plai aproximativ IOT tone oțel,, ma
șini-șl utilaje pentru-Industria me
talurgică ln valoare de 3,7 milioane 
lei. 54 mașlnl-unelte. 1 100 mașini da 
cusut de uz casnic. 2 330 mașini de 
Bpătat rufe etc. Aeesle realizări 
poartă semnătura colectivelor de 
muncitori, tehnicieni șl ingineri de

BUZĂU (prin telefon, de la Gr. Ti
miș!. — în aceste zile. Buzău! este 
gazda unul util schimb do experiență 
pe tema raționalizării sistemului In
formațional in unitățile socialiste, 
organizat de Comitetul de stat pentru 
economia șl administrația locală, la 
care iau parte specialiști din șapte 
Județe ale țării : Argeș. Bacău. Bu
zău, Bihor, Maramureș, Suceava șl 
Timiș. în prima zi a lucrărilor, par-

EXPERIENȚĂ
tlcipimțil au luat cunoștință de mo
dul in care s-a organizat acțiunea da 
raționalizare a evidenței In unitățile 
nparținind Consiliului popular Jude
țean Buzău. Totodată, participant!! la 
schimbul de experiență vizitează uni
tăți IndusLrtale șl au Intilnlrl cu co
lectivele de realizatori ai proiectelor 
de raționalizare privind sistemul in
formațional.
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SC1NTEIA

l:

cu oaspetele fran-

comun privitoare la lărgirea

au fost examinata 
dezvoltarea mai

cu marile probleme CU ZAHARIA STANCU
DESPRE VIZITA ÎN R. P. UNGARA A DELEGAȚIEI 

UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Miercuri' ‘dimineața, președintele 
Comitetului de Stat ai Planificării. 
Maxim Berahlanu. a avut o întâlni
re de lucru cu președintele de onoa
re al Consiliului National al Patro
nalului Francez, Georges Villiers.

In cadrul convorbirilor au fost â- 
bordate probleme ale dezvoltării 
cooperării in producție, între firmele 
franceze reprezentate la actualele 
discuții de la București sl Întreprin
derile românești. Avlnd In vedere 
direcțiile de dezvoltare ale econo
miei Romfinlel sl Franței In următo
rii ani. s-au reliefat domeniile cnre 
prezintă perspective de extindere sl ________  __ .
adlndre a relațiilor economice șl de mâneștl șl franceze, 
cooperare dintre cele două țări.

Tn cursul aceleiași zile. Ion Pfitnn. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exterior. 
□ avut o Intllnfre 
cez.

Cu acest prilej, 
probleme privind
largă a schimburilor comerciale pe 
bnze stabile In evantaiul ambelor 
țări. în acest context a fost subli
niată necesitatea dezvoltării echili
brate a schimburilor el a eliminării 
oricăror obstacole care stau tn ca
lea lărgirii colaborării sl coooerârii 
economice Intre întreprinderile ro-

Nu de mult s-au aflat eu alte personalități ale
Intr-o vizită în R.P. vieții spirituale din
Ungară. Zaharte Stan- această tară. Convinși 
eu, președintele Unlu- de utilitatea socială a 
nil scrtitoriloT din acestor reîatll. noi am
Romănla, șl Sz£sz Jâ- 
nos, secretar al u- 
niunll. La Budapesta, 
cel doi scriitori ău 
purtat tratative cu re
prezentanții , Uniuni! 
scriitorilor maghiari 
privind dezvoltarea re
lațiilor de colaborare 
literare, editoriale, or
ganizarea sărbătoririi 
apropiatei aniversări 
PetSfL Vizita In țara 
vecină șl prietenă a 
prilejuit celor doi re
prezentanți ai Upiunll 
scriitorilor din Româ
nia lntllnlri fructuoase 
cu personalități nle 
vieții literare șl cultu
rale din țara vecină șl 
prietenă.

Am solicitat preșe
dintelui uniunii, tova
rășul Zahsrio Sțancu, 
®ă ne Împărtășească în 
dteva cuvinte roadele 
acestei călătorii, ale 
convorbirilor eu gaz
dele, impresiile sale.,

— Vizita noastră în 
țara vecină ne-a re
confirmat tacă o dată 
faptul că Intre scrii
torii celor două țări, 
Intre cele două uniuni 
s-au format relații 
rodnice, de reciprocă 
colaborare, spre binele 
literaturilor, al publi
cului cititor din am
bele tftrL A? dori ma! 
tatii eă amintesc inlll- 
nlrile, convorbirile des
chise. rodnice pe care 
le-nm arat cu persona
lități ale vieții cultu
rale din țara prietenă. 
Păitrcz o frumoasă im
presie de la IntUnlrfle 
ș! discuțiile ce le-am 
arat cu I. Darvnș, pre- și de tipărirea operei 
ședințele Uniunii seri- marelui scriitor. Tn 
Itorilor din Ungaria. populara colecție „Bl-

blîoteca pentru 
vor apărea, sub prosti- 
gloasa semnătură a 
poetului Eugen Jebe- 
leanu, traduceri din 
opera lui PetfltL E- 
ditura Krlterion vă 
publica corespondența 
lui, PetdH cu Arany, 
monografia Iul Ilyfe 
Gyula despre PetOfl.

— Ce alte impresii 
v-a produs călătoria 
te Budapesta ?

— Aș vrea să adaug, 
de asemenea, că vizita 
la Budapesta ml-a pro
dus o maro bucurie. 
In sala de proiecție a 
televiziunii am putut 
să văd filmul de tele
viziune „Ca mult 
te-am iubit"1, realizat 
după un roman al 
meu. lor la editura 
..Europa" ml s-au tn- 
mlnnt primele două 
exemplare din roma
nul „Șatra" care vă 
apărea, în curind. In 
limba maghiară, Dar 
acestor bucurii, să- le 
spun de ordin personal, 
le voi adăuga, cu satis; 
facțle una la care tin 
cu deosebire : aceea 
că între uniunile de 
BCriltori din țările 
noastre *@ dezvoltă 
relalți bune, de stimă 
si respect reciproc, efi 
din acțiunile noastre 
de ordin cultural se 
desprinde dorința de 
n sluji unei cit mai 
bune cunoașteri a 
realităților spirituale 
din țările noastre, do 
a contribui prin Gcri- 
sul nostru Ia dezvol
tarea prieteniei ri 
colaborării frățești,
multilaterale dintre 
cele două țări, de a slu
ji prin operele noas
tre cauza popoarelor 
noastre. Idealurile lor 
KoclallJte.

1/ /intre ecriltocl șl cititori 
tă — s© știe — un In- 
procea de lnlerferen- 

. de influențe, șl faptul 
ie explicabil : atlt scril- 
rll, cit și datorii trâ- 

aceleașl evenimente 
iitlcc. științifice, soda- 
cunosc aceleași „Incer- 

I cărl* Intr-un spațiu și 
!,r~,timp determinat Scriito

rii șl dtitotll lor alcătu
iesc un ansamblu supus 

s In aceeași măsură In
fluențelor șl prefacerilor 
timpului lor. Și nu Intim- 

j plător înflorirea unei 11- 
l leraturl se confundă cu 
înflorirea unei epoci sau, 

j> în orice cnz, eate măsura 
i1) '.acesteia. Cu alte cuvinte; 

literatura Ișl justifică c- 
xlstența prin valoarea sa 
socială, educativă. prin 
influențele pozitive pe 
care le declanșează, un

1 asemenea proces compor
tă. in condițiile României 
sodollște, o . semnificație 

i deosebită, mtiltanlă, In 
sensul Identificări! crea- 

1 lorilor cu Înaltul umanism 
' ol politicii noastre cultu- 

1 rale.
i Mutațiile pe care Ie pot 

«ăvlrifl scriitorul și cartea. 
In conștiința cititorului 
într-un moment istoric 
dat, slnt procese adesea 
Insesizabile. dar ele se 
reflectă pe plan moral șl

■ t..

acel retorism neeonvlngă- 
tor prezent, de obtoel, In 
unele opere minore. La 
rindul lor. proza șl tea
trul au o mare forță da 
influențare asupra citito
rilor și spectatorilor prin 
profilul moral al persona
jelor, prin autenticitatea 
gesturilor șl acielor aces
tor personnje. Cu toate 
acestea, ar fl eronat ‘să 
confundăm „eroii literari* 
rai niște supraoameni 
pcrfecțl. In sensul Idilic al 
termenului. Mal mult,.' 
nici un model Uvresc nu 
poate ecutl omul de 
eșecuri, dacă acesîa. la 
rlndu-I. respinge etica și 
morala societății.

Dar, descifrarea acestor 
condiționări șl interfe
rențe ponto fi extinsă șl 
pe alte planuri : există, 
de pildă, mii de persona
je morale în literatură, șl 
acest fapt definește însăși 
condiția eL în acest ter
men ar trebui Incluse, in

și scelerat! la modă în 
perioada antebelică. Cert 
oste că selilorul contem
poran — și, In speță, scrii
torii noștri — ar trebui 
că Ună seama de faptul 
că operele lor. persona
jele lor, cu cit se vor 
manifesta șl vor evolua 
pe un plan superior li
man, cu atlt vor fi pilde 
demne de frumușel 
ra l ft, 
title, 
bule 
mod _ ____
nlstrallv. d . . _
in accepția sn vie șl ge
neroasă. singura care 
poate contribui la tnălțn- 

......  omului, 
marilor

.ete 
de echitate, de 
Acest proces nu 
considerat ‘ „ I
didactic sau adml- 

dlmpotrlvă.

neroasă. slngui 
poate contribui 1 
ren spirituală a 
la promovarea 
noastre idealuri.

Ce ar cuprinde___ „
accepție vie. de pe pozi
ția căreia urmează hă se 
realizeze modelul1 uman 
în literatură ? Nu ar cu
prinde, în nld un caz. 
acel erou „pozitiv", care.

primul rind. acele perso
naje puternice, capabile 

..un» ixj p.ou mu.», j. 85 contribuie la modela- 
etlc In fizionomia socletă- ‘
ții. Slnt condiționări ce sa 
înscriu pe multiple pla
nuri sociale, ceea ce con
feră vitalitate șl longevi
tate unei literaturi. Tn 

■ultimă instanță, literatu
ra nu reprezintă un dic
ționar de nume de autori 
șl opere, ci Ideile o (late In 
circulație. Idealurile unor 
generații, nle unei socie
tăți, Literatura Bind o 
Imagine a omului, ea în
săși condiționează această 
Imagine. Cu atlt mal
mult, astăzi, In epoca 
noastră — epocă a socia
lismului. care șl-a definit

... s. :edsi-
nrtel 

și literaturii. Dacă încer
căm să descifrăm acest 
proces de condiționare 
observăm că. în cadrul 
unei «odetățl umane în 
care există un mare nu
măr de analfabețl. cartea 
nu poate avea declt o 
funcție restrinsă de In
fluențare a caracterelor 

’șl conștiinței. Nu este ca
zul tn țara noastră : car
tea a devenit bun civic. 
Fapt care implică o deo
sebită răspundere socială 
din partea scriitorului.

Problema este Insă prin' 
ce anume modalități ona- 
te servi o carte bună ta
vern In vedere sensul po
zitiv al literaturii) proce
sului de modelare a ca
racterelor. poate influen
ța fizionomia morală a 
unul cititor ? Poezia liri
că. de oîldă. face acest 
lucra prin transmiterea 
unor sentimente elevate, 
prin „înregistrarea* acte
lor cu pronunțat caracter 
cetățenesc, prin dreum- 

i scrierea unor exemple de 
viață sincere, lipsite de

Acestea nu sini însă In 
mod necesar șl personnje 
desăvlrșlte. Aș spune că 
trăsăturile sl calitățile lor 
morale trebuie să se evi
dențieze organic, din In
teriorul lor. Iar nldda- 
cum să le He Implantate 
de scriitori prin adaosuri 
străine de însăși natura 
umană a acestor eroi. Tn 
acest ultim caz. opera 
scriitorului poate fi soco
tită moralizatoare. Inr 
nicidecum morală In sen
sul unei puternice acțiuni 
persuasive.

Firește, cititorul mal 
poate fi „modelat’ șl prin 
Intermediul observațiilor 
critice-emise de un scrii
tor aau altul. In cuprin
sul unei opere literare. 
Cu toate acestea, nu ml 
se pare un mod fericit 
de a modela fizionomia 
morală prin abuz dc ca
ricatură șl grotesc, prin 
exacerbarea trăsăturilor 
negative ale unor eroi sau 
prin accentuarea prea 
stăruitoare a unor ele- 

ncexenllale, de
eau

mente 
Impuritate 'lăuntrică 
maladivă. Este cazul unor 
cărți semnate de anumit! 
scriitori occidentali : fal
sa problematică a cărților 
lor poate provoca doar 
confuzii. Asemenea lu
crări literare nu pot n- 
vea un efect pozitiv, con
structiv In conștiința unul 
cititor : dimpotrivă, ele 
pot creg stări dlspozițlo- 
nale depresive, o descu
rajare In fata vieții, du
blată de o Imagine ero
nată despre oameni. Nu 
este carul să reamintim 
consecințele unei 
turi populate de 
de personale, de

lltcra- 
estfel 

asasini

tn urma unor certe me
rite personale, credo că 
a făptuit destul, șl că și-a 
Îndeplinit, definitiv misiu
nea In viață. Adevăratul 
model uman este acela 
care, mereu nemulțumit 
de sine, oriclt ar fl rea
lizat. aspiră să facă mal 
mult șl mal bine. Purtă
torul acestui elan fără 
oprire, susținut de înalte 
virtuți morale sl politice 
— morglnd adesea plnft 
la sacrificiu — ar H ex
presia reală a obiectivu
lui spre care tinde socie
tatea noastră de astăzi. 
Analiza actelor sale poa
te constitui o pasionantă 
temă literară, prin care 
se modelează conștiințele, 
tn sensul adevărate! feri
ciri omenești, aceea de 
trăire a propriei energii, 
prin care, laolaltă cu al
ții. te depășești in fieca
re zi. Nu există nld o sa
tisfacție mii mare decit 
'aceea a' ascensiunii. Or. 
tocmai în acest sens se 
îndreaptă continuu sl‘so
cietatea noastră. urmă
rind In același fel să mo
deleze pe omul care o re
prezintă.

Edgar PAPU

Literatura (vorbesc. e- 
vldent. de cea adevărată, 
de scrierea care este li
teratură. adică se supu
ne cerințelor artistice, 
legilor Interioare care tac 
d!ntr-o scriitură aă He 
artă), deci această litera
tură a avut Întotdeauna 
un rol Important tn 
formarea conștiințelor șl 
a oamenilor. Procesul 
făuririi conștiinței ■ In
dividuale și colective 
este foarte com piez, și

nu cuvintele cărților slnt 
cele care au „ponderea 
cea mai maro. Covlrșl- 
toare este experiența so
cială concretă, care re
fl eclă direct, nemijlocit, 
structura relațiilor socia
le. Dacă n-nr fl așa. a- 
tund. In loc de revoluție, 
am H scris niște cărți șl 
oamenii ar fl devenit bun] 
șl drepți. Aceasta nu În
seamnă că diminuăm ro
lul modelator al literatu
rii, rolul el tn modelarea 
caracterelor. Dimpotrivă, 
rolul său poale fi toarte 
mare. Cu o condiție : să 
meargă In sensul evolu
ției proceselor Istorice,, 
să răspundă sau să pună 
înirebari autentice epo
cii. născute din experien
ța soclalft. Scrierile encl- 
clopedlștllor au avut o 
uriașă Influență pentru 
că ele exprimau năzuin
țele obiective ale timpu
lui istoric. La fel. la noi. 
acri! lorii de la M3 ca șl 
mari! clasic! care au dez
văluit mecanisme de esen
ță ale vieții omului si 
societății.

Arta și literatura sînt 
instrumente ale regăsirii 
omului de către sine, ale 
regftslril sale unitare. Li
teratura vine șl ne relevă 
esențialul, ne reune In 
contact cu marile pro
bleme ale societății In 
care trăim, ale existente! 
noastre. Atunci, sl numai 
atunci, clnd ne deschide- 
spre adevărul nostru 
profund. In timp si sna- 

' țiu, numai atunci ea poa
te modele. Dar. trebuie 
de subliniat efi modelarea 
trebuie Înțeleasă In chip 
special, superior, pentru 
că nu avem de-a face 
cu un material de ceară, 
ci. dimpotrivă, cu oameni 
vil. cu ființe complexe.

Artificialul artificiosul 
neautenticul, neadevfirn- 
tul. falsul slnt tot nîllea 
otrlbute ale literaturii ce 
nu ..modelează’ nimic, 
pentru că nu există. Un 
pedngos e" bun dacă ține 
seama de .particularitatea 
Bufleiului copilului clnd 
vrea să-1 educa, acel cnre 
știe terenul, nu numai ce 
vrea să facă din el, .

’ Tezele ce vor constitui 
■ • obiectul maior al dezba

teri! la Conferința nnt'o- 
r.ală a scriitorilor conțin, 
șl din acest punct de ve
dere. Idei prețioase. Ele 
îndeamnă să ne aplecăm, 
cu respectul omului de 
stllntă. asupra naturii ar
tei si a naturi! umane. 
Noi B’-item adeotîl unei 
filozofii deterministe șl 
științifice, care se omme 
arbllraralul. Merdr.d pa 
adevăr, pe adevărul pro
fund. In cărțile noastre, 
vom fi și buni scriitori, și 
eficienți, șl vom contribui 
cu adevărat le mersul 
înainte al societății noas
tre. vom contribui Ia 
perfecționarea .relațiilor 
umane. Ia edificarea noi
lor conștiințe.

IVAS1UC

formulat In comun în
trebarea : „ce putem 
să facem ca aeesle ro
tații să fie șl mai or
ganizate,, și mal siste
matice, elimlnînd e- 
venlualelc formalități, 
aspectele îniimpii- 
toare"?

în acest scop am 
hotărlt ca să organi
zăm In mod sistema
tic Intllnlrlle tradițio
nale. la rare slnt dis
cutate problemele de 
actualitate. O primă 
convorbire In jurai 
me®el rotunde va avea 
Ioc, In septembrie, la 
București, fiind dedi
cată „Personalității 
scriitoricești șl anga
jării scriitorului*. Am 
căzut de acord, de a- 
semenea. in legătură 
cu constituirea Corni- 

‘ stei mixte literare un- 
garo-romăne, avlnd 
scopul de a face pro
puneri editurilor asu
pra operelor care me
rită sA fie traduse, pu
blicate cu reciproci
tate.

— Aniversarea Pe- 
tăfi va prilejul, după 
cite cunoaștem, mani
festări deosebite.

— Da. Petăfi a fost 
un mare poal revolu
ționar. H rate bine 
cunoscut la noi. Acest 
an aniversar va prile
jui In toate orașele 
mari, centre culturalo 
ale RomânieL organi
zarea de festivități de
dicate comemorării 
marelui poet șl revo
luționar. Evenimentul 
omagial va fl marcat

(Aaerpres)

isirea unei delegații

Mlercuri dimineață a sosit In Ca
pitală o delegație condusă de Otfried 
Steger, ministrul Industriei electro
tehnice șl electronice din Republica 
Democrată Germană.

La sosire, pa aeroportul Otopeal. 
oaspeții au fost Intimplnati de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de funcționari su
periori din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de MașlnL

A fost de fată Hans Voss. amba
sadorul R. D. Germane la București.

*
Ls Ministerul Industriei Construc

țiilor de Marini au început miercuri 
dupfi-amlază, tentative intre Otfried 
Steger, ministrul Industriei electro
tehnice șl electronice din Repu
blica Democrată Germană, șl loan

Avram, ministrul Industriei con
strucțiilor de mașini din Repu
blica Socialistă România.

Au fost discutate probleme de In
teres __c_2^. ' ____  ,______
colaborării dintre cele două ministere 
tn domeniu] electronicii șl tehnicii 
vidului, al automatizării, al con
strucției echipamentului electric sl 
utilajului electronic.

A fost prezent dr. Mans Voss, 
ambasadorul R. Germane la
București.

Tovarășul Ioan Avram a oferit un 
dineu In cinstea deleaaUel econo
mice a R. D. Germane.

(Acerpres)

0 delegație a Ministerului Transportului din R. P. Bulgaria
a sosit in tara noastră

O delegație a Ministerului Trans
portului din R. P. Bulgaria, conducă 
de ministrul Grigor Stoldcov, a so
sit miercuri seara In Capitală,

Pe peronul Gării de Nord, delega
ția a fost Inttmpinată de Ionel Dla-

conescu, șeful Departamentului căilor 
ferate, de membri ai conducerii Mi
nisterului Transporturilor șl Teleco
municațiilor. Erau prezent! membri 
a! ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerprea)
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a Farmecul ținuturilor elfbatlea : 
&OINA - 1143; 13.43; 19; 18.13; 
20,33. . '• •
a lamps Iul Atadtn — 9—18.53 Tn 
continuare ; Program de filme do
cumentare — 20,15 : TIMPURI
NOL
a Evadare din Planeta mahnuțe- 
tor ! FEROVIAR - 9: 11,13; «4S; 
10: 1843: 50.45. EXCELSIOR — 6.15; 
1143: 13.43: 16: IS.IB; 59,33.
a Cel șapte din Teba — 19; 13; 
14, Frații Marx la curse — 1B; 18, 
Un om pentru eternitate — a : 
CINEMATECA (sala Union).
a Incidentul s VICTORIA_ . .. JL,—..K~z »:■
11.15; 13.K; 18; 18.SI; ‘50.43, FLA
MURA - 9; tl.10; 13.30: 18; «45 
1049.
o Tată de duminică : UNIREA 
19,30; IS; M.13.

ll

M

a Afllo, domnule Chips : GRIVI- 
TA - o; 1X13; «; «43. tomts - . 
B; 15,50? 16«42.
a' Pirosma nl 1 LI RA U IB, W;I «: 
8S,IB., . „ • _• -.j
a ftBcul «C3MM0T I DRUMUL 
SAlilI - 15,53; 17.43; ». GTULEȘTT
— 15,33; 17,45: 33.
a Pădurea pierduta ; FLACAHA
— 13,33; 17,43: 3!>. VTTTORUL — 
1343; «: 5043.
a Oaceola : FERENTARI - 15JU; 
17.43: S3.
a UlUmnl războinic s POPULAR
- îs,w: ia: 50.13.
a Olesla « PACEA ■

• a Miri! anului 
13,33: 16: 50,15,
18; M.
o Tata eu de-a
1343; 18: 50.16.
a Love Story : PROGRESUL —
1343; i»; 20,13
a Locotenentul BnlJJlt : COSMOS
- 13.30; 18; S3,13.
& Atunci l-am condamnat pe top 

moarte t MOȘILOR — 13.33;
17,43: #3.

Steaua Sudului : ARTA — 13.M; 
2043. ,

Aventuri tn Ontario t LARO-
1343; 17.39; 19.M

— 18; 18; M. 
H 5 CRTNGAȘt 

MUNCA —

sila s RAHOVA —

privește afișul curent al 
Teatrului Național din București nu 
poate eă nu fie sesizat de seriozita
tea repertoriului șl orcul larg de cu
prindere : Alecsandrl. Caraglale. 
Deiavrancea. Victor Ion Pooa. Mj- 
hall Sebastian. Iar dintre autorii ro- 
mfinl moderni. Paul Arigb'el. Aurel 
Baranga. Eugen Barbu. Paul Eve- 
rac. Horla Lovlnescu, Vlrgil Stos- 
nescu : așadar, dramaturgi ce sa 
Integrează Ideii de cultură teatrală 
nationals, vecbe și nouă, pe care a- 
ceastă Instituție @ chemată nu nu
mai s-o slujească, precum ades se 
spune, cl șl s-o acrediteze înlr-o 
formulă exemplară. Spectacolele ra 
piese originale sînt de valori prea 
felurite, premierele din această stagiu- . 
n’e n-au Impus ptnă acum un nume 
șau un titlu nou. dar cum se mal 
făgăduiesc trei lucrări ; Inedite, fu- 
decata definitivă va putea" fi tăcută 
la Încheierea anului teatral

• Repertoriul străin propus In pro
gramul curent poartă semnături 
prestigioase, tn aceeași serie amplă 
care începe cu ShaStesneare șl se în
cheie cu Edward Albee. Intre ei a- 
filndu-se Bernard Shaw. Anouilh, 
Cocleau. Leon Krucz.kov.sk!. Evident 
e o geografie șl o Istorie ce se mai 
pot împlini, mal alea In ce privește 
literatura actuală declarat politică, 
sau cea a altor continente, dar e 
limpede propensiunea Teatrului Na
țional spre valori literare stabile și 
spre modernitate veritabilă. Intr-o o- 
rfndulre chibzuită a scrierilor, ce a 
radiat fleacurile, racord!nd și acest 
circuit repertorial la schimbul real 
de’,valori cu alte culturi

O demonstrează șl alegerea ulti
mei piese alrălne. „Dulcea pasăre a 
tinereții" de Tcnnesse Williams, una 
din lucrările clare g! puternice ale 
scriitorului american. Cuplul piesei, 
(datată 1050) — o temele mal In 
vîrstă, o actriță de film, aflată la ze
nit. și tlnărul el Intretlnut. o con
știință clndva pură, acum pervertim. 
Utcerclnd cu disperare «ă se regă
sească — a prilejuit odinioară si 
aiurea, după cum prilejuiește s! a- 
cum, la noi, considerații Interesante 
privind nevrozele sl lirismul înăbu
șit al eroilor caracteristici acestei 
dramaturg!!. patologia comporta
mentului șl minis curată, mlloma- 
nllle. Inhibițiile, candorlle culpabile 
șl ticăloșiile Inconștiente Critica a- 
merlcană nu a privit cu prea multă 
simpatie drams. Eric Bentley, de nll- 
dft, arflttndu-se excedat de ponderea 
elementelor morbide : tn Europa unii 
critici i-au acuzat autorului un anu-

schematism. reluarea obsesivă 
a tipului de „băiat care plfnge” șl 
na! ales Incapacitatea pcr&onnțelor de 
a Ieși din Impasul moral, sl fizic, cri
za lor dramatică Bind mal totdeauna 
Ireversibilă.

E. totuși, ciudat cit de puțină a- 
tențla se acordă explicației esenția
le oe car? se Străduiește s-o dea scri
itorul acestor oxlatcnte ce se surpă 
precoce șl se tnchele brutal, fiind 
strivite intr-un mecanism social si 
moral Imbicsdt de Inechități, prelu- 
decățl șl ipocrizie, eare-1 fac mni 
eordld șl mal morbid docil cazurile

cinematografice — atmosfera e de o 
mare și crlnconă tristețe pentru s- 
șecul unor destine care evoluaseră 
clndva normal, dar cărora un mediu 
ostil le barează calea cu ură a! vio
lență. în spectacolul actual al Na- 
țtonalulul. tristețea. sura șl violenta 
sînt componentele unei stări pe care 
Chance are totuși puterea — ulti
mă. singulară d Ineficace — de a 
o respinge.

Rugat sfl-șl la un autolntervlu. la 
televiziune. Teniicsse Williams a a- 
flrmat că In tensiunea, ranchiuna ri 
violenta cresdnde fără Încetare în so

țlel). lată că l-am văzut Jln nou. în 
roluri Însemnata., unele capitale, n-a 
Ion Flnteștcanu, AL Glugaru. Mar
cel Anghelescu. pa Eugenia Po
po vid șl Costache Anlonlu. pe Tanti 
Cocea. Geo Barton. Cella Dlmo. Vom 
revedea-o, sper neclintit, șl pe cea 
mai mare tragediană a tării. Aura 
Buzescu. Radu Bellgan șl-a asumat 
sarcina extrem c 
terpreta. în „Cui !■ 
ginla Woolf”.
l-a cerut schimbarea registrului său 
obișnuit de foc. A izbutit ne deplin, 
conferind o gravitato adlncă sl

Individuale înfățișate. Șl ml ne pare 
că primordiala calitate a spectacolu
lui realizat la National — justifi- 
clrtd Intr-un fel și opțiunea, confor
mă cu un program — e tocmai sensi
bilizarea acelor elemente nle tex
tului care compun veritabila dramă, 
drama ratării. însingurate, ostraci
zate. hăituite pentru erori Imagi
nare ori veridice (dar a căror rej- 
ponsab'litate n-o poartă Integral), tl- 
nănil Chance e. la Să de ani. un ra
tat. actrița Alexandra del Lago e, 
înainta dă crepusculul firesc el ca
rierei. o ratată degenerind și bio
logic. iar Celesta, fata puternicului 
Finley, ce ' - - • ------.
Chance, a 
posibilitate 
„Menajeria _ .
fem". „Un tramvai numit dorință". 
„Vară și fum", lucrări reprezentate 
la noi. aau în ..Noaptea Iguanel’ ori 
„Pisica pe acoperișul fierbinte" — 
pe care le-am văzut tn transpuneri

l-a fost refuzată lui 
ratat la riadul el orice 
de Împlinire. Ca sl In 
de sticlă" „Orfeu tn In-

cietatea In care trăiește, se simte el 
însuși apăsat covlr^Itor de duritate, 
uscăciune sufletească! șl încordare. ' 
ele rellectlndu-se inevitabil și tn o- 
psra ga. „Mesajul meu — a adăuga: 
scriitorul — e nevoia sfâșietoare a 
unul gigantic efort universal Îndrep
tat spre o mai bună cunoaștere a 
noastră înșine sl spre o mal bună 
cunoaștere și înțelegere a semeni
lor noștri".

Cine a văzut spectacolele de pe 
actualul afiș al Naționalului n-a pu
tut să nd observe că aproape toaiă 

ce înseamnă 
pentru o echipă atlt de mim«- 

'"‘--ă multp ri patetice 
ac-

ceeatrupa joacă — 
mull' pentru o 
roasă. După multe; ri oati 
Întrebări : ..de ce nu toacă crești 
lori ?” (adică marii artiști care, far 
gloria șl constituie podoaba Lnstltu-

o tensiune morală exceptionn- 
!ă roiului unul profesor și soț e- 
șuat. fiind stilpul de susținere al în
tregului (spectacol Iar In „Jocul de-a 
vacanta* (reprezentație parțial reu
șită) e col ce a privit, cu lucidi
tate si suplețe Intelectuală, dintr-un 
unchi nou, rolul principal al acestei 
comedii lirice iacă Insuficient ex
plorată în tectonica el psihologică.

Alături dc EnafU actori, mai mult 
sau ma! puțin încărcai! de ont. dar 
de lauri tn orice caz. apar mereu 
nume noi, I.?l reiau Itinerarul nor
mal In lumen scenei, artiști de virală 
mijlocie oarecum uitați sl se conso
lidează talente de prim rang caro 
„eu crescut" is National. Așadar, e- 
chipa începe să ®e configureze, cu 
aspirația certă spTa complet, tntr-o 
distribuire mereu mal judlrfoașă a 
personalităților creatoare. Cum sem
năturile regizorale de pe afișe sînt : 
Sică Alexandrencu. Alexandru Finii. 
Monl Ghelerier. Radu Penclulescu. 
Horea Popescu, Dan Nasta, Sorana

Coroamă, Sanda Mânu ri se așteap
tă pe curînd cele ale iui Livlu Ciu
lei. Lucian Pinlllle. D. Esrig. Înțe
legem că Teatrul Național dorește 
să încredințeze realizarea programu
lui său celor mal reputat! artiști al 
direcției de scenă, .tn cea mal am
plă claviatură de stiluri si metode 
dar sub semnul unei Idei de artă 
teatrală contemporană, de teatalltata 
românească reprezentativă.

Din acest piinct de vedere ne-a 
bucurat mult că Mihal Berechet, 
care s-a format ea profesionist al,re
giei In Național șl a dat In ultima 
vreme dtova examene relevante l-a 
Încredințat un rol al dramaturgiei 
actuale, considerabilului setbr care 
e George Calboreanu. Slnt pes
te douăzeci de ani de clnd In
terpretul a strălucit tot pe ©ce- ______-------------- ,
na Naționalului. In drama iul Alături de el. împreună cu 
Arthur Miller. ..Toți”'fill mei* t,“a- r--
cum clțlva ani a realizat la radio 
un extraordinar Galileo Galilei !n- 
lr-o adaptare a marii piese a Iu! 
B-echt dovedind — cu! I ®e uărsui 
că n-are suficiente date in această 
privință — capacitatea sa da Irans- 
punore In Indiferent care rol mo
dern. în „Dulcea pasăre a tinereții", 
personajul pe care-1 interpretează. 
Boss Finley, una din acele figuri si
nistre de satrapi al statelor sudice, 
pentru care nu există nlc! un fel do 
decalog, este structurat astfel fneti 
să lumineze exact motivația socială 
a dramei. Nuanțarea atit de mește
șugită.' eăvirșlta de către actor, a 
biruit schematismul rolului, poten- 
tind realismul situației de viată sl 
dlnd organldtate sălbaticei vln- 
dlcnțli a magnatului tnfrint sl ca 
potentat, șl ca om. și ca tată.

O comunicare excelentă. !n spiri
tul continuități! intre generații, 
creată dg școala Naționalului, se ob
ține Intre forța Interpretării artistu
lui poporului George Calboream:, 
blinda apariție, de învinsă resemna
tă. mătușa Nonnle. atit de exact con- 
luratfi de Tanți Cocea, șl modalită
țile nervoase, complexe. Interesante 
do loc practicate de Carmen Stă- 
nescu șl-Florin Piersic. Fosta stea 
cinematografică, acum o biată flintă 
torturată de anxietăți șl tescuită de 
droguri, căutlnd să mai păstreze. încă 
o clipă, ceva din strălucirea stinsă, 
acest pachet de amintiri defuncte si 
spaime Isterice e Imaginea cutremu
rătoare a ratării timpurii — revera 
Ineluctabil ni goanei fiămlnde după 
succes — •:! artista noastră, folosind 
toate culorile unei vaste paiete dra
matice. a creat, zugrăvlndu-L poate

cel mal buh rol al el din ultimii ani. 
în orice caz cel, mal profund. Pro
blema do creație care 1 se punea lui 
Florin Piersic era aceea de a înfă
țișa un personaj 
tof ce tace, spune 
detracat șl tinftr 
gâscascfi tinerețea, 
unui miraj șl erou 
ridicol șl mizerie.
succes dar Incapabil gft lupte pen
tru a-1 doblndL vinovat lnfrint și 
totuși singurul biruitor adevărat al 
piesei — printr-un sacrificiu sărman, 
dar conștient. Actorului l-au reușit 
toate acMte ipostaze, precum si tre
cerile de la poza de vedetă veștedă 
de provincie, cu mers de felină a- 
cum blazata, la autenticitatea tra
gică a neputinței de a obține ultima 
fărîtnă de iluzie.

------- 1 _j el.
Lazur Vrabie — cu o excelentă mas
că de om lovit <!ar care nu poate 
fl dobori! — Valeria Gaaealov. o ■ 
demimondenă gălăgioasă (poate prea 
gălăgioasă). Damlan Crismaru. fiul 
feesîlalizat al lui Fînley. nînca Tomo- 
roveanu. fiica Iul Flniey (dar cam mo
nocordă) șl altiL roiesc In camera sor- 
dld-lucitoare a hotelului de lux. ’n 
barul și pe scările somptuos provin
ciale ale aceluiași hotel. In încăpe
rile de zahăr, proslegc-pompoase. ale 
Iul. Flniey. în costumele lor prea e- 
legante ori nenorocite. In pijamale 
de mătase neagră șl surtuce albe de 
ceremonie (scenografia, contribuind 
admirabil la atmosferă, e n Elenei Pfi- 
trășranu-Veaids). Iegănlndu-ss In 
ritmuri lascive sau nacul tind trans
portați dnEccul despre dulcea pasă
re a Uneretil care zboarft. fără opri
re. departe, mereu mai departe, oină 
se face nevăzută.

Dacă actele do! și trei ar fi fast 
lot atit de îngrijit lucrate, ca pri
mul (In trei eint chiar mișcări de
zordonate șl aspecte degradate pre
matur ale corn, 
tla nu s-ar fl __  . _ ______
și rolul Scudeer (Al. Demetrind) atlt 
de greșit distribuit, probabil că spec
tacolul ar fi fost o reușită deplină si 
sub raportul expresiei. E3 este insă și 
nșa un succes ș! faptul că soarta 
atlt de tristă a eroilor te urmărește 
multă vreme dună ce al părăsit sala, 
denotă că esențialul a (ost realizat.

Cu această nouă reprezentație. 
Naționalul evocă Încă o dală rapa
citatea sa de Înfăptuire sl liniile de 
tortă ale unul solid program de an- 
aambiu.

Valentin SILVESTRU

contradictoriu în 
s! arată : glgolo 
dorind să-și rc- 

vlctimă reală a 
Iluzoriu topit în 
setos sl el de

ipozlțlel). dacă flaura- 
InfăUșat atit do șters

PROGRAMUL I
9,M Deschiderea emisiunii de di

mineață. Telex.
9.53 Prietenii tul Așchlută — emi

siune pentru preșcolari.
949 Ulm, tinerețe, dana.

19,09 Curs de limba engleză.
1049 Telecincmateca : „FalstaK*.
12.53 Telejurnal.
1349—17,90 Cura de limba germani. 
17,83 Deschiderea emlalunU da 

■ ■ după-amlazâ. Emisiune ta 
llBiba maghiară.

13.23 Confruntări. Cum UI exerci
ta întreprinderile șl centralele 
industriale atrlbuslile lor ta 
domeniul aprovizionării 
desfacerii.

19,M Clntă Nlcolae Nlțescu.
19.13 Publicitate.
«4ă KM! de seri : „Pățaniile lui 

Moș Ispravă".
1849 Telejurnal.
33.CO Reflector. 
1943 Telejurnal.
20.13 Tinerii despre el InslșL
SEE® Pagini de umor : „Ursa!" de 

A. P. Cehov.
91.40 Panoramic ștUnțtflo,
S2.10 „Sl de ore".
33.40 Campionatul mondial de ho

chei — grapa A s G.H.S.3. — 
Cehoslovacia (reprizele a U-a 
șl a in-a). înregistrare de la 
Braga.
PROGRAMUL «

20,90 Concert simfonic al orches'.rel 
RadlolelevIrJunlL Dirijor : Ion 
Bariu. Solist : Dan Iordă- 
cltescu. In program s Dumi
tru Bughld — Dialoguri pen
tru orchestră ; Gustav Mahler 
— „Clnteceie unul drumeț*.

21,90 Desen animat.
21,19 Agenda.
2143 nim serial r „Planeta glgan- 

tllor".
33.10 Muzică ușoară cu Cătălina 

Marinescu șl Dan Gheraslm
53,39 Cărți și it'cL Un proeminent 

eveniment editorial : Docu
mente ale Partidului Comu
nist Român.

teatre
■ I.: ,

re romana : Prlntavara 
premieri — «40.

1 a Rarllotelcvlzlunea româna (stu
dioul din Bir. Nuferilor) : Concert 
islmfonlc. Dirijor : ion Baciu — M. 
a Conservatorul dc muzică „Cl- 
prlan Porumbescu" (sala G. Ene»- 
cu) : Uecitai Instrumental susținut 
de Nlcolae Popa (violoncel). Aurel 
Amlrecscu. (clarinet), Corina Dura 
(vioară) — M.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
(Imanilor — 104?.
a Teatru! Național „L L. Cora- 
tfîalc" (sala Comedia) : Travesti — 
33; (sala Studio) : Dulcea pasăre 
a tinereții — 29.
a Teatrul maghiar de stat din 
St. Gheorghe (ta sala Teatrului de 
Comedie) :, Cine eșU tu 7 — .jș. 
a Teatrul „Lucia Slurdza Du- 
tamlra" (sala din Prt. Schi ta M&- 
gureanu) : Play Strindberg — so; 
(sala din str. Alex. Sahls) : Spec
tacol dc poezie șl muzică — S3, 
a Teatrul Mic ; Pisica sălbatica — 
15,33.
a Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Maghera) : Omul care... — 1S.M.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile tal 
Plum-Plum — 10: («ața din str. 
Academiei) : HAI șl natăril — io. 
a Teatrul evreiesc dc «lat : Doua 
nunți șl un divorț — 19.33.
a Studioul I.A.Ț.C. „T. L. Cara- 
gta'.e" (la Institutul de arhitectu
ră) : Woyzeck — 59.
a Teatrul saUrtc-muzIcal „C. Tâ- 
paxc“ (sala Savoy) i Blmblrieă — 
15.M; (sala din Calea victoriei nr. 
1’41 : Groapa — «J®, 
a Teatrul de revistă șl comedie 
..Ion VasPescu" : Ctatecele fanto
șei - «.59.
» Ansamblul artistic ..Ransodla 
-■>—«-J- țj Izvoare de frumu
șele - 13 ta.
n Circul București : Planetele rid 
sub cunoia — is.ja

Krucz.kov.sk
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Ln InyJtaHa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, delega
ția Partidului Socialist Belgian, 
condusă de tovarășii Edmond Lebur- 
ton șl Jos Von Eynde. președinți al 

■partidului, miniștri de stat, a făcut 
o vizita In Republica Socialistă 
România In perioada 12—19 a ori
ile a.c.

Din delegație nu făcut parte tova
rășii J. Ramaefcers și A. Derore. 
membri al Biroului Național al 
P.S.B., senatori. A. SwccrL membra 
al Biroului Național al P.S.B.. si 
Robert Urbaln. deputat

Membrii delegației au vizitat în
treprinderi șl Lnstltulli de Interes 
economic șl social-cultural din mu
nicipiul București, din județele Ti
miș. Mehedinți șl Dolj, s-au intflnit 
cu reprezentanți al organelor locale 
de partid și de stat, cu oamei! a! 
muncii Pretutindeni, oaspeții beî- 
Kienl s-au bucurat do o primire cor
dială. expresie a legăturilor de prie
tenie si coroborare Intre popoarele 
celor două țări. T

Delegația Partidului Socialist Bel
gian a avut convorbiri cu o delega
ta5" a Partidului Comunist Ro- 

condusă de tovar/lsu! Nicolae 
Ceaușescu. secretar general nl Parti
dului Comunist Român. Din delegn- 
țla P.C.R. au făcut narie tovarășii 
Manea Măneseu. membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al .P.C.R.. Paul 
Nlculescu-Mizll, membru ol Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent ăl C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Voltec. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. el P.C.R.. Mlhnl Gere. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar ai C.C. al P.C.R.. 
Ghlzela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Vaslllu. odtanct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ambele delegații și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția favora
bilă a raporturilor nrietcnesU din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidui Socialist Belgian și au ho- 
tărit să te extindă si să ie diversi
fice !n viitor. în acest sens, ee vor 
intensifica schimbul de delegații In 
diferite domenii de activitate con
tactele șl consultările, la diferite 
niveluri. Intre P.C.R. șl P.S.B.

Reprezentanții PC.R. ș! P.S.B 
subliniat Importanta deosebită

care o ane. In activitatea consacrată 
cauze! pârii ș! progresului social, 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
Intre partidele muncitorești, os 
deasupra deosebirilor ele ordin Ideo
logie existente Intre ele.

Cele două partide au relevat cu 
satisfacție progresul relațiilor din
tre România și Belgia. Ele au ex
primat boiărfrea de a acționa pen
tru dezvoltarea colaborării romftno- 
belgiene In domenlllo economie. 
tehnlco-șHlnțlflc, cultural, pe toate 
planurile, fiind convinse că aceasta 
Slujește Intereselor popoarelor ce
lor două țâri, cauzei Înțelegerii șl 
cooperării în întreaga lume.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Socialist Belgian au apreciat 
unanim însemnătatea deosebită »a 
care o prezinta pentru aslgurar sa 
păcii în Europa. In întreaga lume, 
făurirea unui sistem trainic ri efica
ce de securitate po continentul nos
tru. care să conducă la crearea unui 
climat de destindere înlre toata 
«latele europene, ia, renunțarea la 
forță șl amenințarea cu forța, la 
Intensificarea raporturilor de cola
borare. pa planuri multilaterale. In
tre aceste țări. în acest sens. P.C.R. 
gl P.S.B. ee pronunță pentru pregă
tirea conferinței consacrate secu
rității și cooperării europene. Incit 
ea sfi poată avea loc In cel mai 
scurt timp. Ele au subliniat impor
tanța ratificării grabnice a tratate
lor soviete—veet-german si polono— 
vest-german.

Părțile s-au pronunțat pentru mo
bilizarea ceior mal largi forte so
ciale șl politice Interesate In înfăp
tuirea securității pe continent

Subliniind că. în actualele condiții 
Internaționale, un rol Important 11 
deține dezvoltarea unor relații nor
male Intre toate țările, Kră deose
bire de orinduire socială. In spiritul 
coexistenței pașnice, cele două parti
de consideră că pentru aceasta este 
Imperios necesar ca la baza rela
țiilor Litre state ®ă se așeze princi
piile depline! egalități in drepturi, 
respe-etărtl Independenței șl suvera
nității naționale, neamestecului In 
treburile interne șl avantajului reci
proc, asigurării dreptului fiecărui po
por da a-șl hotar! el însuși destinele. 
P.C.R. și P.S.B. au subliniat, totoda
tă, importanța na care o are partlcl-

pnrea activă a tuturor țarilor, fie ele 
mid. mijind! sau mari. In soluționa
rea p-obiemelor majore sie contem- 
poraneltațli. In Interesul tuturor na
țiunilor, al cauzei păcii și progresu
lui.

Ambele partide slnt de părere că 
realizarea unei ~ 
luarea do i_____ ___
pentru renunțarea la 
ță și amenințarea cu 
lichidarea sechelelor războiului rece 
caro au dus la divizarea lumii in 
blocuri militare opuse. încetarea 
cunsel Înarmărilor și adoptarea altor 
măsuri practice In domeniul dezar
mării. tn primul rlnd al celei nu
cleare.

Cu acest prilej s-a apreciat că o 
Influență decisivă pentru Însănătoși
rea situației Internaționale ar putea 
avea stingerea focarelor de război și 
de Incordnre In diferite regiuni alo 
globului. In legătură cu aceasta, cele 
două delegații sprijină dreptul Ina
lienabil aj popoarelor vietnamez, lao
țian șl cambodgian de a decide liber 
asupra propriului lor destin, fără nld 
un amestec din afară.

P.C.R. și P.S.B. tși reafirmă simpa
tia șl sprijinul față de lupta popoa
relor de pe continentul african, din 
alte regiuni ale lumii, pentru lichi
darea dominației coloniale, apărarea 
șl consolidarea independenței națlo- 
naJe. sprijinul față de eforturile a- 
cesrtor țări pentru dezvoltarea econo
mică șl sodalâ,'pentru lichidarea de
calajului care le desparte de țările a- 
vansate,

. Cele două delegații se pronunță 
pentru soluționarea situației din 
Orientul Apropiat. în conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1987. pe care au votat-o 
atlt România cit șl Belgia. ■

Vizita delegației Partidului Socia
list Belgian in , Republica Socialista 
■România. Intllnirile ș! convorbirile c® 
nu avut loc cu acest prilej, care s-au 
desfășurat in spiritul' prieteniei șl 
colaborării reciproc acceptabile, au 
contribuit la aprofundarea cunoaște
rii șl Înțelegerii reciproce, la găsirea 
de no! căi pentru extinderea, in con
tinuare. a raporturilor bilaterale. In 
interesul celor două Uri și popoare, 
al mișcării muncitorești internațio
nale, al cauzei păcii și Înțelegeri! In
tre popoare.

{firilor, fie eîe

unei păci trainice Implică 
măsuri practice, eficiente, 

politica de for- 
foioslroa forjei.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialista România 
Cu profund regret am aflat despre moartea Iubitului dumneavoastră 

pftrlnte, tovarășul Andruța Ceaușescu.
în legătură cu această grea pierdere vă adresez, în numele soției mele 

șl al meu personal, expresia sincerei compasiuni.

t Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Primiți vă rog expresia sentimentelor mele de profundă compasiune 
In legătură cu Încetarea din viață a tatălui dumneavoastră, Andruța 
Ceausescu.

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Adine mișcat de știrea încetării din viață a domnului Andruța 
Ceaușescu, părintele Iubit al Excelenței Voastre, țin să vă exprim dum
neavoastră și membrilor familiei dumneavoastră expresia profunde! mele 
simpatii șl condoleanțele cele mal sincere.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

IOSIP BROZ TITO

?

BUCUREȘTI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste România

Cu prilejul încetării din viață a Ilustrului dumneavoastră părinte, vă 
rog-să acceptați, în numele meu șl al soției mele, sincerele noastre con
doleanțe.

SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Președintele Republicii Chile

DIN PARTEA
PREȘEDINTELUI DR. KENNETH KAUNDA
Președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth Kaunda, a transmis, prin 

ambasadorul zntnblnn la București, Paul Lusaka, sincere condoleanțe to
varășului Nicolae Ceaușescu, președintele Coasllluiui de Stat al Repu
blicii Socialiste România, în legătură cu decesul tatălui său, Andruța 
Ceaușcscu.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polone»

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii SociaUste România

g

ii
Ș

Stimate domnule președinte, »
SInt profund întristat de vestea decesului, la 15 aprilie a.c., a tatălui i 

dumneavoastră, domnul Andruța Ceaușescu. Doamna Nlxon șl cu mine 
dorim să vă transmitem dumneavoastră șl tuturor membrilor familiei 
cea mai profundă simpatie a noastră, în aceste clipe de tristețe.

Vă rugăm să primiți condoleanțeic noastre sincere.

Al dumneavoastră,

RICHARD NIXON

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Sfat al Republicii Socialiste România

Domnule președinte șl scumpe mare prietene, nm aflat cu profundă 
mîhnlre știrea Încetării din viață la București, la 13 aprilie 1072, n tatălui 
dumneavoastră.

In aceste triste împrejurări, în numele guvernului meu, In numele 
poporului ccntrnfrican, în numele doamnei Boka&sa șl al meu personal, 
vă adresez cele mal sincere condoleanțe ale noastre șl expresia celei mal 
înalte consideration!.
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Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

General do armată 
JEAN BEDEL BOKASSA

Președintele Republicii Africa-Cenlralâ

DIN PARTEA GUVERNULUI
Șl PREȘEDINTELUI REPUBLICII ITALIENE

Din însărcinarea guvernului său și în numele președintelui Repu
blicii Italiene, ambasadorul Italiei ta București, Nlccolo Moscato, n trans
mis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, sentimentele de profundă mlhnire pentru greaua du
rere care l-a afectat recent

Intîlnire 8a C.C. al P.C. R vremea

DIN PARTEA GUVERNULUI MARII BRITANII

Excelență,
îndurerat de trista știre a decesului Iubitului dumneavoastră părinte, 

acceptați, vă rog, sincera mea compasiune și condoleanțele mele.

ZULFIKAR ALI BHUTTO

I

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. a avut oîn- 
tllnlro cu delegația Uniunii Comu? 
nlștilor din Iugoslavia, condusă de to- 
,ț_' - ------ - — —■—
Prezidiului U.C.I.. i 
^edlnțlej" ILS.F.I.'. tare la

Tntilnirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Secretarul de stat peptru afacerile externe și ale Commonwealthuluî 
a rugat pe însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii la București, R. M. 
Russell, să transmită președintelui Consiliului de Stat ai Republici! So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, cea mal profundă compasiune din 
partea Guvernului Maiestății Sale, cu ocazia pierderi! pe care președin
tele Consiliului de Stat și familia sa au suferlt-o prin regretabila Înce
tare din viață a tatălui său.

Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

varășul Mltla Riblcici. membru al 
L’.C.I.. membru ăl Pre-

' " ~ ™- are la " invitația
C.C. al P.C.R. tocero- vizita ne urie-
tenie in tara noastră.

La discuția care n avut loc cu a- 
cest prilej au participat tovarășii Ște
fan Voicu. membru al C.C. al P.CțR., 
redactor șef al revistei „Lunta de cla- 
6ă“. Petre Constantin, membru a! Co
misiei Centrale de Revizie adjunct ai 
șefului Secției Propagandă a C.C. al 
P.QR... Ștefan Mocuta. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. nrim locții
tor al rectorului Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" pentru pregătirea cadre
lor de conducere a activității, de 
partid, eoctal-politice. economice si 
administrației de stat

A fost prezent ambasadorul RJ5.F. 
Iugoslavia la București. Ifio Nlegovnn.

Elelegaila Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a avut, de asemenea, In- 
Ulnlri cu tovarășul Mtron Constantl- 
noscu. membru 'supleant al Comitetu
lui Executiv al’CsG.- ai- P.C.R.. ■pra- 
&adlntele Academiei do șlîlnto so
ciale si politico. cu‘ tovarășul Mir
cea Malița. membru subleant al C.C. 
al P.C.R,. ministru] educației ri invă- 
țămintulu!. sl a făcut o vizita 
Academia „Ștefan Gheorghiu6.

★
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 

București, teo Njefiovârt. a oferit 
dejun cu prilejui vizitei

Ia

la 
un 

____ ___ _ _____ _____ delegației 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Milla Riblcici. 
in care au participat tovarășii Paul 
Nlculescu-MIzli. Cornel Burtică. Mi
ron Constantinescu. Teodor Marines
cu. membru al CC. al P.C.R.. șeful 
Secției Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Voicu. Ștefan Mocuta. 
Dlmllrie Ancuta. «ecretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.

PLECAREA IN R. P. BULGARIA A UNEI DELEGAȚII 
A FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Miercuri seara ■ piecat ia Sofia 
o delegație a Frontului Unității So
cialiste din Republica Sorin listă 
România, condusă de Tamora Dublin, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, ears 
va participa la cel de-al VII-iea Con- 
Eal Frontului Patriei din Repu- 

Populară
i '

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
delegația a fost condusă de Mlhai' 
Drâgănescu. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, precum șl de ambasado
rul R. P. Bulgarin la București, Spas 
Gospodov, șl membri al ambasadei.

(Agerpres)Bulgaria.

n ■ ■ f -• ■ a 1 iRl B <w40-a aniversări a creării

Colonelul Son Ghiăn Zun. atașatul 
militar, aero si naval a! Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, a organizat miercuri o con
ferință de presă cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a creării Armatei Re
voluționare Populare Coreene, condu
să de tovarășul Kira Ir Sen.

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei centrale, al publicațiilor militare, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.- ofițeri superiori 
din Ministerul Forțelor Armate.

Au participat atașați militari, pre
cum și corespondenți al presei 
străine.

l.

Cu prilejul celei de 3 40-b aniver
sări a creării Armatei Revoluționare 
Populare Coreene, miercuri seara, la 
Casa Centrală a Armatei, a avut loco 
adunare la caro au participat gene-

Ieri tn țară : Vremea s-a rărit. Cerul 
a fost schimbător. cu< înseninări per
sistente in sudul șl sud-estul țării. în 

slivanfol Jumătatea de nord a Mol
dovei. Tn zona de munte, local, s-a 
produs ceața. Temperatura acrului Ia 
ora 14 osdta Intre o grade la Suceava 

ds grade la Galați, Tuicea, Jurl-
vea S3 București. I.a București : Vre

mea a fost tn general frumoasă, cu 
cerul Echimbălor. Vlnlul a suflat slab, 
pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de SI, 
tl șl 33 aprilie. In țară : Vreme lnsta- 
bltă șl răcoroasă la început apoi tn 
Încălzire. Cerul va fl ecîifmtiâtor. Vor 
cădea ploi Izolate, sub formă de aver
se. mal ales Tn prima parte a Interva
lului. vint potrivit. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse Intro S—13 grade, 
iar maximele Intre IS—M , grade. La 
București : Vreme tn curs de Încălzire. 
Cer variabTL Ploaie de scurtă durată. 
Vjm potrivit

1a

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii SpefaMste Romănla. tova- 
risili Nicolae Ceaușescu. a primit te
legrame de condoleanțe din partea u- 
nofc eeflrdo misiuni ^Ipjomajlcș acre-:, 
dilați la .București. în legatară cu 
Pierderea grea suferită prin încetarea 
din viață a tatălui «fiu. Andruța 
Ceaușescu.

Au trlmlg telegrame : ambasadorul 
Greciei — Jean Ch. Camblolta. am
basadorul Lsraeiulul — Raphael 
Benshalom. ambasadorul Danemarcei 
— Torben Biisck-Nlelsen. ambasado-

*
Oameni! muncii din țara noastră 

Împărtășesc marea durere pa care o 
rcxlmte secretarul general a! Parti
dului Comunist RomAn. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Con
sulului de Stat, prin încetarea din 
viață a tatălui Bău, Andruțâ 
Ceaușescu.

nil Olandei — P. V. Putman-Cramer, 
ambasadorul Turcie! — Nazi! Cuhruk. 
ambasadorul Zambiel — Pa ui Lusaka, 
ambasadorul Republicii Chilo — Ro
mero Julio, ambasadorul AustraMel —. 
ÎL fi. Robertson, ambăsadorul’ Indo
neziei — D." M. Mursalln. însărcina
tul cu afaceri ad-interlm al R. D. 
Vlataam — Nguyen Van Ham. Însăr
cinatul cu afaceri ad-ihterim al Re
publicii Peru — Victor Ponce,. Însăr
cinatul cu afaceri ad-lnterim al Elve
ției — Guy Ducrey.

' *
Numeroși cetățeni — muncitori, ță

rani. Baranți, conducători de Institu
ții șl Întreprinderi, profesori univer
sitari, ofițeri, juriști, zlariș’.l și alțJ 
oameni ai muncii — au trimis Ln a- 
ceste rile telegrame de condoleanțe 
conducătorului iubit al poporului 
Banru, tovarășul Nlcotae Ceâușescu.

Am aflat cu profundă mîhnlre știrea Încetării din viață a iubitului 
tată al Excelenței Voastre, domnul Andruta Ceaușescu. Mă grăbesc să 
exprim Excelențe! Voastre profunda mea compasiune șl cele mal sin
cere condoleanțe.

EISAKU SATO■ ■' .'u .< fer - . .■
Primul ministru al Japoniei

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mă grăbesc să vă exprim condoleanțcle mele cele mal sincere 

ocazia decesului tatălui dumneavoastră.

Prinful BERNHARD 
al Olandei

!.
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Cu prilejul Zilei Independentei 
Israelului. Raphael Banshalom.' amba
sadorul acestei țări In Bucârestl, a o- 
fcrlt miercuri după-amlază o recepție 
In saloanele ambasadei.

Au participat : Athanase Joja, 
membru al Consiliului de Stat. Petru 
Burlacii, adjunct al ministrului afa
cerilor-externe. Ion Stolan. adjuncta! 

' ministrului comerțului exterior, și 
alte persoane oBclaJe.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București șl 
membri al corpului diplomatic.

'*

prilej, ambasadorul 
București. Ranhael 

rostii o cuvin tare la

Cu același
Israelului la
Benshalom. a __ _ _ __ ..._
posturile noastre de televiziune.

(Agerprea)

FOTBAL Cîștigînd ieri la Pitești,

Christian Barnard

rail, ofițeri, molșlrl militar! șl subofi
țeri din garnizoana București.

Au fost prezent! ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Coreene 
In România, Knng Iăng Săp. șl mem
bri al'ambaaadel.

Adunarea a fost deschisă de gene
ralul colonel Ion Gheorghe. prim ad
junct al ministrului forțelor armate i 
și șef al Marelui Stat Major, care a 
relevat sentimentele do profundă 
prietenie pe cnre rollltaril români le 
nutresc față de militarii Armatei 
Populare Coreene, moștenitoare a 
glorioaselor tradiții de luptă ale p<>- 
poruiul coreean. Despre Însemnăta
tea evenimentului a vorbit atașatul 
militar aero ș! naval al RP.D. Co
reene la București, colonel Son Ghlăn 
Zun.;

Parlldpanțil au vizionat apoi un 
film artistic.

(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE A R. D. GERMANE
Miercuri, delegația militară a 

R. D. Germane, condusă de genera
lul de armată Heinz Hoffmann, mi
nistrul apărării naționale, Împreună 
cu generalul-coJoncl Vaslle Ionel, 
adjunct al ministrului tortelor arma
ta. a făcut o vizită în munidniul si 
județul Brașov.

La urina de autocamioane, oaspe
ți! au fost salului! de Victor Neeo- 
escu. vicepreședinte ol Comitetului 
Executiv al Consiliului popular ju
dețean. Gheorshe Contu. secretar el 
Comitatului municipal Brasov al 
P.C.R., do reprezentant! al oreanc-

lor locale de stat șl al conducerii În
treprinderii Membrii delegației au 
luat cunoștință de realizările al 
preocupările do viitor ale colectivu
lui urinei.

Oaspeții au făcut, de asemenea, o 
vizită la întreprinderea agricolă da 
stat Preimer,'

în cursul aceleiași zile, delegația 
milltarâ a R.D. Germane a fost 
oaspete al unei Întreprinderi din 
orașul Bacău, unde a fost salutată de 
Aurel llie Cailmandric, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consiliului 
popular județean. (Agerpres)

Vizita chirurgului
r > }■' r I'’’’ I ' ‘ L ■' " /■-..* - f ‘ r”1 I.'

Miercuri, In ultima ri a vizite! sale 
In țara noastră, prof. dr. Christian 
Barnard, șeful catedrei de cercetări 
șl chirurgi» cardiacă de la Universi
tatea din Cape Town, a tăcut o vi
zită la Spitalul clinic Panduri din 
Capitală. Apoi, ia Institutul Medlco- 
Farmaceulle-Bubureșll. renumitul 
chirurg de la Spitalul Groota Schuur 
a făcut o expunere, In fața a nu
meroase cadre medicale ș! șludențl, 
cu privire la probleme actuale ale 
chirurgiei cardiace.

La amiază, prof. dr. C. Bernard, 
Împreună cu soția, a fost oaspete la 
Palatul pionierilor din Capitală, unde. 
In cadrul unei emoționante manifes
tări, l-a fost tnmlnnta Diploma de 
onoare a Conciliului național a! Or
ganizației Pionierilor din România, 
precum șl titlurile de „Pionier frun
taș" și de „Cutezător".

Tn cursul după-am'ezll. prof. dr. 
Christian Barnard a avut o intilni- 
re cu reprezentanți ai prese! cen
trale. al Agerpres ®1 a! unor publi
cații do specialitate.

„Am avut posibilitatea în cursul 
.vizitei făcute la București d Tg. 
Mureș să cunosc activitatea gl 
preocupările din mal multe Institu
ții spitalicești, unde lucrează un nu
măr maro do piedici, cu Inai'ă ca
lificare profesională, capabili eă 
realizeze o terapie modernă in mul
ta domenii — a declarat prof, dr 
Christian Barnard. Consider c8 In

_________________

România s-au realizat lucruri deo
sebite In domeniul combaterii boli
lor cardio-vascuiare. tar In epțtaiete 
vizitate am văzul, o dotare cores
punzătoare".

Rcferindu-se In tinerelul din 
România, el a subliniat că este deo
sebit de Impresionat de entuziasmul 
■Au îndreptat spre scopuri nobile, 
fapt Încurajator pentru viitorul unei 
țari. „Educația făcută tineretului 
dumneavoastră constitute o expe
riență ce merită să fie împărtășită 
li altor țări". •

*
Fiind Întrebat dacă a fost dlfiel eâ 

adopte holărîrea da a efectua primul 
transplant cardiac din lume. proî.'dr. 
Barnard a declarat : Aceasta a fost 
singura formă de tratament caro 
putea fl aplicată în cazul respectiv, 
Iar faptul că unU pacient! au fost 
operați cu succes confirmă că viito
rul acestei metoda este asigurat 
Trebuie desigur pusă la punct tera
pia de rejecție și afund transplantul 
va conferi padențllor o inimă com
plet irormaJă".

în încheiere, oaspetele șl-o expri
mat regretul că timpul nu l-a permis 
să consulte pe toii cel ce l-au soli
citat „Slnt convins Insă că padentU 
din Romania se pot adresa cu încre
dere medicilor care 11 îngrijesc șl al 
căror diagnostic constituie o garan
ție că vor urma un tratament dl se 
poate de indicat".

V. PRONOEXPRES
j

REZULTATE TEHNICE
e F. C. ARGEȘ— U.T.A. 2-—1 (1—0). Au marcat: Olteanu (tnln. 14), 

Roșu (mln. 67). respectiv — Broșovskl (mln. 6D).
o RAPID—UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—0 (1—0). A marcat : 

Marin Stelian (mln. 5 șl 63).
• UNIVERSITATEA CLUJ-DINAMO 2—1 (2—0). Au marcat: Mu- 

rețan (mln. 5) și Anca (mln. 38). respectiv — Flortan Dumitrescu 
(mln. 61).

• A.S.A. TG. MUREȘ—STEAUA 1-0 (1—0). A marcat : FazekM
(mln. 9). Tn minutul 46. Mureșan a ratat un penalii.

• POLITEHNICA IAȘI—C.F.R. CLUJ 2—1 (0—2). Au marcat : Sorin 
Brelan (mln. 8). Petrescu (mln. 21 șl R8). Oct. Ionescu (mln. 64). respec
tiv — Incze (m!n. 70). Dănllă (mln. 73).

• S. p. BACAU-JIUL 1—0 (0—0). A marcat : Calarglu (mln. 70).
o STEAGUL ROȘU BRAȘOV—CRIȘUL 1—0 (0—0). A marcat : Ger- 

sely (mln. 74).
• FARUL CONSTANȚA—PETROLUL 1—1 (1-0). Au marcat:

Cringoșu — autogol (mln. 18)'§1 Stoica — autogol (mln 54).

PITEȘTI (prin telefon). — Derbiul golul al doilea. în minutul 68. Roșu
etapei a avut' loc la Pitești. ’ Intre executa toarte puternic o lovitură
U.T.A.. lidera clasamenluiul. și de ta 16 m : Vidac nu poate refl n-s.
F.C. Argeș, secondanta sa. în trîbu- mingea’ trecindu-i printre mfinl. Că

tre sflrșlt este rlndul oaspeților să 
preseze și să marcheze golul de t>- 
noare prin Broșovski In minutul S3 

..Jocul — ne-a spus arbitrul Otto 
Anderco — a fost bun. In vltezfi. plă
cut Nu am nimic de reproșat jucă
torilor. Did Id ce privește dl sol- 
plina”.

Cu victoria de acum, F.C. Argeș 
(Ieri cu Dobrin.„ In tribună, simplu 
apeclator) ș-a apropiat la numai un 
punci dn U.T.A.. redeschlzlnd lup'a 
pentru titlu. luptă ce părea pină 
foarte recent încheiata In favoarea 
fotbaliștilor arădeni

Numerele extrase la concursul nr. 
18 din 19 aprilie 1972. Fond general 
de premii : 27D3 4S9 Ie! din care
1803 44S lei report.

Extragerea I : 27 U 36 30 9 45.

Fond de premii : 1 880 3S-3 le! din
care 1 105183 lei report carets. 1. ■

Extragerea a II-a : ÎS U 33 5 10.
Fond de premii: 033 042- Iei din 
care 3SB 283 lei report caiet!. A.

ne, peste 25 OM de spectatori, cifră 
record pentru stadionul din Trlvnle.

Jocul Începe cu rețineri de ambala 
părți, pasele țesindu-se mal mult la 
mijlocul terenului, fapt ce convine 
oaspeților care, prin . purtătorii lor 
de cuvînt. pronosticaseră că au verut 
la Pitești pentru a obține un scor 
egal. Se pierd cu ușurință mingile, 
portarii nu au ce prinde. Intr-un 
minut, piteștcnli. prin Prepurgel și 
Roșu, ratează două ocazb de ta 
dțlva metri. El obțin șl primul cor
ner. noftaalizat. și toi prin Roșu rea
lizează uri șut frumos din întoarcere, 
dar poale poartă. Primul gol este 
înscria in minutul 14 de Olteanu, 
care s-a dovedit un apărător ofensiv 
de primă mină. 1—0 produce o În
viorare de ambele părți : argeșenii, 
prlnzlnd aripi, se avfntă mal mult In 
atac pentru a profita de deruta In
tervenită In tabăra adversă : arăde
nii. nemalavind ce pierde. Iș! aruncă 
ți ei in luptă toate torțele. Intensi- 
tldrid acțiunile. îndeosebi prin Kun 
șl Domide.

Primele 10 minute din repriza se
cunda aparțin oaspeților, după care. 
F.C. Argeș are zvlenlri formidabile, 
snfocfadu-șl adversarul circa 20 mi
nute. Acțiunile in viteză si adlnci- 
me sin! oprite prin faulturi ori lă
murite toarte greu de portarul Vl- 
dac. In aceste condiții &e realizează

Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Sdnfeîi

de lider
- Î

CLASAMENTUL
U.T.A. 22 H 7 4 40-19 29
F.C. Argeș 22 14 0 8 38-28 28
„U" Cluj 22 12 3 7 33-22 27
A.S.A. 22 10 7 5 25-19 21
Si. roșu 22 10 6 6 27-11 20
S-C. Bacău 22 11 4 7 34-26 20
Steaua 22 8 6 8 27-19 22 ,
Dinamo •23. 8 5 9 29-27 21
Rapid 22 9 3 10 28-27 21
„U” Cr. 22 8 5 9 2S-Z7 21
Jiul 22 8 5 0 19-20 21
Farul 22 7 6 9 20-29 20
Petrolul 22 7 8 9 H-20 20
Polii. 22 5 8 9. 21-31 18
C.F.R. 22 4 7 11 18-31 15
Crlșul 22 2 6 13 9-33 10

IOTUL PENTRU MECIUL
i

DE LA BUDAl’ESTA
*' ' .. gr

ieri. la Federația romfină de fot
bal a avut loc o conferință de pre4 
să cu care prilej e-a făcut cunoscut 
lotul reprezentativ pentru medu.1 da 
la Budapesta din 2D aprilie a.c.. dinr 
tre echipele Ungariei sl RomflnieL 
Iată compoziția lotului, care se reu
nește astăzi dimineața ta București : 
portari : Răducanu. Adamflche. fun
dași — Sătmăreanu. Lupeștii. Dinu, 
Delcanu. Hălmăgennu, N. Ionescu ; 
mijlocași — Dumitru. Nunweiller.: 
Anca : înaintași — Lucescu. Dem- 
browschl. lordfines-cu. Domide, Flo
rian Dumitrescu. Poscaru.

în cîteva rînduri
• ȘAH. ___________  _

turneului international da șah de 
la Tbornaby (Anglia). marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
lucind cu piesele negre, a cistlgat 
la Tringov (Bulgaria).

în prima rundă a

• nOCHEl PE GHEATA, 
campionatul mondial de 
gheață (grupa A) de 
U.R.S.S.—Elveția 
R.F.G. 7—L

14—0,

în
hochei dc 
la Pragu.

Suedia—

o TENIS DE MASA. Echipa mas
culină de tenis de masă a Suediei 
a cucerit pentru a 5-a oară conse-i 
cutiv titlul de campioană a Euro-' 
pel. Invlngind In finală cu scorul' 
d© 5—1 selecționata Iugoslaviei. La 
feminin. titlul european a revenit 
echipai Ungariei (în finală. 3—0 cu' 
reprezentativa R.F a Germaniei).

o FOTBAL. — La Kiev. Intr-un' 
med amical. U.R.S.S.—Peru 2—0 
(2-0).
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lei. Duse In eluiba u- 
unel mul hune Ințefe-

caro la. Invitația C.C. al

dustrlale. reprezenLan™ 
:fătat că ideea creări! ■ .. 
coopdraro, loclusirlală in 
misiei " merită tontă 'ate

tare a acestora In viitor. t>e multi-
"rilaTirtlaniinrI''TnrinXfVflnlf'/io n'spwț-

hale a Studenților â - adresat bre- i
t

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Plaja Srirueli, Tel lisa

FORȚELOR PÂTRSOTICE
MESAJUL

VIETNAMUL DE SUD

PUTERNICE ATACURI ALE

Trabek, altuat la 80 kilometri sud- 
est do Pnom Penh.

De asemenea, forțele patriotice 
khmere au Inițiat Intense atacuri 
asupra fortificațiilor deținute de 
trupele Inamice in capitalele de pro- 

, - , , vinele Svay Rleuț șl -Prey Veng,asupra unor poziții ale trupelor ad- l?Slunte - lh rog|uaea sud-ostlcă a
minlfTl rnllnl rla în Salirnn nmnlacnfa C-3 JTILWXJ g î 01

Cuvîntul conducătorului delegației române

adresat participariților la sesiunea jubiliară 
a Comisiei Economice a 0. N. U. pentru Europa

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și al meu personal, s& adresez partl- 
cipanților la sesiunea jubiliara a Comisiei Economice O2i,U. pen
tru Europa un mesaj de salut șl calde feUdUirl cu prilejul aniver
sării unul sfert de veac de la crearea comisiei.

Tn cel 25 de ani de activitate, Comisia Economică a O.N.U. pen
tru Europa a adus o contribuție însemnată la dezvoltarea șl diversi
ficarea raporturilor de colaborare șl cooperare dintre statele euro
pene, la promovarea unor relații bazate pe principiile fun
damentale ale dreptului internațional, la cauza înțelegerii șl des
tinderii pe continent.

Participant^ activă la procesul de destindere șl colaborare între 
toate statale europene, România sprijină și va sprijini și în viitor ac
tivitatea Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa ; ea este ho- 
tărlta să contribuie, alături de celelalte națiuni europene, La rea
lizarea securității șl cooperării pe continent, care reclamă edifi
carea unul sistem de relații noi între state, menite să asigure dez
voltarea pașnică, nesUngherllĂ a fiecărei națiuni, Intr-un climat de 
respect mutual al independenței și suveranității naționale, nea
mestec In treburile Interne, deplină egalitate In drepturi șl avantaj 
reciproc. în acest spirit, considerăm că trebuie depuse eforturi de 

.către toate statele pentru realizarea unul asemenea climat, pentru 
organizarea șl ținerea într-un timp cil mai scurt a conferinței ge- 
neral-curopene consacrate colaborării șl securității pe continent

Prin activitatea sa consacrată intensificării cooperării econo
mice, comerciale și tehnlco-ștlințlfice pe plan european, Comisia 
Economica pentru Europa poate șl este chemată să dea un aport 
deosebit de insemnat la dezvoltarea largă a raporturilor dintre sta
tele continentului, la eliminarea oricăror îngrădiri șl bariere arti
ficiale care mal stau în calea promovării unor asemenea relații, la 
transformarea Europei Intr-un continent al colaborării, păcii șl pro
gresului.

Cu aceste sentimente urez succes deplin reuniunii dumneavoas
tră jubiliare. :

Lucrările Comisiei Economice 
a O. N. U. pentru Europa 

INTERVENȚIA șefului delegației romane
GENEVA 19 (Agcrpres). — De Ia trimisul nostru special Gh. CercelescU : 

Tn cadrul ședinței do miercuri, plenara Comisiei Economice a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Europa a ascultat cu un viu Interes mesgjul președinte-, 
lui Consiliului do Stat ai Republicii Socialiste România. Nicolae Ccausescu. 
adresat parUdppnțllor la sesiunea jubiliară o comisiei.

în cursul aceleiași ședințe au luat cuvîntul șatl! delegațiilor Elveției. 
Uniunii Sovietice, Organizației Internațlonalo a Mundi. Belgtei. Italiei. Cipru
lui. Austriei. Olandei. Crede!. Spaniel. R.S.S. Ucrainene, Bulgariei. Albantal 
și României.

în Intervenita sa. șeful î 
române. Gheorghe Gaston _____ .
președintele Comitetului de Stat Den- politicii 
ini Prețuri, a adus un omagiu aciU , lanlvu 
vitățllor comisiei. Duse In eluiba al " 
proplerll și n __ . . _1 L...... 1__
fieri intre-țările continentului nostru, 
arăllnd că. in calitatea sa de unic 
for guvernamental, la scara conti
nentului, Comisia Economică' a O.N.U. 
a constituit ln cd 25 do ani de exis
tență. o veritabilă tribună oentru un 
dialog permanent.menită &ft. stimu
leze relațiile economice si tehnico- 

- științifice ■ intre țâri cu sisteme &o- 
dal-DOlIllee diferite.

Vorbitorul a arătat că Ortentaren 
activîtățitor comisie! spre domenii 
de importanță majoră — cum ar fi 
multiplele aspecte ale schimburilor 
comerciale, ale cooperării Industria^ 
le șl tehnice; ca șl studierea perwee- 
llvelor evoluției situației economice 
in țările europene — are' drepS gcoo 

‘ final apropierea nivelurilor de dez
voltare ale țărilor membre, lărgirea 

r raporturilor economice. Referindu-se 
la evoluția și stadiul actual al co
merțului Inlereuropean. reprezentan

tul român a spus, câ acesta .11 ustrea-j 
-zfl faptul că-fluxurile: de mărfuri xe 
află Lnefi limitate de nracticj resiric- 
llve șl Drotectionlsie. După uârere.i 
delegației române. Comisia poate și 
are datoria să acționeze pentru a 

|

S

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager- 
pres). — în cursul nopții de marți 
spre miercuri, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au lansat atacuri 
i." 
minlstrațlel de Ia Saigon, amplasate 
la numai 37 kilometri de acest oraș. 
Bazele deținute de efectivele mill- 
tare sulgoneze la La! Khe si în pro- IAQS 
vlncla Kontum. precum șl fortifica
țiile de care acestea dispun in ora
șul Ben Cat au fost, de asemenea 
bombardate de patriot!. Potrivit re
latărilor asentle! United Press Inter
national. unitățile F.N.E. au preluat 
controlul asupra tuturor localităților 
din provincia Blph Dinh, rituale la 
nord de orașul An Loc. eliberat de 
patriot! in urmă cu peste o săpta- 
mlnă.

® NGUYEN THI BINH : Uni
tăți terestre americane 
participa la lupte

PARIS 10 (A,PARIS 10 (Agerpres)., — într-o 
declarație fă cută la RadlodJfuriunoa 
franceză, Nguyen Th! Binh, ministrul 
afacerilor externe al G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud, a sub- 
liniaî că unități - terestre americane 
participă la lupte în Vietnamul de 
sud ș! a citat, tn această ordine de 
idei, batalionul nr. 1 al regimentului 
19G de infanterie ușoară americană, 
care a fosi deplasai de ia Da Nang 
spre frontal din'nord; in apropiere de 
Hue. D-rwi Blnh'a precizat că unele 
unități ale diviziei a treta de Inton-; 
terie marină nmerlcatta.' care părăsi
seră Vietnamul plccind spre Okinawa, 
s-au reîntors la bordul navelor fiolei 
a șaptea americane.

CAMBODGIA
CAMBODGIA 10 (Agerpres). — 

Forțele de rezistență populară din 
Gambodgiu au taușq.t, miercuri dimi
neața, un puternic' aloc.asupra po
zițiilor deținute ( de trupele regimu
lui Lon Noi in orașul Kompong

X1ENG QUANG 10 (Agerpres). — 
Pe fronturile de lupta din Laos pa- 
trfoțil au inițial ln ultima vreme un 
șir de noi acțiuni ofensive. între 
acestea se numără bombardarea 
acropbrlnlul Luang Prabanș,; unde 
a fost'avariat un bombardier- de 
tipul T-28, Aeroportul acestui oraș, 
menționează agenția France PreJSc, 
este folosit șl de avioanele șl eli
copterele aparțlnlnd Agenției Cen
trale de Investigații a S.U.A.. După 
cum.anunță agenția Khaosan Pathet 
Lao, ln cursul lunii marile, for
țele patriotice laoțlcne au doborît 
41 avioane americane, numărul to
tal al aparatelor do zbor pierdute 
de aviația S.UiA.. In Laos, din mai 
l&St șl pinii in prezent, ridlcîndu-se 
astfel ta 2 353.

Congresul Asociației 
unificate a budiștilor 

din R.D. Vietnam
HANOI 10 (Agcrpres). — Agenția 

V.N.A.'anunță că la Hanoi a-au des- - 
fășurat lucrările .celui de-al lV-lca 
Congreț ,al Asociației unificate a bu-

■ diștlior din R. D. Vietnam. La lu- ■ 
crări a luat parte Hoang Quoc Vlet, 
membru ol C.G al Partidului color 
ce muncesc din Vietnam, membru al 
Prezidiului C.C. ol Frontului Patriei 
din R.D.V., precum șl o delegație a 
budlșlllor din Vietnamul de sud, 
condusă de Thlc.h Don llnu. vicepre
ședintele Alianței forțelor naționale, 
democratice șl pașnice din Vietnam, 
membru ăl Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud.

iul financiar acordat de țările dez
voltate din punct da vedere econo
mic. Realizarea obiectivului privind 
transferul anual de resurse .financia
re echivalenta cu unu la sută din 
produsul național brut al țărilor dez
voltate către țările In curs de dez
voltare ar consiliul un aport Însem
nat ta diminuarea decalajului eco
nomic. Abordind aceasta problemă, 
nu putem ®ă nu ne gindlm ta rezer
vorul imens de fonduri ce s-ar de
gaja ca rezultat! al adoptării unor 
sntauri eficiente de stăvilire a cursei 
înarmărilor și de reducere a buge
telor militare. Delegația română dc- 
fește să releve- necesitatea adoptării 
unul ansamblu de măsuri desținatș 
să faciliteze transferul de tehnici 
către țările In cure de dezvoltare. In 
vederea reducerii decalajului tehno
logic care le separă do țările dez
voltate. Tn acest scop, sprijinim pro
punerea privind transformajren 
Grupului lnierguvernamental 
tru transferai de tehnici Intr-'iH '-or
ganism permanent al Consiliului 
pentru Comerț Si Dezvoltare. Con
siderăm, o spun în încheiere' condu
cătorul delegației române, că este 
necesară perfecționarea mecanismu
lui 'existent, astfel incit U.N.C.T.A.D. 
să devină un organism eficient de 
negocieri șl acțiune, un veritabil for 
de promovare a comerțului interna
țional și dezvoltării economice, ■.

Trebuie să se realizeze universa
litatea deplină a conferinței. Toate 
țările au dreptul să -participe. în 
condiții de egalitate, ta ■ lucrările 
conferinței șl organismele oale. Da
torita iiotarlril de: niare Importanta 

«politică prin .care au fort restabilite 
drepturile legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U.. 1a conferința noastră par
ticipă. pentru prima oară, delegația 
acestei țări. .

Pasul următor, care se lrnoune a 
fl ' realizat neintlrzlat. consta in 
curmarea politicii discriminatorii 
care .Împiedică R. D. . Germană, 
ILP.D.’ Coreeană sl R. D. Vietnam 
să-și aducă, contribuita la dezbaterea 
șl rezolvarea problemelor ce se află 
în atenția U.N.C.T.A.D. Delegația 
română se pronunță și cu acest jjri- 
lej pentru participarea cu dreoturi. 
depline a acestor state la activitățile 
conferinței.

ÎNTÎLNIRE A DELEGAȚIEI 
ROMANE

Conducătorul delegației romane la 
Conferința U.N.C.T.A.D.. Nicolae M. 
Nicolae. mlnte'.ru secretar de ațat la 
Ministerul Comerțului Exterior, a a- 
vut o Întilnire cu președintele confe
rinței aduale. Clodomlro Almeyda. 
ministrul de externe al Republicii 
Chile.

I;a intUnlre au participat Nicolae 
Ecobaseu,.adjunct n] ministrului afa
cerilor externe, sl VngUe Dumitrescu, 
ambasadorul României la Santiago de 
Chile. Din partea chlltonă ă foist de 
față Hugo Cublllos. secretar general 
al delegației chiliene la Conferința 
U.N.G.T.A.D. :

în cadru! Intllnlri! au fost abordata 
probleme privind deaf&șurnrea confe
rinței si ale relațiilor dintre cele! două 
țări.

Uzate, dar în tot cumul perioadei 
postbelice a tatlmptaal șl continuă să 
lntlcnplne și astăzi dificultățile cu care 
slnt confruntata celelalte țări In curs 
do dezvoltare. Do aceea, poporul ro
mân face, ta continuare, eforturi 
considerabile pentru dezvoltarea sa 
economică. Ca (ară socialistă In curs 
de dezvoltare. România a acționat in 
mod constant pentru elaborarea de 
programe multilaterale de sprijinire 
a eforturilor statelor in curs de dez
voltare. IdentltMndu-oe cu aspirațiile 
fundamentale alo țărilor In cure do 
dezvoltare. România iți exprimă ade
ziunea la oblocUvele șl cerințele con
ținute In Declarația de la Lima elabo
rata de „Grupul celor Ti“, care ex
primă, In fapt, propriu© «ale cerințe 
șl preocupări — a spus ta continuare 
vorbitorul

SANTIAGO DE CHILE 19. — Co
respondentul noetru. E. Pop. trana- 
mlte : In continuarea dezbaterilor ge
nerale din cadrul celei de-a treia se
siuni a Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț «1 Dezvoltare 
(U.N;GT.A.D.) au luat cuvîntul un 
șir de delegați.

Guvernul Ungariei este deplin soli
dar cu cauza popoarelor in curo de 
dezvoltare, a spus conducătorul dele
gației acestei țâri. Este din ce In ce 
mal pronunțata conștiința neceEltațli 
de intervii ficarc a luptei tuturor for- 
țeîor progresista In apărarea Inde- 
pendcntel naționale.

Ministrul de externe al Cubei. 
Râul Roa. a subliniat că. tara ea 
,^-a -solidarizat și se solidarizează
— in cadrul șl In afara organizații
lor șl reuniunilor Internaționale — 
cu res-eadlcările juste șl luptele de 
eliberare ale popoarelor din Ame
rica Latină, Asta și Africa". El a criti
cat In continuare politica de clomlnațle 
practicata de Statele Unite ale Ameri- 
dl.

Ministrul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, Nikolai Patoiieev, 
a arătat că-comoriiil mondial în 
slujba pârii, a progresului econo
mic și social, pa baza juxtei divi
ziuni Internaționale a muncii, con- 
fltituie, Ln concepția noastră, conți
nutul șl sensul activității actualei 
conferințe. In cadrul U.N.GTJ1.D., 
Uniunea Sovietică Insista cu con
secvență pentru masuri concrete, 
avind ca oblecliv normalizarea re
lațiilor comerciale intre .tarile eo- 
elâltste șl țările capitaliste dezvol
tate.

în cuvîntul său, conducătorul dele
gației române, Nlcolac M. Nicolae, 
mirdsiru secretar de stat Ia Mtnlsie- 
rul Comerțului Exterior, a exprimat 
pref«dintelul Salvador AUeffidc, gu
vernului șl .poporului chilian, senti
mentele de gratitudine ale' delegației 
pentru excelentele condiții create 
desfășurării lucrărilor conferinței. El 
a arătat apoi că guvernul român atri
buie o mare Importanță culci de-a 
treia sesiuni a U.N.C.T-A.D., cftrcta .11 
revine un rol Însemnat. In identifi
carea căilor ș! mljloaceSor 1 de trans
formare a comerțului internațional 
lntr-un Instrument eficace al dezvol
tării economico mondiale, in primul 
rind a țărilor Ln cur® de dezvoltare.

Este timpul — a spus vorbitorul — 
ca in abordarea problemelor subdez
voltării să se producă o schimbare 
ho(ări(ă,.să se treacă Ia acțluui prac- 
ilee de mo.ro anvergură, ln vederea 
sprijinirii eforturilor țărilor ln curs 
de dezvoltare, ta Infăplnlrca progra
mului de măsuri cuprinse In slraie.- 
gla celui de-al doilea Deceniu al dez
voltării, ta c.are iărlle avansate sini 
chemate să-șl aducă o contribuție 
substanțială;

în problemele aflate ln dezbaterea 
conferinței, Romftiiin, a acționat cu

- realizarea 
U.N.GT.A.D. Această pozlțl

Căutarea jd găsirea unor soluții 
viabile multiplelor probleme ce se 
pun pe planul colaborării internațio
nale sini de noconceput fără partici
parea directă a țărilor ln cura de 
dezvoltare, caro constituie marea 
majoritate a statelor lumii — a spua 
el. Delegația română ține Bă subli
nieze că trebuie să se asigure, condi
țiile deplinei participări n țărilor in 
cura de dezvoltare 1a viitoarele nego
cieri privind reforma sistemului mo
netar șl comercial Internațional, iar 
in adoptarea măsurilor să se acorde 
o atanțiu deosebita Intereselor șl ce
rințelor legitime ale acestor țări. Se 
impune cu cea mal mare stringență 
asumarea obligației de către toate 
statele de a lichida restricțiile și 
disriiminflrile do orice fel. care fri- 
nează circuitul liber al schimburilor 
de bunuri materiale, traducerea in 
viață a principiilor adoptate ta pri- ’ 
ma, conferință, formularea șl adop
tarea do norme șl principi! noi, de 
natură să conducă la perfecționarea 
relațiilor economice Internaționale, 
astfel Incit acestea să favorizeze pro
gresul, praaperitaten șl șft garonteze 
securitatea economică a tuturor ță
rilor.

îmbunătățirea mecanismului co
mercial internațional trebuie să fie 
subordonată Instaurării unei diviziuni 
internaționale a muncii mal raționate 

■șl echitabile, care să ofere tuturor 
țărilor,ln .curs de dezvoltare; Indife
rent de orindulrea lor socială iau 
zona geografică, posibilitatea de a-șl 
pune dl mal bine ln ,valoare resur
sele naționale, de n-și diversifica 
economia, de a avea un acces msii 
larg pe pletele țărilor dezvoltate șl de 
n-și accelera, astfel, creșterea eco
nomică. Extinderea acordurilor in- 
tcrnațtoaale pe produse, amplificarea 
sLstemulul de preferințe vamale si 
aplicarea lui de către toate țările 
dezvoltate, în favoarea tuturor țâ
rilor. in curs de dezvoltare, elimi
narea obstacolelor •netarlfnre. cele
lalte măsuri ale programului do 
acțiune au o mare ‘i in portanta-pen
tru creșterea și diversificarea ex
portului țărilor în curs do dezvol
tare.

Paralel cu Intensificarea eforturi
lor proprii ale fiecărei tari In curs 
de dezvoltare și cu adoptarea de 
măsuri eficiente in sprijinul comer
țului tor exterior, este necesar ta 
crească volumul și să .«o tmbunăta- 
țeasta substanțial condițiile ajutoru-

• Guvernul Danemarcei s-a pro
nunțai pentru încetarea Imediata 
a bombardamentelor aviației State
lor UnRe asupra R.D. Vietnam șl 
penlru retragerea tuturor trupelor 
străine din Vietnamul de sud — re
latează agenția • Associated Press. 
Ministrul de externe danez, Knud 
B. Andersen, a declarat in parla
ment că guvernul său se alătură 
„unor largi păiuri ale opiniei publi
ce americane". eerind încetarea 
bombardamentelor.

_o Guvernul Finlandei a dat publi
cității o declarație in care se pro
nii n'.a pentru rciunrea convorbirilor 
de la Paris In. problema vietnameză. 
Exprimlndn-sl neliniștea in legătură 
cu -urmările pe care le-ar putea 
avea agravarea sltoațlel militare tn 
Asia de sud-est. guvernul finlandez 
declară că a sosit timpul, după zece 
ani de război neîntrerupta .ca po-

porul vietnamez si-și poală edifica 
în liniște tara.

• ’Secretariatul Uniunii Internâțlo- 

ședlntclul. S.U.A.. Richard' Nixon, o 
'telegramă, in care condamnă cu fer
mitate recentele bombardamente ale 
aviației americane asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam șl eere încetarea 
Imediată a acestora șl retragerea

substanțială.
în problemele aflate In dezbaterea 

COȚiftaiupd, Ito mâijfi.. a 4aC|tolUtalțr ' L ti 
nedozmlnțlta coosecvențâ pentru 
...2!_____  marilor obiective alo
U.N.C.T.A.D. Aceasta poziție decurge 
logic din dezvoltarea. social,-economi
că a României, tnir-uja termen istoric 
scurt, țara noastră a obținut realizări 
de seamă in propășirea sa economică. 
Totuși, dntoriiâ starll .do. înapoiere 
de Sa care a pornit, România nu nu
mai ca rflmlne separată prJnlr-un 
tatportanl decalaj de țările Industria-

ful delegației stimula adoptarea, de măsuri eficten- 
-----1_ Marin, ie de liberalizare si armonizare a 

~Tlllcllor șl metodelor comerciale, 
nivelul' continentului.
Este Indicat —a spus In continuare 

vorbitorul — să fie convocata pri
ma sesiune a Instituției consilierilor 
principali guvernamentali ln proble
me de știință și tehnologie, care va 
avea ta dispoziție concluziile unui 
impo-tonl colocviu ln acest domeniu, 
ce. va fi găzduit de România. în oc- 
tombrîe'1972.

Abordind problema cooperării in
dustriale. reprezentantul român a a- 
rătat că ideeri creării Cnui.ceniru.de 
cooperare IndtKirtală în cadrul co
misie!' merita tontă atenția tarilor' 
membre. Solul delegației române a 
urfttat că. jn elaborarea iJ-ogpimelor 
de acțiune și -a prlorllăiilor.' este ne
cesar să se albă mat mult în vede
re nevoile țărilor mo! puțin dezvol
tate. alll din Europa, cit șl din alte 
părți ale lumii. Adoptarea de măguri 

■ eficiente ln favoarea acestor țări asțe 
un imperal!v,.ai epocii contemporane, 
căruța comisia nu ar outea să 1 se 
suslragâ. . ..

în continuare, vorbitorul a decla
rat că delegația română, consideră; 
că nu se poate concepe exercitarea 
funcțiilor șl realizarea obiectivelor 
viitoare fără participarea. cu 
drepiurl depline, la activitățile co
misiei. a Republicii Democrato Ger
mane. țară europeană dispunlnd de 
un important potențial economi:; 
tehnic șl șt Uri tifla

După citirea mesajului adresa! 
partlcipanțllor de către tovarilțpii 
Nicolae, Ceaușescu șl roiitlrea cuvln- 
tării. șefii unor delegații nu venit 
ta masa delegație! române șl 1-aa 
felicitat pe, tovarășul Gheorahe 
Gașton Marin pentru mesaj șl cuvin- 
tăre.

o In capitala. Snedlei a avut loc o 
demonstrație de protest Împotriva 
reluării bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vieinam. Particl- 
panțll purtau drapele ale Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud și pancarte cerind retragerea 
tuturor forțelor americane din Asia 
de sud-est.

Sesiunea Adunării de Stat
i3 ■■ a R. P. "-------

...... llul

IU SPRIJINUl 
Șl COOPERĂRII EUROPENE 

■ ; •. f.te
BRUXELLES 19 (Agerpres). — ln 

zilele âe 18—19 aprilie a.c„ ta Bru
xelles a avut Ioc reuniunea Comite
tului de inițiativă al Adunării repre
zentanților opiniei publice pentru 
securitate îl cooperare europeană.

Reuniunea — Io care au participat 
reprezentanți din 23 de țări europe
ne— u examinat probleme privind 
organizarea eforturilor opiniei pu
blice ln vederea promovări! păci!, 
securilățll, cooperării șl înțelegerii 
Intre popoarele europene. Toiodnta. 
au fost adoptate recomandări privind 
pregătirea, conținutul și organizarea 
practica a Adunării reprezentanților 
opiniei publice pentru securitate șl 
cooperare europeană, care va avea 
loc Ia Bruxelles. Intre 2 și 3 iunie n.c.

Din România. 1a lucrările reuniu
nii a participat tovarășa Constanța 
Crăciun, membru ni Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialista.

...K-
' « ! it

BUDAPESTA 10. - Corospondenl _ 
nostru. AL .Plnleo, transmitea 
Miercuri dimineața. In clădirea par
lamentului din Budapesta, ln pre
zența lui Jânos Kădâr, Răi Losonczi, 
Jend Fdckj și ceRolți conducători de 
partid și do ștat. au început lucrările 
primei sesiuni din acest an a Ariu- 

■ nării de Stat a R. P. Ungare. La or
dinea de zi a actualei sesiuni > HgiL 
reazA adoptarea ■ proiectului de' lege 
privind modificarea Consilluțlel R. P. 
Ungare șl adoptarea Legii sănătății, 

Lulnd cuvîntul In cadrul dezbate- 
< rilor, Jânos Kădăr, prinj-xecretar ai 
C.C. al P.5I.S.U.. a vorbit despre în
semnătatea legii de bază a stalului, 
despre uriașele transformări petre
cuta In onll puterii populare in în
treaga viață politică, economică' șl 
social -cu Rurală a țârii, subliniind că 
socialismul s-a dovedit și pentru Un
garia a fl singura cale co asigură În
florirea țării, creșterea bunflfiiăril 
poporului, f în legătură cu modifică
rile propuse a fi aduse Constituției, 
Jânos Kiklâr a arătat că acestea au

Ungare
fa?! cerute de ■ IrăWonnărfle radicale 
care au avut .loc iri ultimi! ard In 
sJcuctura politică, econom lefi, și w>- 
clal-cullurâia a . țării, do noua etapă 
a construcției socialiste In caro sa 
află R. P. Ungară. Vorbitorul s-a re
tori l, de asemenea, la creșterea ro
lului Partidului Munritbresc Socia
list-Ungar In întreaga viață a țării, la 
faptul că nolle morlificfir! aduse Con
stituție! consfințesc cgalRateii in 
drepturi politice șl economico" a tutu
ror cetățenilor. Abordind unele aspec
te.ale situației Internaționale, Jnnos 
Kâdâr a vorbit, țtespre dezvoltarea re- 
laUDor externe' ale Ungariei, evolu
ția situație! In Europa, cu accent 
asupra problemei securi ta țl I euro
pene, a condamnat acțiunile agresive 
ale Im portal! șl llor american! împotri
va R. D. Vietnam, a subliniat nece
sitatea unei reglementări politice In 
Orientul Apropiat.

Miercuri șeara, ta sfirșllui dezbatc- 
, rilor ta acest punct. Adunarea de 
Stat a adoptat noul text al Constitu
ției R. P. Ungare.

HELSINKI "10 (Agerpres). — ton-- 
greșul Uniunii socialiste a studenți
lor din Finlanda, care șl-a încheia! 
lucrările ia Helsinki, s-a pronun
țat pentru un sistem trainic de secu
ritate In Europa și pentru convoca
rea conferinței general europene a- 
suprn securității șl cooperării.

încheierea vizitei în Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale a R. 0. Germane

■ SOEJA 19 (Agerpjeș). — Delega- sprijină R.D.G. in problemele f 
țla de partid șl guvernamentală a — 
R.D. Germano, eondiisA de Erich 
Honecker, prlrn-secrctar al C.C. al 
P.S.U.G., care ta Invitația C.C. al 
P.C. Bulgar și a guvernului R.P. 
Bulgaria, a făcut o vizită oficială de 
prietenie In aceasta (ară, a plecat 
miercuri spre pa'.rtc, Informează a- 
gențla B.T.A.

Cu priicjul vizitei delegației din 
R.D.G. la Sofia, Biroul Politic al 
C.Q al P.C. Bulgar a oferit tn cin
stea oaspeților un dejun, tn cursul 
căruia Todor JIvkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B.. președintele Consl- 
Ilâlul de Stat al R.P. Bulgaria, șl 
Erich Honecker nu rostit cuvîntari.

In discursul său, Todor JIvkov a 
.arătat că. discuțiile purtate cu dele
gația din R. D. Germană au confir
mat că intre cele două partide șl tari 

‘există relații de prietenie sinceră și 
colaborare frățească.

Abordind probleme legate de si- ----- 
tusiUu de,pe continentul nostru,;vor- tuațiă ...
biterul a relevat că, prin prisma a taț/că, datorită politicii duse de sta- f/M'1 rtrt ‘ r»n ’ ■> ^c*Ier<X ' ’ S î «fa țf & fl-J» nhlRC* Iri Sn'piftirMl-

tul etapei de reducere a Încordării 
pe continent și că tratatele încheia
te de R. F. n Germanie! cu U.R S.S. 
șl Poioata prezintă o ‘mare însem
nătate.

R. D. Germană consideră — a spus 
Erich Honecker — că ratificarea a- 
cestor tratate va Influența pozitiv si
tuația din Europa șl. prin aceasta, 
relațiile dintre R. D. Germană și 
R, F. a Germaniei. R.D.G. este gata 
ca după ratificarea celor două" tra
tate sĂ treacă ta un schimb de pă
reri în vederea stabilirii de rotații 
normale tnire R. D. Germană șl 
R. F. a Germaniei șl gă încheie a- 
corduri bazate pe normele dreptului 
internațional necesare pentru aceas
ta. .,Ar putea Începe o evoluție — 
și tocmai aceasta doresc să repet in 
mod categoric — caro ar duce la co
existența pașnică a R. D. Germane 
și R. F. a Germanie!., In relații nor
male de bună vecinătate cu perspec
tiva colaborârii in Interesele cetățe
nilor ambelor stata0 — a spus Erich 
Honecker.

BONN 10 (Agerpres). — Referin- 
du-sa la poziția fată de R. F. a Ger
maniei. prezentata de Erich Honec
ker, la Sofia. Conrad .Ahlers, .purtă
torul de cisvlnt oficial al guvernu
lui de-ta Bonn, a declarat că gu
vernul Brandt saluiă atitudinea fa
vorabilă a R.D.G. Dentru promovarea 
ln Interesul cetățenilor ambelor 
state a unor relații normale sl de 
vecinătate. în aceste condiții, după 
ratificarea tratatelor cu Uniunea So
vietică și Polonia, „va Incene o im
portanta fază a tratativelor Intre 
cele două state, ceea ce va contri
bui !ntr-o mare măsură ta defiiln- 
derea ln Europa

Convorbiri ale primului 
adjunct al ministrului 

de exteme al României
PARIS- 19. — Corespondentul nos

tru, P. s Dîaconescu, transmite :
Miercuri au continuat ta Paria con
vorbirile. dintre George Macovescu, 
prltn-adjunct al ministrului afaceri
lor externe ul României, șl Herve 
Alphand, secretarul general al Mi
nisterului Afacerilor Externe fran
cez. La convorbiri au participat, din 
partea română — Constantin Flitan, 
ambasadorul Românie! ta Paris. Du
mitru Mihail, director a.l. fa M.A.E., 
precum’șl membri a! ambasadei, lor. 
din Dorlea franceză — Jacques de 
Beaumarchais, director pentru afa
cerile, politice. Claude, Arnaud; direc
tor, șl alți funcționari superiori din 
M1A.E. francez.

Convorbirile au prilejuit o analiză 
a evoluției relațiilor romă no-fran
ceze șl a poslb! li taților de dezvoi- 

ple planuri S-n procedai, do aseme
nea. ta un schimb de vederi asupra 
principalelor probleme Internaționa
le de interes comun. îndeosebi cele 
care privesc pregătirea șl organi
zarea conferinței pentru securitate șl 
cooperare in Euroțm. A tort releva
tă. totodata, Importanța vizitei pe 
care președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceausescu, a fntro- 
prins-o In unele țări din Africa, a- 
Ut pentru relațiile României cu n- 
ceste țări, cil și pentru pacea șl pro
gresul general.

’ î trecu 
noașterli Internaționale depline a a- 
ccstuT stat,'primirii sale In O.N.U. 
șl In alte organizații internaționale, 
precum și ln ce privește activitatea 
1LD.G. desfășurata in vederea nor
malizării relațiilor dintre cele ' rtimă 
state germane pe baza dreptului in
ternațional.

Todor JIvkov a arătat, de aserm* 
nea, că Bulgaria face tot ce-1 sta in 
putință pentru Întărirea păcii ln Bal
cani și pentru dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate intre statele bal
canice, fiind convinsă că aceasta con
tribuie ta întărirea păcii și securită
ții pe continentul european.

în cuvlntarea de răspuns.’ Erich 
Honecker a subliniat dezvoltarea 
multilaterală a colaborării In dome
niul politic, econortilc'șl cultural care 
a avut loc ln ulllmil ani In cadrul 
relațiilor dintre R. D. Germană și 
Bulgaria.

Abordind probleme legate de si
tuația din.Europa, vorbitorul a ară-

tot ce s-a realizat piriu acum, exista Jele socialiste, a-a ajuns ln tncepu- 
bazn necesară pentru trecerea la o 
fază mol activă de pregătire a con
ferinței general-europeno pentru 
securitate șl colaborare. Todor JIv
kov’ a subliniat că cate Indreplățltă 
așteptarea popoarelor europene ca 
tratatele îl. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. șl Polonia să fie ratificate, 
fapt caro va îmbunătăți climatul po
litic. vu Întări încrederea pe conti
nent șl va contribui la convocarea 
conferinței general-europene. în con
tinuare el a declarat că Bulgariaagențîfe de presă transmit

La- sediul Ambasadei 
Române din Bonn a 0VUt loc 
miercuri, Iri prezenta ambasadorului 
Constantin Otancea, semnarea de că
tre președintele Comisiei vesi-ger- 
mnne pentru U.N.E.S.C.O., Georg 
Eckert, a protocolului privind co
laborarea dintre comlsUle pentru 
U.N.E.S.C.O. din România «I R. F. a 
Germanici.

0 adunare festiva consa- 
cratft Zilei apârfiril aeriene șl for
țelor aeriene revoluționare din 

, Cuba (DA FAR) a avut toc la baza 
militarii Snn Antonio. Luînd cuvln- 
tul la adunare, Raul Castro, mlnis- 
,trul forțelor armate, a evocat fap
tele de eroism ale pitoților cuba
nezi In timpul Invaziei de le Plnya 
Glron, precum șl dezvoltarea puter
nică a „DA.FAR“ In anii revoluției. 
Referindu-se la situația Internațio
nală actuală. Roul Castro a con
damna* bombardamentele S.U.A. 
Împotriva R-D. Vietnam și ș!-a ex
primat convingerea câ popoarele In-

■■ ■ ț .

dochlnel vor obține victoria defini
tivii In lupta lor justă.

100 000 de onineni cri 
muncii din Uruguay. au or- 
ganlzat o amplă manifestație Însemn 
de protest Împotriva acțiunilor repre
siva ale armatei împotriva elemen
telor de sțlnga. După cum relatează 
agenția L’rensa Latina, forțe militare 
au atacat î&edlul unei organizații lo
cale din (Montevideo a Partidului 
Comunist din Uruguay, ucigind șapte 
persoane 'și rănind alte trei, 
fata mulțimii îndoliate, care a eon- 
dus ne ultimul lor drum oe cel 
uciși, au luat cuvîntul Liber Sereani. 
liderul grupării tortelor de slinea 

...Frente Ampllo*. și. Jose D'Eiin. 
președintele Organizației naționale 
a sindicatelor (C.N.T.). Demonstra
ția s-n desfășurat sub semnul uni
tății In lunta pentru a b^ra calea 
fascismului.

Prima sesiune a Comisi
ei mixte sovieto-vest-ger-

Kul unei organizații to- 
nlcvMeo a Partidului 
..... țS -

In 
i

mane de colaborare ewno_ 
mică șl telinico-șllinliflcă ®l-a În
ceput lucrările la Bonn. Partea so
vietică este reprezentata la sesiune 
de Vladimir Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Iar cea 
vest-germanft — de Karl Schiller, 
ministrul economiei și ol finanțelor.

întilnire M. Kolil-E. Bohr.
Michael Kohl, secretar de stat ta 
Consiliul de Miniștri. al R.D. Ger
mane, șl Egon Banr, secretar de «Lat 
la Cancelaria federală a R.F. a Ger- 

imanlei. s-au Intllnlt miercuri, in 
Bonn, pentru o nouă rundă de tra
tative în legălură cu încheierea 
unul acord general asuorn traficului 
de‘per«oano ri bunuri între RlD.G. 
șl ’ R.F.G. — informează agenția 
vaat-germanfi de -Dresă D.P.A.

„Apollo-16" »-n ’nserte pe o 
orbită clrcumlunară, a comunicat 
miercuri noaptea Centrul de control 
de ta Houston.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A PARTIDULUI COfIGOLEZ

AL MUNCII
BRAZZAVILLE 10 (Agcrpres). — 

La Brazzaville g-au încheiat lucră
rile primei Conferințe naționale a 
Partidului Congolez al Muncii șl a 
orgi ..........’
800
organizațiilor sale de masă. Cei peste 
504) de delegați au aprobat In unani
mitate proiectul de program al 
P.C.M.. In caro se reafirmă ilnla de 
dezvoltare necaplialista a țării, și 

.s-au pronunțat pentru b discuție lar- 
'gă a acestuia In toate organizațiile 
de bază ale partidului.

Vorbind la încheierea lucrărilor. > 
comandantul Marlen N’Gouabl. pre
ședintele C.C. al P.C.M., președintele 
Republicii Populare Congo, a reafir
mat solidaritatea țării sale cu toate 
popoarele care lupta împotriva agre
siunii imperial Iste.

ȘEDINȚA
BIROULUI POLITIC

AL C.C. AL P.M.U.P
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — A- 

gențla PIAjI?. Informează că iu Var
șovia a avut loc o ședință a Birou
lui Politic al GC. nl EM.U.P. Au 
fost examinate. Intre altoie, stadiul 
actual șl perspectivele dezvoltări! in 
continuare a relațiilor politice șl eco
nomice polono-frnhceze. Biroul Poli
tic a luai cunortirita de DreaâilrUe in 
vederea ratificării tratatului semnat 
cu RenubBcn Federală a Germaniei 
privind bazele normalizării retail ilar 
reciproce.

în aceeași ședință a fost adoptată o 
hotărlre privind- .întărirea in conti
nuare a rolului ziarului „Trybuna 
Ludu". organ al C.C. al P.M.U.P.. In 
opera de transpunere In viată n pro
gramului de dezvoltare a tării.
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