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membru al

..ta îndeplinirea
le planului cincinal ; ele oglindesc in același tiran 
masurilor de perîecțlonare a conducerii, organl-

cu privire la perfecționarea sistemului

cit mai repede,

1__ _ _____
'I .Uifi,. la Palate!

Vineri dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, NicotaejCcaușescu, 
a primit 
Francez ■

târî șl proiectări, sindicatele, organizațiile U.T.C., sub condu
cerea organizațiilor de partid, au dovedit, prin rezultatele ob
ținute, deplinul atașament fata de Întreaga politică a parti
dului nostru, angajamentul lor de a participa cu toată capa
citatea Ia realizarea programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-Iea 
al P.C.R.
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sistemelor de conducere cu mijloace

economiei naționale cu tehnică de calcul

Sllmațl tovarăși,

in perioada 1971-1980

tcrea productivității muncii în Industrie și construcții, reduce
rea cheltuielilor de producție șl sporirea beneficiilor.

Realizările dobindlte sini rodul eforturilor depuse de clasa 
muncitoare, de țărănime, de oamenii muncii de toate naționa
litățile, de întregul nostru popor, la îndeplinirea marilor 

’ofi.ieCflve ale* ’ 
■xezulSateleJL. 
zării și planificării economiei naționale.

Succesele înregistrate în realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în întrecere în primul an al actua
lului cincinal constituie o vie șl grăitoare expresie a realis
mului întregului program de dezvoltare economlco-soclală a 
(arii elaborat de partid, o dovadă elocventă a hotărîril oame
nilor muncii, a întregului popor, de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea Iul neabătută. Angajate cu toate for
țele în valorificarea superioară a tuturor rezervelor Interne de 
sporire a producției, de creștere a eficientei activității econo
mice, colectivele unităților economice șl Institutelor de cerce
tări șl proiectări, sindicatele, organizațiile IJ.T.C

PE ANSAMBLUL INDUSTRIEI s-a realizai o producție globală eu LI.5 
Ia sută mal marc decii in 1970, obțlntndn-sc o producție in valoare de ÎJ 
miliarde Iei în plus fală de plan. A sporit eficiența economică a ncilvităUi 
industriale, cheliulelfle de producție fiind reduse față de anul precedenl cj 
peste 3 miliarde lei.

S-au obli nul succese In modernizarea structuri! producției Industriale. A 
crescut capacitatea Industriei de dotare a economiei cu mijloace moderne de

tn prezența .
partidului șl stalului; a depu- 
tați'or șl lnvltațllor la cea de-a 
Vni-a sesiune a Marii Adu- ___ _______ ...___
«nări NatibwBffSub;saeo3d

delegația
Europa de Est condusă 

de Georges Villiers, președintele de 
onoare al Consiliului Național ai 
Patronii tul ui Francez, care la Invi
tația Camerei de Corherț face o vi
zită In țara noastră

La întrevedere au participat Ion 
Gheorghe Maurer. Manea Mânest.'u, 
Iile Verdeț. Maxim Berglilănu. 
Gheorghe Cioară Ion Pățan. pre
cum și Florea-Diimltrescu. Nlcolae 
Agachl, Ioan Avram. Mihail Flores- 
cu. Bujor Almășan, Angelo Mieu- 
lescu. Ion Crăciun, Vaslle Patllineț, 
Nlcolae Bozdog, Ion Cosma — mi
niștri. Roman Moldovan, președin
tele Camere! de Comerț. Vaslle 
Gllga. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, șl alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Francis Marcel 
Marie Levasseur., ambasadorul 
Franței la București, membri al 
ambasadei.-

Socialiste. Împreună cu un număr 
atare do •debutați ai Marii Adunări 
Naționale. In continuare, deputatul 
Dumitru Balalia, președintele Comi
siei pentru consiliile nonu’.nre sl ad
ministrația de istat, a prezentat . ra
portul comisiilor permanente ale 
M.A.N.. care au examinat acest pro
iect de lege.

La dezbaterea gonerală au luat cu- 
vlntul deputății loachim Moga. nrim- 
eecretar al Comitetului ludctean 
Hunedoara al P.G.R., .presedIntel® 
consiliului popular Județean. Elena 
Grigoriu. președinta Comitetului 
județean Ilfov al femeilor. Ion Ale
xandru, președintele Consiliului 1u- 
dețean Prahova al sindicatelor, si Au
rel Crlstea. Drim-sseretar al Comite
tului municipal Sibiu ai P.C.R.. pri
marul municipiului.

Proiectul de' lese a feții dlwuiat 
apoi do articole. Mrurea Adunare Na
țională a adoptat Drin vot* secret cu 
bile Legea privind organizarea si 
funcționarea controlului obștesc. Tex
tul leffii. al cărui proiect a fod pu
blicat în presă sl «upu« discuției ou- 
bllce. va apărea In Buletinul ofi
cial. •

Țredndu-se la următorul punct de 
pe ordinea de zi. debfitaiul Ion Stâ- 
nesen. ministrul de Intense.’ n pre
zentat expunerea la proiectul de lese 
privind cazierul judiciar, tar depu
tatul Miliaîl Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Comisiei juridice, a expus

conducătorilor zatbr al energiilor eroicei noas
tre clașe muncitoare, țărănimii; 
intelectualității tuturor oame
nilor mundl, fărfi deosebire de

________
JnmlnMS t u?-. : ./mobilizat 'forțele penlra a tra- ' 

Kî 
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Vhseri dimineața, in cea-dc-n doua 
z! a’ lucrârilor sesiunii Murii Adunări 
Naționale, a continuat dezbaterea ce
lorlalte proiecte de legi înscrise wa 
ordinea de zi a actualei cesiuni.

Deputății sl Invitații prezent! aub 
cupola Marii Adunări Naționale au 
lnllmplnat cu Îndelungi anlauzo pe 
conducătorii partidului si statului, to
varășii Nlcolae Ceaușescu. Ion 
Gheorgbe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea MUncscu. Paul NIcuIcscu-MI- 
zil. Gbeorghe l’auâ. VirglI Trofin. Iile 
Verdeț, Maxim Berghlann. Gheorgbe 
Cioară Florian DănMaehe. Constantin 
Drîgan. Janos Fazekas. Dumitru Po
pescu. Leonte Răntu. Gheorghe 
Stoica. Vaslle Vfleu.

Tn «slâ. alături de deputat!. ®e a- 
flau numeroși invitați — conducători 
de Irrilltutli centrale șl organizații ob
ștești. activiști de partid s-l ele sta'., 
personalități ale vieții economice, ști
ințifice șl culturale, ziariști. Erau nre- 
zențj. de asemenea, șefi al misiuni
lor dlolomatlcc acreditați in tara 
noastră

Lucrările elnt deschise de nre- 
ședlntele Marii Adunări Națioiaale. 
tovarășul Stefan Vollee.

La începutul reci iniei de diminea
ță. deputatul Mlhal Gcre. secretar ni 
Consiliului Național al Frontului U- 
ntlățll Socialiste. a prezentat expu
nerea la proiectul de Lege privind or
ganizarea al funcționarea controlului 
obștesc, inițiat de Frontul Unității

tn anul 1971, primul an al cincinalului 1971 —1975, țara 
noastră a obținut noi șl remarcabile realizări în dezvoltarea 
economică șl socială, ridicarea nivelului de frai al poporului; 
a continuat procesul de modernizare șl de creștere a eficienței 
economici naționale. In industrie s-a asigurat dezvoltarea 
prioritară a ramurilor holăritoare pentru progreșuL întregii 
economii, creșterea productivității muncii șl valorificarea mal 
bună a resurselor materiale, financiare șl dc’mnncă. in agri
cultură s-a obflnut o creștere substanțială a producției vege
tale șl animale, s-a acceutuat caracterul Intensiv al acestei 
ramuri.

•httw; if- î-}
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dulul Comunist Român. (VII a- 
plauze).

Ce! rare au fost distinși astăzi 
s-au evidențiat prin rezultate mai 
bune — dar trebuie spus că, de 
fapt, toate colectivele de oamenî 
al muncii, întregul nostru popor a 
fost acela care a asigurat îndepli
nirea cu succes a planului pe 1071, 
întregul popor este acela care asi
gură îndeplinirea cu succes a pro
gramului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Sper că județele șl colectivele 
distinse astăzi vor înțelege că 
aceasta constituie pentru ele șl o 
obligație. Celelalte colective șl ju
dețe rare nu nu fost distinse cu 
ordine anul acesta au perspectivă 
ca. prin munca lor, să ocupe anul 
viitor unul din locurile fruntașe ; 
ele au posibilitatea să se înfățișe
ze înaintea Marii Adunări Națio
nale, a poporului cu rezultate și 
mai bune.

Am văzut efi unii tovarăși nu 
erau prea’ înctntațl că au ocupat 
locurile 5 șl 6 în întrecere; sper 
că asta va fi un Imbold de a 
munci mal bine, pentru a ocupa

loc solemni ta tisă'.:- 1_ 
nor înalte dteUncțLi cor 
de ConslUulwae’rStat) al1®» 
biMi Socialisto România, 
tru rezultatele obținute : 
depîlnlroa olanului de stat îl 
b“ nugnjamenlelbr pa anul .1071. 
tn "cadrul In'rereril dlnlrv o-- 
RMdzațlile județene do partid. - 
consiliile populare. Institutele 
de. cercetări ■ științifice si. de. 
D’-olectare. Întreprinderile din 
Industrie, agricultură, conștrur- 
țfl-montaj. transporturi ăl n:- 
culațla mărfurilor. - -

înaltele distincți! au fo-t 
laminate de tovarășul Nlcolae 

‘■*Ceăușescu, secretar geâefol nl 
Partidului Comunist Român, 

-președintele Consiliului de 
Stat.

Tn sală domnește o atmosfe
ră’' InsuOețitdarâ. Solemnly-' 
tea are profunde semnificații.' 
Distincțiile conferite', exprimă 
înalta apreciere pe core parti
dul și statal noslru o acordă 
muncii entuziasta. creatoare 
depuse de colectivele premiate, 
de întregul nostru popor, pen
tru înfăptuirea programului e- 
laborel de Congresul al X-lea 
al partidului, do edificare a so
cietății socialiste mullltateraL 
dezvoltate. întrecerea, anga
jamentele asumata au cinsti
tul 6 im puternic factor dinam t-

Tovarfșu! Nlcolae Ceaușescu, sa- 
, cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit vineri dlml- 

, neața, la îtalatul Marii Adunări 
Naționale, delegația militară a R.D. 
Germane, condusă de general de 
armată Heinz Hoffmann, ministrul 
apărării naționale.

La primire au participat tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R-, președintele Consiliului de 
Miniștri, general de armată Ion 
lonlță, membra supleant al Comi
tetului’Executiv al C.C. oi P.C.R. 
ministrul forțelor armate, general 
locotenent Ion ' Dinei, secretar al 
C.C. a! P.C.R.. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cornelia: 
Mâneseu, ministrul afacerilor ex-

duep - neabătut în viață sare!-' 
l'rinllo cincinalului. Ifăclnd !ca‘ .R3- 

mânia' socialistă «să > uree noi 
trepte spre progres șl civiliza
ție. Cu înaltă rtepundere civi
ca și palriollctL oameni! mun
cii- își consacră ' toate forțele 
cauze! înfloririi patriei. li 
fapt. clșilgătoHI întreceri! sta: 
toți cbțfițen'J țării: tar hotărî- 
rea de a munci mal cu seor. 
de a realiza integra! prevede
rile plantilui dâ sta' pe bhuI 
1972 șl ale cincinalului Isl vă ■ 
găsi reflectarea in noile succe- 
fie pe carp poporul nostru ie 
va obține tn mersul său neabă
tut înainte. . .

Tovarășul Constantin Stă- ■ 
tascu, secretarul Consiliului de 
Stal, a dat apoi cillrc Decretu
lui Consiliului de Stat, Pfta 
care pentru rczaltatele deose
bite obținute in anul 1071 ia 
îndeplinirea șl depășirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate șl pentru ocu
parea locurilor I. II șl III In 
Întrecerea dintre organizațiile-; 
județene de partid In Industrie, 
lavestlțll-conslrurțll. transpor- 
tari și circulația mărfurilor s-a 
conferit Ordinul Muncii cla
sa I Organizației de par-
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teme, general colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministralu 
forțelor armate șl șef al Marelui 
Stat Major, general colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului fori 
țelor armate, secretar al Consiliu
lui Politic Superior.

A participat, de asemenea, Hans 
Voss, ambasadorul R. D. Germane 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire In cadrul căreia au fost e- 
vldențlate relațiile de prietenie șl 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre arma
tele celor două stale.

, Convorbirea s-n desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

întreprinderi și institutele de cercetări și proiectări pentru
■■ ■ ■ .

raportul comisiei la proiectai de 
lege. ■" ■ ’

După discutarea pe articole. Marea 
Adunare Națională a adoptat, cu u- 
nele amendamente propuse de depu- 
tațl. prin vot secret cu bile. Lesea 
privind cazierul judiciar, care va fi. 
publicat In Buletinul oficial.

La ultimul punct al ordinii de zi. Bi
roul Marii Adunări Naționale a propus 
deputațllor următoarele modificări In 
componenta unor comisii permanente 
ale M A N. : eliberarea din Comisia 
pentru probleme de apărare a tova
rășului Vaslle PatllineL .fiind numit 
ministru, si alegerea I tovarășului Va- 
fllle Potop 
economlco-fînanclară: a 
Dumitru Petrescu, ales 
Consiliului de Stat. ®i alegerea tova
rășului loan Clucu ; ; eliberarea din 
Comisia pentru Bănătate, muncă si a- 
fitsurăr! sociale n tovarășilor loan 
Coteț sl Petre Ioneacti. numii! amba
sadori. și uleaerea tovarășilor Mlhal 
Burcă sl Dumitru Slmuleșcu. Pro
punerile au tei aprobata Drin votul 
de«h!s al deputațllor;

La amiază, lucrările ședinței s-au 
încheiat.

Președintele Marii Adunări Națlo- 
ntiîe.' tovarășul Ștefan Volice. a a- 
nuntat că reluarea lucrărilor actua
lei sesiuni tn ședință plenară va fl 
comunicată din Urna Comisiile per
manente ale Mari! Adunări Naționale 
hi vor continua lucrările potrivit 
competenței lor. (Agerpres)

prodncțle. de satisfacere a nevoilor populației, de lărgire șl diversificare a 
exporturilor.

în SECTORUL DE INVESTEFII-CONSTRUCTH s-an realizat, din fon- 
durllc centralizate ale statnlui, Incrări cu o valoare de 7.4 miliarde lei (10.8

' Aș dori ca. în numele Comitetu
lui Central, al Consiliului de Stal, 
al guvernului — ți cred că Marea 
Adunare Națlbrinlfi se va asocia 
șl ea In unanimitate — sâ felicit 
In modul cel mal călduros județe
le. Întreprinderile și Inslltutele de 
cercetări șl prbleclâri. care au fost 

-decorate sau distinse astăzi pen
tru rezultatele obținute In activi
tatea din 1971.

înmlnafea acestor înalte distinc
ții ale Republicii Socialiste Româ
nia ccmslitule o apreciere a 'acti
vității desfășurate anul trecut — 
an care, după cum se știe, s-n În
cheiat cu rezultate bune în toate 
domeniile. i.Fcliciuiul colectivele 
care au fost distinse astăzi nu aș 
putea insa să nu adresez felicitări 
Întregii noastre clase muncitoare, 
întregii țărănlml, cercetătorilor, 
IntelectuaUtăUl patriei noastre, 
tuturor oamenilor mundl. fără 
deosebire de naționalitate, care. în 
strinșfl unitate; nu înfăptuit și în
făptuiesc neabătut politica Parti-

Z777S77.-.?;.7;;i’:<ci ' • 1 !
s-s 'fjțCmhJ fe-,ii toes ;’* .. |

locul L Eu aș dori ca din această 
Întrecere să clșlignrri cit mai mult 
— indiferent cine va ocupa lo
cul I — ca industria românească, 
agricultura, știința sâ obțină 
succese tot mal mari, îndepLfnlnd 
astfel programul de dezvoltare a 
țării,- llchldîhdj ' " '
decalajul care ne mal desparte de 
țările dezvoltate, aslgurlnd ridi
carea Românie1, pe noi trepîe de 
progres șl civilizație, de bunăsta
re materială șl spirituală. Ac^’a 
trebuie să fie sensul Întrecerii, al 
întregi! noastre activități (Aplauze 
puiemiee).

Urez tuturor colectivelor distin
se astăzi succese tot mai mar] în 
activitatea din acest an și din anii 
viitori. . Urez tuturor oamenilor 
muncii succes deplin în activita
tea lor. tar deputațllor Mari! Adu
nări Naționale — .unii dintre el 
fiind din Județele fruntașe. Iar 
alții din județele care n-nu ‘ fost 
dlsllnse — le doresc să aducă o 
contribuție și mal activă în între
cerea dintre județe șl. pe această 
cale, la înflorirea României" socia
liste I Mult succes, tovarăș! !

Tn cadrul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, n fost sub
liniat cursul pozitiv al relațiilor 
economice româno-ttanceze in do
meniul cooperării industriale, teh
nice și științifice, al schimburilor 
comerciale, rezultatele fructuoase 
ale discuțiilor purtate cu membrii 
delegației franceze la București. A 
fost evidențiat faptul că potenția
lul economic, al României șl Fran
ței, în continuă dezvoltare, oferă 
largi posibilități de amplificare și 
diversificare, reciproc avantajoase, 
a relațiilor dintre, cele două țări.

S-a exprimat convingerea că vi
zita aetslei, delegații reprezentau-, 
ve a Industriașilor francezi va duce 
la noi acțiuni concrete de coope
rare economică, va cdptțlbul la În
tărirea tra^lțiorinlelor legături de 
prietenie șl colaborare dintre 
România șl Franța, In interesul 
ambelor state, al păcii și secu
rității în Europa șl în lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.

La realizarea în bune concHIH și depășirea planului de 
dezvoltare economică și socială a tării, un rol important l-a 
avut larga întrecere deslășurată între organizațiile județene 
de partid, consiliile populare, unitățile de cercetare ștlinlliIcă, 
de proiectări, precum și intre întreprinderile din Industrie, 
agricultură, constructlî-montaj, transporturi șl circulația măr
furilor.

Din analizele eîectuate pe baza datelor de bilanț în între
prinderi, centrale și ministere cu privire la îndeplinirea pla
nului de stat șl a angajamentelor asumate rezultă că în anul 
1971, pe ansamblul economiei, s-au obflnut însemnate depă
șiri Ia producția marîă Industrială, la produse Importante 
pentru economia națională și livrările către fondul pieței, creș-

, ■

îndeplinirea și depășirea planului și a angajamentelor pe anul 1971

dsntr® organizațiile județenp de paftidj cojișnifle popuhre,

(Continuare în pag.
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in activitatea

Arătlnd la începutul cuvintării sale 
că poporul român, partidul său fx»- 
inunlst, alături de clasa muncitoare, 
de comuniștii de pretutindeni, de 
tale forțele revoluționare, progresis
te ale lumii contemporane, sărbăto
resc, In acest an, cea de-a 102-a a- 
niversare a nașterii lui Vladimir Iticl 
Lenta, vorbitorul a spus : Lenta a 
intrat ta Istorie ca una din marile 
personalități prin contribuțiile sale 
remarcabile in atlt de numeroase șl 
de variate domenii ale activității u- 
mane. El a îmbinat armonto® calită
țile omului de știință șl cele ale omu
lui de acțiune, nle conducătorului po
litic, însușirile cărturarului șl cele 
ale revoluționarului înflăcărat care 
ș!-a pus Întreaga capacitate, expe
riența șl energia clocotitoare ta lupta 
pentru înfăptuirea Idealurilor clasei 
muncitoare, ale oamenilor muncit, a 
cauzei comunismului. Spirit prin ex
celență pozitiv, critic șl creator prin 
vocație, exponentul clasei chemate de 
Istorie să realizeze transformări so
ciale fără Drccedant, al forței poli
tice de avangardă a acestei clase, 
Lonln a luat nrapra sa uriașa sor- 
«rină de a continua onora marilor 
lnalntari Marx șl Engels, de a ridica 
marxismul la înălțimea condițiilor e- 
pocll sale. „ Prin opera Iul Lenln, 
marxismul, ta întregul său șl în uni
tatea componentelor sale, a dobindit 
o nouă strălucire șl fort®, a dovedii: 
canacltalea sa Inepuizabilă de a se 
adânta Ia viață, derarfee InnoLtalpe-r-ar 
maiienlă in pas-icujbnolle sdatarnfăle?. 
practicii, cu cele'mal recenta desco- 
"^fn'deplina CTnc^ttanțf'cu’SjfleluI ‘ 
viu al marxismului. Lenln a vâzut In 
marxism nu o colecție de adevăruri 
imuabile, nu o concepție dogmatică 
Închisă in sine șl satisfăcută de sine, 
ci o teorie veșnic vie, permanent șl 
larg deschisă spre viața ; un marxism 
conștient că torța Iui constă tocmai 
Jn căutarea continuă, perseverentă a 
răspunsurilor adecvate ta problemele 
necontenit noi |X? care le ridică prac
tica. nroaresul nestăvilit al cunoaște
rii ; un marxism care nu ®e Izolează 
de marile frămlntări nle epocii șl, 
ded, de marllo confruntări do Idei, d 
lșl îmbogățește conceptele prin exa
minarea și generalizarea noilor as
pecte ale realității, ale științei. Intr-o 
confruntare deschisă cu alte curente 
de gtadlre, ta codrul căreia marxis
mul trebuie eă poarte un dialog fertil 
cu cel ce caută răspunsuri la proble
mele reale șl să se opună, să res
pingă cu fermitate orientările oștite, 
retrograde, reacționare.

Finalizarea glndlril fliozoflee a lui 
Lonln și-a găsit continuarea șl îm
plinirea logică și firească ta acțiu
nea politică, in remarcabilele sale 
calități de militant revoluționar, de 
organizator și conducător ai parti- 

■ dulul dc avangardă al clasei munci
toare. De numele lui Lenln e legală 
o întreagă etapă ta lupta revoluțio
nară dta Rusia, ta dezvoltarea miș
cării muncitorești șî comuniste Inter
naționale. El a stat decenii de-a rln- 
dul ta fruntea P.C.U.S., In făurirea 
șl dezvoltarea căruia a avut un rol 
hotâritor ; Lenta a condus partidul 
bolșevicilor in desfășurarea primei 
revoluții proletare victorioase — 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie — s-a aflat ta fruntea pri
mului stat al muncitorilor si țărani
lor. a elaborat orientările fundamen
tale ule edificării societății socialiste 
șl a condus practic primii pași 
pentru înfăptuirea acestei

La toate acestea trebuie 
înaltele calități umane alo 
darul gău de a se apropia
șl dc a-și apropie oamenii, exigența 
și principialitatea, caracterul deschis 
și loialitatea ta raporturile de muncă, 
simplitatea și modestia, însușiri uma
ne care au completat intr-un mod fe
ricit șl au potențat înaltele sate cn- 
liiă|l de om politic;

Lui Lenln II plăcea să afirme — a 
subliniat in continuare vorbitorul — 
că teoriile trebuie să treacă proba 
practicii ; nmrxism-leninlsmui In an
samblu a trecui cu succes aeeaslâ 
probă, examenul Istoriei. Veridicita
tea, validitatea și forța sa transfor
matoare iși găsesc astăzi întruchipa
rea în sistemul socialist mondial, ta 
mișcarea comunistă și muncitorească 
mondialâ, ta mișcările democratice, 
progresiste. In amploarea luptelor so
da l-pol! tice. de eliberare națională. 
In cursul irezistibil al omenirii spre 
socialism. La această realitate obiec
tivă, care întruchipează realizarea 
concreta a marxlsm-lcnlnismutul. 
trebuie adăugată uriașa sa influență 
ideologicâ-politicâ. filozofică și îtun- 
țlficfi. Chezășia păstrării șl extinderii 
In continuare a acestei influențe este 
afirmarea din plin a caracterului 
creator, novator al marxlsm-leninis- 
mului. Mai mult ca oricind, astăzi, 
sublinia tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
evocind, ta aniversarea centenarului 
nașterii Iul Lenta, complexitatea 
practicii contemporane, „...partidele

comuniste nu-șl pot Îndeplini mlalu-. 
nea lor Istorică dedt acțlonind In 
spirit creator, dozvoltlnd necontenit 
tezaurul gindlrll marxist-leni'hist®, 
strădulndu-se să găsească răspunsuri 
concrete la.realitatea vie de astăzi, 
să descopere soluțiile cerute de lupta 
revoluționară din zilele noastre...’

O strălucită confirmare n concep
ției Iul Marx, Engels și Lenta este 
formarea sistemului socialist mon
dial. Prln‘r-o muncă plină de abne
gație și eroism', popoarele Uniunii 
Sovietice înfăptuiesc cu succes con
struirea etapei superioare a noii orln- 
dulri — comunlsmuL Dând expresie

legităților generale ale revoluție! sl 
construcției socialiste. Intr-o mare 
varietate de condiții narllcutare. de 
terme si metode specifice, ta 14 țări 
din Europa. Asia. America se în
făptuiesc năzuințele clasei munci
toare. nle oamenilor mundl. Dre- 

. viziunile Întemeietorilor Ideologiei 
socialiste. In ceea ce au a’.ut sl 
au ele fundamental. Experiența 
țârilor-., podnlfate.1 'nunesfdnwrellef 
justețea Ideilor leniniste»; gu .privlr,- 
re la făurirea, mdril Industrii, -ca 
bază tehnlco-materială a ’socialismu
lui; la reorganizarea■■'agriculfartfl,p8’ 
premise socialiste șl rolul acestei 
reorganizări In crearea condițiilor 
necesare progresului agriculturii, la 
însemnătatea pe care o* are sâv’rșl- 
rea unor profunde mutații In dome
niul culturii pentru modelarea pro
filului politico-ideologic șl spiritual 
al noii societăți, la dezvoltarea de
mocrației socialiste șl înfăptuirea 
unul umanism de lip superior.

După ce a relevat marile succese 
obținute de pojHwul nostru pe dru
mul construcției sodelățll sbcdallste 
multilateral dezvoltate, vorbitorul a 
spus: Preocupările intense din ulti
ma vircmo pentru perfecționarea 
conducerii activității economice, a 
vieții sociale In ansamblu, preocu
pări care-șl găsesc o nouă șl vigu
roasă expresie In convocarea Confe
rinței Naționale a partidului, atat 
menite să ridice nivelul calitativ al 
acesta! conduceri.

Privind societatea ca un organism 
viu. partidul nostru comunist per
fecționează continuu ansamblul re
lațiilor sociale, asigură afirmarea 
«tiascl muncitoare, ta coUtatea sa de 
dosi conducătoare ta societate. în
tărirea alianței muncUorestl-tărfinesti. 
a unității întregului popor, a frăției 
«Unire poporul român șl naționalități
le conlocuitoare, dc baza denllnei lor 
egalități in drepturi, dezvoltarea de
mocrației «xxjialiste. Traducerea ta 
viață a măsurilor stabilite de Ple
nara Comitetului Central al parti
dului din noiembrie anul trecut 
asigură înfăptuirea toi mal consec
ventă a principiilor eticii ș| echității 
ta viața socială, intensificarea activi
tății de educație in spiritul valori
lor morale alo socialismului. A- 
eeastă înaintare pe multiple planuri 
a socialismului 
procesul de

exprimă tocmai 
a societății 

multilateral dezvoltate, pe baza pro
gramului elaborat da Congresul al 
X-Ica al P.C.R.

Istoria a confirmat Ideile lui 
Lemn cu privire la rolul deosebit 
al partidului comunist ta Înfăptui
rea misiunii istorico a clasei mun
citoare. Formele In caro partidul 
comunist iși cucerește rolul de forță 
politică de avangardă, modalitățile 
concrete In care el iși îndeplinește 
acest rol sini extrem de variata ; 
dar fără un partid care să tio o 
emanație directă a clasei munâ- 
toaro, a poporului său, capabil ta 
se lego ta modul ce! mai strios cu 
masele largi, să studieze Intr-un 
spirit marxta-leiuntel creator rea
litățile. să elaboreze o linie po- 
llt.că clară și sA asigure înfăptui
rea ci — fără un asemenea partid 
revoluționar, construirea socialis
mului nu u cu putință.

Reterindu-sc ta acest context ta 
experiența țărilor socialiste, a miș
cării comuniste inlernațtonalo. vor
bitorul a relevat însemnătatea mă
surilor inițiate de Partidul Comu
nist Roman In ultimii ani penlru- 
intârlrea rolului ®âu conducător in 
societate, importanța preocupărilor 
Intense ale partidului nostru pentru 
elaborarea științei conducerii «Mic
uții socialiste, pentru înarmarea tu
turor cadrelor cu cerințele z acestei 
științe și desfășurarea activității 
practice de conducere în spiritul și 
pe baza științei,

în continuare, vorbitorul a spus:
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In întîmpinarea zilei de 1 Mai

Succese

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul celei de-n 102-a ani

versări a nașterii lui Vladimir Hid 
Lenln, vineri după-omlază a avut 
loc In raia ansamblului „Rapsodia 
română” din Capitală o adunare 
.festivă organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R,

în prezidiu, au luat loc tovarășii : 
Leonte Rfiutu, membru ol Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședinte al consiliului de condu
cere, rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu” pentru pregătirea ca
drelor de conducere a activității 
de partid, sodal-polltice, economice 
și administrației de stat. Mlhal 
Gere. membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.H., 
secretar al C.C. «ti P.C.R.. Mlhai 

Consiliului 
Constantin 

al CoMiliu- 
problemele educației ji 
Consiliului Central al 

U.G.S.R., Vaslle Nlcoldoiu. recc-

Roșlanu, președintele 
General • A.R.L.U,Ș£ 
Mtndreanu, președinte 
lui pentru problemele 
culturii al (

tar al C.C. ai U.T.C., Ion Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii sl Educației Socialiste.' Constan
tin lonescu. muncitor fruntaș. Ma
rinara Modllcă. studentă.

în prezidiu se aflau, de as»-me
nea. V.I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, pre
cum șl Rămân Gebert Gebertovld, 
membru al Prezidiului Asociației 
letone de prietenie și legături 
culturale cu străinătatea, președin
tele Uniunii compozitorilor din 
R.S.S. Letonă, șeful delegației de 
activiști al filialei letone care sa 
află in vizită ta țara noastră. în 
sală erau prezențl vechi militant! 
al mișcării muncitorești din țnra 
noastră, reprezentanți ai unor In
stituții centrale șl organizații ob
ștești, activiști de partid șl ai orga
nizațiilor de masă, oameni de artă 
șl cultură, numeroși oameni al 
muncii din Întreprinderile șl instl-

tuțllle bucureștene, precum șl mem
bri al ambasadei Uniunii Sovietico 
la București și membrii delegației 
Flllnlel letone a Asociației de prie
tenie sovieto-romăne.

Adunarea a fost deschisă de 
Iile Rădulescu. membru al C.C. al 
P.C.R:. secretar al Comitetului mu
nicipal București 'al P.C.R.

Despre viața și activitatea revo
luționară a iul Vladimir Illcî Lenin 
a vorbit Constantin Vl.id. membru 
supleant ai C.C. al P.C.R.. vlcc- 
pre«jedtate al Academiei de științe' 
sociala șl politice a Republicii 
Socialiste România.
■ Partldpanțll la adunare au vi
zionat apoi CI__ 1
albastru”.

filmul sovietic „Caietul

*
coasaerata aniversării

Vlndlmlr Ilid Lenta au ■ 
avut loc șl in numeroase centre ju
dețene sl oile localități din țară.

(Agerprtsi)

Adun&ri 
nașterii lui

insufletiloare

economica

Se știe că. atunci dnd Lenln defi
nea socialismul ca o orindulre de 
tip superior. el avea In vedere 
intr-o unitate organică înnoirile pe 
care această orindulre le aduce ailt 
în viata popoarelor, cit șl In rapor
turile dintre tărl șl ponoare. în 
acest sens, relațiile latre țările so
cialiste stat chemate să dea expre
sie acestor înnoiri, să ofere altor po
poare exemplul unor raporturi de 
tip nou. In care popoare libere si 
independente colaborează string in 
vederea atingerii telurilor comune. 
România, tară socialistă, pune ta

centrul politicii sale externe priete
nia și alianța trainică cu tarile so- 
dnilate. a dezvoltat și dezvoltă larg 
colaborarea multltaterală. relațiile 
politice, economice si tehnico-stlln- 
tiflce cu toate tărito socialiste.

în aeelașl timp, tara noastră dez
voltă relații tarsi cu toate tarile, 
fără deosebire de orindulre socială. 
La baza relațiilor sale cu toate cele
lalte state. România "sițutșazS rDflnei- 
pllle rc-ipectării independentei sl 'su
veranității naționale; ‘egalității ta 
drepturi, “a vantaiuiuîf reciproc, 
amestecului ta tretiurti’e ‘Ihterrie’.’ re
nunțării In folosirea tortei sl ame
nințarea cu forța In,relațiile Interna
ționale. principii care se bucură de 
o tot mal 
lume.

Vorbitorul 
nlle inițiate 
noastră pentru rezolvarea crin mij
loace pașnice a problemelor interna
ționale litigioase, stingerea focarelor 
de tensiune sl de conflicte in lume, 
înfăptuirea dezarmării generale, ta-

deosebi a celei nucleare, dezvoltarea 
unor relații noi ta Balcani al trans
formarea acestei regiuni tatr-o zonă 
a păcii sl colaborării, subliniind că 
România, cu tară europeană, acordă 
o atenție deosebită creării unul sis
tem de securitate colectivă ta Euro
pa. acționează pentru pregătirea sl 
ținerea conferinței general-europene.

Refertadu-se. în continuare. ta 
profunda solidaritate a poporului 
român cu lupta popoarelor împotri
va Imperialismului, colonialismului, 
neocolontallsmulul. vorbitorul a 
subliniat că recenta vizită □ tova
rășului Nlcolae Ceaușescu în fl țări 
ale Africii constituie o BlrălueM 
reafirmare a acestei solidarități, un 
moment de o deosebită însemnătate 
în dezvoltarea relațiilor de prietenie 
si colaborare Intre România și ță
rile africane. Lenta a acordat o aten
ție deosebită dezvoltării mișcării re
voluționare, comuniste șl muncitorești 
internaționale. Această mișcare a 
parcurs un amplu proces de creștere 
®I maturizare, reprezentînd astăzi cea 
mal puternică fortă politică a con
temporaneității. A crescut 
lalea partidelor comuniste sl munci
torești de a-și elabora de sine; stă
tător linia politică, de a-sl adapta 
formele de organizare șl metodele 
de activitate cerințelor în continuă 
echlmhăre'!' ale vieții, de ’ ă‘ sd lega 
trainic ' de -clasa mundt<Mife.- dS?__ 
poarele nle căror exponente ■ slnt 
Aceasta 'corespunde realitățiipiTuțS- 
damentale a marii dlverflităti 
condiții tn c.ire-ș! desfășoară 
vitatea partidele comuniste sl 
cltoresU. diversitate despre 
Lenln, cu excepționalul său 
Istorie, spunea efi va crește conti
nuu. Tocmai punerii in valoare a 
tuturor capacităților creatoare ale 
forțelor progresiste contemporane, 
înainte de toata a mișcării comu
nista Internationale, a socialismului 
ca orindulre ©octală, le răspundă 
cerința respectării stricte a Inde-

pendențel partidelor comuniste 
muncitorești, a suveranității 
telor socialiste. cerința afirmării in
ternaționalismului socialist In con
dițiile manifestării libere, suveran» 
a fiecărei țări socialiste. a fiecărui 
partid comunist șl muncitoresc.

Consecvent spiritului orofund in
ternationalist de care este animat. 
Partidul Comunist Ronjân militează 
pentru învingerea greutăților, a di
vergențelor existente In mișcarea co
munistă al muncitoreaecă Internațio
nală. Intre țările socialiste, promo
vează relații de colaborare sl întă
rește «solidaritatea sa cu celelalte 
partide comuniste sl muncitorești, 
dezvoltă relații cu alte partide șl or
ganizații democratice sl progresiste, 
cu mișcările de eliberare națională, 
curi i Inii lupta forțelor revoluționare, 
înaintate-din întreaga lume.

In încheiere vorbitorul a spus: Vla
dimir Bici Lenln spunea dndva că 
cea mai potrivită formă de aniver
sare a mărilor evenimente Istorice 
este concentrarea eforturilor sure re
zolvarea problemelor po care le ri
dică dezvoltarea societății socialiste, 
îrilr-un asemenea «spirit aniver&’.'iză 
poporul nostru pe Lenta. Prin, aceas
ta e! Isl îndeplinește îndatoririle no- 
llonale si. totodată, cele internațio
nale. contribuind la întărirea pozitiî- 
lor -șpcîalliami’uj ne plan tatetnatlo- 
naI.’‘la'?cFe®t&ea Influentei *ldelWf' 
mtrxist-lenlnl'ste’In lume. Âvlnd . in 
frUhte&W Partidul Comunisțta'RntȘ 
mân.’ "care și-a dovedit cnpndtâteâ 
de a aollea creator adevărurile fun
damentale ale marxlsm-lenlnismulul. 
cure dă expresie celor mal Incite 
năzuințe sl Idealuri ale clasei mun
citoare. ale întregii națiuni, poporul 
nostru va îndeplini cu succes marile 
obiective stabilite de Congresul al 
X-lea. va ridica patria sa socialistă 
pe no! sl superioare trepte de civili
zație. creînd condițiile pentru înfăp
tuirea teiului final construirea 
comunismului 1

ORADEA (Corcsponaentul 
„Setate!!", Aurel Pop). — în toa
te unitățile economice din jude
țul Bihor sa desfășoară o însu
flețită întrecere în etatea zilei 
da 1 Mal, pentru Îndeplinirea, 
înainte de termen, n sarcinilor 
de plan șl a angajamentelor lua
te ne acest an. Minerii «lin ca
drul Combinatului cărbuneiul au 
dat de la Începutul anului șl 
plnă In prezent o producția 
marfă In valoare de peste 5 mi
lioane lei. depășind astfel cu a- 
proape 4 milioane lei angaja
mentul luat în cinstea ztlel «te 
1 Mal. în nceaslă perioadă, mi
nerii-din Bihor nu «Konomlslt 
peste 1 COT mc lemn de mină. 
Colectivul do muncă de la fa
brica „Solidaritatea” «iln Oradea 
a dat poete sarcina de plan 10 CW> 
perechi încălțăminte, Iar munci
torii de In „Miorița” au livrat 
peste prevederile planului 127 000 
tricotaje diferite.

Succese deosebite au obținut 
ta cinstea zilei de 1 Mal ?î mun- 

Iclloril de la fabrica de confecții 
Odin Oradea. C-heorghe Maxim, 
inginer șef al fabricii, ne-a in
format că, de la începutul anu
lui. colectivul de aici a dat o 
producție globală de peate 12 mi
lioane leL La Uzina de alumină 
B-au produs In plus peste 5OT 
tone de alumină.

rea muncii este Intlmpinată cti 
realizări deosebite de către co
lectivele de muncitori, inginer 
ș! tehnicieni din Județul Vranoqa 
care, plnă ta 10 aprilie a.c„ rea1 
Uzaseră 89.4 la sulă din angaja
mentele anuale ta producții
marfă. Mențlnfndu-se fruntași 
în întrecerea socialistă, lucrătorii', 
din exploatările forestiere Foc- 
șanl si Dldra au realizat pcate

numele fidelității fată da litera mar
xismului. au încercat oă-1 reducă la 
o teorie rigidă, simplă colecție de 
formule Inerte, folosite ca sub
stitut al glndlril proprii. încrede
rea In puterea de erecție a gindlrll 
revoluționare. împletită cu înaltul 
sentiment al responsabilității față de 
cauza socialismului, l-u insuflat în
drăzneala de a înlătura anumite teze 
nle marxismului care nu mai rezistau 
confruntării cu practica talocuîn- 
du-le cu teze noi. lzvorite din via
ță. capabile să orienteze desfășura
rea procesului revoluționar In nolle 
condiții. „Trebole s& ajnncem ta 
înțelegerea adevărului Incontestabil, 
scria Lenta, eâ un marxist trebuie 
să tină seama de viata reală, de fap
tele precise ale REALITĂȚII șl să un 
continue să se cramponeze de teoria 
zilei de Ieri".

Această trăsătură caracteristică a

An de an. aniversarea nașterii Iul 
V, I Lenln prllcîutește evocarea 
uriașului «ău aport la îmbogățirea 
tezaurului socialismului științific, 
verificarea vitalității șl forței de 
nebiruit a Jdellor leniniste. Pe mă- 
eura scurgerii timpului, ocnsonallta- 
taa Iul titanică ta profilează ea a 
unuto dintre marii deschizători de 
dram care au exercitat o orofundă 
Inriurlre asupra evoluției umanită
ții. întreaga energie, capacitatea de 
creație, geniul său ou fost consacra
te luptei de eliberare a proletaria
tului. făuririi unei orinduirl In rare 
omul descătușat să-sl poată afirma 
nestingherit antantele creatoare. In 
conștiința popoarelor, numele Iul Le
nln va rămlne neutru totdeauna le
gal de făurirea Partidului Comunist 
bolșevic care n pregfltlt șl Infăpluit 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.1 eveniment ce a deschis o 
nouă eră în Istoria omenirii.

Transformarea Uniunii Sovietice 
fntr-o outer© Industrială de nrlm 
rang, ale cărei realizări In construc
ția comunismului sl pondere ne are
na Internațională au un rol de deo
sebită Importantă In creșterea forței 
și Influenței socialismului In lume, 
crearea sfat emulul mondial socialist 
cuprlnzlnd 14 state, dezvoltarea eon-' 
tlnuă a mișcării comuniste si munci
torești Internaționale. orăbușlrea 
sistemului colonial al Imperialismului 
sub presiunea Irezistibilă a mișcărilor 
de eliberare națională 9! anariția ne 
ruinele sale a zeci de no! state Inde
pendente. intr-un cuvint. nrindna- 
lele fenomene sociale sie contempo
raneității reurezlnta o confirmare Is
torică a Ideilor fundamentale ale le
ninismului

La a I02-a aniversare n nașteri! Iul 
Lenln nnare limpede că trăsătura de
finitorie sl. totodată. Izvorni lăun
tric al forței leninismului, constă In 
caractenil «ău științific - reflectare 
9 adevărurilor fundamentale ate legi
lor dezvoltării sortate — tn spiritul 
creator care 11 rrte o-onriu. In Ine- 
pnlzablla eanaellate de a se dez
volta. îmbogăți șl regenera 
baza eonrlnrillnr desprinse tlln pro
gresele cunoașterii umane, din evo
luția prarilcll sociale. Profunda nAe- 
renlă la nou sin la baza suoeriori- 
tȘHI leninismului, căruia ll dnt strei
ne orice închistare dogmatică o-’co 
încercare de a prezenta teoria nur- problemele variate ale revoluției »o- 
xlstă ca Imuabilă, dală în fo-mă fi- ctallste. nnrtldele comuniste nornesc 
nlfft o d-ila oentru toldcnunn ije in legile generale ale acesteia

— cucerirea puterii de către ctaso 
muncitoare șl .altațII săL lichidarea 
proprietății private asupra mijloace
lor de producție, generalizarea re
lațiilor socialiste In întreaga econo
mie. exercitarea rolului de forță ron- 

. ducătoare a societății de către 
partidul comunist, dezvoltarea demo
crației socialiste. Experiența istorică 
arată că aceste legi generale solicită 
In vederea aplicării lor eficiente, «ă 
se - ta In ronsldernre partlculnrltătite 
naționale sl cerințele reale ale socie
tății tn etapo respectivă

,Mnl mult ca 
misiunii Istorire 
comuniste cere

xistă ca impel.... .....
nlîft o d-ită oeniru toldenunn

Vitalitatea leninismului Izvorilște 
din areea că la temelia «n «e nfiă nu 
canoane prestabilite, el investigarea 
atenta a realllBIlIhr. stadiul anro- 
fnndal ai noilor fenomen», confrun
tarea necontenita a teoriei cu urae- 
tlen. întreaga operă n lu! Lenln con
stituie tin «'rBIuelt model d» dezvol
tare creatoare a marxismului, ta 
concordantă cu cerințele epocii ta 
care a trăit, o? baza cercetării mi
nuțioase multilaterale a fenomene
lor. a comniexltătll realităților con
temporane E«te cunoscută vigoa
rea șl intransigenta prinrtoiata cu 
care ol l-a combătut pa cel care, ta

lenlnlsmulul doblndeste o Însemnă
tate deosebită In zilele noastre ca ur
mare a amploril. profunzimii și ra
pidității transformărilor petrecuta ta 
viata socială, politică sl economică. 
In glndirea oamenilor In cunoașterea 
științifică. In raporturile Internatio
nale Realitățile lumii contemporane, 
marea varietate a condițiilor specifi
ce ta care Isl desfășoară activitatea 
partidele comuniste. complexitatea 
problemelor :a> care le rldlră evo
luția socială ta fiecare tară generea
ză o multitudine de .sarcini modali
tăți de acțiune distincte.

Drwlffur. abordlnd în mod creator

orirind. îndeplinirea 
ce revine nartldelor 
eforturi pereeveren-

te pentru dezvoltarea gindlrll marxis
ta. elaborarea soluțiilor cerule de 
lupta revoluționară In împrejurările 
actuale, așa cum a procedat Lenta la 
timpul său. în zilele noastre dezvolta
rea și îmbogățirea marxism-lenlnls- 
muiui pot.fi realizate doar prin apor
tul original al fiecărui partid, prin li
bera confruntare a părerilor șl con
cluziilor Izvor!te din practica revolu
ționară. prin efortul comun al întregii 
mișcări comuniste. Realizarea aces
tei cerințe Impune stricta respectare 
a dreptului fiecărui partid de a-sl 
elabora de sine stătător linia gene
rală. strategia sl tactica, formele sl 
metodele de acțiune cele mal potri
vita ta condițiile respective, naralel 
cu studierea atentă a experienței ce
lorlalte detașamente ale mișcării co
muniste. cu promovarea schimbului 
de opinii, a dezbaterilor Ideologico 
desfășurata Intr-o atmosferă ctq nrin-

clplalltate ri respect față de punc
tele de veditre exnrlmnte aceasta 
constituind una din prlnelnalele con
diții pentru stimularea . glndlril vii. 
creatoare.

însușirea spiritului creator orooriu 
marxtem-lehinismului s-n afirmat ca 
o trăsătură fundamentală a politicii 
interne șl externe a Partidului Co
munist Român. De Io Lenln șl-a în
sușit Dartldu! natiru concluzia 
călăuzitoare fundamentală că revo
luționarii marxiști trebuie să lu- 
dece In toate Imorelurărlle „cu 
pronriul cap”, să pornească întot
deauna de ta „fantele orerise 
ale realității”, nu de la teze viu for
mule abstracte, potrivite altor epoci, 
marxismul fiind o teorie revoluțio
nară vie. dinamică. Imoroșpăiin- 
tiu-se mereu din investigarea reali
tății. înțelegerea, mereu mai accen
tuată In ultimii ani. a fidelității fotă 
da marxism-lenintam ca un îndemn la 
aplicarea creatoare a principiilor 
fundamentale ale acestuia la nnrticu- 
înritfilite «nteclflre tării noas're. la 
căutarea unor soluții care să cores
pundă specificului societății româ
nești. slndlului ei de dezvoltare, de«- 
□rlnzlnd totodniă cohrluzli din ex- 
oerienta altor țări stă ta temelia 
□rofundelor transformări revoluționa
re care srhlmhnt radical Infătișa- 

RomânleL Formullnd cu mare

CRAIOVA (Corespondentul 
..SrinteU" Nistor Țuicu). — Har
nicul colectiv al întreprinderii 
de prefabricate din beton Cra
iova a obținut In cinstea zilei 
de 1 Mnl noi succese In înde
plinirea planului șl angajamen
telor luate ta întrecerea soclu- ’ 
listă. Pionul producției gtobnie 
pînă la 20 aprilie a fost depășit 
cu 2ITOD0.ro lei față de 4 mili
oane. cit renrezlntă ongalamen
tai pe întregul an. iar In pro- 
duclla-marfă e-a Înregistrat o 
depășire de 2 400 (MM) leL în pe
rioada care n trecut din acest 

fi;j;nn/.gujșfpșttmr.oduse pcstejp’.apjî 
prefabricate din bețon.;j,

3.300.' mo. Hali.pentru ptanșee. « 
1 3©0 nic beton celular uutoeln- j 

■“■sivizatyri1‘jenă8‘tuburi prgmo ele.
De asemenea, au fost produse 
piese de schimb In valoare de 
340 WJO lei. Aceste succese se da
torase mal bunel organizări a 
mundl. întăririi asistentei teh
nice In toate schimburile, creș
terii Indicelui de utilizare o ma
șinilor și a timpului de lucru.

FOCSANI (Corespondentul
„Sctatell". I. Nlstor). SărbStoil-

plan 2‘100 mc bușteni rășlnoase, 
4 000 mc bușteni stejar, 8 700 
tone lemn do toc. Șl colectivul 
Complexului de prelucrare' a 
lemnului din Gogești a obținut 
pesta nreverieri cantități însem
nate de cherestea, parehote, 
furnire, depăștadu-se productia' 
globală planificată cu 1,4 mul- 
oane lei. 1

PITEȘTI (Corespondentul 
„Sctatell”. Gli. Ciratea). în ca
drul acțiunii de autodotare. Gro
pul de uzine de autoturisme Pi
tești a realizat de la începutul 
anului numeroase utilaje nece
sare procesului de producție. 
Este vorba de cuploare de topit 
prin Inducție, mașini de frezat, 
standuri de probă pent, 
gatele autoturismelor „Dacia” 
etc. Supuse Încercărilor, mași
nile șl utilajele confecționate 
aici dovedesc calități tehnice, șl. 
funcționale superioare. Plnă la - 
sfirșltul anului, constructorii dsj 
autoturisme și-nu propus să rea
lizeze. prin forțe proprii. . circa 
1 Mfl de utilaje. In valoare de 43 
milioane tel. Ei colaborează 
fructuos șl cu întreprinderi din 
țară și firme străine la confec
ționarea de echipament indus
trial pentru nceesltfill proprii șî 
livrări externe.

SE. GHEORGIIE (Corespon
dentul ..Sclntell”. TămBrl Gezs.). 
Minerii bazinului carbonifer 
Baraolt, Județul Covasna, tatim- 
plnă ziua de 1 Mal cu frumoase 
realizări ta activitatea economl- 

cu.aptariasm.șl ab-

___ . —__  
vederile planului, ifitrecînd aăl- ----- ---------------
in fc,_ -....____jJMWWMWMW
7 400 tona Mundtoril stație! de , 
brichetară oparțlnînd tot între
prinderii miniere dta Căpenl 
«xMnpletează acest prim bilanț 
strălucit ta cinstea zilei de 1 Mal 
cu peste 1 COT tone brichete de 
bună calitate peste prevederii® 

.sarcinilor de plan.

tru ’agre-

ca. ^Muțirind.cu.cptaziasm ?1 ac-

extragă' âln ndincurîțc pămln- 
tulul 13 400 toneîlignlfpoște pre-.' 

lerlte planului. Ihtrectad aâl-
propriul angajament. asumat, 

cinstea zilei de 1 Mal, cu

>1

I

forță de convingere concepția parti- 
dulul nostru despre fidelitatea rea
lă. efectivă, fată de marxism-leni
nism. tovarășul Nlcolae Ceausescu 
sublinia : „A fi cu adevărat marxlsl- 
Ienlnlst înseamnă a fi un explorator 
îndrăzneț și experimentat al drumu
lui nou pe care II deschide omenirii 
socialismul șl comunismul, un cuteză
tor vizionar al zilei de milne pornind 
de ta realitățile sl cerințele arzătoare 
ale zilei de azi. precum si de ta con
cluziile. generalizate pe plan teore
tic, ale experienței de Ieri si de 
azl“.

Tocmai ta acest spirit creator Isl 
desfășoară activitatea sl Ii educă na 
membrii s.ii Partidul Comunist Ro
mân. tar epa mai strălucită manifes
tare a creativității ta teorie sl prac
tică. ta concepție sl acțiune. este 
uriașul efort constructivs Inlllat si 
condus de partid pentru făurirea so-

vltablle!” rfimîneri In urmă a con
științei sociale fată de existenta, so
ciala. afirmă cu vigoare Imperativul 
unei neîntrerupte șl amplo activități 
de educare comunistă, pentru ridica
rea conștiinței socialiste a Întregului 
popor — ca parte Integrantă a înde
pliniri! de către partid a rolului' de 
torță conducătoare a societății .1

Spiritul creator propriu maretem- 
lenlnismuiul, străbate, asemenea 
unul fir roșu, șl politica externăjirî; 
partidului nostru. în spiritul len»\ 
nlst al solidarității Internaționaliste’' 
partidul nostru acționează cu perse
verență și pe multiple planuri pen
tru adtacirea și consolidarea priete
niei șl alianței frățești n României 
socialiste cu toate țările socialiste, 
extinde continuu colaborarea cu toate 
partidele comuniste șl mundtorețtL 
cu forțele democratice șl antlimoe- 
rinllste de pretutindeni. îsl manifes
tă solidaritatea activă cu ef 
tarile noilor state independente^ 
tru exercitarea dreptului lor Inalh

cletățll socialiste multilateral dez
voltate. Pornind de la cerințele ac
tualului stadiu de dezvoltare a tării 
sl aol’dnd orientarea stabilită de 
Congresul al X-lea. partidul mobili
zează eforturile poporului soro creș
terea Intensivă a forțelor de produc
ție. crearea unei economii moderne, 
bazată ne tehnica avansată, asigura
rea unul înalt nivel dc productivita
te si eficientă a muncii sociale, dez
voltarea susținuta a silinței culturii 
sl învătămîntului. creșterea bunăstă
rii numelor Caracterul creator al po
liticii oartldulul Isl eăreste Ilustrare 
In ansamblul' măsurilor adoptata pe 
multiple planuri — ne baza studierii 
atente a realităților, a abordării cu
ra loasa a noilor, fenomene ale vieții 
sociale — pentru perfecționarea con
tinuă a relațiilor de producție, a or
ganizării sl conducerii tuturor com
partimentelor societății, adincirea 
democratismului socialist, promovarea 
consecventă a principiilor eticii ®I c- 
chitățll eoriallste. erearea condițiilor 
propice înfloririi multilaterale a per
sonalității umane. Excepționala în
semnătate principială si practică a 
programului de educare comunistă 0 
poporului, ado-otat de plenara C.C. 
al P.C.R., din noiembrie 1071. constă 
în aceea că. rasplnetnd cu fermitate 
orice tendlnle de pasivitate decurglnd 
din concepțiile fataliste asupra „bie

actlvă cu efor- 
pen-, 

_ _________Jena-' 
bll la dezvoltare liberă, militează 
neobosit pentru refacerea șl întărirea 
unități! mișcării comuniste. întreaga 
politică externă a Romrtnîeî «details!® 
esie caracterizată prin abordarea lu
cidă a noilor realități : dinamismul a- , 
ceslcl politici ișl găsește reflectare 
In numeroasele initiative șl măsuri 
prin care. In spiritul principiilor le
niniste ale coexistenței pașnice, par
tidul promovează o politică de dez
voltare a colaborării dintre țara noas
tră șl celelalte state ale lumiLj fără 
deosebire de orindulre socială, acțio-
jrt ?i celelalte state ale
deosebire de orindulre socială, acțio
nează consecvent pentru stingerea fo
carelor de conflict șl încordare care 
pot primejdui pacea, pentru soluțio
narea problemelor majore ale vieții 
Internationale, instaurarea unul cli
mat de încredere, securitate, coope
rare rodnică între vtatnrare rodnică Intre state.
. în felul acesta. conccntrind ^efor
turile cocorului nostru spre înfăptui
rea sarcinilor construcției socialista 
el dcefăsurlnd. totodată, ca detașa
ment activ al marii armate a revo
luționarilor din întreaga lume, o In
tensă activitate ne arena mondială 
în sprijinul tortelor înaintate ale lu
mii contemporane Partidul Comentat 
Român confirmă arin întreaga ®a ac-, 
tlvltate adevărul fundamental ol 
marxlțm-lenlnlsmulul cu privire la 
unitatea dialectică n patriotismului ri 
lntemnțlonnltamulul. a sarcinilor na
ționale sl Internationale.

Cel mal tnali omaalu ne care 11 
putem aduce amintirii nepieritoare 
a Iul V I Lenta constă In a ne Insusl 
organic spiritul creator prooriu'mnr- 
xlsm-Ieninlsmului. n manifesta cu
tezanță ta soluționarea noilor pro
bleme. investlalnd cu ntenile reali
tățile actuale. scrutlnd cu clarivlzlu-. 
ne științifică viitorul Aceasta ost® 
calea care o urmează, cu neabă
tută conrecvență. Partidul Comunist 
Român, văzlnd ta ea premisa. funda
mentală pentru îndeplinirea misiunii' 
sale Istorice de a conduce oopc-rul 
nostru — în spiritul Invincibilelor l<ței. 
leniniste — la victoria socialismului 
sl comunismului.

2ITOD0.ro
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privire ia perfecționarea «temwfeî informațional ©«©raeo-sochl, mtr©dre@reâ

în condi țiite’ creșterii complex! tă- 
’ ții economiei naționale, cerințele 
' planificării și conducerii social-

■ economice Impun să se acorde o 
atenție din ce in ce mal mare as-

■ pactelor informaționale ale activi
tății umane în procesul muncii șl 
in luarea de decizii care să con
tribute la progresul șl buna funcțio-

tnare n întreprinderilor, organiza- 
n societății în ansamblul ei, 

în concordanță cu obiectivele fău- 
! Tlril societății socialiste multilateral 
O dezvoltate,

O coordonată esențială a per
fecționării activității în toate do- 
jnenllle șl ramurile economiei na- 

I ționule o constituie crearea unui 
sistam informațional cuprinzător șl 
operativ.

Experiența a demonstrat că rea
lizarea unei conduceri științifice a 
vieții economice șl sociale, pe baza 
respectării cerințelor legilor obiec
tive cde dezvoltării societății, este 
Condiționată de existența unei evi- 

. d’ehțe care să permită cunoașterea 
rțiulHlaterală a realității și să ofe
re datele necesare în vederea fun- 
clamentării temeinice a deciziilor 
pe toate treptele organizatorice. Un 

1 rol însemnat are sistemul taforma- 
’ țfonal în relevarea proceselor de 

durată ale creșterii economice. în 
•investigarea noilor tendințe ale

!n-

; u U1 <1 CuLl I ȘUI 1,1

țfâvesitlgăreh noilor 
■ p togr es u 1 u 1 t e h n Ico- ș 11 in țl fî c, 
Asigurarea unei largi baze 
fbtmaționale pentru elaborarea 
prognozelor pe termen lung pe 
rumuri și domenii de activitate, 
precum ș! pe ansamblul economiei 
naționale.-O deosebita importanță 
are sistemul informațional în fun
damentarea și urmărirea îndepli
nirii planului de stat, a tuturor 
xtircln'tor stabilita, In sesizarea fe
nomenelor negative șl a neajunsu
rilor, n noilor probleme care apar, 
ta activitatea economlco-socinlă, 
în' scopul adoptării operative a ce
lor mai eficiente‘soluții șl ■ mășurl - 
păntru înfăptuirea in bune ’con
diții a programului .de dezvoltară. 
e«)nomico-sacialăr:a?șțăriis g! jt-itjJ 

b dată cu perfecționarea gene- • 
râlă a sistemului informațional e- 
cohomico-soeial, cu organizarea tai 
Intr-o concepție unitară, se im
pune o preocupare sporită pentru 
dotarea economiei naționale cu 
mijloace moderne de prelucrare a 
datelor.

Folosirea echipamentelor elec
tronice de calcul ta sisteme de pre
lucrare automata a datelor trebuie 
să fie subordonata cerințelor con
ducerii, organizării muncii și pro
ducției. ■

Pe baza hotăririlor Congreselor 
nl IX-lea'șl al X-lea alo Partidului 
Comunist Român, precum și ale 
Conferințe! Naționale din decem
brie 1007, ta țara noastră s-au în
treprins o serie de acțiuni pentru 
perfecționarea conducerii șl orga- 

( nîzărll unităților socialiste, pentru 
! ih'rotlucerea tehnicii moderne de 

calcul ta economie. Au fost luate 
măsuri pentru Îmbunătățirea struc
turilor organizatorice ale unltAți- 

«l/'ri și ramurilor economiei națio- 
Z fie, pentru fundamentarea temei- 
tacă a planurilor ; s-a trecut la 
elaborarea prognozelor de dezvol
tare economseo-socială a țării in 
următoarele decenii. A crescut o- 
porativitatea în informarea orga
nelor de, conducere asupra 
mersului îndeplinirii planului ; 
s-a"u luat unele măsuri pen
tru raționalizarea sistemului 
informațional, simplificarea dărilor 
de .seamă statistice șl contabile, 
pentru îmbunătățirea sistemului 
informațional' ccdnomlco-soclal în 
profil .teritorial ;' stat tn curs de 
experimentare unele proiecte pri
vind raționalizarea evidenței tehnl- 
co-operative. tie află, de asemenea, 
intr-un stadiu avansat elaborarea 
primei balanțe a legăturilor dintre 
ramuri ; s-a adoptat clasificarea șl

f 
ț

codificarea unitară a produselor șl 
serviciilor din întreaga economie 
națională. Pe baza programului a- 
probat de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. ta Iunie 1907 a fost 
Începută acțiunea organizată de 
Introducere în economia naționa
lă a echipamentelor moderne de 
calcul S-a trecut la fabricarea 
calculatoarelor electronice univer
sale din generația â IlIr-a, precum 
și a mașinilor electromecanice de 
facturat șl contabilizat, a mașinilor 
de calculat electronice de birou șl 
a mașinilor de calculat, electrome
canice.

în perioada 1907—1970 s-au pus 
bazele unei fabricații de echipa
mente electronice de calcul, s-a în
ceput constituirea unor rețele de 
centre de calcul, a unul sistem de 
pregătire a cadrelor de specialiști 
necesari acestui domeniu, s-a tre
cut ta proiectarea de sisteme de 
prelucrare automată a datelor șl 
ta elaborarea de programe d@ cal
cul.

Este necesar ca toți specialiștii 
să depună eforturi pentru utiliza
rea eficientă a echipamentelor de 
calcul, să contribuie la elaborarea 
de programe de calcul aplicative 
pentru toate domeniile de activita
te, asigurlndu-se încărcarea optimă 
a capacităților de calcul instalate 
în economie.

Cu toate progresele înregistrate, 
sistemul Informațional economlco- 
soclal și dotarea cu mijloace de 
calcul șl prelucrarea datelor nu se 
ridică ta nivelul cerințelor actua
le și de perspectivă ale dezvoltării 
economiei naționale, al exigențelor 
îmbunătățirii calitative a activității 
economlco-soclale.

Sistemul informațional econo- 
mteo-social nu asigură In suficien
tă măsură datele necesare pentru 
■cunoașterea multilaterală a feno
menelor economice; evidența este 
tocătavplumtooasă, -neunltară din 
punctul de vedere al conținutului ; 
în pregătirea și transmiterea date
lor se .manifestă, numeroase, -para- ,5 
lelteme. De asemenea, unii indica
tori folosiți în plani iscare șl statis
tică nu reflectă în mod adecvat e- 
forțurlle unităților economice, re
zultatele și eficienta activității lor. 
Deși s-au făcut pași înainte pe 11- 
nin Introducerii echipamentelor de 
caicul, in țara noastră există încă 
o Importantă rămînere ta urmă în 
acesLdomenlu.

în scopul intensificării proecsu- 
de Introducere a metodelor‘ ! lul. :■ - - -l-r-x—7_____

șl tehnicilor moderne de conducere 
și organizare, Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. a adoptat „Pro
gramul de perfecționare a sistemu
lui informațional economlco-soci- 
ol, de introducere a sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelucra
re automată a datelor și de dotare 
a economiei naționale cu tehnica 
de calcul in perioada 1071-1980"“. 
Obiectivul principal al acestui 
program îl constituie moderniza
rea activității de conducere din 
Întreprinderi, centrale industriale 
șl celelalte unități economice, pre
cum șl din ministere și organe cen
trate de sinteză, prin Introducerea 
treptată de sisteme de conducere 
cu mijloace de' prelucrare automa
tă a datelor ; programul urmărește 
realizarea treptată a sistemelor de 
prelucrare automată a datelor la 
unitățile economice, pa ramuri șl 
funcționale la nivelul economiei 
șl Integrarea lor ulterioară intr-un 
sistem unitar național de prelucra
re automată a dalelor.
_ Pentru perfecționarea sistemului 

Informațional economleo-soclal, in
troducerea sistemelor de conducere 
cu mijloace de prelucrare automa
tă a datelor șl dotarea economiei 
naționale cu tehnică de calcul în 
perioada 1971-1980. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român 
hotărăște următoarele :.

I. ORIENTĂRI DE
INTRODUCEREA

;;DE CONDUCERE CU MIJLOACE
DE PRELUCRARE AUTOMATA

A DATELOR
1.. Sistemele de conducere cu mij

loace de prelucrare automată a da
telor vor fi introduse cu prioritate 
în întreprinderi și centrale Indus
triale. acordindu-se atenție deosebi- 
.tă conducerii producției și anrnne: 
pregătirea fabricației; programa
rea. lansarea și urmărirea operativă 
a producției ; gospodărirea stocuri
lor de materii prime, materiale "și 
combustibili : aprovizionarea și des
facerea : optimizarea Investițiilor, 
transporturilor, folosirii capacități
lor de producție, a forței de muncă 
și, a rezultatelor economteo-finan- 
claro. *

2.'‘Se vor lua măsuri pentru rațio
nalizarea evidenței și eliminarea 
paralelismelor în culegerea Infor-

tre puternice, ta care să fie conec
tate un număr cit'mal mare de uni
tăți, dotate eu mijloace adecvate de 
culegere, pregătire șl transmitere a 
datelor; în mod treptat se vor asi
gura cu capacități de calcul și de 
transmitere a datelor toate Județele 
țării, în concordanță cu nevoile a-, 
cestora și urmărind utilizarea efi
cientă a echipamentelor.

5. Sistemele de conducere cu 
■mijloace de prelucrare automată 
a datelor vor fi proiectate și rea
lizate Intr-o concepție unitară.

Pentru nevoile .de informare, șl 
conducere 1a nivelul unităților e- 
conomice, ramurilor, unităților tei; 
rîlorlal-admlnlstratlve șl al econo
miei naționale se vor realiza sis
teme cum sint:

— sisteme funcționale hi nivelul 
economiei : sistemul planificării e- 
conomiel naționale, sistemul apro
vizionării tehnico-materiale. siste
mul statlslic-contabii. sistemul fi- 
nanctar-bancar, 
tării științifice, 
nomlce ;

— sisteme funcționale de con
ducere operativă a unor activități : 
sistemul energiei electrice; siste
mul transporturilor, ’ sistemul co
merțului exterior șl cooperării e- 
conomlce internaționale, sistemul 
comerțului Interior și prestărilor 
de servicii pentru populație etc ;

— sisteme de conducere pe ra
muri economice care vor cuprinde 
culegerea, prelucrarea șl furniza
rea datelor și informațiilor nece
sare conducerii operative a activi
tății din ramura respectivă :

— sisteme pentru conducere te
ritorială, avtnd ca sferă de cu
prindere culegerea, prelucrarea șl 
furnizarea datelor și informațiilor 
necesare conducerii operative a e- 
conom’el județelor, pentru elabo
rarea propunerilor de dezvoltare 
în perspectivă a acestora ;

i rțTj.sisteme funcționale  ̂,sp^JaIftj
nvînd ca sferă de cuprindere, pro
blemele acțivitațli organelor șit-or-c 
gnn!zațIilqrLde parUd/oje grganlza-j 
țillor obștești, precum șî sectoare
lor speciale ;

—- sisteme de conducere opera
tivă a activității din unitățile eco
nomice.

6 în vederea asigurării condi-

țillor necesare pentru Introduce
rea în economie a sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelu-, 
crore automata a datelor se vor 
lua măsuri cu privire la : •

a) concentrarea muncii de evi
dență, a mijloacelor de calcul e- 
xlstenle. precum șl a specialiștilor 
care lucrează ta acest domeniu ;

b) raționalizarea fluxurilor in
formaționale. unificarea ?.l tipiza
rea unor documente,’îmbunătății 
rea conținutului indicatorilor, ela
borarea nomenclatoarelor șl clasi
ficatoarelor etc.;

c) elaboraren modelelor pentru 
procesele economlco-soclale și a 
programelor de folosire 'h' acestora 
pe echipamentele electronice de 
calcul ;

d) pregătirea cadrelor de specia-, 
litote prin' Îmbunătățirea și exlln-; 
derea formelor de înv&țămînt exis
tente Și prin organLzafea altor for-ț 
me de Instruire ; Includerea^ in pro^ 
gramele pentru reciclarea cadrelor 
de conducere a noțiunilor- nece
sare în domeniul Informaticii ;

e) asigurarea din timp a proiec
telor sistemelor de conducere cu 
mijlouce.de prelucrare automată 
a datelor ; a programelor generale 
și de aplicații corespunzătoare ;

f) dotarea Intensivă a economiei 
naționale cu echipamente de cal
cul, utilaje șî materiale auxiliare 
atît prin dezvoltarea producției In-, 
terne, cît șl prin intensificarea 
cooperării cu alte țâri în acest do
meniu ;

g) asigurarea compatibilității e- 
chipamentelor și programelor de 
calcul, elnborarea do stindarde în 
acesta domenii ;

h) adaptarea rețelei de telecomu
nicații la necesitățile Interconectă
rii viitoare a calculatoarelor ;

i) dezvoltarea activității de In
troducere a calculatoarelor electro
nice pentru conducerea proceselor 
tehnologic»,„tcu prioritate în indus-, 
tala chimică...chergle electrică., me-, / 
talurgle șl materiale ele construcții;

.jlșcrearea unul cadru. .orgarilzaTA 
toric adecvat pentru introducerea 
sistemelor de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a da
telor ; stabilirea răspunderilor con
crete ce revin diferitelor organe șl 
unități antrenate ta această acțiune-

servi întreprinderilor și centrale
lor.

Pentru realizarea programului 
de introducere a sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor și dotarea eco
nomiei cu tehnica de calcul se pre
vede alocarea unui volum de In
vestiții, in perioada 1071—1975, de 
peste 5 miliarde lei.

Tini nd seama de nevoile des
cinde ale economiei pentru tehnicii 
de calcul, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, împreu
nă cu Comitetul de Stat al Plani
ficării șl cu Consiliul Național 
pentru Știință șl Tehnologie, va 
elabora un program de perspecti
vă pentru creșterea rapidă a pro
ducției Interne de echipamente de 
calcuL Acest program va trebui să 
urmărească : Intensificarea ritmu
lui de Integrare a producției pro
prii de unități centrate și de uni
tăți de memorie externă ; diversi
ficarea fabricației echipamentelor 
periferice șl auxiliare ; asimilarea 
de calculatoare electronice pentru 
conducerea proceselor tehnologice; 
asigurarea echipamentelor pentru 
dezvoltarea rețetei naționale de te
lecomunicații, conform necesități
lor tehnicii de calcul ; dezvolta
rea acțiunilor de cooperare exter
nă in domeniul tehnicii de calcul, 
Îndeosebi cu țările socialiste.

întreaga acțiune de dotare a e- 
conomlei cu tehnica de calcul va fl 
coordonată de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie.

realizarea șl utilizarea bibliotecii 
naționale de programe.

Cercetările privind noi metode 
și tehnic! de prelucrare automata 
a dotelor se vor desfășura îndeo
sebi ta următoarele direcții: expe
rimentări de noi echipamente de 
calcul; sisteme de teleprelucrare, 
bănci de date etc.

Consiliul Național pentru Știință 
șl Tehnologie, împreună cu Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Educației șl în- 
vătamlnlulul, celelalte ministere șl 
organe centrale de sinteză vor ela
bora un program de măsuri pentru 
Intensificarea cercetărilor în dome
niul utilizării tehnicii de calcul.

II. ETAPE ÎN INTRODUCEREA 
SISTEMELOR DE CONDUCERE

. ! ’ ■ •Tn această etapă urmează să se 
asigure pregătirea economiei pen
tru introducerea largă a Sisteme
lor de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datator. Se 
vor lua măsuri în vederea rațio
nalizării și adaptării evidenței 
pentru prelucrarea automată a da
telor, a formării cadrelor șl consti
tuirii unul număr de centre de cal
cul la marile întreprinderi, cen
trale industriale și în unele ju
dețe, care au condiții mai bune 
pentru utilizarea capacităților dc 
calcul ; se vor introduce sisteme 
de conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor In între
prinderi șl centrale din industria 
metalurgică,’ energiei electrice, con
strucții de mașini, chimie, ușoară, 
alimentară, lemn, din transporturi, 
agricultură, comerț. Interior-și pres
tări de servicii pentru populație etc.

Pentru această etapă se prevede, 
de asemenea, elaborarea proiecte
lor de sisteme funcționale generale 
și de conducere operativă ; va în
cepe organizarea băncii centrale de 
dale șl se vor realiza primele le
gături de teleprelucrare.

în vederea realizării obiectivelor 
prevăzute pentru-perioada 1071— 
1975 se statșllesc următoarele :

1. PERFECȚIONAREA SISTE
MULUI] INFORMAȚIONAL 
ECONOMICO-SOCIAL

mațiilor, pentru stabilirea fluxuri
lor informaționale, ținind seama de 
competențele și răspunderile orga
nelor de decizie la diferite niveluri 
organizatorice, de necesitatea îmbi
nării conducerii unitare a activită
ții economice șl sociale cu autono
mia funcționala a. unităților socia
liste,

3. O deosebită atenție se va acor
da îmbunătățirii sistemului de in
dicatori economico-sociali. urmă- 
rindu-se ca aceștia să aibă un con
ținut unitar, să caracterizeze In 
mod obiectiv și multilateral proce
sele care au loc In economia națio
nală șl viața socială.

4. Se va urmări concentrarea ca
pacității de calcul electronic Jn cen-

a) Tn vederea bunel organizări a 
activității de conducere și planifi
care se vor lua măsuri pentru îm
bunătățirea ' clasificării ramurilor, 
economiei naționale ; elaborarea 
nomenclatorului unităților socia
liste de stat 'Industriale, agri
cole, de1 construcții și de trans
porturi, a nomenclatorului profe
siilor și ocupațiilor din economia 
națională, precum și a altor no
menclatoare și clasificări necesa
re diferitelor domenii de activitate.

De realizarea aerator măsuri și a 
sistemului unitar de clasificări și 
n omen c l a ton re econom I co-social e 
răspund Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Economic, Împreună cu 
celelalte ministere și organe cen
trale

b) Se va îmbunătăți sistemul de 
Indicatori economlco-seclali în ve

A- re r •
derea caracterizării multilaterale șt 
obiective a fenomenelor șl procese
lor social-economlce, a modulul de 
îndeplinire a planului ; se va ur
mări, de asemenea, asigurarea uni- 

. lății metodologice șl do conținut a 
indicatorilor de plan, statistic! șl 
financiari, codificarea întregului 
sistam de Indicatori.

Do îmbunătățirea sistemului de, 
indicatori economico-sociali .X 
pund Consiliul de Miniștri și Con
siliul Economic, împreună cu cele
lalte ministere >și - organe centrala, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene; șl al municipiu
lui București.

c) Vor fi continuate măsurile 
pentru raționalizarea evidenței și 

' pentru crearea unul sistem unitar 
de evidență ta unitățile din econo
mia națtonaiă. Această acțiune va 
cuprinde toate activitățile și for
mele de evidență din întreprinderi, 
centade industriale și alte 'unități ’ 
dl’n economie, avlndu-so tri vedere 
următoarele obiective :■

— proiectarea pe baza unor 
principii unitare a evidențelor ;

— asigurarea informațiilor nece
sare fundamentării deciziilor în ca
drul unităților economice ;

— eliminarea paralelismelor ;
— adaptarea treptata a evidențe

lor ta cerințele prelucrării datelor 
cu mijloace modeme de calcul.

Răspunderea pentru raționaliza
rea evidențelor revine Consiliului 
de Miniștri, Consiliului Economic, 
ministerelor;și celorlalte organe 
centrale, întreprinderilor și cen- 
tralplor, comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene șl al 
municipiului București.

în cursul onulu! 1972 vor fi ela
borate șl experimentate In conti
nuare proiecte de raționalizare a 
evidenței,’ urmind ca acestea să fie 
extinse în cursul anului 1073. Sis
temul raționalizat de evidență va 
fi aplicat în întreaga economie dn- 
ceplnd cu anul 1974.

3. PROIECTAREA Șl INTRO
DUCEREA SISTEMELOR 
DE CONDUCERE CU MIJ
LOACE DE PRELUCRARE 
AUTOMATĂ A DATELOR,

Tn : pefrqadî 1971 -1975;; șe; vor' 
desfășură 'lucrări de proil-ctăte șl 
introducere- a sistemelor de .condu
cere cu mijloace de prelucrare, au-.' 
tomata a datelor la circa 400 în
treprinderi și centrale industriale.

Se vor elabora proiecte tip de 
sisteme de conducere cu mijloace 
de prelucrare automata a datelor, 
asigurlndu-se compatibilitatea în
tre acestea și se vor utiliza pache
te de programe pentru conducerea 
operativă ă producție! și va fî or
ganizată biblioteca, 'națională de 
programe.

Fondurile necesare pentțu pro
iectarea și punerea in fimcțiune a 
sistemelor de.conducere cu mlj-' 
loaee de prelucrare automată a da
telor vor fl asigurate de către or
ganizațiile beneficiare și vor fl 
prevăzute în planurile anuale.

Realizarea programului de pro- 
■ ■ lectore și Introducerea sistemelor 

de conducere cu mijloace de prelu
crare automata a datelor revin in 
sarcina Institutului central pentru 
sisteme de conducere cu mijloace 
de automatizare, institutelor de 
cercetări șl proiectări departamen
tale, centrelor de calcul șl insti
tutelor de invățămînl superior, îm
preună cu beneficiarii.

Proiectantul general va răspun
de, împreună cu organizația bene
ficiară, de proiectarea și Introdu
cerea sistemelor de conducere cu 

.mijloace de prelucrare automată a 
datelor. Beneficiarii răspund de a- 
pllcarea1 proiectelor elaborate și de 
utilizarea eficientă a sistemelor 
proiectate, primind asistența ieli- 
nlcă din partea proiectantului ge- 
.neral. ' ■■ ■ ■ .

Consiliul Național pentru Știință 
șl Tehnologie șl Institutul central 
pentru sisteme de coriducere cu 
mijloace de automatizare coordo- 
nează iptreaga activitate de proiec
tare și introducerea de sisteme de 
conducere eu mijloace de prelu
crare automată a datelor.

Ministerele,-organele centrale șl 
comitetele executive ale eonsIUltor 
populare județene vor Iun măsuri 
cn in unitățile subordonate să se 
creeze condiții pentru introducerea 
sistemelor de conducere și utiliza
rea eficienta a acestora.

Pentru utilizarea calculatoarelor 
electronice, în perioada 1971-1975 
vor fi pregăUto peste 20 000 cadre 
de specialitate. Pentru echipamen
te de medie mecanizare, în aceeași 
perioada se vor pregăti peste 8 000 
programatori și operatori.

Pregătirea și perfecționarea ca
drelor de .specialitate se vor asigura 
pentru cadrele cu studii superioare 
in facultăți de specialitate,, prin 
cursuri post-unl verși tare și cursuri 
de scurtă durată, tar pentru cadre
le cu studii medii in licee pentru 
prelucrarea automată a dalelor 
și prin cursuri de scurtă durată.

Cursurile de scurtă durată se vor 
organiza de către Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie — 
Institutul central pentru sisteme de 
conducere cu mijloace de automa
tizare in colaborare cu Academia

„Ștefan Gheorghiu" șl centrele te
ritoriale de calcul electronic. De a- 
semenea, ministerele și celelalte 
organe centrate vor organiza 
cursuri de scurtă durată.

Ministerul Educației șl învăță- 
mlntuluî va lua măsuri pentru in
troducerea cunoștințelor de prelu
crare automată a datelor în licee 
și facultăți după planuri șl progra
me de .tavățămînt care vor fl sta
bilite în colaborare, cu Consiliul 
Național pentru Știință șl Teh- 

'notogle.
Pentru pregătirea practică a ca

drelor care vor lucra în acest do
meniu, centrele de calcul vor pune 
la dispoziția învățămlntulul capa
citatea de calcul necesară.

Consiliul Național pentru Știlri-* 
ță șl Tehnologie, ta colaborare cu 
Ministerul Educație! șl Tnvățămta- 
tului șl ministerele Interesate, va 
lua măsuri pentru promovarea li
teraturii de specialitate privind 
utilizarea tehnicii de calcul.

Comitetul de Stat al Radlotele- 
vlzlunll Romflne va transmite pro
grame-lecții pentru popularizarea 
largă In mase a cunoștințelor de 
prelucrare automată a datelor, tar 
presa va desfășura O activitate sis
tematică de răsptadire a cunoștin
țelor în acest domeniu.

Fondurile necesare pentru școla- , 
rizare și alte nclivitățl de pregăti
re prevăzute în programe, precum 
și fondurile de Investiții pentru a- 
slgurarea construcției centrelor de 
pregătire și a liceelor pentru pre
lucrarea automată a datelor se vor 
asigura prin planurile anuale sie 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie

B. ETAPA 1976 - 1980
în această etapă,, ritmul de do-J 

tarebeu calculatoare electronice "va’ 
trebui-'să'"crească" simțit'orf’to co.i- ■ 
cprdânță-cu nevoile economiei : se ; 
va'asigura, In continuare, dotarea 
cu prioritate a centralelor și Între
prinderilor industriale'; vor fl 
create centre teritoriale de calcul 
electronic în toate județele țării.

Pe aceasta bază se va accelera 
Introducerea sistemelor de condu
cere a producției^ cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor, se 
vor dezvolta sistemele începute în 
cinclnalui 1971—1975 șl se va tre
ce la integrarea acestora.

No! Întreprinderi vor Introduce 
asemenea sisteme, astfel ca în a- 
nul 1980 un număr de circa 1900., 
unități , economice să utilizeze teh
nica de calcul în conducerea pro
ducției. în ramurile industriale cu 
flux continuu și în primul rind in

' o

metalurghrișl chimie’ se vor reollar. 
slsteme-'sdeF'cbndacerei cu calcula-: 
toare electrohlceaatțt pentru,actlvl- 
tatea.economlcă cit "ki pentru prb-J

Pentru perioada 1970—1980 se 
prevede intrarea in funcțiune a sis
temelor funcționale generale și a 
sistemelor de conducere operativă 
a unor ramuri și activități ; se va 
trece la completarea rețelei de 
transmisie de date cu linii de tele
comunicații speciale In vederea in- 

■terconectarii sistemelor de condu
cere cu mijloace de prelucrare au
tomata a datelor, se vor dezvolta 
bănci de date.

.< In această etapă vor fl asigurate 
premisele pentru ca după anul 
1980 să se realizeze treptat riite- 
mul național de conducere'cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor.

m. măsuri orMIW®
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loaee de prelucrare automată a da
telor.

6. De pregătirea cadrelor nece
sare introducerii sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor răspund Mi
nisterul Educației șl învățămîhtu- 
lui și Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, împreună cu 
celelalte ministere, organe centrale 
și consiliile populare județene.

7. Centrele de calcul se organi
zează șl funcționează de regulă' pe 
principiul gestiunii 
cheltuielile acoperindu-se pe sea
ma veniturilor obținute din presta
țiile făcute intreprinderilor, cen
tralelor și altor unități.

8. îneepind din anul 1974, toate 
proiectele de înființare a unități
lor economice (fabrici, uzine, com
binate etc.) vor cuprinde, In mod 
obligatoriu, șl proiectele de orga
nizare a sistemelor respective de 
conducere cu mijloace de prelucra
re automată a datelor.

Pînă în anul 11975 urmează 
funcționeze peste 80 de centre 
calcul. Aproximativ 80 la sută din 
capacitatea de «calcul instalată va

Actlvitatea de cercetare se va 
desfășura, cu prioritate, pentru ne
cesitățile întreprinderilor, centra
lelor și altor unități economice.

Se va acorda o deosebită atenție 
elaborării de modele matematice 
pentru optimizarea producției, 
stocurilor de materii prime și ma
teriale, investițiilor, transporturilor 
ți altor activități economice, pre
cum și pentru întocmirea progno
zelor economlco-soclale de lungă 
durată.

Cercetările privind realizarea sis
temelor de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor 
vor fi orientate in următoarele di
recții : metode de analiză, proiec
tare și realizare a sistemelor Inte
grate, inclusiv a sistemelor in care 
Intervin șl automatizări ale proce
selor tehnologice cu ajutorul calcu
latoarelor ; programe de bază și de 
aplicație, limbaje de programe ;

Pentru 
privind 
informațional economlco-social, in
troducerea sistemelor de condu
cere eu mijloace de prelucrare au
tomata a datelor se stabilesc ur
mătoarele măsuri organizatorice.:

I.. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie răspunde de 
introducerea ecijîpamen retor de 
prelucrare autap&țtă a datelor în 
economie și controlează utilizarea 
acestora, țitecu^i și realizarea și 

, introducerea sistemelor de condu
cere cu mlJlSȘee de prelucrare au
tomata a datator.

2. Institutul ’ central pentru sis
teme, de< «seducere cu mijloace de 
automatizare din subordinea Consi
liului 1 Național pentru Știință și 
Tehnologie răspunde de cerce
tarea, proiectarea șl introdu
cerea de sisteme de conducere 
cu mijloace de prelucrare au
tomata a datelor, asigurarea com
patibilității intre sisteme și coordo
narea centrelor teritoriale de. calcul ,
electronic. ■ *

3. Răspunderea pentru îndeplini- ■ întreaga activitate de rațtonali- 
rea prevederilor prezentei' hotăriri 
privind raționalizarea evidenței, 
îmbunătățirea fluxurilor informa
ționale, asigurarea bunel funcțio
nări a întregului sistem informațio
nal economico-sodal revine Con
siliului de Miniștri și Consiliului E- 
conomic, celorlalte ministere și or
gane centrale, intreprinderilor șl 
centralelor, comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului BucureștL

4. Comisia guvernamentală pen
tru raționalizarea sistemului de e- 
videuță în unitățile socialiste 
lua măsuri pentru îndeplinirea 
tegrală, la termenele stabilite 
prevederiloi 
bat de Consiliul de Miniștri. 
vind raționalizarea și simplificarea 
sistemului de evidență

5. In cadrul ministerelor, al ce
lorlalte organe centrale 
populm 
Industriale 
vor organiza compartimente pentru 
perfecționarea sistemului informa
țional economic, simplificarea și 
raționalizarea evidențelor, îmbu
nătățirea utilizării echipamentelor 
de calcul existente, introducerea 
sistemelor de conducere cu mlj-

xate a evidenței, de pregătire a 
condițiilor pentru trecerea la Intro
ducerea sistemelor de conducere 
cu mijloace de prelucrare automa
tă a datelor, de utilizare eficientă 
a tehnicii de calcul, se va desfă
șura sub îndrumarea și controlul 
organelor și organizațiilor de par
tid care au datoria să mobilizeze 
cadrele de conducere, ele speciali
tate, masele de oameni a! muncii 
pentru realizarea In bune condiții 
a obiectivelor acestui program.

Tinind seama de complexitatea 
problemelor pe care le ridică per
fecționarea sistemului informațio
nal economlco-soclal. Introducerea 
sistemelor de conducere cu mijloa
ce [ de prelucrare automată.’ a da
telor șl dotarea economiei naționa
le cu tehnică de calcul, 
de Miniștri șl Cvr.siUul 
vo- Informa semestrial 
Executiv al CC. al i'.C 
îndeplinirii sarcinilor 
prezenta hotărire.

Presa, publicațiile de specialita
te i șl Radtoteleviziunea vor pre
zenta materiale referitoare la con
ținutul și mersul Îndeplinirii pre
zentei Iîotarirl a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
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- prezentată <
In contextul general al măsurilor 

Inițiate de partidul noitru pentru 
parfecțlorutrea continuă a vieții so
cialo. dezvoltarea șl adinclrea demo
crației socfăllsle șl sporirea partici
pării maselor la conducerea treburi
lor de slnt șl obștești un lor Impor
tant 11 ocupă exercitarea de către oa
menii muncii a controlului obștesc n- 
supra unor Importante sectoare ale 
servirii populației

Tinînd seama de actuala dezvolta
re soclal-economlcă a țării, de efor- 
turllo pe care le face statul nostru 
pentru satisfacerea cerințelor mereu 
cresdnde ale populației, de sporirea 
exigenței față de calitatea bunurilor 
de consum șl a servirii publice. Bi
roul Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, cu 
participarea reprezentanților Uniu
nii Generale a sindicatelor. Consiliu
lui Național al Femeilor. Uniunii Ti
neretului Comunist și al celorlalte or
ganizații. care fac parte din Frontul 
Unității Socialiste, a analizat actuala 
organizare, sfera de cuprindere și e- 
flclența controlului obștesc șl n ajuns 
la concluzia că sint necesara noi re
glementări. care să conducă la lărgi
rea cadrului de organizare șl funcțio
nare a controlului obștesc, la îmbu
nătățirea generală a acestei activități. 
Pe baza acestor concluzii, a Indicații
lor personale date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Consiliul Național 
al Frontului Unității S.nclallsle a Ini
țiat, împreună cu un număr mare do 
deputațl al Marii Adunări Naționale, 
prezentul proiect de lege pa care II 
supunem dezbaterii șl aprobării ac
tualei sesiuni.

Proiectul de lege privind organiza
rea șl funcționarea controlului ob
ștesc a fost aprobat de plenara Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Pe baza Indicațiilor plena
rei. în spiritul democrației socialiste 
ce caracterizează viața societății 
noastre, proiectul a foat supus dezba
teri! publice, organlzlndu-se adunări 
In Întreprinderi, instituții, cartiere, 
comune și unități din agricultură, la 
care au participat peste 3 3®) 003 de 
cetățeni. De asemenea, proiectul de 
lege a fost discutat In nivelul con
ducerilor organizațiilor do masă, coo
peratiste și profesionale, organizații
lor centrale si ministerelor. '

Cu prilejul dezbaterilor, oamenii 
muncii și-au exprimat satisfacția șl 
aprobarea pentru, “ consecvența, cu 
care partidul ,șl stabil;nostru/jinvol-, 
ttf‘democrația TOcfellsia. crâlrid con
diții pentru ca ritasele să participe' 
direct la 0.<dnlHireff'șFcbn3beWi: 
treburilor obștești. Interesul mani
festat de cetățeni față de organiza
rea șl funcționarea controlului ob
ștesc s-a exprimat șl In propunerile 
tăcute, caro' au fost folosite pentru

completarea șl îmbunătățirea proiec
tului de. lege.

Tn proiectul de lege e-a prevăzut ca 
activitatea de control obștesc să fie 
condusă și organizata de Frontul Uni
tății Socialiste. -Organizarea activită
ții de control obștesc de câtre Fron
tul Unității- Socialiste va asigura an
trenarea și participarea efectivă la a-, 
ceaslă activitate a organizațiilor sin
dicale și de tineret o comitetelor și 
comisiilor femeilor, a tuturor organi
zațiilor care compun frontul, precum 
și a cetățenilor care nu fac parte din 
aceste organizații Apreciem că In 
cadrul Frontalul Unității Socialiste — 
care unește reprezentanții tuturor or
ganizațiilor — se va putea realiza o 
mnl bună coordonare a forțelor, an
trenarea celor mai capabili membri ai 
acestor organizații, valorificarea com
petenței șl exigenței lor In vederea 
creșterii eficientei controlului ob
ștesc. ,

Spre deosebire de reglementările 
actuale. proiectul de lege prevede 
lărgirea ariei controlului obștesc, care 
©a va extinde șl la: întreprinderile 
producătoare de bunuri de consum : 
unitățile prestatoare de servicii pen
tru populație : pletele, oboarele și 
tlrgurlle : Întreprinderile de transport 
în comun : oficiile de asigurări so
ciale ?! do pensii, oficiile de reparti
zare a forței de muncă și de asistență 
aoctalâ ; repartizarea șl întreținerea 
fondului locativ de stal : activitatea 
întreprinderilor de construcții și re
parații care servesc populația : Insti
tuțiile cultural-artlstlco : căminele. 
Internatele șl Instituțiile sanitare din 
școli șl institute de Invățămln! supe
rior : respectarea normelor cu privire 
la combaterea poluării apelor, aerului 
și solului, a zgomotului, precum șl 
alte activități

Pentru îmbunătățirea continuă a 
servirii populației de la sate prin 
unitățile comerțului cooperatist, uni
tățile prestatoare de servicii, institu
țiile culturale șl sanitare, s-a consi
derat utilii extinderea efectuării con
trolului obștesc șl In mediul rural.

Po-lrivil prevederilor din proiectul 
de lege, controlul obștesc se exercită 
prin echipe din care fac parte : 
membri de sindical, membri nl Uniu
nii Tineretului Comunist, membri al 
organizațiilor cooperatiste, femei, 
pensionari, precum și npecialiști în 
domeniile supuse controlului In e- 
xercltarea drepturilor șl Îndeplinirea 
In^atprirllor ce. le revla. Ba.-prppune 
că membri! echipelor, de. ,conț’o!; 
obștesc să se. bucure de protecția, 
regii" ca șl persoanele care. Indepjl-; 
nasc' funcții ce implică;.exerratlul au-’ 
torllățil de stat.

Avlnd în-vedere condițiile specifice 
de activitate în clteva sectoare ale 
vieții social-economlce. proiectul de 
lege prevede ca unele organizații să

!
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participării comitetelor, șl comisiilor 
femeilor ta organizarea șl exercitarea 
galltaten In drepturi de care w bu
cură femeile In țara noastră, uartici-

• parea lor activă la întreaga viață e- 
cpnomlcă. culturală și politică, pro- 
lețdul.de lege tine seama de calitățile 

1 * deosebite ale femeilor In procesul de 
educare a copiilor, de spiritul gospo
dăresc cu care sint înzestrate, de pri
ceperea și aptitudinile pe rare Ie do
vedesc In rezolvarea multiplelor și 
complexelor, probleme de ordin so- 
iclal. Pe Ungă participarea susținută 
ta activitatea de control In ansamblul 
s'u, proiectul de lege pe caro II dis- 

domenllle speci
fice in care femeile pot și trebuie să 

.aducă_o contribuție deosebită. In ma- 
i copii.; creșo., leagăne/ grădinițe? ” că- i 
mine și case de copii, precum șl în 
lnstltuțlllo do asistență socială.

Datoria noastră — a încheiat vorbi
toarea — este să folosim cu spirit da 
răspundere atribuțiile ce ne sint a- 
cordate prin lege, tar controlul ob
ștesc să acționeze Intr-adevăr ca un 
factor de educație civică, contribuind 
la dezvoltarea unei atitudini înain
tate. ta generalizarea experienței 
bune, ta respectarea legalității socia
liste.

In cuvintul .său, deputatul |q^
Alexandru a ««“•
eu sentimentele de profundă recu
noștință șl mlndrle patriotică nle 
oamenilor muncii din Județul Pra
hovo pentru activitatea complexa șl 
rodnică desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
tei In cele opt țări din Africa, care, 
prin '-.copurile și rezultatele el, a 
contribuit la dezvoltarea relațiilor 
de prleienle, colaborare șl solidari
tate Intre România și aceste țări.

Prin conținutul șl Implicațiile sale, 
proiectul de Lege privind organiza
rea sl funcționarea controlului ob
ștesc vine să dea nutero de leae 
unei națiuni de larg interes social. 
Faptul că oȚ^rnlzarea șl conduce
rea acestei activități este încredin
țată Frontului Unității ' Socialiste 
are multiple semnificați! polltlco- 
soelale. Tn primul rlnd. ca orga
nism politie larg reprezentativ. 
Frontul unității SoelaUate nre posi
bilitatea să antreneze, prin organi
zațiile sale componente (sindicatele, 
organizațiile de tineret, comisiile de 
femei, uniunile cooperatiste și al
tele). la exercitarea controlului 
obștesc un număr mult mnl mare de 
cetățeni do cele mai diferite cate
gorii sociale, virale șl profesii. Se 
asigură, prin aceasta, un cadru larg 
și unitar aceste) forme de manifes
tare a democrației noastre socialiste. 
In al doilea rlnd. se lărgește consi
derabil sfera de cuprindere a . pro
blemelor de care ee va ocupa con
trolul obștesc.

Ca activist al mișcării sindicale, 
doresc să remorc cu satisfacție că 
cel aproape (59 030 de oameni ai 
muncii care activează In peste 10 000 
de echipe de control obștesc., orga
nizate In prezent de către .sltuli-

pasiune1 șl pricepere. , ’' '
”Pînă ficiim, numeroase propuneri 

șl sugestii, multe cbnstaiSri critice 
so mai izbeau do incrțta unor con
ducători de organizații comerciale, 
care priveau activitatea de control 
în mod formal, nu tntreprlndeau ni
mic In vederea înlăturării neajunsu
rilor semnalate. Ari. 24 din acest 
proiect de lege stipulează răspun
derea disciplinară, materială, admi
nistrativă. civilă sau penală, după 
caz. pentru conducătorii unităților 
controlate, precum și pentru con
ducătorii și niți angajați al organe
lor ierarhic superioare, care se fac 
vlnovafl de lipsă de interes in exa
minarea sau valorificarea constatări
lor șl propunerilor făcute de echi
pele de control obștesc După pă
rerea mea, aceste reglementări vor 
duce ta întărirea respectului fa|ă 
de opinia maselor largi de oameni 
el muncii, care, zl de zi. slnț'puse in 
situația de a beneficia de serviciile 
șl activitățile propueo a fi supuse 
controlului obștesc

- '
. Proiectul de lege privind organiza
rea și funcționarea controlului obștesc, 
n arătat In «ivlntul său deputatul 
Aurel Cristea, a f&st laradezba- 
tut șl in municipiul Sibiu cu toate 
categoriile de oameni al muncii. Un 
mare număr de cetățeni, români, 
germani, maghiari, s-au angajat eS 
participe activ la controlul obștasc 
pe care l-au considerat, pe drept cu- 
vlnl, acțiune da Înaltă răspundere 
patriotică.,

Sindicatele au organizat șl pină a- 
cum controlul obștesc șl noi ara do- 
bindlt o experiență pozitivă. Cele 13S 
de echipe care funcționează În mu
nicipiul Sibiu au adus o contribuție 
Importantă la îmbunătățirea ralilății 
produselor de larg consum, la servi
rea civilizată a populației.

Tn condițiile prevăzute de prezen
tul proiect de lege sfera cuprinderii 
cetățenilor In această acțiune se lăr
gește considerabil. Alături de sindi
cate.- participă U.T.C., organizația 
femeilor, uniunile cooperatiste, cele
lalte organizații obștești care fac 
parte din Frontul Unității Socialisto.

Ml se par deosebit do Importante 
prevederile din proiectul de lege 
care se referă ta obllgațlLlc conducă
torului unității controlate do a anali
za deficiențele coMtatale de echipele 
de control obștesc și de a stabili mă
suri pentru înlăturarea acestora’, de 
a prezenta periodic In adunările or
ganizațiilor sindicale informări asu
pra modulul in care au fost rezolvate 
constatările șl propunerilo făcute.

în acest context, văd sporit cu mult 
aportul controlului obștesc asupra 
călită ții produselor, diversificării sor
timentelor. respectării graficelor de 
livrare a mărfurilor și ambalării co
respunzătoare a aecstora In între
prinderi de stal producătoare de bu
nuri de consum. Tot atlt de Impor
tante sint și prevederile în legătură 
cu sarcina consIllUcr locale ale Fron
tului Unității Socialiste de n prezenia 
anual. In fața cetățenilor din munici
pii. orașe, comune sau inia, dări de 
scamă despre activitatea desfășurata 
de echipele de control obștesc.

A_ș vren să Informez Marea Aduna
re Națională că noi am experimen
tal,In marc măsură acest proiect de 
lege, că In unele împrejurări am a- 
tras In această acțiune do control ob
ștesc șl reprezentanți al mai multor 
organizații de masă. Accentul princi
pal l-am pus pe activitatea cducatl- 
vâ. Cazurile de chiul, neglijență, ati
tudine necuviincioasă etc. au consti
tuit obiective de dezbatere în colec- 
llvul respectiv. Sancțiunea a fost ex
primată prin opinia colectivului și 
ne-am convins că aceasta are un c- 
fect direct: creșterea exigenței colec
tivului față de astfel do abateri.

||ijrL_. __ _, _--------
controlului obștesc. Pornind de la e-
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primească atribuții pentru efectuarea. teraităț.l; case de naștere, spitale de 
controlului; obștexc In anumite sec- . —■* ------ _ ..— t .
ton re. Astfel, sindicatele, prin echipa 
anume constituite, vor efectua con
trolul obștesc in unllățilo socialiste do 
stat producătoare de bunuri de con- 
mim șl asupra respectării normelor 
legale de protecție a muncii, precum 
și a regulilor de prevenire a poluării- 
apel, aerului șl solului, precum șl de 
combatere a zgomotului In unitățile 
(socialiste de stat

tn proiectul de lege se prevede, de 
asemenea, ca In cămine. Internate, 
cantine, cluburi șl Instituții - sanitare 
care servesc studenții șl elevii con-; 
trolul obștesc să fie efectuat de că
tre organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist și asociațiile sludonțeșll.

Activitatea de;control obștesc în. 
maternități, case de naștere, spitale 
de copil, crețe, leagăne, grădinițe, că
mine sl case nentru copiii preșcolari 
șl școlari, precum ș) In ItMtliuțlIle do 
asistență socială se prevede să tie 
desfășurata prin echipe formate cu 
precădere din femei.

Controlul obștesc, ca formă instltu- 
țlonallzata de participare a maselor 
la bunul mere al acîivllăUl soclal- 
economlce. va acționa ca un puternic 
factor de educație civică, socialistă, 
contribuind la îmbunătățirea servirii 
populației, a producerii șl desfacerii 
bunurilor de conxutn. la formarea șl 
dezvoltarea atitudinii civilizate n lu
crătorilor din unitățile socialiste de 
servire publică, la combaterea mani
festărilor de neglijență șl lipesO de 
răspundere față;de interesele popu
lație! și păstrarea avutului obștesc, la 
respectarea legalllâțli eoelaliste.

în proiectul de lege s-a considerat 
necesar să fie mol lîlne reglementate 
relațiile dintre echipele de control 
obștesc șl conducerile unităților so
cialiste controlate. Pentru creșterea 
eficientei controlului obștesc se pre
vede obligativitatea conducerilor uni
tăților controlate șl celor ale organe
lor ierarhice superioare de a lua mă
surile ce se Impun pentru valorifica
rea cit mal deplină â propunerilor șl 
constatărilor echipelor de control 
obștesc ®1, remedierea lipsurilor. Iar 
cel care se fac vlnovațl de lipsă de 
interes In examinarea sau valorifica
rea constatărilor și propunerilor să 
răspundă potrivit'legii.

Avem convingerea e.'i. prin efortul 
comun al. tuturor organizațiilor care 
tac. parte din Frontul Unității Socia
liste. sub conducerea șl ' cu sprijinul- 
organelor șl organizațiilor -de partid, 
controlul, obștesc Ișh.vn'âduca rcontrik' 
tiiițla ln iTVil buna organizare aî actl-" 
vltățîl de servire a populației, la de
plina valorificare a condițiilor mate
riale asigurate de statul nostru pen
tru creșterea .bunăstării oamenilor 
mundl. '
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cazierul judiciar
- prezentată de tovarășul Ion Stănescu

Vfl rog să-mi permiteți ca. din It. 
sărclnarea Consiliului do Miniștri, 
Bă prezint Marii Adunări Naționale, 
spre examinare si adoptare, proiec
tul de lege privind cazierul judiciar. 
. Proiectul de lege supus atenției 
dumneavoastră se Integrează In preo
cupările constante ale partidului și 
statului nostru de perfecționare con
tinuă a normelor de drept, care să 
reflecte cit mal fidel. In dinamica 
lor, realitățile socialo ș! politice din 
tara noastră.

In acest context, vă rog să-mi a- 
cordațl permisiunea de a exprima 
aprecierea efl noul proiect de lege 
reglementează Intr-un cadru unitar 
funcționarea Instituției cazierului Ju
diciar. Irwcrilndu-se prin aceasta tn 
complexul de măsuri Inițial de 
Partidul Comunist Romăn. de preve
nire șl combatere a faptelor antiso
ciale. In scopul apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a pro
prietății socialiste,, a drepturilor șl 
Intereselor cetățenilor.

Necesitatea elaborării proiectului 
do lege privind cazierul judiciar re
zultă din faptul că actualele regle
mentări cuprinse In Decretul nr. 8M/ 
1932 șl Hotărirea Consiliului de Mi
niștri nr. S43/19S3, privind evidența 
persoanelor puse șub învinuire, pre
cum șl a celor condamnate pentru 
fapte prevăzute de legau penală, nu 
mal corespund unor dispoziții lega
le apărute în ultimii ani și nici nece
sităților actuale de cunoaștere a per
soanelor cura prin sflvlrslren de In
fracțiuni aduc atingere valorilor 
materiale și spirituale ocrotite 
lege. ;

Acordați-mi, vă rog. îngăduința 
expun dtevn din reglementările
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COMISIILOR PERMANENTE
ALE MARII ADUNARI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul Dumitru Balalia

I
Comisia pentru Consiliile Populare 

și Administrația de Stat și Comlria 
Juridică ale Marii Adunări Naționale 
nu examinat și dezbătut proiectul do 
lega privind organizarea șl funcllo- 
narea .controlului obștesc, elaborat 
din Inițiativa unui grup do deputațl 
șl a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Comisiile apreciază că măsurile pre
văzute In proiectul da lege te inte
grează In contextul preocupării con
ducerii partidului șl statului nostru, 
personal a tovarășului Nlcolne 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stal, pentru continua 
perfecționare a vieții noastre sociale. 
Ceea ce caracterizează proiectul este 
însemnata contribuție a acestuia 
adlndrca democrației șl sporirea 
lulul maselor largi de cetățeni 
conducerea treburilor de stat și 
șîeștl, la exercitarea unul control mul 
cuprinzător sl mai eficient asupra 
unor Importante sectoare ale activi- 
ațll soclal-economice șl de servire 
a populației.

Față de actualele reglementări, pro
iectul de lege pe cure 11 dezbatem, 
prin caracterul său larg social,' îmbu
nătățește componența echipelor de

ia 
co
in 

ob-

control obștesc ți extinde adlvltatea 
acestora nu numai In unitățile so
cialiste de stat, cl șl asupra celor 
cooperatiste. Un element nou și deo
sebit de important II constituie faptul 
că se reglementează pentru prima 
dată problema controlului obștesc 
și In mediul rural.

Extlnzlnd considerabil sfera con
trolului obștesc, proiectul de lege pre
vede exercitarea acestuia In unități 
prestatoare de servldi. transport in 
comun. In administrarea șl repartiza
rea fondului locativ de stat, unltătl 
de gospodărie comunală, hoteluri șl 
can line-restaurant. Instituții cultii- 
ral-nrllsiice, precum șl asupra cali
tății șl păstrării produselor in uni
tățile producătoare de bunuri de con
sum.

De asemenea, se extinde controlul 
obștesc asupra spitalelor, policlinici
lor. preventorillor. cantinelor sl că
minelor pentru sludcnți șl elevi, 
lnsUtuțlIlor de ocrotire a minorilor irf 
de asistență socială, asupra respectării 
normelor cu privire la combaterea po
luării apelor, aerului șl solului, pre
cum și in alte activități de Interes 
general

Noua reglementare propusă stipu
lează în mod expres obligațiile ce re

T, 
vin conducerilor unităților controlate 
de a analiza constaturile și propune
rile făcute de echipele de control ob
ștesc și de a lua măsurile ce se Impun 
șl. totodată, obligațiile ce revin orga
nelor de riat cu atribuții de control. 

Proiectul de lege a fost dat publi
cității și supus unei largi dezbateri 
publice, cu care prilej Interesul mă
știlor s-a manifestat prin numeroase 
observații șl propuneri pentru Îmbu
nătățirea proiectului.

în urma examinării șl discutării 
proiectului de lege,, comisiile perma
nente au constatat că acesta cate co
respunzător allt din punct de vedere 
al conținutului său, cit și nl tehnicii 
legislative.

In cadrul discuțiilor In comisii, a- 
ceslea au făcut unele propuneri de 
îmbunătățire caro au foșt însușite 
de Inițiator șl Induse In textul pre
zentat.

Convinse fiind că proiectul de lege 
va crea condiții mal bune pentru par
ticiparea activă a maselor ta perfec
ționarea vieții noastre socialo. Co
misia pentru Consiliile Populare șl 
Administrația de Stat șl Comisia Ju
ridică propun Marii Adunări Națio
nale adoptarea proiectului de lege In
forma In caro cs‘e supus dezbaterii. ,j .. . ... . ■ ■
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Din cuvintul participănților la dezbateri
L-uInd cuvintul, deputatul |og. 

chim Moga a 3UbllnlBl 63 
proiectul leail privind organizarea 
șl funcționarea controlului obștesc 
se Înscrie In cadrul general nl o- 
blectlvelor stabilite de către partidul 
șl statul nostru pentru tradurere.i 
In viață a sarcinilor trasate de cri 
de-al X-!ea Congres privind lărgi
rea sl dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste, participarea tot 
mal activă a maselor de oameni ai 
muncii la conducerea si rezolvarea 
treburilor de stat și obștești.

Așa cum arăta tovarășul NIcoIae 
Ceaușoacu la plenară Consiliului Na
țional al Frontului Unltăllf Socia
liste. care a dezbătut si aprobat pro
iectul de lese supus astăzi atenției 
Marii Adunări Naționale, aollcarșa 
prevederilor sale va conduce la an
trenarea tuturor categoriilor de <m- 
meal al riuncli la o mal bună folo
sire ș! gospodărire a milloacel >r os 
care le oferă societatea pentru Îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă șl de trai ale populației.

Proiectul de lege asigură cadra', 
organizatoric necesar participării 
active a tuturor categoriilor de oa-. 
meni al muncii la respectarea lega
lității socialiste, la aplicarea irorm-î- 
lor bunel serviri In largi domenii 
de activitate

Apreciez Importanță prevederii 
d’.n proiectul de lege potrivit căreia 
echipele do control obștesc conlu-

creazfl string cu deputății consilii
lor populare. Aceasta va duce la 
o buna orientare a activității lor. ta 
un contact permanent cu organele 
locale ale puterii do stat sl cu ma
sele de cetățeni. Faptul cfl In com
ponenta echipelor de control objle-n 
vor Intră specialiști din profilul uni
tăților supuse controlului va asigura 
o competentă sporită si eficientă ac
tivității acestor colective de oameni 
al muncii. Deosebit de importante 
socotesc că sini s! acele prevederi 
ale proiectului de lege care stabi
lesc rfnapunderea diferitelor organe 
Ierarhic superioare, care au datoria 
de a urmări rezolvarea observațiilor 
81 propunerilor echipelor de control 
obștesc. Obligativitatea acestor echi
pe de a prezenta periodic, ssa cum 
prevede proiectul de lege, dări de 
seamă In tata colectivelor de oa
meni ai muncii care le-au ales, pre
vederea cu privire la posibilitatea- 
revocării mandatului acordat se în
scriu de asemenea- In principiile 
largului democratism ce caracteri
zează societatea socialistă. Aflate 
sub proiecția legii ca si oersoanâle 
care îndeplinesc funcții ce implică 
exerclUul autorității de stat echi
pelor de control obștesc 1! se creează 
largi posibilități de Intervenție ope
rativă pentru remedierea deficien
țelor constatata. pentru îmbunătăți
rea continua a întregii actlvllătl de 
servire a populației

în cuvintul ®âu, deputata Efgngg
Grigoriu a Bub,inlttt Clteva ele
mente mul esențiale ale proiectului 
de lege, definitori! pentru superiori
tatea controlului obștesc.în lumina 
noilor reglementări propuse.

In primul' rlnd. de o deosebită Im
portanță este faptul că legea încre
dințează Frontului Unității Socialiste 
întreaga conducere șl organizare a 
activități de control obștesc, ceea ce 
atrage după sine antrenarea largă a 
tuturor organizațiilor obștești sl pro
fesionale; din țara noastră.

Eficiența unei asemenea reglemen
tări este asigurată nu numai prin 
obligația ministerelor și celorlalte or
gane de stat centrale și locale de a 
sprijin! frontul Unității Socialiste In 
organizarea controlului, cl șl prin 
prevederile care se referă amănunțit 
la măsurile ce se Iau In temeiul legii, 
atunci dnd se constată neajunsuri, 
Inclusiv aplicarea sancțiunilor față de 
ce! ce se fac vlnovațl.' în al.doUea 
rlnd. consider de o mare însemnă
tate faptul că In proiectul de lega ie 
precizează cu multă claritate toate 
categoriile de unități In care se exer
cită controlul obștesc, precum șl o- 
bleclivelfi concrete ale acestuia, in 
funcție de specificul, unității re-mec- 
tlvel

Vorbitoarea a subliniat apoi rolul 
important pe care legea 11 acordă a ■
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in- cunoașterea ?! descoperirea operați- vească Interesele persoanelor, const! 
vă a persoanelor care nu săvlrsit tulnd o garanție In J
fapte Infracționale.

O trăsătură a noilor reglementări 
propuse, spre deosebire de normele 
In vigoare, care nu fac nici o dis
tincție între evidența persoanelor 
condamnate șl cele In curs de cer
cetare, constă In prevederea potrivit 
căreia persoanele aflate In cura de 
urmărire penală sint notate în mod 
provizoriu In evidență, o dată cu pu
nerea In mișcare a acțiunii penale. 
Aecste notări nu se consideră cazier 
judiciar, ele avlnd cn scop îndepli
nirea cerințelor legii privind anga
jarea gestionarilor, a legii privind 
regimul străinilor, ale Decretului 
privind regimul pașapoartelor și al
tor cerințe legale Caracterul provi
zoriu n! acestor notări rezultă șl din 
faptul că ele se Un plnă la primirea 
comunicării de soluționare definiti
vă a cauzal, dar nu mal mult de 
3 ani.

Proiectul do lege stabilește actele 
pe baza cărora so fac Înscrierile In 
cazierul judidar. organele caro au 
obligația aă comunice dalele' ce tre
buie luate In evidență, termenele In 
caro se fac aceste comunicări, pre
cum șl modalitățile scoaterii din evi
dență.

în scopul unei mnl bune cunoaș
teri a infractorilor șl periculozității 
lor sociale, datele din cazierul judi
ciar se comunică la cerere organelor 
de urmărire penală și Instanțelor 
judecătorești In vederea luării de, 
către acestea a celor mal eficiente 
măsuri de tragere la răspundere pe
nală șj do reeducare. Da asemenea, 
datele din cazierul judiciar ee co
munică, la cerere, șl unităților so
cialiste. dacă cunoașterea acestora 
este necesară potrivit legii.

O caracteristică cu totul nouă. In 
comparație cu actualele reglemen
tări, este aceea că proiectul do lege 
prevede dreptul cetățenilor de a ob
ține. ta cerere, un certificat privind 
cazierul lor Judiciar. Această nonă 
reglementaro este menită să ser- ■Jii„ Tigaia nu țJi- ■ , ■u«uU i 
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tulnd o garanție In piua a deplinei 
exercitări a drepturilor cetățenești.

Ca urmare a dezvoltării relațiilor 
Internaționale ale țării, noastre, a 
diversificării tor pe planuri multiple, 
proiectul de lege stipulează, posi
bilitatea comunicării In străinătate 
a extraselor de pe cazierul judiciar, 

itrlvlt înțelegerilor internaționale 
care Republica Socialistă România 

este parte, precum șl pe bază de 
reciprocitate, cu statele față de care 
țara noastră nu are angajamente. In 
acest sens rezultate din Ințele^îhs 
la care este porte.

Bazat pe spiritul echități! și drep
tății sociale, proiectul de lege 

prevederile potrivit cărora 
na care figurează în evidența 
zlerulul judidar. poate cere rectifi
carea dalelor Înscrise «au a notări
lor provizorii în cazul cînd acestea 
nu corespund realității ori înregis
trarea lor nu ®-a făcut cu respecta
rea dispozițiilor legale. Persoanele 
nemulțumite de felul In care au fost 
soluționate cererile do rectificare 
au dreptul să facă contestație la ju
decătoriile In a căror rază terito
rială domiciliază.

Organizat pe baza principiilor ex
puse. cazierul Judidar constituie un 
sistem unitar de evidență n persoa
nelor condamnate sau în cura de 
urmărire penală., în conformitate cu 
prevederile legislației penale șl ale 
altor dispoziții legale.

Fiind de un real folos organelor 
de stat, organizațiilor socialiste șl 
cetățenilor șl Inscrlfndu-se in cerin
țele legalității socialiste, prezentul 
proiect de lege cate menit să asigure 
la un nivel perfecționat, potrivit X 
cerințelor actuale, cadrul legal pen
tru organizarea șl funcționarea ca
zierului judiciar In Republica So
cialista România.

Pcrmltoțl-ml să-mi exprim con
vingerea el forul nostru legiuitor 
suprem va adopta proiectul de 
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caracteristicile proiectului legii ca
zierului judiciar.

Textul proiectului de lege, așa cum 
este redactat, glatutează ca evidența 
persoanelor condamnate penal să fie 
reglementată prin Instituția cazieru
lui judiciar.

Cazierul judiciar se organizează de
Ministerul de Interne, avlnd ca scop

RAPORTUL COMISIEI JURIDICE
? B

g.fiS,

Bf

prezentat de deputatul
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A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Mihail Ghelmegeanu
Comisia juridică a Marii Adunări 

Naționale a examinat si " 
proiectul ds lege privind 
judiciar. Comisia i.

discutat 
» . , • cazieruljudidar. Comisia a constatat că re

glementarea cuprinsă In decretul 
&W10O2 privind înregistrarea per
soanelor puse sub învinuire și e celor 
condamnate nu mal corespunde In 
raport cu unele dispoziții cuprinse 
In noile coduri, penal șl de proce
dură penală, șl nici cerințelor de 
identiflcnre operativă șl de cunoaș
tere a antecedentelor penale ale 
persoanelor care aăvlrșcsc fapte pe
nale.

Cozlerul Judiciar ce se organizea
ză prin proiectul ds lege supus dis
cuției va constitui un mijloc de cu
noaștere șl descoperire operativă a 
peroanelor care atentează la pro
prietatea soclaiLslă, la drepturile, 
demnitatea șl viața cetățenilor, la 
celelalte valori materiale șl spiri
tuale ocrotite de lege.

In urma discuțiilor purtate. Comi
sia Juridică u Marii Adunări Națio
nale avizează favorabil. !n unanimi
tate, proiectul do lege.

Totodată, Comisia juridică a Ma
rii Adunări Naționale propune ca
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Intrarea In vigoare o legii sil 
loc la 1 noiembrie 1072 șl nu așa 
se prevede In ort. 2-1 din proiectul 
de lege, adică la GO de zile ! de la 
data publicării In Buletinul oficial 
al Republicii Socialiste România. In 
vederea unei dt mal temeinice pre
gătiri a măsurilor necesare ^pentru 
aplicarea legii.

în consecință, se propune ca textul 
primei dispoziții a ort. 24 să altjP 
următoarea redactare : \

.Art. 24. — Prezenta lege Intră In 
vigoare pe data de 1 nolcmbri? '972".

_____________________
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SCÎNTEIA simbâfă 22 apriiie 1972

r

Locul

NTRECERIÎ
III

la suta) mal mare, dccîl în anul 1970. Economia națională a fost înzestrata 
cu aproape 400 de noi capaeitați Industriale șl agrozootehnice principale, din 
care 87 au fost dale în exploatare înainte de termen.

în INDUSTRIA LOCALA s-an obținut rezultate Importanțe, planul pro
ducției globale fiind depășii cu 5,8 ta suta, tar al producției marfă eu 7.6 
ta suta.

In AGRICULTURA producția globală a fost tn annl 1971 cu peste 18 1a 
suta mal mare decit In 1970. obțlnîntlu-se cea mai ridicată recoltă de cereale 
din țara noastră. La principalele produse agricole vegetale, livrările ta fon
dul de stat au înregistrat depășiri însemnate In comparație cu anul 1970.

Efectivele de animale ao marcat creșteri Importante la toate speciile în 
comparație eu situația existenta la începutul anului precedent.

In domeniul CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE au fost încheiate In fază pilot 
și scmiindustrlal cercetarl pentru tehnologii proprii de vnlorincarc a unor 
resurse dc materii prime Indigene, pentru noi produse șl materiale înlocui
tori, au rost omologate prototipuri de mașini șl utilaje cu performanțe su
perioare. S-au valorificat în produelie teme Importante de cercetare care an 
contribuit. îndeosebi. La reducerea consumurilor de combustibili, metal, ener
gie șl lemn.

Activitatea de PROIECTARE a uduj un aport de seamă 1a realizarea
8 „.~ă.a 4 11 m „.II „IJ    „_„8 „8 Jlj_______ • Z.„ * » gi „ _ i

— întreprinderea do construcții industriale șl montaj Brașov 
Trustul de construcții Galați

Locul 
Iacul

Locul III

c. Din agricultura de stat și silvicultură

I- ______________________________________
II — întreprinderea agricolă de stat Miroslava, 

_ (lunea pentru mecanizarea agriculturii 
Ialomița

— Inspectoratul silvio Argeș

De transporturid.
Locul I 
Locul II

e,

Locul II

- întreprinderea agrieola de stat „Insula 51 are a Brăilei” 
județul lași ; Sta- 
Tăndărd, Județul

— Depoul C.F.R. Craiova
— întreprinderea de transport auto Iași

Din ramura circulației mărfurilor
— întreprinderea de stat pentru comerlul 

lemn” București ; O.C.L. „Tehnometaf” București
exterior „F.xport-

programului de luvesiițll, prin asigurarea proiectelor șl documentațiilor teh
nice și Ia ridicarea eficienței economice a fondurilor de investiții.

Examlnlnd. pe baza datelor de bilanț, rezultatele obținute de Județe, 
consilii populare. întreprinderi. Institute de cercetarl șl proiectarl In înde
plinirea planului de stat șl a angajamentelor asumate, țlnlnd seama de 
contribuția județelor la realizările economiei noaslre naționale, de comple
xitatea șl potentlalol lor economic. Comitetul Executiv ol C.C. al P.C.R., Con
siliul de Stal, Consiliul de Miniștri șl Consiliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor declară fruntașe pe tară în întrecerea desfășurată In anul 
1971 următoarele județe, consilii populare, întreprinderi șl Instituie de cer
cetări șl proiectarl s

5. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE INSTITUTELE DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI :

a. Institute de cercetări
Locul I — Iostilului de cercetări chimice (ICECHIM)
Locul II — Institutul de fizică atomică (L.F.A.) 
Locul " .....

1. ÎN ÎNTRECEREA PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI ÎN IN
DUSTRIE, INVESTIȚII-CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI 

. Șl CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Locul
Locul
Locul
Locul
I.ocul
Locul

Locul

Locul

i 
ii 

iii 
IV
V 

VI

— județul Suceava
— Județul Hunedoara
— județele Neamț și Prahova
— județul Alba
— județul Salu-Mare
— județele Botoșani șl Vaslui

Locul

III — Institutul de eercetarl miniere (IL’EMIN)

b. Institute mixte de cercetârl și proiectări
1 — lnslltutal do proiectarl șl eercetarl pentru Industria metale

lor neferoase șl rare (I.M.N.IL)
II — Institutul de cercetarl șl proiectarl tehnologice pentru Indus

tria lemnului (I.C.PJ.L.)
— Institutul de eercetarl șl proiectarl pentru Industria eleclrd- 

tcliolcă
III

c. Instituie de proiectări
1 t
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Gavrtlescu, Inginer-șef 
șantierului, preciza :

— La oțelarta nr. I, 
predare ta montaj este

și angajamentele punct cu

DIN FIȘA DE ÎNTRECERE

o La uzina de strunguri, secția scuIBrle va II data în 
exploatare cu 60 de zile mal devreme. A INTRAT IN 
PRODUCȚIE CU 120 DE ZILE ÎNAINTE DE TERMEN.

• Lucrările de conslructU-monta| vor li realizate, suta 
la sută, In acord global. Stadiul actuali LA 15 APRILIE 
S-A ATINS CIFRA DIN ANGAJAMENT.

• Se vor califica, in acest an, 500 de muncitori. IN 
PRIMA SERIE A Șl ÎNCEPUT ȘCOLARIZAREA UNUI NU
MĂR DE 390 DE MUNCITORI.

• Se vor economisi 500 tone ciment. S-AU SI CONTA
BILIZAT 190 TONE.

• Se va construi, anul acesta, o colonie muncito
rească pentru 4 000 de locuri. COLONIA ESTE ÎN PLINA 
CONSTRUCȚIE Șl LA 30 IUNIE VA Fl GATA.

Locul I

2. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE UNITĂȚILE SOCIALISTE ALE 
AGRICULTURII:

Locul II

Locul III
Locul 
Locul 
Local 
Locul 
Locul 
Locul

I — județul Satu-Mnre
II — județele Galali șl Brașov

III — Județele Bihor șt Alba
IV - Județul Brăila
V — județul Covașna

VI — județul Bacău

— Institutul de proiectarl tehnologice pentru Industria ușoară 
H.f.I.U)

— Inslllnlul de proiectări pentru industria materialelor de con
strucții (I.P.I.M.C.) ;

— Instiiiitm de proiectarl transporturi auto, navale șl aeriene

Orgcinizațiilor județene de partid, consiliilor populare 
județene, întreprinderilor și Institutelor de cercetări 
și proiectări fruntașe li se acorda următoarele distincții:

3. ÎN
JUDEȚENE

ÎNTRECEREA DINTRE CONSILIILE POPULARE

Locul
Locul
Locul
Locul
Locul
Locul VI — jadețele Ialomița șl Teleorman

4. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE ÎNTREPRINDERI

I — județul
II — județul

III — județul
IV — Județele Neamț șl Suceava
V — Județele Hunedoara șl Argeș

Gatațî 
Vaslui 
Vllcea

PENTRU LOCUL I s ORDINUL MUNCII CLASA I
PENTRU LOCUL II : ORDINUL MUNCII CLASA A H-A
PENTRU LOCUL III : ORDINUL MUNCII CLASA A III-A
PENTRU LOCURILE IV, V ȘI VI : DIPLOMA DE ONOARE.
Uniunea Generata a Sindicatelor șl ahiunlle pe ramurii vor acorda între

prinderilor șl Institutelor de cercetarl șl proiectarl fruntașe drapele de între
prindere fruntașă șl diplome de onoare.

Pe lingă aceste distincții, județele. întreprinderile și Lnslllutele de cerce- 
.?* PrP.lec®rl„prl™^F' f!e Premii, fonduri bănești ce vor fl uîl-

Locul

Locul

Locul

Locul 
Locul

a. Industriale
I — Uzina „23 August” București ; Combinatul siderurgic Hunc- 
_ (loara ; Grupul Industrial de petrochimic Borzeștl s Fabrica 

dc piele șl încălțăminte Cluj
II — Uzina „Rulmentul” Brașov : întreprinderea minieră „Barza” 

județul Hunedoara ; Schela de extracție a țițeiului „Berea”. 
Județul Buzău 5 Fabrica de confcclli șl tricotaje Bucareșll ; 
întreprinderea de prefabricate dlh beton Hunedoara

III — Combinatul de îngrășăminte nzotoasc Piatra Neamț ; între
prinderea dc relele electrice Ploiești ; Platforma de prelu
crare a lemnului „Pipera” București ; Fabrica dc zahăr „Bu- 
ceeea”. Județul Botoșani ; întreprinderea „Exlraceram” Ti
mișoara

b. D^con^trucțll^montal o , ti £4 "'j

I — întreprinderea de eonstrucdl hidroenergetice București 
II — Trustul de construcții Industriale Cluj ; întreprinderea 

construcții siderurgice Hunedoara

țări ------------- -- _______... „„ VC'WI M UU-

llzate pentru îmbunătățirea bazo! materiale n'uctlvltațil sodal-culturale — 
cămine șl crașe de copil, cantine, case ds cultură, cămine culturale, baze 
sportive, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor șl altor unități similare. De ose- 
menca. din fondurile acordate vor putea fl folosite pînfl la 25 la sută pen- 

. tru organizare dc excursii In țară cu oamenii muncii avldcnțlațl șl fruntași 
In întrecere.

Importantele realizări înregistrate In îndeplinirea și depășirea planului oe 
unu! 1071. stimulentele morale si materiale acordate coastltale pentru orga
nizațiile județene de partid, consiliile populare ludetene. întreprinderi. Insti
tute de cercetarl șl proiectări, pentru toți oamenii muncii din industrie, con
strucții. agricultură, transporturi, circulația mărfurilor și celelalte ramuri ale 
economiei un puternic Imbold pentru a munci mal bîac. pentru a-și concentra 
toate forțele. întreaga energic creatoare In vederea îndeplinirii șl depășiri! niă- 
telulul program de propășire a patriei noastre socialiste. însuflețiți da per
spectivele mărețe deschise de programul de dezvoltare economică șl spclata'a, 
țării In actualul cincinal, de chemările-In‘întrecere pe.unul 1072. clâșa,mun
citoare. țărănimea. Intelectualitatea, loji oamenii .mundl. fără, deosebire; de> 

j «ațtonalitate, Ișl consațră întreaga cnpapltate de' tniincA valorificării mal-șu®- 
Ț UhuteTtf potonllaluluPproductiv șl a resurselor materiale ale tarii. IridenllnlrU

de

țlnuteWi .__________ _____________ ____
planului șl angajamentelor asumate In acest an. Intlmplnlnd cu succese remar
cabile Conferința Națională a P.C.IL. aslgurind pareuraeraa unei noi șl Isisem- 
nate etape In Înfăptuirea sarcinilor stabUltc de Congresul al X-lea al parti
dului nostru.

S BO

Sfi no facem, pentru început, o Ima
gine asupra dimensiunilor platformei 
Industriale din Tirgoviște, aliata 1a 
ora actuală, in preajma zilei de I Mal, 
în momente ..(Ie vlrl” ale construcției 
sale. Pentru transportul îxjtoanelor, 
construcțiilor metalice șl utilajelor ce 
vor fi Incorporate In obiectivele In
dustriale alo ntalformel.. In acest an, 
se vor folosi aproape I M3 de trenuri 
a dte 20 de vagoane fiecare. La te- 
rasamente șl transporturi ’locale vor 
lucra, In vară. I 400 do autocamioane 
fl autobasculante — o Impresionantă 
coloană auto de 11 kilometri lungi
me. Să adăugăm la toate hcjMlea un 
detașament de zece mii de construc
tori si vom înțelege că. In actualul 
cincinal, se ctitorește, In vechea ce
tate de scaun, o zonă Industrială’ da 
proporțiile celei de la Pitești sau ase
mănătoare industriei rcșlțene din 
Moclur.

De pe acest vast șantier, care clă
dește simultan obiective siderurgice 
și constructoare de mașini, a pornii 
în luna februarie a.c. către toate șan
tierele din țară o insuflețltoare che
mare ta întrecere socialiști. De afund 
au trecut peste 2 luni, timp relativ 
scurt în construcții. Insă oamenii 
șantierului au folosit din 
de lucru pentru a 1 " . . 
șl angajamentele asumate In 
cere.,

UZINA DE STRUNGURI 
primul nostru popas. Potrivit pre
vederilor planului, constructorul a- 
vea îndatorirea de a preda . 
mele^l spalll.i,.i de p-xxiucțic.^r.pen- 
tali .montarea, utilajelor, la. știri, 
și ml primăverii; in Juna. mâi. Dar 
oamenii Ișanilerolul au devansat teri 
menula Predata montajului ’ cui I multi 
înainte de soroc, secția seutaric pro
duce. tl întrebăm pe Gheorghc Gri- 
gore. maistru constructor al acestui 
obiectiv : Cum ați reușit această per
formanță ? El măsoară bala cu, pri
virea. E mulțumit de lucrare, pare 
mlndru de ea. Conduce 120 de oa
meni. Iar el. maistrul, nici n-a Îm
plinit 30 de ani.

— Cum am reușit T Lucrind 12 ore 
pe zi. SI 14. dnd a fost nevoie, tn 
construcții, ziua de muncă ține ca In 
agricultură : cit al timp prielnic nu 
cobori de pa schele 1 Am mal lucrat

din plin timpul 
îndeplini planul

Inure-

j este

pri

CUrmare din pag. I) Trustului do con-

Ud a județului Suceava, pentru torul 
I ; Ordinul Muncii clasa a II-a Or
ganizației de partid a județului Hu
nedoara, pentru locul II ; Ordinul 
Muncii clisa a IH-a Organizației de 
partid n Județului Neamț și Organi
zației de partid a județului Prahova, 
pentru locul III

Pentru rezultatele deosebite obți
nute in anul 1971 In îndeplinirea șl 
depășirea sarcinilor de plan și a an- 
jnțjțunentdlor asumate și pentru ocu
parea locurilor I, II șl III In între
cerea dintre organizațiile județene do 
partid In domeniul agriculturii s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa I Or
ganizației de partid a Iudetulul Satu- 
Marc, pentru locui I ; Ordinul Mun
ci! elasa a II-a Organizației de partid 
a: județului Galați șl Organizației de 
partid a județului Brașov, pentru -lo
cul II ", Ordinul Muncii clasa a IH-a 
Organizației de partid a județului 
Bihor șl Organizației de partid a lu- 
dețulul Alba, pentru locul III.

Pentra rezultatele deosebite obți
nute In anul 1971 In Îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor do Plan șl a an
gajamentelor asumate și pentru ocu
parea locurilor I. II șl III In întrece
rea dintre consiliile populare Județe
ne s-a conferit Ordinul Muncii cla
sa I Consiliului popular al județului 
GalațK pentru locul I : Ordinul Mun
cii clasa a II-a Consiliului popular 

.al județului Vaslui, pentra locul II : • 
Ordinul Muncii clasa a IH-a Consi
liului popular al Județului . Vllcea. 
pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute In anul 1971 șl pentru ocuparea 
locurilor I. II șl III In întrecerea 
dintre întreprinderile Industriala, de 
construcțll-montaj. din agricultura de 
stat și silvicultură, transporturi, cir
culația mărfurilor, Institutele dc cer
cetări științifice $1 Institutele de pro
iectare s-n conferit :

în Industrie — Ordinul Muncii clasa
I, pentru locul I : Uzinei „23 August” 
București. Combinatului siderurgic 
Hunedoara, Grupului Industrial do 
petrochimie Borzeștj. judelui Bacău, 
Fabricii de piele și încălțăminte Cluj; 
Ordinul Muncii clasa a H-a. pentru 
locul II: Uzinei „Rulmentul” Brașov: 
întreprinderii miniere Barzn. județul 
Hunedoara. Schele! de extracție a 
țițeiului „Berea”, județul Buzău. Fa
bricii de confecții Sl’ tricotaje Bucu
rești. întreprinderi! de prefabricate 
din beton Hunedoara. Ordinul Muu- 
cÂ‘clara a Hl-ă, pentru locul ni : „  ...... ... „ .„

■ Combinatului de îngrășăminte nzo- ni] IV ■ Organizație! de nartid' a iu.
loaio Piatra Neamț. întreprinderii ..................... ■ ■
de rețele electrice Ploiești. Județul 
Prahova. Platformei dc prelucrare a 
lemnului „Pipera” București, Fnbri- 
clL de zahăr Buceeea. județul Boto
șani, întreprinderii „Extracernm” 
Timișoara. ,

In construcțll-montaj — Ordinul 
Mujicii nara 1. pentru locul 1 : In-, "' 
treprlnderil de constradii hidroener
getice. București : Ordinul Muncii 
clasa a II-a, pentru locul II : Trustu
lui de construcții Industriale .Cluj ; 
întreprinderii de,construcții siderur
gice .Hunedoara; Ordinul Muncii cla
ra a ITI-a, pentra locul III: între
prinderii de constradil Industrtale-

Pentru rezultatele deosebite obți
nute In anul 1971. In Îndeplinirea 51 
depășirea sarcinilor de olan si a an
gajamentelor asumate șl centru ocu
parea locurilor IV. V șj VI in în
trecerea dintre consiliile txwulare ju
dețene s-a acordai „Diploma de o- 
noare” Consiliului nopulor al lude- 
țulul Neamț si Consiliului pooular al 
județului Suceava, pentru locul IV ; 
CortslUulul popular al tudelulul Hu
nedoara sl Consiliului popular a! îu- 
delului Argeș, oentru locul V ; Con
siliului popular al ludetulul 
la șl Consiliului nonular al 
luj Teleorman, oentru locul

laloml- 
ludetu- 
VL

EMTL

eu șl pe alte șantiere, dar acesta este 
cel mal mare

Tlnărul maistru se afla In întrecere 
cu un tovarăș mal vlnstnJc. Ion Bă- 
lăceanu. om la aproape 80 de . ani, 
care conduce un lot similar do con
structori. Se confruntă. In muncă rod
nică. pentru îndeplinirea planului și 
a angajamentelor, reprezentanții a 
două generații și plnă In momentul 
de față aceasta întrecere a dat după 
cum s-o văzut, rezultate rodnice, do 
valoare,.

$1 alte sedii ale uzinei de strun
guri se află Intr-un avansat stadiu 
de execuție față de grafice tn hala
de prelucrări mecanice mașinile aș- 
chietoare. montate pe postamente. 
Blau sub prelate de plastic, gata aă 
Intre In funcțiune : la secția de com- 
presoare șl conexiuni se continuă In 
ritm alert montajul utilajelor : hala 
tratamentelor termice. înălțata ta 
cota riMlă. așteaptă asamblarea, ele
mentelor de acoperiș.

.„Constructorii platformei llrgovlș- 
tenc au lansai chemarea la întrecere 
nu înainte de n fl calculat, cu maxi
mă răspundere, posibilitățile lor. 
Colectivul șl-a distribuit judicios for
țele. a extins considerabil munca In 
acord global — metodă deosebit de 
stimulativă în devansarea termenelor 
de realizare a Investițiilor. Apoi, a 
organizat întrecerea Intre echipe. Io
turi șl șantiere, cu obiective clare șl 
mtOblHzatofiLFQ. deplSn
Iar întrecerea n generat 
Dacă , ținem seama că pe platforma 
tJrgbvlșfeană se folosesc tot ătlten 
materiale cite sînt-necesare pe 2—3 
șantiere cțc tip mijlociu, initiative 
pcijtru.Jgpșp'pdflrlrea judicioasă’adages-; 
lorii nî-se1 bare «realii mal necesară1 
aici, ca dovedind spiritul de răspun
dere cu care constructorii acționează 
nu numai In scopul respectării ter
menelor de finalizare a lucrărilor, 
dar și In vederea folosirii cit mol 
eficiente a fondurilor do lnvesUtil.

Al doilea popas — OȚELARIILE. 
Da. oțelărll ta TTrgovIsle, pentru că 
economia noastră. In plină dezvolta
re. are nevoie de tot mal mult me
tal. La întrebarea : „In ce stadiu vă 
aftațl cu îndeplinirea angajamentelor 
asumate In întrecere 7* — Teodor

adjunct al
termenul «de 

__ ,____31 mal Am 
dispus Insă de timp bun. am organi
zat munca in două schimburi si ast
fel ne-am nropus Bă scurtăm peri
oada de construcție cu o lună. DeclJ 
ta 30 aprilie, moniorll de utilaje vor 
Intra în front de lucra. La oțeiâria 
nr. 2 a început montajul utilajelor.

In același ritm impetuos se desfă
șoară șl lucrările de construire a căi
lor ferate uzinale. Se conturează de 
pe acum o largă rețea de cale ferată, 
irmimlnd peste 8 kilometri, cu un 
triat In toată regula. In loc de 3D de
cembrie. termen din grafic, rețeaua 
ferată va fi terminată la 30 Iunie. Cu 
șase luni mal devreme.

Inginerul Gavrllewm vorbește des
pre toate acestea cu aerul cel mai fto 
rose. Fața înroșită do soarele a- 
cestel primăveri timpurii, pârul but, 
ta 43 de ani. patru mari șantiere ta 
activ : Combinatul chimic de ta Slo
bozia. termocentralele Brazi. Paro- 
șeni și București-sud. Este un 
pasionat adepl al mecanizării șl 
Industrializării lucrărilor de conslruc- 
UL Experimentează șl organizează. La 
construcția atelierului de întreținere 
o oțelărlilor — obiectiv care este 
„atacai” In aceste zile — lucrările vor 
fi. practic, mecanizate In întregime. 
Totul In slujba comprimării terme^ 
nelor de punere In funcțiune a noilor 
caoadtați do producție.

Discuția cu directorul general al 
grupului de șantiere de pe platforma 
industrială n întinerite) Tirgoviște, 
Iulian Tudose. avea aă întregească 
Imaginea efortului depus pentru ur
gentarea, lucrărilor de consL-ucție la 
toate obiectivele cuprinse in plan. 
La Impresionanta FABRICA „RO.11- 
LUX”, adevărat centru al producției 
corpurilor de Iluminat, mari supra
fețe de producție slnt predate monta
jului. „Ne realizăm angajamentele 
punct cu punct I” — precLza directo
rul general.

Importante obiective în întrecere 
șl-au asumat constructorii șl în ceea 
ce privește asigurarea unor condiții 
bune de muncă și de viată pe acest 
vast șanller al cincinalului aciuai. 
Un eșalon de trei sute de constructori 
înalță In clmp In apropierea satului 

o colonie muncitorească

realizabile. 
Inițiativa.

Colanu, ___
(patru mii de locuri) pentru o viață 
domplexă. do 4—5 ani. dl va dura 
șantierul începute după lansarea 
citomăril. lucrările de construcție a 
colonial ițe. află Intț-un stadiu avan
sat. pătată, iri' finalii 'cu,'cantină, cluț».! 
bal.' rent’rală"termică,  ,'șl. grupuri cOț' 
merclaje,’ colonia Qpiiarig va hmlnlljClțij 
p^badșj-gpnstriicțtel hunedoarei n$W)

Dacă mal spunem că toate echl- 
pele. toate loturile și-au asumat o-ț 
bllgațla de înaltă răspundere ca la 
recepțlonarea lucrărilor să obțină nu
mai calificativele „excepțional" șl 
„foarte bine”. înțelegem lesne efi În
trecerea socialistă caro se desfășoară 
pe șantierele Tlrgovlștel. în cinstea 
zilei solidarității Inlernațlonale a oa
menilor muncii, este de o valoare e- 
conomieă Incontestabilă, ce Unde să 
fie încununată do un deplin succes.

Ștefan ZIDARIȚA

președintele consiliului popular 1u- 
detean. care a sous : Aș dori ca. In. 
numele organizație! ludeiene de partid 
Galați, ol Consiliului popular, al 
tuturor oamenilor muncii din ludaț. 
eă mulțumesc din inimă conducerii 
dc partid sl do stal, personal tova
rășului Nleolae Ceausescu, neutra 
Înalta distincție care a fost acorda
tă județului nostru, pentru rezulta
tele ne care le-am obținui în între
cerea dintre consiliile populare ju
dețene. SIntem comtHenll că aceasta 
înalta distincție ne obligă la mal 
mult șl mal bine. Vă încredințăm, to
varășe secretar general, că vom munci 
mal eficient, mal operativ, mal com
petent osa cum ne-o cere partidul 
dumneavoastră.

în continuare a luat cuvlritu) tova
rășul ALEXANDRU ROȘU, 
torul general al uzinelor „23 
gust” din Caoltalfl. care a 
Colectivul de muncă al ____
„El August” o' Drimlt cu deose
bita bucurie Înalta distincție care 
ne-a fost acordată astazl. Slnlom con- 
Stlentl câ no! — cel care lucrăm In 
Întreprinderea ce poartă. simbolic, 
numele zilei ce a dewbis era soefa- 
llșmuluj In tara românească — tre
buie să valorificăm oe o treaptă mi- 
perloară întregul notentlnl uman, teh
nic sl economic do care dlsnunem. A- 
ceasta cu ntlt mal mult cu dt mal 
avem laturi ole actlvltatll care nu.se 
ridică încă la nivelul condițiilor croa
te. al exigentelor mise In tata noastră 
de partid.

Fermi tell-ml ca. de ta aceasta tri
bună sfi vă exprim dumneavoastră, 
tovarășe Nlcotae Ceausescu. Marii 
Adunări Naționale angalatnentuî 
nostra solemn de a ne Indcolln! sl 
ma! departe cu abnegație, cu compe
tentă. cu finirii de rănpundero sarci
nile ce na revin.

La tribună a urcat apoi tovară
șul IOAN URSU. președintele Co
mitetului de Stat neutru enerffta 
nucleară directorul Institutului de fi
zică atomică, care a spus : Toll mem
brii colectivului Tnrtllutulul dc fizi
că atomică înțeleg că această dta’.lnc- 
țle Qcordată este un semn al aore- 
derii deosebite de care astăzi fizica, 
flzlca-nudeără sl specialiști! din a- 
ctesl domeniu ea bucură în tara 
noastră.

Virilele dumneavoastră de lucru, 
tovarășe Nlcolee Ceausescu, care au 
avut loc ta Institutul nostru In 1970 
sl In 1071. discuțiile cu fizicienii, eu 
ce! de oe platforma Măgurele au con
stituit sl constituie un imbold nease
muit'pentru activitatea noastră.

Din suflet vă mulțumim pentru 
înalta distincție care r.: s-a conferit 
sl vă asigurăm, mult Iubite tovarășe 
secretar general, că dacă visurile de 
Ieri au fost vlrari. Intr-o scurtă ds- 
rloadă de timp vom face ca fizicie
nii, nuclearistli de la, no! din tară «8 
fie și mal mult cunoscut! peste hota
re ri rezultatele mundl lor să tacă 
Darie Integrantă din economia noas
tră națională.

Primit cu vil ș| îndelungi aplauze. In 
încheierea solemnității n luni cuvlnluî 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU. 
fCurlntcrca se publică în pagina I a 
clarului).

AU TERMINAT INSĂMINȚAREA PORUMBULUI
dulul Comunist Român, tovarășu
lui NIcolao Ceausescu, se urata că 
in prezent toate forțele din agri
cultura acestor ludele sînt îndrep
tate spre executarea lucrărilor de 
întreținere a ciuturilor sl a altor 
lucrări de sezon. Birourile comite
telor ludetene de Dartld 
conducerea Partidului. In numele 
lucrătorilor din agriculturii, că vor 
acționa cu fermltato pentru tradu
cerea In viată a botăririlor Con
gresului al X-lea ni P.C.IL. adu- 
dndu-sl astfel contribuita la dez
voltarea agriculturii socialiste.

(Agerprea)

se lucrează în acord giobal tn 
prezent mecanizatorii sl țăranii 
cooperatori supraveghează dezvol
tarea culturilor de primăvară, se 
Inarllesc de buna desfășurare a lu
crărilor de întreținere șl de func
ționarea normală a sistemelor de 
irigații din complexul Carasu, care 
cuprind în această primăvară circa 
120 099 ha.

Cooperativele aarlcolo de dto- 
ducțle sl întreprinderile agricole 
de stat din ludetu) Constanta au 
terminat semănatul porumbului ce 
Introaua suorafotă urevfizută In 
plnn de coroane 110 009 ha. Aceasta 
Imnortantfl lucrare a fost execu
tată în aceasta primăvară cu elrca 
zece zile mal devreme dccîl 
anul’ trecut si. asa cum apreciază 
specialiștii, la un nivel tehnic cali
tativ superior.

Consemnlnd acest fant. amintim 
că mal mult de 70 la altă din su- 
Drafota cultivată cu porumb in 
cooperativele agricole de producție

asieuiS

*
Tn cursul zilei de vineri, jude

țele Olt sl Dîmbovița au terminat 
lnsămlnțarea porumbului.

In telegramele adresate cu acest 
prilej Comitetului Central al Partl-

Lulnd cuvlnluî. tovarășul____
BOBU. prim-eecretar ai Comitetului 
județean Suceava al P.C.R.. președin
tele consiliului popular județean, .a 
CPUS : ■ ’ " ■ ; ■■ '■

Fericit șl onorat să reprezint or
ganizația județeană de partid Sd-, 
epava, pe oamenii mundl cărora II 
s-a conferit Ordinul Muncii clasa I 
pentru rezultatele obținute In anul 
1971 In întrecerea dintre organiza
țiile județene de parlld In dome
niul Industrie!.,' adresez, cu acest 
prilej solemn, calde mulțumiri con
duceri! Dartldului șl statului ooî- 
tru. Sllu că această distincție obli
gă. De aceea ^nl convins că dnu 
glas glodurilor șl năzuințelor comu
niștilor. hJturor oamenilor muncii 
suceveni exp"lmînd conducerii par
tidului și. statului ansa lament'll 
nostru ferm de n munci sl mal bine 
In viitor, pentru a ne aduce o con
tribuție sporita i-la aplicarea In via
ță a politicii înțelepte. Interne șl 
Inlernallonnle a partidului și stalu
lui la edificarea societății sodalbrte 
multilateral .dezvoltate tn oatrlă 
noastră.

Tn cuvlntul său, lovarășul IOSIF 
UGLAR, prkn-secretnr al Comitetu
lui, ludețean Șalu-Mare al P.C.R., 
președintele comIIIuIuI .popular 
județean, a spița : Tn numele orga
nizației de partid șl al Consiliului 
popular 
numele 
români, 
alte nai 
mulțumiri ®I recunoștința 
ndlncă pentru înalta 
ni s-a acorda 
obținute in 
agriculturii. Sîriîom 
răspunderea ce o purtăm 
noile sarcini încredințate de partid 
șl de stat. Voiri tace toiul'ca tn a- 
nul 1972 să adăugăm noi succese In 
bogatul bilanț al înfăptuirilor Intr-*- 
gulul popor, pentru ca județul Satu- 

1 . la Iri- 
Vom 

un"ă rl 
Conte- 
Comu- 

io~ In 
reallrtlrl în ac’J- 

Aslgur Comitetul 
Jdulu! Comunist Ro

ia, Adunare Națională că

dlrec- 
Att- 

eniis : 
uzinei

montaj Brașov. 
strucUI Galați.

In agricultura de slat și silvicul
turii—Ordinul Muncii clasa I, pentru 
locul I: înircprlnderii agricole de stat 
Insula Mare a Brăilei: Ordinul Mun
cii clasa a II-a, pentru locul II : între
prinderii agricole de stat Miroslava, 
județul Iași, Stațiunii pentru meca
nizarea agriculturi! Țăndărel Județul 
Ialomița ; Ordinul Mundl clasa a 
Ill-a, pentru locul III: Inspectoratu
lui silvic Argeș.

In transporturi — Ordinul Muncii 
clasa I. pentru locul I: Depoului 
C.F.R. Crnlova, Județul Dolj: Ordinul 
Mundl clasa a ll-a, pentru locul II: 
întreprinderii do. transporturi auto 
lari.

In circulația mărfurilor — Ordi
nul Mundl clara a II-a. pentru lo
cul II : întreprinderii de stat pentru 
comerțul exterior „Exporilemn” Bucu
rești, O.C.L, „Tehnometnl” Bucu
rești.

In Institute de cercetare — Ordl-
■ nul Muncii clasa I. pentru locul I : 

lnstllutulul de cercetări chimico 
Ducureștî ; Ordinul Mundl clasa a 
II-a. pentru locul II : Instllu'tuiuî de 
fizică atomică; Ordinul ăluncll elasa 
a Ill-a, pentru locul III: Institutului 
de cercetarl miniere.

In Inslliule mixte de cercetarl sl 
■proiectări — Ordinul mundl elasa I, 
pentru locul I': Institutului de prolec- 
tari sl cercetarl pentru Industria me
talelor neferoase și rare: Ordinul 
muncii clasa a II-a pentru locul IT: 
Institutului de cercetare sl proiectare 
tehnologică pentru Industria lemnu
lui : Ordinul mundl clasa a Ilt-a, 
pentru locul ÎII: Institutului de cer
cetare șl proiectare pentru Industria 
electrotehnică ■ '■

în Instituie de proiectare — Ordi
nul Mundl clasa I. pentru locul I : 
Institutului de proiectări tehnologice 
pentru Industria ușoară : Ordinul 
Mnndl clasa a II-a. pentru locul 11: 
Institutului dc proiectare pentru In- 
duwlria materialelor de construcții : 
Ordinul Muncii clasa a Hl-a. pentru 
locul III: Institutului de proiectari 
transporturi auto; navale sl aeriene.’

De asemenea, prlnțr-o hotlrire a 
Consiliului de Stat, oentru rezultate
le deosebite obținute in anul 1071 In 
îndeplinirea sl depășirea sarcinilor de 
plan sl a angnlamesrclor asumate sl 
pentru ocuparea locurilor IV. V si VI 
in întrecerea dintre organizațiile Ju
dețene de partid In Industrie. Inves- 
tlțli-construcțll, transporturi si ' cir
culația mărfurilor s-o acordat. „Di
ploma de onoare” Organizației de 
parlld a' iudetulul Alba centra Eo- 

. c.
detulu! Satu-Mare. pentru, locul V : 
Organizației de oartld a iudelpltil Bo
toșani șl Organizației ; de partid a lu- 
detul.ui Vaslui, nentra locul VI

Pentru rezultatele deosebite obți
nute In unul 1971 in indeollntrea sl 
depășirea sarcinilor de dan sl a an
gajamentelor asumate sl pentru acu- 
oarea locurilor IV. V si VI |n în
trecerea dintre organizațiile ludetene 
de Dartld (n domeniul agriculturii, 
s-a conferit ..DlDloma de onoare” Or
ganizației de nartid o Iudetulul Brăi
la. Dentru locul IV : Organizației de 
partid a Iudetulul Covasna. oentru 
locul V : Organizației de nartid a 
județului Bacău pentru locul VL

/

între-
Indus trial e-

n Iții lor. tuturor oamenUor

țudețean Sntu-Mare. In 
tuturor i oamenilor munci! — 
maghiari, germani 
lonalîtaii — exprim

peni 
ntrcce-e.

si de 
calde 

neta sită 
distincție ce 

ru rezultatele 
In domeniul 

conștient! dă 
fată .da

Mare să-șl sporească aportul 
tîorlrea Romărțlel socialiste, 
consacra întreaga noastră nu 
energie pentru a Intîmnlna

’ rlnta Națională’ a. Partidului
'■nlsl Român, care va avea .

luna Iulie, cu rtoi 
vltatea iinastră -< 
Central al Pa

-- ntap. M. 1_.
vom face ,toi ce depinde de noi n-ș.v 
țru n aduce o ■contribute mal sub
stanțială ln nrosrft>njl nelntrerunl al 
po

A vorbit apoi .tovarășul CONSTAN
TIN DASCALESCU. prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R..

lei naastrd «ocini Iste.

(Agerpras)"
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Moment solemn la Pala
tul Marii Adunări Națio
nale : la Încheierea lucră
rilor ședinței de ieri se 
dâ citire Detsetelor Con
siliului de Slat al Repu
blicii Socialiste România 
prin cară se conferă înal
ta distincție — Ordinul 
Muncii — fruntașilor In 
întrecerea pentru îndepli
nirea angajamentelor asu
mate pe anul 1071.

Punlnd In evidență Im- 
portanța deosebita a aces- 
tel solemnitațL sini pre- 
zenți conducerea partidu
lui. Consiliul de Stat, gu
vernul. deoutatii in Marea 
Adunare Națională, nu
meroși Invitați din Capi
tala șl din toate Județele 
tarii. Secretarul general 
a! partidului, nresedlnte'e 
Consiliului de Stat, tova
rășul Nleolae Ceausescu. 
Inmlnează oaraonal înal
tele distincții celor caro 
s-au afirmat In marea În
trecere. Este marcat ast
fel momentul final al ma
rii sl pasionantei 'ntre- 
cerl. desfășurate, tlmn de 
un an. »e tfirimul fertil al 
munc-ll. Intre organizațiile 
ludetene de oartld. ron<l- 
lllle nopulare lude'.ene 
IntreDrinderl sl instituie 
de cercetarl și proiectat I . 
din Industrie, construct!! prlctfițll socialiste. Privi

tă din aceasta perspecti
vă. enumerarea fruntași
lor. a celor mal buni dln-

întrecere rodnică, eub egl- trp cel mai buni, nu ri
da efortului continuu da 
perfecționare șl! dezvolta
ră, o întrecere vie, pă
trunsă de entuziasm șl 
abnegație, dc Inițiativă șl 
competenta, de disciplină 
șl spirit gospodăresc, o 
Întrecere dominata de 
înalta conștiință socialistă 
a înfăptuirii neabătute a 
tuturor sarcinilor trasate 
de partid pentru primul 
an al actualului dncinaL

Izvorită din specificul 
relațiilor de producție so
cialiste, condusă și orga
nizata de partid. întrece
rea pentru realizarea pia
nului și a angajamentelor 
Igl dovedește pe deplin 
rolul său mobilizator al 
energiilor șl inițiative
lor creatoare ale ce
lor ce muncesc. Așadar, 
mai mult decit consem
narea Impresionantelor 
succese, decit enumerarea 
dșllgătorilor merituoși os 
anul 1971. întrecerea con
ține sensuri oolltlce înal
te. Idei pline de semnifi
cație. ea devenind o pu
ternică InsUtuție socialis
tă a mundl emanată din 
conștiința de proprietar 
șl de producător a omului 
muncii, dădita pe funda
mentul de granit al pro-

agricultură., transporturi, 
circulația mărfurilor sl 
celelalte ramuri. A fost o

tee cei mai ouni. nu ra- 
mfne doar un simplu cla
sament. ci pătrunde In 
sfera unor proiecții \ge- 
norale. cu adinei rezonan
țe In viața întregii țări. 
Bunăoară Suceava —care 
opărea In mintea unor 
oameni învăluita in 
aureola vieții molcome da 
odinioară însemnată cu 
blazonul unui glorios tre
cut Istorie și cultural, se 
situează acum — surprin
zător pentru cine nu cu
noaște hărnicia țj! Iscu
sința oamenilor acestui 
minunat colț de țară - 
pe primul loc in întrece
rea pentru depășirea 
planului In industrie, in
vestiții — construcții sl 

J circulația mărfurilor. Pe 
același plan al satisfac
țiilor înalte se află Jude
țul Satu-Mare. detlnălor 
aJ locului I In întrecerea 
desfășurată în agricultu
ră. Consiliul popular ju
dețean Galați, situat, de 
asemenea, pe primul loc 
In întrecerea dintre con
siliile populare județene, 
colectivele unor între
prinderi economice șl 
institute de cercetarl si 
proiectarl.

„Eu aș dori ca din a- 
ecastă întrecere să clștl- 
găm cit mal mult — Indi
ferent elne va ocupa lo
cul I — ca Industria ro
mânească, agricultura.

i

știința să obțină succese 
iot mal mari. îndeplinind 
astfel programul de dez
voltare a țării, Uchldind, 
cit mal repede, decalajul 
care ne mal desparte de 
țările dezvoltate, asigu
ri nd ridicarea României 
pe noi țrepte dc progres 
și civilizație, de bunăsta
re materială șl spiri
tuala” — spunea tovarășul 
Nleolae Ceaușescu cu 
prilejul acordării înalte
lor distincții. întrecerea, 
din care au de dștlgat nu 
numai învingătorii ci toa
te județele. întreaga eco
nomie națională șl po
porul Intrea. sintetizează, 
cum nu se poate mâl con- 
vlngăior. sensul continui- l 
lății șl porspecllvel In «- ,
gllcarea polltldi Ințelep- j 

! a partidului nostru de i 
dezvoltare economlco-ao- ‘ 
dală o țării. Fiecare co- l 
lertiv de întreprindere. 
mare sau mică. Iși va ) 
tace cu siguranță sl !n i 

continuare un titlu de ' 
cinste șl mlndrle din rea- J 
Uzarea exemplară a pta- i 
nulul și n angajamente- i 
lor. convins fiind câ in 1 
acest mod Ișl aduce o l 
contribuție Însemnată ta 
înfăptuirea sarcinilor e- 
connmice trasate de par- i 
Ud întregului popor. t>en- ) 
tra propășirea patrie! I 
noastre socialiste. ?

Viorel SALAGEAN ’

V 
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..Combaterea poluării mediului în

conjurător" a constituit tema simpo
zionului organizat vineri, in Capita
lă. sub calda Academiei Republicii 
Socialiste România, la care au, par
ticipat sDeclnllsll din întreaga iară. 

Alături do comunicări cu caracter 
general au fost prezentate lucrări/ 
specializate privind determinarea no
xelor din mediu, contribuția diferite
lor procese tehnice la poluarea 
mediului. Influentele boluantllor așu-i 
pra omului, regnului animal si vege
tal. instalațiilor si altele.

Evidențiind rezultatele obținute de 
cercetarea științifică romanească in a- 

, cest domeniu, lucrările au contribuit 
ln o mai bună cunoaștere a acestor 
rezultate In vederea aplicării lor pe o 
scară mal largă, la stabilirea unor 
noi eolutil ri metode eficiente pen
tru prevenirea si combaterea acestui 
fenomen.

★
Asoefațla română de marketing șl 

Facultatea de comerț exterior a 
Academiei de studii economice au or
ganizat Intre-20'sl-21 aprilie simpo
zionul ..Promovare-Publicitate".

La discuții ou participat cadre di
dactice universitare, economiști' si' 
Ingineri din întreprinderile Indus
triale si de comerț exterior.

(Aaerpres)

jatorii pentru toți I
ui Înțelege, normal ar fi fost ca, de 
atitea, ort sesizat, comitetul de partid 
al sectorului să acorde toatfi.atenția, 
sprijinul său acestei organizații de 
baza spre a-și Întări autoritatea, a 
găsi cele mal bune metode .care,să 
ducă la eliminarea din viața colec
tivului a nen tunsurilor. Ultînd că 
slnt reprezentanții unul organism 
de partid șl nu aJ forului tutelar al 
cooperativei, delegații comitetului ds 
partid al seclorjlul 4 au întreprins 
cercetări unilaterale: nu ascultat 
punctele da vedere și argumentele 
factorilor din conducerea cooperati
vei, omlntlndu-și că ta „Radio-Pro- 
gres" activează o organizație de per
fid șl un birou al său numai ta în
cheierea cercetărilor, cind membrii 
biroului au fost Informați despre™ 
concluziile acestora.

Și lată urmările acestui mod cel 
puțin ciudat do a acorda „ajutor" or
ganizației! de partid. Toieralâ, tratată 
cu „înțelegere" de către reprezen
tantul comitetului; de, partid al sec
torului, conducerea cooperativei a 
trecut La persecutarea șl înlăturarea 
celor care ou stlhjenll-o ; fără nld 
ur< argument plauzibil, a fost 'mutat 
„ln interes de serviciu? Ln o altă coo
perativă Gh. ■ Ștefănescu, aiți „in
comozi" fiind și ei. ..disciplinați" prin 
diverse metode asemănătoare. După 
astfel de măsuri luate cu ' promp
titudine Împotriva unor oameni 
nevtnovățl, ne-am întrebat de ce 
oare nu a reacționat tot ollt de 
prompt și de drastic uniunea de ra
mură a cooperație! meșteșugărești, 
președintele acesteia, Dumitru R!s- 
toa (de altfel ți membra al biroului 
comltetuiul de partid al sectorului 4i. 

. in răstknpul ul- 
M^MHiiuwwiiwwwwi t£mi tor doi ani,

de clnd I se aduc 
mereu la cu-tos- 

. tlnță acte de in- 
’ călcare a legali
tății . socialiste, a 
normelor eticii si 
echltatii goclaiis- 
te atit la „Ra
dio-Progres". dt 
șl tn alte coope
rative ce-I slnt 
subordonate 7

Clnd lucrurile 
s-ou agravat, cu 
o intirziere de 
citevn luni, dinți 
curs In cele din 
urmă sesizărilor 

biroului organizației de bază din ca
drul coopera 11 vel. comitetul munici
pal de partid a Inițiat, prin , Inter
mediul unul colectiv de acfivlstl al 
comitetului municipal, o analiză a 
faptelor, creind cadrul adoptării unor 
măsuri eficiente. La ora clnd npar 
aceste rlndori avem posibilitatea ®ă 
Informăm cititorii’ asupra unora din
tre măsurile, care au fost luate 
pentru redresarea activității de an
samblu a '«operativei șl prevenirea 
repetării unor abuzuri șl lIcgnlItățL 
Lulnd in dezbatere concluziile co
lectivului alcătuit de comitelui mu
nicipal de partid, adunnraa țgerterală 
U comuniștilor de la: cooperativa 
„Radio-Progres" a holărit ea, date 
fiind abaterile și ab'jz.'.irîlfț, de .care 
s-au făhul vlnovuți, 'propună ndu-. 
nării generale a cooperativei și uniu
nii de ramură deslitulrca lui Cor
nel Neațu șl Constantin Nădrăgea din 
funcțiile pe care le dețin. De cu- 
rihd. adunarea generală a cooperato
rilor a adoptat aceasta propunere șl 
a ales o noua conducere a coopera
tive!:

Ce învățăminte se desprind din' a- 
ceastă succesiune de fapte ? Devine 
evidentă’, o dată mai mult, datoria de 
mare răspundere 3 fiecărei organi
zații de parlid, a fiecărui organ de 
partid de a milita cu fermitate pen
tru respectarea șl aplicarea normelor 
statutare -in întreaga viață de partid. 
Totodată, noa tunsurile din oraa- 
nlzolla Se Dartfd : de ln" connern- 
tțvâ „Radio-Progres", faptul că a- 
ccasta nu a reușit să determine o 
atitudine combativă de masă împo
triva încălcărilor- legalității, a abu
zurilor, au pus In evidență șl serioa
sele carențe-existente In activitatea 
de îndrumare desfășurată de unii 
activiști al comitetului de partid al 
sectorului 4. ai cărui secretariat fi 
birou credem că trebuie si analizeze 
cu exigență acesta stări de lucruri șl 
să adopte măsuri ferme, hotărlte. de 
natură să asigure eliminarea 
mentalități și practici arbitrare, 
felul cotor relatate mal «us.

P. S. : U'n amănunt: spre surp: 
generală, la prima ședință ținuta, 
cțni ■ ", ■, ■‘"r", "7
al cooperativei .rRadlo-PrOgre: 
parton UCECOM a participa' 
Cornel Nesîti In calitate de 
perl principal, la, centrul de pregătire 
șl perfecționare1 a cadrelor?Cu aîlc 
cuvinte, ce) de curtnd destituit din 
conducerea; cooperativei, are acum a- 
tributla de a da’„lecții" dfetnre fe
lul cum. trfebuic pregătite1 cadrele do 
conducere din cooperația mesdeșugă- 

, reașeă. j * .. ' -
Fără comentarii 1

— Inel din luna Ianuarie 1071, comi
tetului de partid al sectorului 4, apoi. 
In febraario. In marile, iunie, septem
brie, același an. forului tutelar și 
conducerii UC.ECOM. Ca urmare. în 
noiembrie anul trecut, un colectiv de 
specialiști ai UCECOM, împreună cu 
reprezentanți ai comitetului de partid 
o! sectorului 4 nu procedat In rean- f*H n«4a’j t-n1 r>a r»-1 IrvimL

.....Rnclto-Progrea" — unitate a coo
perației meșteșugărești din Capitală, 
care, din păcate, și-a asociat In ulii- ‘ 
mul timp o tristă notorietate publică. 
Articolele critice referitoare in acti
vitatea, acestei unități apărute-In 
presa cotidiană. In anul/1071. ar pu
tea alcătui un volum. Tocmai de n- 
ceoa, In însemnările de față, nu na 
propunem să trecem In. revista sau'să ,. __________ ___ ________ _ ___ _
reconstituim lanțul manifestăriior 'ne- UtățU socialiste. La'caoălurunor în- 
gailve, Lipsurilor și incorectitudinilor 
ce nu proliferat alei, pe scară largă, 
datorită faptului că elemente ne
cinstite, unele cu antecedente penate, 
puse pe căpătuială, au organizat In 
cadrai cooperativei activități cu ca
racter Ilicit, Elucidate de către dife
rite colective de control sau aflate in 
atenția organelor de cercetare pe
nală. faptele de natura celor enun
țate și-au primit sau. negreșit, ișl 
vor primi cuvenita sancțioMire.

Ceea ce vrem să supunem atenției 
cititorului este Irwă modul cnm a ac
ționat organizația dc partid de nici, 
cum s-a îngrijii de statornicirea unul 
climat clic sănătos, cum sl-a folosit 
atributele cu care e învestită : în
deosebi in ce măsură a prins violă 
acea prevedere din statutul partidu
lui In care se arată că în vederea 
ridicării rolului conducător al orga
nizațiilor de partid din întreprinderile 
de producție, in vederea întăririi răs
punderii lor pentru munca ce se des
fășoară în aceste unități. II se acordă 
dreptul de control asupra conducerii 
administrative in apliearea liniei po
litico a partidului, a holăririlor și di
rectivelor organelor superioare de 
partid și de stat în acest sens, o pri
mă întrebare care ©e Impune este : în 
ce măsură comu
niștii de aici au 
declanșat o acți
une holărilă pen
tru curmarea ne
ajunsurilor, cum 
a fost sprijinită 
organizația dc 
partid de către or
ganul de parlid 
Imediat superior
— eomlietul de 
partid al sectoru
lui 4 din Capitală
— spre a-și înde
plini rolul condu
cător ?

încă înlr-o adu
nare de partid din 
aprilie 1970, in 
materialul prezentat de biroul or
ganizației de bază privind modul 
cum se fac recrutarea, selecțio
narea și promovarea cadrelor in 
cooperativa, au fost semnalate, ia 
mod obiectiv, numeroase nereguli, 
între altele, a fost criticat aspru fap
tul că, In activitatea ga, conducerea 
cooperativei nu respectă principiul 
muncii colective. Ln probleme dc im
portanță majoră stabilește arbitrar 
măsuri care nu se dovedesc a fi ce’e 
tnal bune. A fost adoptat atunci un . 
cuprinzător plan de măsuri, cu răs
punderi concrete pentru membrii bi
roului organizației..dțț,bazări c^nțîțț?em 
cereâj ncîmintaț.raUy4’,râ_^cwp^lliv,cți.jk'

Cu. dtA responsabilitate:" n tratat

a! sectorului 4 nu procedat In rean- 
chetaren actelor de încălcare a leea-
delungl Investigații. In cadrul unei 
adunări generale deschise a organi
zației de bazB, in concluzia a- 
cestor cercetări?”6-a precizat că aici, 
cităm, „n fost creată posibilitatea u- 
nor elemente certate cu disciplina 
oâ săvirfească abateri de ta iogălîtâtoa 
coclii listă, au tost separate atitudini 
do1 favoritism, nepotism," manifestări 
străine societății noaBlre, pe care tre
buie să io atlrpim cu dcsăvlrșlre.„“. Si 
mol departe : „Membrii de partid din 
conducerea cooperativei, dovedind- In
corectitudine. indisciplină tn muncă, 
au raportat fictiv, eronat produc
ția" (...)

A fost, deci, evidentă intenția co
mitetului de partid al sectorului de a 
crea cadrul unei dezbateri largi cu 
masa comuniștilor șl a altor membri 
al acestui colectiv, a cauzelor stărilor 
de lucruri negative, de a ajuta orga
nizația de partid la Irdăturarea lor. A 
devenit această Intenție fapt con
cret 7 Deși precedate dc acel material 
critic In adresa-activității cooperati
vei, dezbaterile din. adunarea de 
partid au luat o întorsătură ciudată. 
„Ultlnd* parcă scopul propus dc în
suși comitetul de partid al sectorului, 
de n sprljLnl această organizație să-și 
Întărească exigența, să pună capăt

Vineri a avut loc deschiderea fes
tivă a sesiunii anuale tte comunicări 
științifice a Institutului de fizică a- 
tomleă. Au participat membri al con
ducerii Comitetului dc Stat pentru 
Energia Nucleară, reprezentanți al u-, 
nor ministere., organe centrale șl, in
stitute de cercetări cu cure colaborea
ză Institutul de fizică atomică.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
ds prof. Ioan Urgu. prefjedintele Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară. directorul Institutului, care a 
prezentat un raport asupra principa
lelor realizări din cercetare și aplica
ții obținute cta aepastă importantă 
unitate științifică' In ultimul an, pre
cum și liniile directoare ale activită
ții viitoare, desprinse din Programul 
nuclear național, din planul cincinal 
1971—1073 șl din hotfiririlo conduce
rii de partid și de stat. Vorbitorul a 
ralî'lntol însemnătatea deosebită pe

care o au in activitatea Institutului 
de fizică atomică Indicațiile data de 
tovarășul Nlcolae Ceaușascu cu pri
lejul vizitei sale de lucru tăcute a- 
nul trecut pe platforma Măgurele. In
dicații care au Începui să fie aplica
te, obțlnlndu-se primele rezultate.

în continuare, lucrările sesiunii se 
desfășoară In 7 secțiuni paralele. A- 
lături de cercetători cu activitate În
delungată. cum slnt : prof. I. Ursu. 
prof. M. Polrnscu. dr. D. Barb. dr. L 
Burtea, dr. V. Drăgănescu. dr. P. 
Drăghlcescu. dr. A. Berlnde. dr. A. 
Cordovel. dr. Ing, M. Bălănescu. dr. 
ing. A. Balaban. E. FricdlSnder și 
dr. A. Săndulescu. se remarcă pre
zența activă și rezultatele bune co
municate de tinere cadre de. cerceta
re, printre care se numără V. 
Ccauțcscu, A. Covaclu, B. Goran. G. 
Nemeș. G. Nencdu și alții.

(Agerpres)

Cîteva anomalii și interpretări subiectiviste 
și un „ajutor" straniu acordat unei organizații 

de partid

neajunsurilor, tovarășul Fota Bltolea- 
nu. secrelar al comitetului de partid 
ol sectorului 4. cel care a condus co
lectivul de analiză a activității, n im
primat adunării de partid un caracter 
da răfuială cu... cei care nu „Îndrăz
ni L“ să sesizeze neajunsurile. Iată, 
citat d!n stenograma adunării, un 
exemplu da felul cum a înțeles să-l 
tone să-și spună cuvlntul pe Gh. Șie- 
făaescu, unul dintre comuniștii care 
ntau tolerat abuzurile, llegalilățlle și 
le-tiu dezvăluit, demn, curajos.

B. Fota călra Gh, Ștefănetcu : „Să 
vă arătați și lipsurile pc care le a- 
vețl,!i-pentru că altfel! te -spunem"’noi 
și alunei va fi mai rău".

. Gh. S. : Am conștiința datorteliln- 
conducerea adintațslraiiyftns«nrtaipițiu; dcpllnlle șl doresc 3ă-mi flofrarâțata-to3 

toata lipsurile". j . ■ - -<„<<,4,,
B. F. : „Dacă cineva îmi vorbește 

In- felul acesta, eu cred că nr trebui 
exclus din partid" (rețineți : Mml” 
vorbește așa deci, „exclus din 
partid").

Cum se vede, dialogul seamănă mai 
curlnd cu un rechizitoriu. Ignoring 
concluziile1 oroorllior cercetări.- tova
rășul- 0. Fota a Cost indulgent cu'cel 
care au duș de rină cooperativa. 
Conducerea cooperative] — președin
tele și cel doi vicepreședinți —,a fost 
tratată cu un ton do clementă. ,

S-a trecut la aplicarea unor sanc
țiuni : foru! tutelar al cooperativei a 
decis destituirea din funcția do vice
președinte, al cooperativei a lui Pății 

' Tcodorescu Cornel Neațu. președin
tele cooperativei, ; a test sancționat 
do adunarea generală a organizației 
cu vot de blam ; lui C. Nfldrfigen, 
vicepreședinte ai cooperativei, I s-a 
dat sancțiunea mustrare. Șl, In mod 
surprinzător. In aceeași adunare s-a 
făcut propunerea de eliberare din 
funcția de secretar, precum șl din 
aceea do membru al biroului orga
nizației de bază, ,a tovarășului Vnla- 
rlu Tomuță, propunere pe care comu
niștii nu respins-o categoric. în acest 
moment ni adunării, delegatul comi
tatului de partid al sectorului s ce
dat unor Impulsuri cu tolui străine 
atitudinii ce caracterizează activiștii 
de partid., K1 a Mci.it toi ce a fost 
posibil spre a-șl, impune propriul 
punct de vedere. Clnd unui din 
membri! blrmihil .organizatei, de 
bază a afirmat * efi „nu Mie da 
con cepul să fie schimbați din bi
rou oameni! cei moi aetlrtț"!ar' dacă 
cineva vrea să Impună o nțamenea 
măsură, atunci să" fie eliberat întreg 
biroul pentru că a muncit in colectiv 
și răspunde. colectiv de activitatea 
sa", tovarășul Fota i-a replicat tălo-â : 
„Te schimb și pe dumneata !“

.„Este greu do crezuți că cineva 
s-ar fi așteptat la un OBemenoa dez- 
nodămlnț cn aceia’ po care I-a avut 
cercetarea gravelor abuzuri de la 
cooperalivn „Radio-Progres". Cum

li;
Aiaimb

La începutul lunii mai 
1972 apare numârui 

2 al revistei

„VIITORUL SOCIAL1* 
Totodată, pentru citito
rii ce nu au reușit sâ-și 
procure numărul 1/1972 
precizam câ s-a pus în 
circulație un tiraj supli
mentar fotomultiplicat, 
care se afla la chioșcuri 

și librarii

Seminar internațional 
pe teme de construcții

Sub auspiciile Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.). vineri s-audustrlaiă (O.N.U.D.I.). vineri 
deschis la București lucrările celui 
de-al lll-iea Seminar, pentru pre
fabricate In domeniul construcțiilor, 
in țările din Africa ai Orientul A- 
propltit.

La lucrările seminarului partldol 
expertl. specialiști șl ■ observatori din 
18 țări din Africa șl Orientul Apro
piat. precum șl specialiști romănl 
in domeniul proiectării. construcții
lor. și producției de prefabricate de 
beton. Iau parte, de asemenea, re-' 
prezentanți al Organizației ; Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare Indus
trială (O.NtU.D.1.) cil sediul la 
Viena.

In ședința Inaugurală participant!! 
au fost salutați de Silviu Opriș. ad
junct al ministrului economiei fo
restiere șl materialelor de construc
ții. șl Knrl Encrnarl: Ryding, din 
partea O.N.U.D.L

Directorul general a! Centralei 
industriale a prefabricatelor din ba
lon,. Ton Vaslloscu, a prezentat apoi 
referatul „Dezvoltarea Industriei de 
prefabricate tn România".

Lucrările • aeminarulul continuă 
pină in zluti de 29 aprilie — tn pro
gramul său Hlnd Incluse el vizite 
de documentaro la marile întreprin
deri de prefabricate din Buzău. 
București, precum șl in cartierele 
de locuințe din Brașov.

(Agcrores)

| Regăsirea
în luna martie n.c.. Alexandra 

Cazaca din Rm. Sărat, str. Pri
măverii nr. 0. 1 nfllndu-se in 

I concediu de odihnă, a venit ln 
I București că-și caute tratele de 

care f» despărțise încă 
cum aproape 30 de a.nl. In 1 

I războiului, dnd nmlndoi' erau 
adolescenți. După ce !-a căutat 
zadarnic, do unul ainsur ne di
vers© străzi nrln zona podului I 

I Constanță, s-a adresat dreum- ■ 
scrlpțiel 18 miliție. $1 lată că. 
după inveallsatille nriautloase

I Întreprinse timp de aproape o 
lună de zile, de către lucrătorii 
formațiunii de evidență a popu
lației, teri. A. ' C. n venit din 
nou in București. De data a- 
censta. la circumser!plin do ml- 

I llțle 11 aștepta.,, fratele său. 
IGheorghe Cazaca, din strada. 

Flnta nr. I. ap. 53. profesor Iu o 
scoală profesională. O Intllnlre .

I emoționantă-a celor-dol copil dj?^1 
odinioară, care se rcataeau acumW 
oameni cu părul cărunL

„Misterul44 
de la casa 
de bilete

■i

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
DAR DE BUTUCI

DE UNDE FACEȚI 
ROST !

De un an de zile se zha-De un an da zile se zba
te Ion Popescu, care este 
șeful serviciului aprovizio
nare și desfacere la între
prinderea de industrializare 
a laptelui din Botoșani, să 
facă rost de anvelope ne-

e-p ' » B ’-.>5 • î’<? '

Și dt a costatr. ...incest
deranj pe caro l-ați tăcut 
specialiștilor 7
- a dc lei verificarea șl 

materialele folosite, tar ma- 
taxa de reșle 

Dacă aceste <ân- 
cump&rate noi 
mai rămlneau

comonișlllor, criUcile_-ciâulrau«fost .a- 
dtae s-a văzut după un an, dud 
starea do lucruri In cooperoilvă 8-a 
agravat și Ilegalitățile s-au Înmulțit. 
Astfel, la ședința biroului organizației 
de bază din 2 morile 1071 (ta care a 
participat și o activistă o comitetului 
de partid a! sectoralui) s-au semnalat 
un șir de incorectitudini (atitea <d(e 
erau cunoscute In acei moment), ca 
și făptui ca, in ultimul timp, fuse
seră promovate ln diferite posturi 
elemente necorespunzătpare. unele cu 
antecedente penale. în ioc să înțelea
gă "sensui just al criticii, ți. de această 
dală conducerea cooperativei a tra- 
tal-o cu... Indiferență. »■«-.

Desigur, datoria organizației de 
partid nu era doar să sesizeze, o 
stare de lucruri negativă, considerlnd 
c.a ea se va rezolva de la sine. O 
condiție indispensabilă a exercitării 
roiului conducător ol organizației de 
partid, ni controlata! el asupra între
gii activități a colectivului o consti
tuie fermitatea, perseverența cu care 
se înfăptuiește acest act, conseovența 
cu care — prlnir-o multitudine de 
mijloace ale muncii politice — se ur
mărește finalizarea acțiunilor între
prinse — in cazul de față, adoptarea 
unei atitudini energice și luarea mă
surilor corespunzătoare față de toate 
razurile dc abuzuri $1 încălcare a le
gs U lății.

â-au înscris oare lucrurile pa acest 
făgaș?

înieleglnd că munca poUHoo-cdu- 
cativă trebuie să pună pe primul plan 
Întărirea și apărarea proprietății so
cialiste — de stal șl cooperatista — 
că toți comuniștii, flecare membru al 
colectivității au datoria să fie cinstiți, 
domul. ®ă lupte cu ardoare pentru 
imcrasele generale alo societății,; In 
adunările generale ale organizației de 
bază din lunile septembrie și noiem
brie 1971 — dnd s-a dezbătu! înde
plinirea sarcinilor de plan sau nece
sitatea formării opiniei de masă îm
potriva tendințelor de căpătuială, de 
realizare de venituri fără muncă și 
clnd s-a luat atitudine împotriva 
practicilor sirălne principiilor sOrta- 
slsîa — comunlștLi le-au spus pa 
nume, fără menajamente, acertor 
fapte grave. Conducerea cooperativei 
a fost din nou (pentru a cita aar.’i ?) 
trasă la răspundere pentru că Ignoră 
crlilcile ce i-au fost aduse șl. că ac
ționează In pplillca.de cadre după bu
nul plac, incurajlnd.- Implicit, ăctivi- 
tfiți ce contravin legalllălll1 swrialfata. 
Ecoul criticii menite să Îndrepte sta
rea de lucruri arnvfi s-a stins IriăM 
din nou — ca, de allfel. și In cele
lalte rindurl — intre pereții sălii de 
aedînte.

Evident, cu toate măsurile luate."și 
ta care. In parte, ne-um referit, in. 
activitatea de ansamblu a organiza
ției de bază și a biroului ei au exis
tat și neajunsuri, msl cu seamă in 
ceea ce privește atragerea masei co
muniștilor to urmărirea feialal in 
care se aplică măsurile adaptate. To
tuși. unii membri ai biroului organi
zației; de bază; slffldulndu-se să-și 
îndeplinească mandatul încredințat, 
„n-au depus armele" atunci clnd re
petatele lor semnate n-au găsit ecoul 
cuvenit la factorii de conducere al 
cooperativei, Edlflcindu-se tot mai te
meinic asupra abuzurilor și incorecti
tudinilor din cb-o-uI cooperativei, 
și-au exercitat drepiul statutar de a 
semnala neajunsurile io munci, fără 
a ține scama de persoane, de a Ic o- 
dace la cunoștința organelor con
ducătoare de partid in vederea îm
bunătățirii activității dc partid ți 
ecaoomlee. In numele biroului or
ganizației de bază, secretarul aces
teia. Valcrlu Temută, a procedai 
In ".icesi mod. șeșlzînd abuzu
rile si încălcarea lesnlllfitil. mit cit 
le-a cunoscut — verbal &uu tn scris
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6.00 Deschiderea emisiunii de di

mineață .Telex.
6.03 Biblioteca pentru toți a Al. 

(Jd uneam (II). Prezintă Dan 
Zatnflrcecu a „Mlhnea Voi!» 
eel ’Mu'. Dramadzare șl re
gie : George Rada. Ca : Gh. 
Cozeriei. Constantin Hautchl, 
Mato) Gheorghiu, D. Dta- 
maiwll.

®.Î3 Dans șl muzică de pretutin
deni.

S.M De vorbă cu gospodinele; 
ia,SB Teleendclopedla.
IMO ~ .......—
nja
iii»
12.13

rtevlsta literar® TV. 
Drumuri to
ni rea traca*. 
Emisiune de 
Emisiune de 
tară. 
Teici urrtHl, 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Emisiune In limba germană. 
Ritm, tinerețe, dana.
Film documentar „Lenta sl 
Romania?
îtol de ceri : Pățaniile lui 
Moș ispravă.

19.S3 Telejurnal
50.10 Avanpremieră. 
£3.13 Apollo-I® -y -.„fi
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CJ|gi§:ca FIG’S..

S1J10 Film serial „Invadatorii*.
51.M Profil pe K33 dc linii : „Sca

ra* Emisiune , muzlcal-dLs- 
iractlvă tru’: Anda Căluaă-

tetorie „Moșie- 
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Constăntln MORARU 
Gheorghe POPESCU

reanu, Fîorlan Pitiș, Dan Tu
făriș șl Dam. Rflclulescu. Ver
surile eînteeelor rfi prezenta
rea : Ovidlu Dumitru. Mo- . 
manie vesele : Octavian Sava. 
Coregrafia Come! Patriciii. 
Conducerea muzicala : Dorn 
Danclu Mocslru de sunet : 
Jolt Kcrestely. Scenografia : 

‘ Dclna Levinta. ‘ Montajul : 
Alexandra Dorobaniu. Ima
ginea : Mlrcea Gherghlnescu. 
llegln : Alexandru BocSheț.

53,10 Telejurnal.
33,45 Campionatul mondial de ho

chei — grupa A : U.R.S.S. — 
Suedia (reprizele a (l-a șl a 
m-a). Cehoslovacia — Fltilnr:- 
da (repriza a III-a). înre
gistrare de la Praga. Comen
tator : Călin Antonescu.
PROGRAMUL TI

1040 CInte-ce de vlaiă nouă.. 
Ușii : Ana Piuam. Elena 
rișoreanu, Ioana Crtstea. . 
farda Rare®. Emil Gavrts. 
Ștefan Itazfirescu. Aurel lo- 
nl(ă. Ionel Dlnlcu (vioară). 
Reraua Blatrlta (taragot) XI- 
colae Plrvu (nai) Conducerea 
muzicală : Ionel Budlsteanu 
Aijenda 
Flim arilsttc : ..Sanllaban" — 
on-eră chineză pe o temă re
voluționară contemporană.

17.03
17.10

j j

So
ld ©- 
SlG-

• Asta-scarâ rîansârri In famllkș :
PATRIA - 10: IMS: IS: 17.43:

nopera. și
1 703,10 Iei. 
tare arau 
nouțe, ne __  __ ,
bani șl pentru un kilogram 
de măsline.

— Do ce tocmai măsline ?
— Am zis și eu ara.
Nu cumva doctorul a fă

cut aluzie In cetățeanul ăla 
da tobă, care n fost tratat 
cu o măslină șl a trebuit 
să plătească un butoi 
untdelemn ?

de

ă!

cesare mașinilor care trans
portă laptele.

—• Cum v-ați zbăt-jt ?
— încă din 1671, de prin 

martie, am Început să tri
mitem adrese, să dăm te
lefoane șl telexuri ln stin
gă șl-n dreapta.

— Pi șentru ■ dlța n-ați 
dat telefon ?

-r Am dat., Din cauza a- 
cestai birocratism este In 
pericol aprovizionarea ,bo- 
tosanenllor cu lapte. Avem 
mașini pe buluci șl slnt 
perspective să le punem po 
buluci șl pe celelalte,

— Dar butud de unde a- 
vețl ? .

— Axta e că n-am nid 
butuci.

Dacă nu aveți nld anve
lope înseamnă că ta cen
trala laptelui tovarășul care 
se ocupă de aprovizionare 
este... cum I se zice celui 
cărata li place să... pape 
lapte ? înseamnă că ta a- 
provlzlonarea cu anvelope 
șl buluci aveți uri papă- 
laple. nu 7 Poate ®e repro
filează pe smintlnft !

ȘAPTE CÎNTARE, 
0 MĂSLINĂ

Șl BUTOIUL
CU UNTDELEMN

Doctorul N’colae Luca, 
șeful circumscripției sanita
re Ivfineșll-Vaslui. a trimis 
ța pis dhlare pentru noii 
născu ți la I. Prod. Coop. 
Vaslui, cu rugătnlnSea de a 
lo verifica îi a io face mia 
reparații. Specialiștii do aici 

: nu au suit prea mull In 
cumpănă, au verificat și , 
reparat dntarele așa cum 
s-au priceput.

i
I.

Â DISPĂRUT 
r STRADA

FELEACULUI

■V

a

Această străduță (Fetes
cului) era In sectorul 8 al 
Capitalei și de vreo șase 
decenii și ceva făcea legă
tura intre străzile Turda și’ 
Cluj. Intr-o bună zi (dacă 
se poate spune așa), pleto- . 
nil care aveau drum pe aici 
s-au trezit că lo-a. dispărut 
strada.

— Măi să fie I Să se fure 
oare șl străzi 1 Cum-adică?

De vreo dțlva ani s-a 
mulat pe strada Turda la 
nr. 65 cetățeanul Vaslle 
Nosta. Șl acest Vasile Nun
ta. neavlnd loc să întoarcă, 
[ar străduța Feleaculul fiind 
paralelă cu casa lui, a îm
pins gardul și astfel a in- 
gh!țlt-o (străduța) . A ieșit 
de aici o aiureală de nu se 
vede om cu autobuz. Mai- 
ales In orele de aglomera
ție 1 Au venit fel de fel de 
comtall care au stabilit că 
strada a fost înghițită In 
mod abuziv. Cu toate astea, 
nimic ți nimeni nu-1 poate 
convinge pe Nn.sta să le re
dea străduța.

Țlr.e-1, doamne, pe Vnsilo 
Na<;fniricătorul' de străzi. ‘ 
in sectorul B. Că de Calea 
Victoriei mâl avem nevoia

LINIȘTE I
Locatarii etajelor III ș! 

IV din blocurile din Buf
tea au cerul cu Insistență 
ca forurile de resort să si
gileze robinetele do la con
ductele cu apă. caldă.

— De ce î
— Nu vine pic de apă 

caldă. O plătim de po
mană.

I0,S3, MELODIA — 9: 11,13; 13.30i 
10; 18,30; 10.43.
a Felix ?1 OUlla 1 SCALA — B.M; 
13; 10.SJ; K). GLORIA — 9; 12,33; 
is: 19JSJ. modern - «; 1XS3: ie: 
194:1
o Mary Poppins : CAPITOL — 
MO; 1I,M; 10,»;’ lOJȘ, AURORA — 
9; Li: IS.tO: 10.30. FLORRASCA 
I3_S0: IS.
a Jungla Xanoo i LUMINA — 8; 
11; 13,13; 13.30; 17,13; 20.
• Uiumul domicilia cunoscut : 
LUCEAFĂRUL - S.S3: 11; 1340;
18; 18^3; 31, BUCURAȚI - S.M: 
11; 1343: 16: I8J0: U.
a Marea dragoste : CENTRAL — 
ii.13;. îi.ato-, 13.43: 10: îa.is: 33.S9, 
FAVORIT - 9.13: ÎIJO: 13.13: 10: 
18.13: ®).sa
a Preria : FESTIVAL - S; 11.13: 
13.39; 10: 16L3O: »,«.
a Puterea șl Adevărul s BUZESTI
- IS,»: IB, V1TAN -- 10; 10,13.
a Pentru că se iubesc : BUCEGI
- 13,«: ia: îo.ia. volga - s; 
11,13: 1343: 13,«: 18: W.15. MIORI
ȚA - 10: 1240: 13: 1743: 20.
a Program de desene animate 
pentru copil i DOINA
- r .. •
DOINA - 1143: 13.43
K40 ■
a Lampa Iul Aladln -
continuare : Program de filme do
cumentare — 10.15 : TIMPURI
NOI. -
ft Evadare din Planeta malmute- 
□r s FEROVIAR - 0: 11.13: 1S40:

10: 18,39; 20,43, EXCELSIOR - 
9.15: 11.13: 13.43: 10: 18.15: M40.
Q Faraonul — P.M: 13, Panică la 
hotel — 10: IB. Sparlacus — îfl : 
CINEMATECA (sala Union).
a Incidentul : VICTORIA - 0:
11.13: 13.30: 18: 1040: 05,15. FLA-

uru copii : doina - io
Farmecul ținuturilor sălbatice t■ 1B. IWB.

0—18,13 fn

ce-.iu ■ zta ln legătură cu po
mana.

— Că- nu oxlstă lege ln
vigoare 
gUarea 
cate‘". ... ,, .

— Dar lege care să per
mită cuiva să încaseze bani 
pentru niște marfă neilvra- 
.tă ? ■

Vă rugăm liniște ! Vrem 
0ă auzim ce zic „legiuito
rii" forurilor de resort din 
Buftea, Liniște !

P.S. Moria Hohn. din Re
șița, zona a Il-u Baraoamen- 
te. blocul B. ct. IV, și aițl 
vecini de etaj ne trimit o 
Bcrlsoare cam pe ocelnșl 
calapod. Șl dumnealor plă- \jiț,-aa zice mir-o Matșsoaru 
iese apa- caldă; ba’ chiar ‘șl “ că ofost construit Ini aiiul 
pe cea-reco'da:pomaha. în IfiTO un foarte elegant ’ șl 
afară de astaj;zlctf dum-^' n-iii ales-1 orderin': chioșc 
neaol ■’ca..Jn-’,5nSeîita!rul.|.-a-(j pentru? vlnzarca legumelbr/tc 
parlamentelor există1 șl eo- *i - t-* aî- -
neril.
mente în-au ___
niște I Vfi rugăm. liniște !

care să permiUl sl- 
rob! netelor „us-

— Șl nu v-a dat nimic In 
schimb ?

— Ce să no dea 7
— Primarul din comuna 

Scoarța o însurat ?
— Ca legătură are una cu 

alia ?
— Păi dacă nu e însurat, 

Însura (1-1 cu o fală din sa
tul dv. Iar dacă este, crl- 
Ucațl-mă pe mine ■ într-o 
viitoare adunare generală.

UNCHIUL O.L.F.
DIN SÎMBUREȘTI
în comuna Simburești- 

Olt, se zice într-o scrisoare
1970 un .„foarte elegaht

și ă fructe'o-r. To'. din ace-
Dar aceste aparta- _ lași an. chioșcul acesta mo- 

aoneril. Li- ' dern stă... închis.
................... Dc re?:‘' ’ t “

"că gcsfiortarul, 
sfir.și-.ul actua-

IA-LE TU 
LIXANDRE 
PE TOATE I

J 

de a- I 
Um pul I 
- (

I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Acum elicea zile, organele de 
retori din cadrul Direcției regio
nale C.F.R. Brașov au efectuat 
un control la casele, dc bilele din 
«ta ția C.F. R. Mediaj. Cu acest 
prilej s-a constatat că din ges
tiunea casierei Anica Lazăr lip
sesc 20D de bilete do clasa l cu 
tichet șl supliment pentru tren 
accelerat, in valoare de 14 000 
lei r Casierei A. ; I- ii era impo
sibil sd-?l escpllca dispariția lor. 
O lovitură ? Nu se vedeau nici 
un fel de urme. Sesizate, orga
nele de cercetare penală au dez
legat injd imediat misterul. Bi
letele se aflau la... casiera 8 
de la casa nr. 3, Plocrea Rus ! f 
In urma cercetărilor între
prinse s-a stabilit că aceasta 
hinduse 143 dintre ele, Iwușfn- 
du-yl contravaloarea lor. Așa 
stind lucrurile, i'l. H. a fost in
vitata sd-și facă imediat baga
jele. Are un loc „rezervat".

La stîlpul... I
■ *1 • • -■tragediei
S-a înUmptot tn’ orașul Sebeș 

(Alba). Vrînd șă părăsească locui 
doiparcarh iu care se afla, cdp’-ip.kj

I
/rHb I
» ln .■

I
I
I
I
I
I
I
I

, 4;
. deasupra pădurii, prin baloane «rt 

ji ciuperci roții fumigena, lan- I 
sate din rachete da silvicultorii I 
sătmăreni ți „ofensiva" pentru 

’ ° ’ ’ ntratI
rindj I. 

■»' .frez» t--.."

I
I 
I 

deja atacate. |

I
I
I
I
I 
I
I
I 
I

InUmplal. I ■ 
-un tlrzlu |

ducătoniltauto loalt Costa, del ia? | 
cooperativa agricolă ..de pro- , 
ducțlcțDrașovț dlntr-o mică i 
atenție, a lovit ușor cu spateTe 
mașinii un stllp de beton' de la ■ 
rețeaua electrică. Un accident 
care, altminteri, putea trece 
chiar neobservat Nu insă și de 
astă-dată. Pentru că. In secun
da următoare, stîlpul s-a pră
bușit, accidentindu-1 mortal pe 
biciclistul Nlcolno Oplncnru 
Popa I Cum șl de ce a căzut, n-a 
fost greu de stabilit : urmind'să 
fio transportat In altă parte, fu
sese scos șl„. lăsat in picioare! 
Acum sperăm că organele In 
drept- vor reuși să-l depisteze 
și pe cel ce-1 abandonaseră In 
acest „echilibru" cel puțin ires
ponsabil.

Jl)

— Pentru 
care, pe ia"

Budlenll-Gorj era 
înainte, comună (acum e 
sat șl’aparține de comuna 
Scoarța). $1 atunci dnd 
era comună, ne scrie Anton 
Predoacu. avea și telefon, 
poștă, frizerie. C.’rlC.;.

— Avea ? I
— Avea, dar acum nu 

mal ore. Pentru că nemai- 
fllnd „reședință de comu
nă" le-a luat Scoarță pe 
toate. I-a luat pe frizeri eu 
mobilier cu tot, a luni te
le toanele cu fire cu tot, a 
luat gestionarul șl vlnzâln- 
rii I de la magazin cu ha
late cu tot, dispen
sarul a rămas deservit doar 
de un pediatra, C.E.C.-U1 a 
dispărut ei el din sat cu 
carnete cu tot la fei șl poș-

, Ui— slu-Z'Oul inaugura t, lsi 30 
august IffîO ar ti fost luat 
șl el. dar nu s-a putut, așa 
că a rămas cu ușile închisa 

SI forurile de resort de-alunei.

MURA — 0; 11.1S; 1343: tfl; Ifl.lB; 

â TaU fle ilunilnlci 1 UNIREA — 
13.35: 13: S-3.13. •
a Adio, domnule Ghips 1 GR1V7- 
TA - 0: 12.13. 13: 1045. TOMIS - 
0: 1340: 16: 10.K.
• 1‘lroimarii : URA — 13.33: 10:
£3.13.
• Sileai seâldâior î DRUMUL ȘA
HII - ’.343; 17,43: B. GIULESTI
- 1343: 17,45: S3.
o Pădurea pierdută s FLACARA
- 13.W. 17.43: M. VIITORUL - 
15.45: 18: S0.1B.
e O-sceoIa : FERENTARI - 13,29: 
17.43: ta.
o URlmul râzbolnlc 5 POPULAR
- IB.SS; 10: 20.13.
a Olesta : PACEA — 18; 10; S0.
• Mirii anului II s CR1NGAȘI -

‘ ------ MUNCA — 10:13.S3; 10: £5.13.
ia: ».
a Tata cu de-a
15.50: is: S9.I3
a Love Story ■
15.SO: 18: £0.15 
a Locoteneotol

. - I5.S9: 18: M.13
a Alunei l-nm, condamnat pe top 
la moarte : MOȘILOR - 13.SD:
17.15: «.
a Steaua Sudului t ARTA
16; 50.15
a Aventuri In Ontario i t„5RO- 
MET - I3JS3: .I7.S0: 19.M.

Bila i' RAHOVA 

PROGRESUL

Dallfll i COSMOS

IMOt

teatre
n Filarmonică de stai 
ttoesco* fin Aieneul

I „George
Ațene-uB. nwânV. î

lulul dndnaL. va împlini 73 
de ani. refuză aă-șl muto 
marfa de acasă de Ln el la 
noul eh loto-

— Cum să mute marfa 
dc la el de acasă ?

— Păi are ..chioșc* de 
dnzare u legumelor și fruc
telor In casa iul Mai vin
de aid ,șl ceva băuturi...

— Și de ce nu vrea să se 
mute In chioșcul modem 7 
E superstițios 7

— Nu este auper»tlțtos. 
Ori poate o fi. treaba lui. 
Dar. nu vrea. Cică ește mult 
mal bine șl pentru el. si 
pentru prosperitatea nea
mului Iul să vlndâ zarza
vaturi șl fructe aici, la do
miciliul iul. lire și Iot aju
tător». Chioșcul modern și 
elegant. e.mâi ușor de' con
trolat.

— O.L.F. nu zice nimic 7 
E cumva radă cu el î

— O fi zldnd șl O.L.F. 
ceva, dar tn glnd.

Ia să ne străduim noi să-1 
facem pe O.L.F. să zică 
ceva nu numai In glnd.

Salvatorii 
aurului 

verde44
. i

„Atcnfie, începem atacul 1“ Pi
lotul Ntcolae.Aramă, de la în
treprinderea de aviația utili
tară’. ți-a îndreptat nava spre 
primul coridor aerian marcat 

baloane

Nlcnfă TANASE

Concert stmronlc. Dirijor i Mircea 
Cristescu. Solist: Joci Franțols 
TtilolUer — M
• Opera romănă : Doris Godunov
- loja.
■ Teatrul de opereta : Contele de 
Luxemburg — 1C,M.
• Teatrul național „I. L. C-nra- 
Hiale" (sala Comedia) : Deckel — 
sa: (oala Studio) : Părinții teribili
— M.
• Teatral de comedie : Nlcnlo
- M.
a Teatrul „Luda Sturdza Du- 
landra" (saia din str. Alex. Sa
bla) : Domnișoara do Delle-Isle
— S3.
a Teatral Mic : Prețul — 1 ?.)-?.
a Teatral ..C. I. Notiara* (sala 
MaEhero) : șl eu >m rost In Ar
cadia — 10.SC: (sala Studio) : Vi
novatul — S3.
a Teatral Glulestl : aiSsnra pen- 
tru mSșiuta — 10.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Con
structorul Solness — 1BJ0.
• Studioul I.A.T.C. „L L Cara- 
giale* : Neînțelegerea — Bl
a Teatrul eallrlc-muzleal „C. Ti
trase* (sala Savoy) : Dlmblrlci — 
10JO: (sala din Calea victoriei nr. 
174) : Șl temelie Joacă fotbal — 
lî.Zl
• Teatral dc revistă ®1 comedie 
„Ion Vaslicscu* : Inlr-nn ceas 
bun I — 19.33: (la Sala Palatului) : 
Vine, vine... Olimpiada 1 — i®.M
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : L» Izvoare do frumu
șele - '19.10
• Circul București : Planetele rid 
sub cupola — 19J0.

, salvarea „aurului verde" a intrat 
In ,fa'za decisivă. Rind pa > 
In 20 dc ore dc zbor, pe o au-- 
prn/cfd da aproape ■< 0W de 
neclara, din trupurile da pă
dure ale județului Satu-Marc, 
au foit lansate din anton prin 
ilropirc cxtraflnă 22 tone do j 
substanțe chimice împotriva o- 
mizllor. Acwteo începuseră deja 
detalierea copacilor abia înmu
guriți st. după calculele tpecia- 
lișlltor, puteau distruge zone 
împădurite de patru ori mai 
mari declt cele data atacata. 
Din observațiile ji analizele ul
terioare, asaltul aviației șl sll- 
vlculiorllor, pregătit șl declan
șat exact la momentul oportun, I 
a fost deosebit dc eficient. ț>ă- 1 
durllg tdtmărene slnt acum sal
vate.

S-a pierdut
„mi

reasă*4
S-au cunoscut Intr-un bufet 

din Botoșani. Dragoste ta prima 
vedere. Cu tonte că el — C. Ch. 
din Buceceu — după sticlele 
goale de ta masa ta, nici nu 
era algur dacă măi vede ori 
ba. Dar spre surprinderea lui. 
ea. Veronica Rotaru din co
muna Prăjenl. tocmai ln a- 
ceusta vedea marea lui_. cali
tate. După co au ciocnit împre
ună ci leva pahare, căsătoria 
era ca și încheiată. . în drum 
spre viitoarea lor locuință, cei 
do! „îndrăgostiți" s-au oprit Insă I 
Intr-un alt bufcL Aici. C. Ch. 1 
nu mal știe ce s-a î 
Cert este Insă că inlr-i 
s-n trezit fără „nevastă" cin-6, •; 
drept „amintire". II luase banii > 
din buzunar. Șl de atunci o toi | 
caut A Cl no II ajută să o gă- I 
scuscă ?

Bubricâ redoctaifi de i
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînleii0 j 

____  ■ _ _ _ J

pplillca.de


Frimore fe C. C. ®5 F. C.
(■

I

vtslei „Contemporanul".
întrevederea s-a desfășurat intr-o 

atmosferă de cordialitate și caldă 
prietenie tovărfișeasclL
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Tovarășul Dumitru Popescu., mem- A participat Constantin Mltca. 
bni ai Comitetululi Executiv, sacra- membru supleant nl Comitetului
tnn'al C.C. ol P.C.R.. președintele Central ol P.C.R,. redactor set al re-
Consllluiuî Culturii șl Educației So
cialiste. a Primit vineri. 21 aprilie oc 
tovarășul Pelre Darlneko. redactorul 
șef ai revistei „Sovietskăla Kultura".

Delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de tovarășul Mi
ile Rlbldcl. membru al Prezidiului 
U.C.I., membru al Președinției R.S.F, 
Iugoslavii, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. întreprinde d vizitii de prie
tenie In (are noastră, a sosit vineri 
la Cluj. Oaspeții au vizitat Institutul 
de Izotopi stabili sl Institutul de chi
mie. unde au luat cunoștință de 
preocupările oamenilor de ștllntfi șl 
cercetătorilor clujeni privind elabo
rarea tehnologiilor pentru diverse ra
muri ale economiei. în aceeași ri.

mcmbril delegației au.făcut o virilii 
la senatul Universității Babes-Boly al. 
Oaspeții au fost informați asupra 
profilului diferitelor facultăți, dez
voltării bazei lehnteo-șlllnțlfiee sl 
didactice, condițiilor de viată sl mun
ca ale studenților și corpului didactic.

Seara, delegația Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia a asistat. In,sala 
Casei de cultură a studenților, la un 
spectacol folcloric prezentat de an
samblul „Mărțișorul"; 
universitar Cluj.

al centrului
(Agerpres)

Recepție cu prilejul vizitei 
delegației militare a R. D. Germane

Ambasadorul Republicii Democra
te Germane la București, dr. Hans 
Voss, a oferit vineri o recepție cu 
priletul vizJIel în țara noastră a de
legație! militare a IL 
condusă de general de __ _
Hoffmann, ministrul apărării națio
nale.

Au luat onrte Manea Mfinescu. 
membru al Comitetului Executiv, ul 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.Grri P.C.R.. vicepreședinte al Con- 
stliJlul de Stat, general do armată 
Ion lonită. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
mlnlsrlrtsi tortelor armate. Ion Pfltan. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte nl Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior,

«
Delegația militară a Republicii De

mocrate Germane condusă de gene
ralul de armnfă Heinz Hoffmann, ml- 
nSsirul apărării naționale, a vizitat 
vineri dimineața o unitate mecaniza
tă. o expoziție n realizărilor tn do
meniul cerce lărt.1 sl orolcclărU

D. Germane, 
armata Helnz

Dl ncft. secre-general locotenent Ion ____
tar al C.C. al P.C.R.. Th. Marinescu, 
șef de secție la CC. al P.C.R.. Mar
țian Dan. prlm-secretor al C.C. ■ al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului. Vasile Gllffn. adlunct al 
ministrului afacerilor externe, primul 
adlunct șl ceilalți adiiinctl nl minis
trului forțelor aramle. general-loco- 
lenent Alexandru DSneăcu. adlunct 
al ministrului de Interne, generali șl 
ofițeri superiori, reprezentanți al 
unor organizații obștești, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Eterne zlarîslJ.

Erau prezonțl .șefi al unor misiuni 
diplomatice, precum șl atașați militari 
acreditat! In România.

Recentla s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de prietenie.

*
tehnică militară, precum sl Inslltutul 
tehnic de cercetări științifico si pro
iectări al M F A.

Oaspeții nu fosî Inrotîtt de genera
lul de armată fon lonlțft. ministru] 
tortelor arm sie.

(Agerpres)

transporturilor
aeriene civile

E 
I

j
Gheorghe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Secretar general sl Partidului Comunist Român,

• Președintele Consiliului dc Stat al Rețiubltcil Soctaliste România
Cu profundă durere nm aflat de greaua pierdere o tatălui dumnea

voastră. în ncea-slă împrejurare ntlt de tristă vă exprimăm sentimentele 
noastre de profunde condoleanțe.

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

r i;«s. ’.era ăI

Semnarea unui protocol 
româno- francez

la PalatulVineri după-amlază. .„ . __ _ _
Cortsiliului de Miniștri a avut loc 
semnarea unul protocol Intre Came
ra de Comerț a Republicii Socialis
te România sl Comitetul Francez — 
Europa de Est.

Documentul a foit semnat din par
tea română de Roman Moldovan, 
□reședințele Camerei de Comerț. Iar 
din oaneo franceză de Georges Vil
liers. conducătorul delegației Comite
tului Francez — Europa de Est. pre
ședintele do onoare al Consiliului Na
tional al Patronatului Francez.

La ceremonia semnării au onrtlcl- 
pat Manea Mfinewu. oresedlnle’e 
Consiliului Economic președintele 
nării române In Comisia mixlfi ro
mâno- frnnro’B de cooperare economi
că. științifică gi tehnică. Ion Pfitan. 
vleopresodlnSe al Consiliului de Mi
niștri. ministru] comerțului exterior.

Vineri a părăsit Capitala .delegația 
Comitetului Francez - Europa de 
EsL condusă de Georges Villiers, pre
ședintele de onoare ăl Consiliului Na- 
llotinl ni Patronalului Francez, care 
a făcut o vlzilă în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul OtopenI, 
oaspeții au fosl conduși de Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț. Ion Sl Ion. vicepreședinte nl 
Conciliului Economic, de membri ul 
conducerii unor mlntelere șl de alto 
persoane oficiale.

Au fost prezențl Francis . Mareei 
Merle Levasseur, ambasadorul Fran
ței la București, și membri al amba
sadei.

1

: ' ■ . : f. V ' ■ ■ ■
miniștri, reprezentant! al conducerii 
unor organe economice centrale sl alte 
persoane oficiale.

Din partea franceză au fost de tata 
Mlchel Solller. 
tru problemele 
dustrlallzate ta 
mecanice sl de _ ______ Bl ___ t
lor. Pierre Maneval, secretar gene
rai o! Consiliului National nl Patro
natului Francez. Jaetjue® BlIJe. din 
Direcția relațiilor economice externe 
a Ministerului Economiei sl Finan
țelor Odlle Quelle, secretar general 
adlunct la Comitetul Francez — Eu
ropa de E’t. precum sl ceilalți mem
bri al delegației.

Au fost orezenti. d^ asemenea. 
Francis Marcel Marie Levasseur, am
basadorul Franței la București, sl 
membri al ambasadei.»

(Agerores)

sef de serviciu nen- 
eurouene sl țâri la- 
Federatia Industriilor 
prelucrare o metale-

nlfle ia care există poalbllltăJJ Ime
diate de colaborare șl altele, ceva mai 
Îndepărtate, caro vor trebui susținu
te șl aprofundate. Toate acestea ura
tă că ne aflăm la un punct important 
do cotitură In ce privește cooperarea 
intre Industriile română șl franceză, 
cooperare care se va putea dezvolta 
in anii următori Posibilități Imediata 
de cooperare sini, de exemplu. In do
meniu! construcțiilor mecanice, con
strucției de mașini, de aparata] elec
tric șl electronic, al Industriei chi
mice. textile, al materialelor de con
strucții ele.

între popoarele francez ș! român —

Dciesațfa condusă de Otfrled Ste
gar. ministrul Industriei electroteh
nice sl electronice din R. D. Germa
nă. a vizitat fol întreprinderi Indus
triale din Capitală sl din munlcioluJ 
PltestL

Vineri dimineața, membrii delega
ției. însoțit] de Comei MIhuleceri. 
adlunct al ministrului Industriei con
strucțiilor de mnslnl. au fost oaroe-

din co‘mur..'i Cetăj^șl' Jucrătorjforndfp
Bw*cs#i i-iir.i J!wj a

în cursul aceleiași zile, delegația 
a fost Primită de tovarășul Constan
tin Bfibălfiu. orim-secretnr al Comi
tetului Județean Dolj ai P.C.R. pre
ședintele consiliului popular Jude
țean. cere a Informat despre dezvol
tarea economică a ludetulul. despre 
colaborarea cu întreprinderi din 
R. D. Germană.

La Ministerul Transporturilor *rt 
Telecomunicațiilor, u avut loc vineri 
după-nmlnzfl semnarea unul nou 
acord Intre Republica Socialistă 
România sl Republica Ponulnrâ Bul
garia. privind transporturile aeriene 
civile.

Acordul a fost semnat de Florlnn 
DȘnfiloche. ministrul transporturilor 
sl telecomunicațiilor, s! Grlgor Stol- 

! dcpy-r“minlstruJ 
1 Buîffarjț.

Erau'- prezent! 
I ambasadorul R, P 

reîtl. s! membri al ambasadei.
*

De'eantia Ministerului Transportu
rilor din R. P. Bulgaria, condusă de 
ministru! Grigor Stolrieov. n părăsit 
Capitala In cursul seriL

trnnșrpopurUo-,;dlp,.,
. ș /,.9 orei :■( „fii 

Snas rGosPodov,’. 
Btilgnfla-ia Ba6u-to‘

* rînainte de plecare, dl. Georges Vil
liers a făcut armătoarea declarație 
redactorului Agerpres C. Oprică : 
Am avut deosebita cinste da a ti pri
miți astăzi de președintele Consiliului 
do Stat, domnul Nlcolne Ceaușeseu, 
cu care am avut o discuție deosebit 
de Interesantă privind relațiile ro- 
mâno-frnnceze Șl posibilitățile lor de 
dezvoltare. M'-ăm dat seama că pre
ședintele Ceaușeșcu este un conducă
tor clarvăzător șl un om de o mnre 
valoare.

Oficialitățile romane au făcut toiul 
pentru ca să ne simțim bine, avlnd 
totodată discuții fructuoase.

Ceea ce ne-a Impresionat In pri
mul, ri nd. in cursul vizitei noastre In

a continuat interlocutorul _____
deosebite afinități nu numai de limbă, 
lucru ce reiese din originea noastră 
comună latină — ci și dlnlr-o apro
piere de gindire, ceea ca Joacă un roj 
important In dezvoltarea pe mal de
parte o relațiilor muitllateraJe dintre 
cele două țări.

Un lucru oe care aș vrea sfl-I re
marc la sflrșItuJ acestei vizite este că 
ne cunoaștem mal bine din punct de 
vedere economic șl tehnic, domenii In 
care avem mari posibilități să pro
gresăm.

Protocolul pe care l-am semnat Ia 
eflrșllui vizitei cu Camera de Comerț 
din Romfinîa creează premisele unor 
relații permanente Intre țările noas
tre. Am constatat cu plăcere că ofi
cialitățile romflne cu care nm dlseu-

Romanian este lărgirea simțitoare, a lat acordă o deosebită lmpotțnn(Q~,gB£> 
r gamehde-produțe și Imbunătătlr^'fiăȘȘgsifeirii unor noi. pmlbllltfiți «fe-colaho^ 
4itățll.-.ior.»:Ara.:venlt In Romănla ,'cu.: ...rare cu tara noastră. Eu.;care am eoa- 

Jtdortețanhu’pnumai de1 a vlndeZMtl/șfâ 1 filua in ultimii-jose ani dlfnr|£țJd<Je^ 
’ r» ™ gațli franceze, pol spune că ' cetT'pe 

care o conduc In prezent este cea mai 
numeroasă șl cea mal Importantă, nu 
numai din dte au venit In România, 
ci șt prima de acest fel care vizi
tează o tară socialistă. Aceasta nraiă 
Interesul manifestat de Industriașii șl 
oamenii de afaceri francezi de .1 avea 
relații dt mal Interna cu România.

■illlllțll-.lor.»:Anx.:venlt In Romfinla^j” 
■.'dorir.inuhu •;numai dej a vlndeAC^ 

’de’a eumpâra șl a coopera ..to rele 
mal variate forme. ,

Numeroase firme din Franța ne-au 
■ cerut să studiem toate poalbllltăllle 

do cooperare cu partea română. Pu
tem spune că misiunea noastră a reu
șit. In discuțiile pe care le-am avut 
In cadrul Comisie! mixte rom An o- 
frnnreze am stabUlt care sînt dome-

rare cu Ura noastrt. Eu. torre am coa-
iiHInntl met» nni ^5 nova

Vineri seara, s-a înapoiat In Capi
tală. venind de la Moscova, tovară
șul Gheorghe Rfidulescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul ■ permanent al Repu
blicii Socialiste România In Consiliul 
de Aiutor Economic Reciproc, care 
a participat in lucrările celei de-a 
S7-a ședința a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

La sosire. Pe aeroportul OtooenL 
erau prezențl tovnrâsll Janos Faze- 
kas. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Petru Burtacu. adlunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

A fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Cronica zilei
•Vineri dimineață noul ambasador 

extraordinar ,șl plenipotențiar sl 
Ausfrnllel Îs București. Rolk'rl Henry 
Robertson, n depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor ’uptei 
twnlru libertatea poporului ri n pa- 
trieL pentru socialism.

*
La Invitația Ministerului Sănătăți! 

din țara noastră, vineri dună-amlază 
a sosit In Capitală dr. Ludvlfc Stayt, 
ministrul sănătății publice șl igienei 
mediului din Olanda.

Oaspetele va avea întrevederi cu 
personalități ale vieții medicale ro
mânești șl va vizita unități medlco- 
sanltare d!n tară.

La sosire, po aeroportul OtopenI, 
(xispeiele a fost Intlmplnat ds minis
trul Theodor Burghcle?

Au fost prezent! Pleter Veecltcn 
Putman-Cramer. ambasadorul Olan
dei la București, șl . membri al am
basadei.

★
Sub auspiciile Conrilitdui General 

A.R.UU.S.. vineri dimineața a avut 
loc In holul Casei PrielenJeț Romă- 
no-Sovletlce din Capitală vernisalid 
expoziției de fotografii artistice n 
maestrului culturii nl R.S.F,S. Ruse.’ 
Mark Stepnnovlcl Redkîn.

•âr
La Invitația centrului olandez al 

Institutului internațional do teatru, 
un colectiv ol teatrului „Lucia 
Slurdza Bulandra" din București a 
plecat vineri Intr-un turneu In Olan
da., Artiștii români vor prezenta, in
tre 22 șl 30 aprilie, in Amsterdam 
șl In nlte șase orașe olandeze, o 
serie de spectacole cu piesele ..D-ale 
Carnavalului" de I. L. Cnraqlale și 
„Leonce șl Lena" de Georg Buchner.

(Agerpres)

g rJateCO'l A r>b
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S -.^bîSfeR^E-’EXTRASE ’LA.
TRAGEREA DiN 21 APRILIE
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1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1 211 073 lei

(Agerpres)

EXTRAGEREA I : 68 B6 30 S4 50
42 24 50 74 

Fond de dștiguri : 570 018 lei
EXTRAGEREA a tl-a j 72 E3

81 17 35 23 -
Fond de dșHguri : (HI 055 lei

C’ÎȘTTGURir.F. TRAGERII 
DIN 11 APRILIE 1072

Comandant FIDEL CASTRO RUZ
Prlm-secrctar t

al C.C. al Perfidului Comunist din Cuba 
Prim-ministru

al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Excelenței Sale NICOL.AE CEAUȘEȘCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

ASÎnd despre pierderea tatălui dv., doresc să vă exprim condolean- 
țele șl simpatia mea foarte vie.

ATENA
GHEORGHIOS PAPADOPOULOS

*
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit te
legrame do condoleanțe din partea 
ambasadorului Finlande! la București. 
Kaarlo Măkelă. si a ambasadorului 
Republicii Peru, Mariano Pagudor, 
In legătură cu pierderea grea su
ferita prin încetarea din viață a 
tatâlul sân. Andruța Ceaușescu.

*
Au adresat, de asemenea, tele

grame do condoleanțe Daniel MBA 
Ndemczoo. președinte al Comitetu
lui Executiv ai Uniunii Studenților 
Africani din Republica Socialistă 
România (U.S.A.R.). Emmet of Am
berley, președinta Biroului pentru 
Relații Externe a Partidului Conser
vator din Marea Brltanle.

(Agerpres)

Cu orilelul celei de-a 40-a aniver
sări a crefirll Armatei Revoluționare 
Populare Coreene, a Lașa tul militar, 
aero șl naval al Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, colo
nel Son Ghlfin Zun. a organizat vineri, 
fn saloanele ambasadei, o gală de film, 
urmatfi de cocteil.

Au participat general-Iocolenent 
Ion DLncă secretar a) C.C al P.C.R.. 
goheral-colonel Stertan Tlrcfi. adlunct

ai ministrului forțelor armate. Vasile 
Gilga. adlunct al ministrului aface
rilor externe. Dumitru Ghlse. vice
președinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, generali sl ofi
țeri superiori atosntl militari, repre
zentanți al presei.

Au fosî de fală Rang Ifina Sân. 
ambasadorul Republicii Populare De
mocrate ‘Coreene la București 
membri al ambasadei.

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Unite Tanzania. Institutul ro
mân pentru relațiile culturalo cu 
străinătatea a organizat vineri. In 
Capitală, o seară culturală.

Au ! : : “
din Ministerul __ ......... ___ ,
Consiliul Culturii șl Educației 'Socia
liste. oameni de 
numeros public

Cuvlntul de
rostit de Octav 
ședințe al I.R.R.C.S., dupfi care zla-

participai funcționari superiori 
llnlsterul Afacerilor Externe.

artă el cultură, un

deschldere a fost 
LIvezeanu. vlcepre-

rlstul Adrian Dumitrașeu a prezenta* 
asistenței Impresii dîntr-o călătorie 
făcută In această țară.

în continuare a fost prezentată o 
gală de filme documentare cvoclnd 
vizita delegației române de partid și 
de stat condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In Republica Unită Tanza
nia. precum și aspecte din viața și 
munca poporului acestei țări.

Cu același prilej. In holul Casei de 
cultură a I.R.R.C.S. au fost expuse 
obiecte do artă populară tanzaniană.

(Agerpres)

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 2,63 
variante n 33 83'9 lei ; cat. a 2-a : 5.10 
a 17 3®Mel ; cat. a 3-a : 18,55 a 4 836 
lei ; cat a 4-a : 19,70 a 4 553 Iei ; cat 
a 3-a : 151 a 584 lei ; cat. a 0-a : 
233.05 a 348 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categoria 
A : 1 variantă 25’.'» a 73 528 ici ; cat 
B : 3,75 a 20 141 lei ; cai. C : 9,83 a 
7 8S!I lei ; cat D : 22.45 n 3 Iei ; 
cat. E : 45.23 a, 1 639 Ici ; cat F : 49.15 
a 1 560 lei ; cat Z : 1 577,23 a 100 lei.

Cițtlgul de 75 523 lei Jucat 35’» de 
In categoria A a fost obținut de FA R- 
CAS IOAN din Cluj.

cu privire la cea de-a 57-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc 
între 18—20 aprilie a avut ioc" la

Moscova cea de-a cincizeci sl șap
tea Ședință ,a Comitetului Executiv al 
Consiliului de' Ajulor Economic Re
ciproc. La ședință au participat : T. 
Tolov. prim-vlcepreșodlnte ni Consi
liului de Miniștri nl Republicii Popu
lare Bulgaria. F. Ilamouz. vicepre
ședinte al Guvernului Republicii So- 
clnllslo Cehoslovace. G. Welss. vice
președinte ’al Consiliului de Miniștri 
al Republic!! Democrate Germane. D. 
Gombojnv. vicepreședinte n! Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, M. Jaglelskl. vlcepre- 
sodlnfa al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populore Polone. G. Rădu- 
lescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri nl Republicii Sodaltalo 
Românie. P. Vălyl, vicepreședinte al 
Conailluiul de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. M. Lesedko. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniuni! Republicilor Sovietice.Sor-- • 
dnllflte. "i i . •

Sedința-ra:' fost.prezidată tle.M. Le- • 
seclko.-. reprezcntaniul. Uniunii ■ Re-/’ 
publlalor Sovietico Socialiste. "- ’ '

L.a ședința Comitetului Executiv a 
participat, In conformitate cu Con
venția dintre C.A.E.R. și guvernul 
Republicii Socialista Federative Iugo
slavia, M. Orlnndiâ, membru al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.I.

Comitetul Executiv a examinat o 
serie de probleme legato de reali
zarea Programului complex ai adin- 
elrii șl perfecționării In continuare a 
colaborării șa dezvoltării integrării 
ccononuco socialiste a țflrLior mem
bre nle C.A.E.IL

Comitatul Executiv a adoptat pro
gramul desfășurării lucrărilor de co
laborare In domeniul activității de 
planificare, elaborat de Comitetul 
C.A.E.R. pentru colaborare in do- ■ 
meniul activității.do planificare. Pro
gramul prevede, îndeosebi, înfăp
tuirea colaborării in domeniul prog- 
nozâril. efectuarea coordonării planu
rilor po o perspectiva îndelungată 
privind cele mal importante ramuri 
ale economiei naționale și tipuri de 
producții, a coordonării planurilor 
cincinale pe perioada 1976—19M și a 
planificării comune de către țările 
interesate., a unor ramuri șl tipuri de 
producții, precum și schimburi de 
experiență Intro țările membre ale 
C.f\.ER. cu privire la perfection 
narea sistemelor de planificare și 
conducere a economiei naționale.

Comitelui Executiv a examinat șl a 
adoptat proiectul convenției privind 
planificarea comună n baze! tehnico- 
malertaie a sistemului de transport 
În containere șl colaborarea In do
meniul creării șl dezvoltări! in con
tinuare a acestuia, rccomandJnd țări
lor interesate să", semneze convenția, 
în cursul ședlnlel Comitetului Exe
cutiv, reprezentanții ministerelor co
respunzătoare din țările membre ale 
C.A.E.R. ou semnat această conven
ite. Comunicarea referitoare 1a aces
te probleme a fost prezentată de N. 
Baibakov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării nl 
U.R.S.S., președintele Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul activității de planificare.

La ședința Comitetului Executiv au 
fost examinate rapoartele comMîlor 
permanente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini șl pentru Indus
tria chimică cu privire in activitatea 
desfășurată și ceo de viitor. Rapoar
tele au fost prezentate de K. Po- 
laceh. președintele Comisiei perma
nente C.A.E.R pentru construcții 
do" mașini, șl de G. Wlschov- 
sl'.y. președintele Comisiei perma
nente C.A.ELR, pentru industria chi
mică. ministrul Industriei chimice al 
R..D.G.

Comitetul Executiv a relevat că In
dustria constructoare de mașini 
dezvoltă în țările membre 
C.A.E.R. In ritmuri înalte, care 
vanrează ritmurile de creștere a 
dustrie! in nnsăinblu. Totodată, 
construcțiile de mnslnl au loc schim
bări structurale pe seama creșterii 
producției tipurilor de mașini si uti
laje de înaltă productivitate sl a mij
loacelor de mecanizare șl automatiza
re a proceselor tehnologice pentru ra
murile economie! naționale. Au con
tinuat ®ă se dezvolte legăturile eco
nomice ale țârilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul construcțiilor de 
mașini. Schimburile reciproce de ma-

șlnl sl utilaje cresc în permanență, 
sporind in anul 1970. comparativ cu 
anul 1800. aproape de 3 ori.

în perioada precedentă. Comtala 
a desfășurat o activitate însemnată cu* 
privire la organizarea colaborării e- 
conomice sl tehnlco-stlintlflco a țâ
rilor membre ale C.A.E.R. In dome
niul construcțiilor de mașini. Orga
nele și organizațiile coresmmzfitoare 
din țări au încheiat In anul 1871 pri
mele convenții privind specializarea șl 
cooperarea Internațională multilate
rală In producția de produse ale con
strucțiilor de mașini : utilaje pentru 
fabricarea produselor din sticlă si ce
ramică sl unele tipuri de autocamioa
ne de marc tonal. în anu) 1972. Comi
sia n convenit ei n recomandat țărilor 
efl semneze convenții privind snccla- 

zarea ri cooperarea în producția de'

S s

Box „CENTURA DE AUR FOTBAL
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Cu aproximație. 2 500 de spectatori 
au luat parte la Prima Halfi a semi
finalelor din cadrul turneului de box 
pentru „Centura de aur" 
acosta este relativ mic. aUt 
parațle cu capacitatea halei 
rulul. cit șl In raport cu

Numărul 
In corn
ua'tnoa- 

. valoarea 
meciurilor. în bună parte, explicația 
trebuie căutată In insuficienta pu
blicitate făcută competiției, mal •«- 
ies. prin presa de specialitate. In 
schimb, pentru reuniunea de la Cir
cul de stat — sub a clinii cupolă se 
pot reuni numai 2 (MW de spectatori 1
— s-a declanșat o „acțiune" ce de
pășea cu mult necesitățile publici
tare I Să sperăm că măcar gata fi
nala pentru „Centura de aur" se va 
bucura de atenția celor datori să Ini 
formeze sl să ti tragă pe spectatori 
Ia o Importanta reuniune Internațio
nală.

Semifinalele au desemnat pe ur
mătorii pugilist! cc-sl vor disputa 
duminică la ora 10 dimineața cen
turile de nur. Categoria muscă : C. 
Grulescu (b.p, Zaraturlev — U.R S.S )
— A. CoJan (b.p. F Molnar). Cate
goria pană : G. Pometcn (Învingător 
prin abandon fn rundul prim In fata 
francezului Trioulfire. care n-a re
zistat deeft două minute- teribilelor 
croșec ale romfinulu!) — O. Amăză- 
roale (b.p. pe cubanezul M. Alvp- 
rez. după un «.meci foarte dur sl viu 
disputat). Va tl. dupfi cum se vede, 
o adevărată finala de campione' na
țional. Categoria ușoară : C. Hoduț 
(b.p, Gh. Bâdoi) — Cnlislrat Culov 
(calificat fără adversar). Paul D.»- 
brescu. aidoma Iu| Ion Alexe sl Vic
tor Sllbarman. au fost opriți. In med 
Justificat, de medicul lotului. P Ra
dovici. ca să mal lupte In acest 
turneu, din cauza unor accidente. 
Categoria mijlocie mieii • Florei 
Ștefan (b.p K. Werner — R.DG.) — 
Rolando Gnrhey (cubanezul, vlco- 
camplon olimpic la J.O. din Mexic 
l-a nnllcoi Iul D. Mîhalcea un cro
șeu de stingă uoercutaL cu care 1-1 
făcut K.O. încă In primul rund I) 
Boxerul din Cuba vn' constitui c-j 
siguranță, unul dintre punctele do »-

fracție ale galei finale. Categoria 
mijlocie : A. Nâslac (căruia C 
tocaro. cu toată luotn plină de cu
raj. nu l-n rezistat dectl un rund jl 
Jumătate) — Ion Gyărfl (învingător 
datorită unei evidente superiorități 
tehnice si tnclice In fata punche- 
rulul I. Pplrea). Va fi o repetare a 
ultimului meri di'touiat la Cter șl 
pe care l-am dori Insă mai frumos 
Si cu o mal mare nngnlnre In luptă 
din partea ambilor boxeri. Categoria 
grea : D. Zellncn' (calificat fără ad
versar) — I. Daseâlu (credita* Insă 
fn mod gratuit de către iurlu cu o 
victorie la puncte In fata Iul lancu 
Amrheî).

în gala de aseară, desfășurată in 
fata unul public mal numeros, s-au 
fixat finallșlll in celelalte cinci cate
gorii. Categoria semlmoscâ : ăllhal 
Aurel — G. Rivera (o semifinală 
transformată, fn finală, prin rănire 
reciprocă șl decizie „non combat" In 
medul Gedfi - Genea) Categoria eo- 
coș s T. Mlrcea (b p. detașa! pe 
A. Morarul — V. Klss (o. p. I. Lungu) 
Categoria semlușoarâ s O. Palaelos 
(cubanezul l-n învins la puncte pe 
Ciochină) - V. Antonio (K. O. I la 
bulgarul Kolev). Categoria scmlmij- 
Iocle : Ka‘dl I. (b. abandon II ne po
lonezul Sobczalt) — II. Kaiser 
(R.D.G.) calificat fără adversar Cate
goria semigrea : Carillo (cubanezul 
l-a Învins prin abandon I pa P. Co- 
Jocaru) — II. Stumph (b. p Toth L).

Valeriu MIRONESCU

Formația olimpică a României pentru meciul
„Europenele 

de tenis de masă

P.

cu reprezentativa peruviana
în vederea partide! dintre echipa, 

olimpică n României sl selecționata 
statului Peru, partidă ce va avea loc 
mllne cu începere de In ora 18.30 
t» stadionul „23. August” din Bucu
rești. antrenorii! Gh. Ola a ales ’ir- 
mătorul „11“ : Ghltâ — Pop. Sma- 
randache. Vlad Pooovlcl — Pesearu. 
Vlgu — Panica. Tătarii. Knhn. Jer- 
can. Rezerve vor fi : Coman. OReanu 
(F C ‘Arses). Ivan (F. C. Aroes). 
Brosowriri.' Marcu sl Plrvu, Simte- 
noș. care trebuia să ocuoe un ooțt 
de mlllocaș în echipă, 
contuzie la picior. Iar 
re n fost trecut sl el 
rezervelor.

Echipa oeruvlană. _r. ______
formație se disting dtiva lurători 
toarte bine anreclnfl pe continentul 
sud-amerlron — ftllfflîn. Coblllas. 
Chumpltnz. Solii, Salinas sl Reyes 
— a susținut două antrenamente pe 
stadionul ..23 August", sub condure- 
rea cunoscutului, tehnician maffhter 
Laios Baroitl. Antrenorii noștri pre- 
zenll oe stadion au remarcat tehni
citatea ridicată a unora dintre lucă- 
torli oeruvte.nl si viteza de Joc 0 
cchlnel. Formația oaspeților nu a

fost teică definitivată. Reamintim că 
selecționata statului Peru e iucat 
plnă acum. In cadrul turneului ce-1 
Întreprinde. cu Algeria (2—1). 
U R.S.S (0—2). iar dună meciul de 
la București va mal iuca cu selec
ționatele Iranului sl Olandei.

Totodată onuntfim că duoă me
ciul amical cu echipa oeruvlană re
prezentativa noastră olimpică va 
mal s-jgtine duminică. 38 aorille. o 
partidă de verificare contra iul Vol- 
vodlnn Novlsad.

La Rotterdam nu continuat Între
cerile turneelor Individuale din . ca
dru] campionatelor europene de tenis 
de masă O frumoasă performantă 
a realizat cuolul Marin Alexandru — 
Carmen Crlșan. care s-a calificat In 
semifinalele probei de dublu .temei, 
în „sferturi" cele două lucitoare ro- 
mflnce nu învins cu 3—1 (21—19. 19— 
21, 22—20. 21—17) perechea Hoves- 
tad — Stephan (R D. Germană).

în proba de simplu femei. Marla 
Alexandru a obținui două victorii. Ea 
a întrecut-o In turul trei, cu 3—0 
(21—0. 21—3. 21—10) pa Ixaika (Gre
cia), inr in optimile de finalii a dis
pus cu 3-1 (20—22. 21-11 21—10.
21 — 10) de A.. Gedroltlte (U.R.S.S.).

a suferit o 
dreat urma- 
In rlndurlle

dțn s cfirel

TENIS: Turneul de la Nisa

dispus cu 3—4. S—3 de australianul 
Barry Phillips Moore. în celelalte 
două partide «s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : " ‘ ’ — ■
ssovnela) - D'rit 
fl-2. 1-8. 8—0 : 
(Iugoslavia) — 
(Franța) 3—1. 0—

1

HOCHEI: Campionatul mondial
In campionatul mondial de hoohel 

pe gheață fgcupn A), echipa Finlan
dei a Inlrecut cu scorul de 5—4 
(2—0 2—2 1—2) selecționata Sue
diei tar echipa R. F. a Germaniei pe

cea a Elveției cu 4—1 (2—0. 1—â. 
1—1). în clasament conduce echipa 
Cehoslovaciei (care eMe virtuală 
campioană mondială).

în cîteva rînduri

se 
ale 
de- 
In-
!n

Turneul Internațional de tenis de la 
Nisa a programat partidele sferturi
lor de finală ale probei de slmolu 
bărbați. Jucătorul rom An Iile Nls- 
tase l-a IntJlnll ne tenlsmanul ma
ghiar S’abnlors Baranvl. ne" care 1-b 
învins In dou6 seturi cu 0 
Campionul american Stan

LUPTE. Campionatele europene 
de lupte green-romane: șl lupte li
bere se vor desfășura In Katowice. 
Intre 34 sî 30 aprilie, și vor reuni 
peste 340 de sportivi. Echipele 
U.R.SS.. României. Turciei, Italiei. 
R,D Germano. Bulgariei Ceho
slovaciei, R. F. a Germanici. Po
loniei vor prezenta loturi complete 
la toate categoriile de greutate Sala 
de sporturi din Kntowleâ. unde vot 
avea loc întrecerile, are o capaci
tate de 14 OW locuri.

fotbalLști vesl-germanl au terminat 
învingători cai scorul de 3—2 (1—1).

i—3. 3—2.
Smith a

■ Ian Nodes (Ceho- 
Cranlv (Australii) 
Bora lovanovlcl 
Pierre Barthes 

•2.

FOTBAL. Ca Mannheim s-a dis
putat. Inlllniren amicală de fotbal 
dintre selecționatele de tineret ale 
R-F. a Germanici șl Olandei. Tinerii

SAIL Cu o rundă înainte de ter
minarea turneului zonal de șah de 
la Vrnjacka Banjo, fn clnsamenl 

. continuă să conducă maestrul Iugo
slav ilukavlnn cu 8.5 puncte, urmat 
de Hordslon (Anglia) — 0 puncte, 
Csom (Ungaria) — 1,3 puncte. A- 
dorlnn (Ungaria). P«ibll (Cehoslova
cia) — 7 puncte Smejltal (Ceho
slovacia) — 0.5 p-ir.cie (2). Mellcb 
(R DG ) — 0.5 ouncte (I) Cloctliea 
(România). ,-Bobnțov (BulogrlBl - 

punrie ele. în runda n l?-n Clo- 
ciUea 3 remizat cu Adprisn T'-ni-n 
turnenl Interzonal se califică primii 
doi clasați.

17,
tractoare și mașini agricole, măslhl-j 
unelte pentru aschlerea metalelor si 
mașlrfivde ’forWre-preaar© pentru in‘c'vl 
dustria de ’scule, ‘'autbmdbllo sl tra'e-* » 
toare. accesorii el utilaje de comele-/ 
tarb«L|i6H(ruE mnllhTIipjfttelte de «Smwi 
chlere ra'JimâtaleKjr.'.'rhsiMtH tl utllJlîffioo 
pentru Industria alimentară. Instala
ții complete pentru obținerea agidulul 
fosforic. azotic sl sulfuric, nave ma-: 
rltlme sl nave pentru navigația in
ternă.

Comisia permanentă C.A.E.R. pen
tru Industria chimică a desfășurat o 
vastă activitate cu Privire la coordo
narea planurilor de dezvoltare a in-: 

■ dustrlel chimice, de celuloză sl hlr- 
tie.‘pe perioada plnfl în anul 1975. In 
procesul cărata au fost soluționate o 
serie de importante probleme ale! 
dezvoltării colaborării economice pe 
baza ndincirii diviziunii Internationa
le soclaitate a muncii.

Industria chimică din țoale țările ( 
membre ale CA.E.R. se dezvoltă In, 
ritmuri înalte. în anul 1970. pompa-, 
ratlv cu anul IfMO producția chimică , 
a sporit de 3.2 ori Creșterea volu-i 
melor producției chimice a fost !n-j 
(.otită de progrese structurale oroare-, 
sive in domeniul producției maselor: 
plastice, cauciucurilor sintetice, fl- t; : 
brelor chimice al mlfloacetor chimice- 
pentru oroteclla plantelor.

în cadrul Comisiei au fost elabo- ț 
rate. Lor organizațiile respective au 
semnal convenții multilaterale ori- ț 
vlnd colaborarea tehnlco-stllntlfică 
In domeniu) maselor plastice si nl In-- 
dusirtel de celuloză sl hlrtle. privind 
proiectarea Irt comun a producției de 
caproiactamfi. precum sl o convenție , 
mulillaterală privind specializarea si 
cooperarea în producția unor tipuri 
de cauciucuri sintetice.

Comisia permanentă a organizat co
laborarea In pregătirea de prognoze 
ale dez.vollăril șl consumului celor 
mal Importante tipuri de produse a’.o 
Industriei chimice, de celuloză sl hlr
tle. oe o perioadă îndelungată.

Comitetul Executiv a aprobat ar- 
tlvltalen desfășurată de "'omlsifia 
permanente nentr1- conau-uciil de ma
șini șl oe-..‘.so industria chimică cu' 
te •"'/e la organizarea colaborării e- 
conomlce sl tehnîco-știlnslflce a ta
rilor membre ale C.A.E.R.. îndrep
tată spre îndeplinirea Programului 
complex sl a stabilit direcțiile activi- | 
tfitll tor viitoare.

Comitetul Executiv a ascultat’In' 
formarea prezentată de V. Sopov, 
președintele Comisiei permanente' 
C.A.E.R., pentru Industria alimentară, 
ministrul agriculturii si industriei ali
mentare al R.P.B.. sl a adoptat pla
nul măsurilor organizatorice. îndrep
tate spre lărgirea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. In domeniul 
producției, pe baza specializării st 
cooperării, de utilaje frigorifice, 
mijloace frigorifice de transport fii 
containere frigorifice, precum sl cele 
mal eficiente agregate frigorifice 
pentru satisfacerea necesarului In
dustriei alimentare, transporturilor, 
comerțului Interior si a altor ramuri 
ale economiei naționale. Se prevede 
adlnclrea cercetărilor tehnico-stllnti- 
flce comune în acest domeniu.

Comitetul Executiv a examinat pro
bleme legate dc pregătirea sl desfă
șurarea sesiunii ordinare a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

La sedln’o Comitetului Executiv au 
fost examinate gl olte probleme aie 
colaborării economice sl tehnlco-sti- 
Intlflee a țărilor membre ale C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășura! Intr-o atmosferă de priete
nie si înțelegere reciprocă

ți

l

l

Jumătatea de sud a- țfirtl.

Timpul probabil pentru zilele de U, 
J4 fi 31 aprilie. In țari : Vreme schim
bătoare, cu cerul mal mult no-or. In

_  _____ _____ _ unde vo. 
cădea ploi locale. In rest, ptolle vor fi 
Izolate. Vini potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 4 șl 14 grade, 
tar maxlme'e vor osrita ln-1’ 14 șl î4 
de grade, local mal ridicate, \’i Bucu
rești i Vreme scfilmbămnre. c -ut va fl 
mal moli noroi, favorabil nloll slabe. 
Vini potrivit. Temperatură In creștere 
ușoară.

NICOL.AE
C.A.E.IL
oeruvte.nl
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sare crearea unui ca
dru ciinipcau unîiar, 
menit să i... „----- ..
divizarea eoniinentu-

daaxupm teritoriului R. D. Vietnam.
■ • ./ .

Ilari a l-erupt și o cooperare 
P’llel Internațională toi mai 

de a 'larga.- pentru a rts- 
un schimb de pfi-* punde' necesității re-

i- ■_

ne.nl dezbaterile au 
scos; ța evidență a

intre cele două partide ps- ani! 1072— 
10-73. - ■

Noua constituție a Pakis
tanului, aProba!â de Adunarea.

— Camera Deputațllor dlh 
occidental a lansai Joi ou

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

americani Mllsc Mansfield ți Hugh 
Scott,--care se află intr-o vizită in 
R. P. Chineză. După primire, in

neu, anunță agenția China Nouă.
Rezultatele vizitei în

R.S Egipt a tle!of'!a'!el Pasdlduiul

trlva tuturor fenomenelor șl forțelor

iprllle. președintele Ioslp Broz Tito 
-a întlinll cu activul politic din

sltalea desfășurării unei ncriviifr 
continue pentru traducerea In vlaL 
a sarcinilor importanta ce revin pe 
planul dezvoltării economico și go- .

1 __________________ ________ __

Conduriltoru] delegație! a foat p: 
de președintele Anwar Sada!, tn

MOSCOVA

i s - -v, s-’** P17
H--"! f/ ■; Hrț Â -j

1 d i) V i • (S 4"
Vi1?»

Wîjf:’’
1’ i- - if - ..

/ ■ ' ' 'a___

,Dezvoltarea cooperării 
economice trebuie să ducă 

la depășirea 
divizării continentului11 

haltă apreciere a mesajului președintelui 

Micolae Ceaușescu adresat sesiunii jubiliare 
a Comisiei Economice a O.ij. U. pentru Europa

< Națiuni- economice -pe eonii- cj? ®f a promovării i.
- . . .......................... ■ neî1 ■cola&ofări 'libert

lipsită dd,'orfee ingri- 
dfri, ȘL obstacole tari
fare, wu hetarifăre. a 
fost bvueata de nume- 

.roși participantj la se-- 
jȘluhea. jubiliară-/ a 
C.E.E.-O.N.U: „Acti
vitățile comisiei ■- a 
arillnl șeful delegației 
iugoslave, dr., B. Son
dori, membru in Con
siliul Executiv Federal 
—. țrebuie orientata.

- .1 mal mare
a măsură spre suprima-_ ________ __ , dfeiM/'i'iȘ■- ■ 

pa conîlnenlul nostru, cere, mal muil ca ori- împiedică dezvoltarea 
Moment de bilanț. 5^? JJ”^dlal<’3' _n5!^ ----- ’ ~

■reuniune» Jubiliară 
oferit uri , bun 
partlcîpănților ( 
face un schlint; __ _ 
rerl. allt asupra reuși
telor comisiei, cit și, a — 
preocupărilor de viitor 
ale țărilor membra. 
„Trebuie să ne felici
tăm — ne-a declarat 
președintele aciuatei 
sesiuni, amb-isadonil 
Johan Kaufmann (O- 
lands) — ații pentru 
activitatea de piuă a- 
cuiti, cil șl pentru do
rința relevată de toți 
partlclpcințll de. a-șl 
spori eforturile in ve
derea unei șl mal largi 
cooperări între țările 
regiunii noaslre. îm
plinirea acestei dorințe 
comune ne va duce, cu 
siguranță, ta ceea ce 
secretarul executiv al 
C.E.E. — O.N.U. nu
mea transformarea 
frontierelor in puncle 
de contact șl nu In ob- 
siaculc.

Am fosl plicul Im
presionați de mesajul 
încurajator transmis 
de președlnielo Româ
niei, dl. Nlcolae 
Ceaușescu ,-ernl nent • ora 
politic, cărnla.ihslqtEm 
recunoscători pentru 
prodigioasa sa activi
tate pusă in slujba 
cauzei noastre eomune: 
înțelegerea șl coopera
rea în Europa. Româ
nia a depus o activi
tate demnă de remar
cat in cadrul C.E.E. — 
O.N.U. șl nu poale de- 
cit sâ ne bucure faplul 
că președintele Nlcolae 
Ceaușescu a exprimai, __ ______ _ ____
in mesaj dorința țării tanța lot mal mare a 
sale de a sprijini și In activităților ___
viitor, la fel de activ. ale comisiei îndreptate 
comisia in eforturile 
Bale de a promova coo
perarea economică eu
ropeană"., ........

Dacă In ce privește tal“. taf Joi-
căile șl metodele da Necesitatea ellmlnȘ- . 
extindere a cooperării rli blocuriloir economi- Lh. CliRCELlisCU

• Vinari, șeful delegației româno'Ia lucrările celei de-a 27-n Sâ- 
slunl a Comtelcl -Economico O.N.U. pentru Europa. Ghcorghe Gaston 
Marin, jareședlulele Comitatului de Stat periliu Prețuri, s-a inWlnlt eu 
Johan Kaufmann, președintele actualei sesiuni, șl, «1 Janaz Stanovnik, 
Becretarul executiv al C.BE. - O.N.U. Tn cursul-discuțiilor, interlo
cutorii au apreciat că Inițiativele ți acțiunile realizate de România In 
cadrul acestei comtell au adus o imporiantă contribuție la aelîvltatca 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa.

Luptele din Vietnamul de sud 
în ultimele 24 de ore

• Un consilier american despre panica trupelor salgoneze în

lor din Geneva s-a în
cheiat reuniunea Jubi
liarii a Comtelcl-Eco- mare diversitate de o- 
nomlco a O.N.U. pen- pinii, observa lorii da 
teu 'Europa. Pârtiei- presă au fost, frapați 
lianții la deztaierile de consensul unanim 
din această primă-par- ajuipră neccâtățU 
te a sesiunii, consa- ' stringente a tărgirii 
erată aniversării iiiiui schimbului cic valori 
sfert de veac de acii- materiale-ți ^driiuale, 
vlloto, au relevai ro- intensificării cvniucrfl-

■ Iul șl .capacitatea co- ■ r:i dinlre îărlie euro- 
mlsiel de a acționa peae. Majoritatea vui- 
parr.ru amplificarea bitortlor s-au referii la ______
colaborărlL pentru In- faptul că aetualu! n.- in(r-o țl 
staurarea linul climat vel.de dezvoltare .....
do pace 'și ' seeurllatâ ‘ șilirițepși ■ tehnologiei rea ' barierelor

timpul atacului forțelor patriotice asupra orașului lioal An 
o Nava amiral a Hotel a șaptea americane a fost avariată

VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager- 
pres). — In iililinclc 21 de. orc. for
țele palrlotlcc sl-au' roniimiai acțiu
nile în mai. mulie reclurii ale Viet
namului de sud. Au fost semnalate 
lupte rin . apropiere. de aeroportul 
Hoang.- din vecinătatea orașului Dak 
To, Iar lingă Konturn. a fost aruncat 
in aer podul de ne, soscauu ce leagă 
orașul de l’lclku.

Relatind despre luptele <le ta 
lioal An. oraș ocupai de Dalrloli, 

consilier american, rănit
'îl „ "J T ^1 '

în aceste lapte, a arătat că'1 
irupelo salsonezc. coprlnse de 
panică iu momentul apropierii 
delașaiucntelor patriotice, „șl-a-i 
aruncat armele, s-au îmbrăcat 
In civil, si s-au alltnrat popu
lației locale*.

D'n știrile transmise de agenția 
United Press Internațional rezultă eh. 
printre navele americane avariate In 
timp ce participau la bombardarea 
R. D. Vietnam. ®e află sl „Oklahoma 
Cily“. nava amiral a flotei a șaptea.

viena intîlnirea
ambasadorului român

•i < ■ ■. _ _ • ■:

cu activiști ai partidelor 
socialist și populist

normală a ' schimburi
lor comerciale, bariere 
ridicate in Ideea falși . 
după care ‘no ' eișilgi 
dacă ăltoUnn1 pierde. 
Aceasta este cu atîl' 
mai important, cu eil 
comisia e chcinală si 
(Ini seama, intr-o și 
mal mare măsură, in 
programele sale de 
âețtonl și priorități de 
nevoile firilor mai 
pnțin dezvoltate — cel 
mal mult afectate de 
obstacolele comer
ciale1’.

Intre dazvollnrea e- 
cpnoinleă tot promova
rea cooperării, pe de o 
parte, și ansamblul re
lațiilor poliilce dintre 
Blateie ■ europene, pe 
de-uită parte, există o 
conexiune organică, 
intimă. Acest fapt a 
fatt relevat de nume
roase delegații, prin
tre care Sl cea a Ro
mâniei. care s-a pro
nunțat Și a milllat eu 
hoțfiriro pentru parti
ciparea. cu drepturi 
depline.' a Republicii 
Democrate Germane 
la activitățile comisiei. 
E-ste vorba, In fapt, nu 
numiți ițe',.respectarea 
normelor fundamenta
le alo roJațUlWsdl^» 
stata, d șl de o condi
ție esențială pentru 

------ -- —----- funcționarea normală 
natura sa. ștlinta este șl eficientă a comisiei. 
Internațională sl de a- Căci, așa cum lie de-

simțite de toate țările 
de a utiliza din piui 
mijloacele, fără pre
cedent, oferite de . re
voluția lahnieo-ștllnll- 
flcă contemporană, 
..Evoluția economiei 
europene in perioada 
poslbciică este deose
bit de semnificativă in 
acest sens — ne-a de
clarai șciul delegației 
Austriei, R. Marlins. 
în timp cc ritmurile de 
ercșlerc alo producției 
in Europa occidentală 
Si răsăriteană au fost 
diferite in ultimul 
sfert de veac, cele ale 
productivității muncii 
sini foarte apropiate. 
Aceasta dovedește că 

reni do sistemul eco
nomie sl social. Prin

ceea nu trebuie să he 
surprindă f_ ______________ __________ _ _
realizările el tlnil să se J. Stanpyhik.. „forța 
propage cu aceeași 
forjă, indiferent de 
loeul lor de origine.
De alei — conchidea
R. Marilns — impor-

. viitoare

___ _ clara Mere tarul exe- 
fâptul că cutiv a! C.E.E.-O.N.U..

comisiei se sprijină pe 
universalitatea el“.

In .cercurile diplo
matice de la Palatul 
Națiunilor se aprecia
ză că spiritul cons
tructiv co a " animat 
reuniunea .jubiliară 
va deschide noi ofl- 

—— zonlurl lucrărilor se- 
depăseoscă siurdi anuale a C.E.E.- 

13...... 1.1 - O.N.U.. eare au debu-

ii

Intîlnirea președinților Comisiei mixte 
româno-iiigoslave de colaborare economica

Iugoslavia, președintele oărUi Iugo
slave In comisie. ’; '

La lucrări, participă ambasadorul 
Republicii Socialista România in Bel
grad. Vaslle Șandru și ambasddorj) 
R.S.F. Iugoslavia la București. Iso 
Nieitovan. precum sl reprezentanți ai. 

Delegația guvernamentală romană conducerii unor organe economice 
iL... v™.. centrale dlri-.cele două târî. .

. La J nil In l-ca' de lucru se exnml- 
nează un cerc lars de urobleme dtI- 
vind dezvoltarea In continuare a re
lațiilor de colaborare și cooperare e-, 
conomleă șl tehnică romârw-lugo- 
slnyă.

KLADOVO 21. — Corespondentul 
nostru. G.' Ionescu.- țrananite': Vineri 
dimineață au început, la Kladovo 
(ILS.F. Iugoslavia), lucrările intiini- 
rll de lucru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă romăno-liiao- 
slavă de colaborare economică.

este condusă de Emil Prăgănescu- 
vlcepreședlnte ni Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române In 
Comisia mixtă româno-lugofelnvă de 
colaborare economică, iar delegația 
guvernamentală Iugoslavă — de Du
san GilgorievJcl. membru ol Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.

■■tn m m frs ra ra ®

întihiire Kim Ir Sen - No
rodom Sianuk. AS«nUa A.Cvr.C. 
anunță că Klm. Ir Sen. șeful -statului, 
președinte-al Cabinetului de. Miniștri 
al R. P. D. Coreene, s-a întlinll cu 
Norodom Sianuk. șeful stalului Cam-

Muncllbrew Sâclaitel Ungar, condiisă 
de Etala BlszJtu. membru a! Biroului 
PtfUUe." secretar al C.C. al P.M.S.U.-.1 
au fost cwifemnais’ intr-un comuni
cat Comun transmis de agenția'M.T.I. 
Conductorul delegației a fost primii 
de președintele Anwar Sadat. In co
municat se arată,- Intre altele, că. in
P.M.S.U. ș! delegația Uniunii Socln- 
liste Arabe, condusă <fc Saved Mâreit

iu a s j o a » r7» .3.,8 ’ IM n flltaJiUtiialS &C IsF B.Li 1,IG Vig. v.ti« l.lli-bodgia președintele fcron convorbirilor dintre delegația
ll.?îa! r? R.M.S.U. șl delegația Uniunii Socla-■atlft Intr-o vizită de stat In R. P. D. IJs!e arabe, condusă de Sayed March
Coreeană. Cu acest prilej, a avu. loc prim-sccretar al C.C. al .uniunii, a 
o convorbire cordială, primenească. ro3ț ncord'de colaborare

Cin En-lai, p™n’-!eru| c"n;i-
lîuiul de Stat, i-a primit pa senatorii
americani Mlltc Mansfield șt Hugh
Scott, "care se află inir-o vizită in

între R. D. Vietnam si S. U. A.
' . ' ' ' . ...

nu există nici un acord secret
Dezvăluirea conținutului principal ăl materialelor privind con

vorbirile dintre R.D.V. și S.U.A. din octombrie I960
PARIS 21 (Agerpres). — Delegația R.D. Vietnam la conferința cea- 

' drinarllW de la Paris in problema Vietnamului a dat ptib!icl!d(li, in 
cadrul unei conferințe de presă, conținuiul principal al materialelor 
ctinvorbMlof dintre R.D.V. șl S.U.A. din octombrie 1!®S privind'înce
tarea bombardamentelor americane asupra teritoriului R.D. Vietnam 
și convocarea conferinței din capitala franceză.

Delegația R.D. Vietnam, a decla
rat Xunn TWuy. șeful delegației, a 
considerai, necasarîi publicarea a- 
cttstor materiale In legătură cu ex
tinderea coîillni de către adnilnls- ___
trațin S.U.A. u bombardamentelor tembele 1£SK), 
asupra teritorialul R.D.V.. folosind 
aparate B-52. Șs mal mult, a adău
gat el. Incerctad.zfl justifice această 
nouă escaladare, deosebii de serioa
să. partea americană recurge la afir
mații mincinoase cu privire la oșa- 
zlșa, „încălcare de Către Vietnamul 
de cord a acordului secret*. înche
iat, chipurile. Intre Statele Unite șl 
R.D.V., la Paris; in 1£®B. în aceste 
condiții, n menționai Xuah Thuy, 
considerăm necesar «â ne reafir
măm poziția șl șă dezvăluim ade
vărul.

R.D. Vietnam, a continuat el. este 
on. fltat suveranj șl Independent : 
orice atacuri, aeriene ori de ps 
mare, asupra oricărei părți a R.D.V. 
reprezintă un act do af— 
contravine: moralei; șl {c 
tornațlonal. Poziția principală n gi 
verriulul R.D.V. cămine ___
baiă. Statele Unita trebuie ah pună 
capăt «omplet șl fără nici un fel 
do i condiții acestor acțiuni, a apus 
Xuan Thuy. ' ,

Suferind Infringer! militare se
rioase lh Vietnam, partea ameri
cană- a “fost obllga^“tir:lllffi8;’'aăT'dfr- 
ceptș încetarea bombardamentelor 
asupȚÎj R.D.V., apoi hăiși trlrnfifl re
prezentanții In Parte pentru convor
biri cu delegații guvernului R.D.V., 
n menționat j Xuan Thuy. Convor
birile — a ârătat .atunci guvernul 
R.D. Vietnam — urmăreau „solu
ționarea de către partea amer crinii, 
a, problemei încetării complete șl 
necondiționate a bombardamente
lor șl tuturor altor acte de război 
împotriva R.D.V.“.i.: 17 1
S.U.A. REFUZĂ SĂ SE ÎNTOARCĂ LA MASA TRATATIVELOR

iătorul de cuvi-if. — conrdluie răs
punsul dat de Statele Unite la pro
punerea adresată de delegațiile la 
conferința de la Paris a R.D. Viet
nam șl a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Vietnamului de Sud, ca 
a 148-a ședință a conferinței Bă aibă 
loc la 27 aprțlle.

e p-e 
R.D.V. 

agresiune, cp 
dreptului In

ia a gu- 
neschim-

WASFIINGTON 21 (Agerpires). 4 
Purtătorul de cavint' al Departamen
tului de Stat al S.U.A.. Charles 
Bray, a declarat, chipă cum transmit 
AF.P. șl U.P.I., că Statele Unite nu 
și-au schimbat poziția șl nu s® vor 
reîntoarce la masa de tratative a 
conferinței de !q Paris in. problema 
Vietnamului.: Aceasta — a spus pur-

VIENA .21 (Agerpres). — La invi
tația municipalității orașului Wiener 
Neustadt ambasadorul rontftn. la 
Vlena,' Dumitru Anfnol'J. n-â lnlllnlt 
cu activiști al partidelor socialist si 
populist dlh lude tul cu același 
aurar, cărora le-a făcut o expunere ’ 
despre dezvoltarea econoînlcos-oțta.lă 
e României socialista sl; desard po
litica sa externa. Expunerea. urmă
rită cu viu Interes, a fost urprinlă de 
discuții In cadrul cărora ambasado
rul român a rfisauns la întrebările 
asistenței.

Parilclpanili la discuții au făcut 
aprecieri pozitive Ia adresa dezvol
tării României, au exprimat senti
mente de admirație față,'de consec
vența- și principialitatea politicii 
sale externe șl au elogiat personali
tatea președintelui Nlcolae Ceausescu, 
pentru activitatea sa dinamică ■ șl 

„„I™. .,2_1 12 .1
înțelegerii între popoare, a păcii 
securității. .

vența- si principialitatea politicii 
sale externe șl an elogiat personali
tatea președintelui TSleolae Ceausescu, 
pentru activitatea sa dinamică ■ șl 
neobosită, pusă in slujba prieteniei

șl

VARȘOVIA

AHni Ulii LUI V. I. IENIH
x^MOSCOVA 21. — Corespondentul 
Agerprds,. L. Dura, transmite : Cu 
prilejui Împlinirii a 102 ani do la 
nașterea lui V.I. Lenln, la Palnlvl 
Congreselor din Kremlin a avut 
loc, vineri’ după-amlazăi o adunare 
festivă, -la care
L. I. Brojnev. A. N. Koslghin. N. V. 
Podgornil. aițl conducători do partid 
șl do stat al Uniunii Sovietice.! re
prezentanți ol vechilor bolșevici, 
cdsmonauji, personalități marcante 
ale opiniei publice sovietico.

Deapre mărețele realizări obținute 
de stalul sovietic, sub conducerea 
Partldiilu! Comunist ol Uniunii So
vietice, creat de marele Lenln. in 
construirea sodelfițll comuniste, a 
vorbit F. D. Kulakov, membru ai Bi-

rS:-.'.-. h././’''’2; '2 .<'.21 ‘ /.■

roulul Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Vorbitorul a instalat asu
pra sarcinilor decurgltid din pro
gramul elaborai de Congresul al 
21-lea al P.C.U.S. El n prezentat pe 

ilazA o adunare larg activitatea de .politică externă
nu participat a P.C.U.S. și a statului sovietic, sub

liniind sprijinul pa care Uniunea 
Sovietică 11 acordă luptei de eUbb- 
rafe a popoarelor din Indochina, po
poarelor arabe. acțiunile pentru In
staurarea in Europa a unor relații 
de pace șl colaborare. Vorbitorul a 
relevat marea irisemhfllate a unită
ții șl coeziunii țărilor socialiste.

Tn încheiere, F.D. Kulakov s-a 
referit Ia Intensificarea activității 
organizațiilor P.C.U.S.. la evoluția 
ascendentă a societății sovietice.

Printre materialele acestor con
vorbiri, făcute publice In cadrul 
conferinței de presă, se află decla
rațiile reprezentantului anierlcau, 
Harriman. lin ședința din 12 sod- 

litra cj a declarat : 
„Dv. înstelați asupra IneeUriî ne
condiționate a bombardamentelor, 
noi acceptăm acest lucru”. Lai șe
dințe- din 21 octombrie 1993. Harri
man a spus : „Slntcm de acord cu 
declarația dv. privind faptul că na 
trebuie puse ulei un fel de condiții 
și, în consecință, sintem gala să vă 
asigurăm că guvernul Statelor Unite 
nu va folosi in ulei un document 
termenul „cu cnudîțln”.

încetarea completă șl necondițio
nată a bombardamentelor a permis 
începerea convorbirilor cvndrinar- 
tlta de la Paris, a continuat Xuan 
Thuy, mențlonfnd apo! că, In pre
zent, administrația S.U.A. difuzează 
născociri cu privire la ața-numlta 
„Inc-Mcnre a acordului «cerut de că
tre Vietnamul de nord?.’ Nu există 
nici un acord secret, a subliniat’ șe
ful delegației R. D. Vietnam, adău
gind : remind bombardamentele. Sta
tele Unite șl-au ineăleal propriile 
angajamente luate tn octombrie 1968, 
angajamente care au consiiiuit baza 
convocării conferinței do la Paris.

Șeful delegației .R.,,D. Vlel.turrij a 
cenll 'Ificsthrea raidurilor ameri
cane asupra teritoriului. R, & >V,; șl 
reluarea’ lucrărilor conferinței de 
Jâ Paria, Intrefuhte unilateral do 
partea americană. Următoarea șe
dință plenară trebuie că albă loc la 
27 aprilie. In Paris, a , declarat el. 
Dacă par.ea americană va răspunde 
pozitiv in propunerea noastră, a a- 
dăugat Xuan Thuy, no! vom parti
cipa la lucrările conferințe! șl vom 
cere încetarea bombardamentelor a- 
mericane.

ratificarea tratatului cu R.r.G 
înaintată Consiliului de Stat 
' r\ ‘ . j ■1JL *4 ■'*

VARȘOVIA 21 (Agerprea). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. ,P. Polone. Plotr Jaroszevșicz. a 
Înaintai Consiliului- da Stat propw- 
i'.e: ca prii ’' 
dintre Reț 
Republica Federală a 
privind bazele normalizam relații
lor lor reciproce, semnat la Vqr- 
șovla la 7 decembrie 1070 — Infor
mează agenția P.A.P.

Consiliului do Stat propu- 
Ivlnd ratificarea Tratatului 
publica Populară Polonă ?i 

___ _ i Ge-jmanlel, 
privind bazele normalizării relații
lor lor reciproce, semnat 
țoria ia 7 decembrie 1970

Noi bombardamente asupra R. D. Vietnam
In legătură, cn bombardamentele 

din ultimele zile, purtătorul de’ 
cuvînt al S1.A.EL al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație in 
care condamnă cu fermitate aceste 
noi acțiuni agresive;și cerc șă fie 
lichidate toate actele de natură ssă 
încalce suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

HANOI 21 (Agerpres). — Ita 21 a- 
priho. avioane americane au bombar
dat portul. Than. Iloa, la 140 kilometri, 

_ Hanoi, Agenția V.NjV precizea
ză. ca. 4n timpul .bombardamentelor 
asupra regiunii. Titan Iloa. forlale ai-- 
mefe locale au'doboriț>3-avioane n- 
mertcane. ridiclnd astfel In 3 M7 nu
mărul aparatelor de zbor distrase

' ■' J ’ 'ra >
e Delegația Partidului Comunist 

din S.U.A.. condusă de secretarul ge- 
ucraL Gas Hali, care se află In R. D. 
Vietnam, ia adresat un apel poporului 
american, Jn care se subliniază că 
momentul'actual’cere unitate de ac
țiune, concenlrarea tnluror eforturi
lor peniru încetarea războiului șl. ea 
o condiție prealabilă șl absolută pen
tru exercitarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî destinai, re
tragerea totală a forțelor mflllare ale 
S.U.A. din Indoehlna.

'* 1 - : - -
® Studenții din sute de universități 

și colegii‘ de pe tot cuprinsa! Statelor

*
Unite au deplorat, vineri, o grevă 
națională de proiesl împotriva esca
ladării de cltrc S.U.A. a războiului 
din Vietnam și a Intensificării bom
bardamentelor aviației americane a- 
supra teritoriului It. D. Vietnam.

‘ ///, ■■■-. -iri/Ș//: fLj; ■ f/,
o Prezidiul C.C. al Partidului Co

munist din Japonia a dat pnbllelta- 
tlr o declarație in care condamnă 
bombardamentele S.U.A. asupra Ha
noiului sl llalphomrulul. denunțlml. 
totodată, folosirea bazelor din Japonia 
șl Okinawa de către forțele S.U.A. 
care participă la agresiunea aeriană 
împotriva teritoriului R. D. Vietnam.

„ Trata te le de la Moscova 
și Varșovia corespund in
tereselor populației R.F.G., 

pacea șL^turl’ 
„ f jatep pe coirtțneC^..
BONN 21 (Agerpres). - Parla

mentul orașului Bremen a adoptat 
o rezoluție prin care, se aprobă pe 
deplin conținutul tratatelor semnate 
de R.F.G., cu UJLS.S. șl Polonia și 
se cere raliilcarca lor de către Bun- 
destagul vcst-gcnnan. Da asemenea, 
organizația din Hamburg a Uniunii 
sindicalelor din R.F. a Germaniei a 
dat publicității o declarație In care 
ca Kublinlazh că tralalele de la Mos
cova și Varșovia corespund intere
selor populației R.R.G„ întăresc 
pacea, șl securitatea pe continehL 
Organizațiile sindicale dlnlr-.o eerie 
do orașe au Inițiat o campanie de 
Btringerc de semnături pe apelu
rile In sprijinul ratificării tratatelor.

Prezkltuf Uniuni! perwanetoir per
secutate de naziști a adresat popu
lației R.F.G. apelul de a sprijini, 
prin puterea opiniei publice, ratifi
carea tratatelor semnate de R.F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică și 
Polonia. ,

La rtndul ei, conferința organiza
ției de tineret „Bundeajungenring" 
din R.F.G. 8-a pronunțat pentru ra
tificarea țratațeior, subliniind In 
rezoluția adoptată, că aceasta „ar 
deschide o cale spre viitor, eare 
trebuie determinat de interesele 
coexistenței pașnice*'. _■

„RAT1F1CAHJEA : O NECESITA
TE POLITICA" - DECLARA 77 
DE PERSONALITĂȚI VEST- 

BERLINEZE
BERLINUL OCCIDENTAL 21 (A- 

gerpras). — Camera Doputațllor dlh 
Berlinul ocsldenlal a lansat Joi un 
apel .parlamentului de Ia Bonn pentru 
ca acesta să ratifice tratatele R.F.G. 
eu U.R.S.Ș. și eu Polonia, anunță 
agenția France Presse, Da ase
menea. 77 de personalități clin Ber
linul occidental s-an pronunțat pen
tru ratificarea tratatelor încheiate 
do R.F. a Germanici cu Uniunea 
Sovietică șl cn Polonia, pe care Ie 
consideră o „necesitate pollilcă”.

MOSCOVA 21 (Agerprei)
genția T.A.S.S. aminte c<3 11 lucrări 
din domeniul științei ti tehnicii au 
fost distinse anul acesta cu premiul 

' .,Laninu. eare se acordd, o .dată la 
doi ani. de ziua nașterii Iul Vla
dimir filei Lcnin. Printre (aureați 
se numără firicienii Nikolai Fedo
renko’sl Alexei Petrov, chimistul 
Ivan Knunianf, fizlologul Plotr 
Anohin fl alții.

Au mal fost distinși cu premiul 
„Lenin* prozatorul Iran Mele}, 
pentru romanele sale consacrate 
transformării socialiste-a satului 
bielorus, șl Marietta Saghlnlan —

pentru vasta ei operă de re 
tuire a vieții lui Lcnln și a familiîS 
acestuia. In domeniul muzicii ' au 
fost premiali compozitorul Dmitri 
Rabalevskl și dirijorul Evghenl 
Svetlanov. Un grup de clncajll, in 
frunte cu regizorul liiri Oserov. du' 
primit acest mare premiu pentru 
epopeea „Eliberarea". Aceeași dis
tincție a fost acordată sculptorului 
Nikolai Tomskt — pentru monu
mentul lui Lenin de la Berlin — șl 
unui grup de arhitect! si construc
tori — pentru crearea memorialului 
Leniri, In orajal natal al lui V. I. 
Lcnin.

cu activul politic din R. S. Croația
BELGRAD 21 (Agerpres). — La 20

s-a __ __ _ ____ s, .. ■
R.S. Croația. Au fost relevate nece- precum și promovarea luptai împo- 

trlva tuturor *22.11/,ț7 .1 '
iță antlsodallsle.

Cu acest prilej, președintele, Tlto 
■ rostit o cuvlnlare.

cial-poliiice. lupta încununată __ 
succes a Uniunii ComunlgtUor din 
Croația împotriva naționalismului.

• ÎNSEMNĂTATEA AȘEZĂRII COMERȚULUI INTERNAȚIONAL, 
A RELAȚIILOR DINTRE STATE PE BAZELE EGALITĂȚII Șl RES
PECTULUI RECIPROC • CRITICI LA ADRESA SISTEMULUI MO- 
. .,.,3. NETAR INTEROCCIDENTAL

SANTIAGO pg CHILE Hernan
“ondentui nostru. E. Pop. transmUo: Cruz, a arătat că; „Sarcina (

’ ița de joi a sesiunii mentală a actualei conferințe 
șeful « “"™ ...............
Hua-

pondentul nos
î.n ședința „_  ■

U.N.C.T A.D. a iuat cuvlntul 
delegației R.P. Chineze, Clu 
mln, care a subliniat că „Indepen
dența națională șl dezvoltarea eco
nomică slot chestiuni de Interes vi
tal pentru popoarele tuturor țărilor*. 
Arăilnd că Înapoierea ecouomlcl 
este rezultatul ©.presiunii și Jafului 
imperialist, vorbitorul a subliniat 
importanța creșterii mișcării de eli
berare națională, care a du3 la oră- ..........
bușirea sistemului colonial. Impe- a relevată eroziunea rezervelor 
riB.lls.-Tiul încearcă, tocă, să împie
dice lupta țărilor in curs de dezvol
tare pentru Independența lor, a 
spus el. Toate țările, fără deosebire 
de sistemele lor sociale, trebuie 
să-șl călăuzească relațiile lor cu alte 
țări după principiile respectului 
mutual til suveranității șl Integri
tății teritoriale, neagresiunii, egali
tății șl avantajului reciproc, a ară
tat ta încheiere, șeful delegației
R.P. Chineze.

La rindul său, șeful delegației cht

mentală a actualei conferințe 
do o impulsiona o profundă restruc
turară a relațiilor economice șl «o- 
morcînle, tn «copul Învingerii sub
dezvoltării, de a extinde șl libera
liza comerțul internațional pe baza 
principiilor Cartei Națiunilor Unite*.

O serie de delegați s-au referit la 
consecințele nefaste ale actualului 
șlslom monetar Inlcroccldental asu- 
-nra economiei șl comerțului țărilor 
în curs de dezvoltare. Intre acestea
valutare ale țărilor tn curs de dez
voltare, diminuarea asistenței fi
nanciare șl creșterea arbitrară a 
plăților pentru transporturi mari
time țt! aeriene. Reprezentantul ^El
veției a declarat că este necesară 
îmbunătățirea funcționării sistemu
lui monetar Interoceldental, „pentru 
cn el să răspundă mal bine cerin
țelor cooperării economice șl comer
ciale și a unei participări sporite n 
țărilor In curs de dezvoltare la roa
dele aceste! nartlctpăd*.

DELEII 21 țAșjerpres). — Lâ Delhi 
a avut loc o .reuniune a ConsLUuJui 
Națloriai al PariJduiui Comunist din 
India in cadrul căreia au fost exami
nate sltunțla din țară șl unelo aspecte 
ale politicii externe. Reuniunea a 
addptat o rezoluție rare relevă nece
sitatea consolidării tuturor forțelor 
patrlo-Jce șl progresiste din țară in 
lupta împotriva imperialismului ‘și 
neocolotiiallsmulul in Asin de sud și 
pentru Întărirea prieteniei cu țările 
eocJal Iste.

1 Normalizarea situației In zonă, după 
conflictul militar Indo-pakistanez, 
„poate tl realizată numai prin con
vorbiri directe Intre India, Pakistan 
șl Bangladesh*, pantni rezolvarea pe 
cale pașnică a tuturor problemelor

care frimlnlă părțile respective - 
tspupein rezoluție, care arată, de 

’menea, că P.C. din India salută 
țldtivo de a ®e face primul pas către 
convorbiri directa intre primul minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, și pre
ședintele Pakistanului, Zulfikar AII 
Bhutto.

Rezoluția condamnă escaladarea ac
țiunilor agresive ale S.U.A. In Viet
nam șl se pronunță In favoarea creă
rii unul sistem de securitate In Asia, 
care «ă'so bazeze pe principiile co
existenței pașnice șl ajutorului reci
proc. pe nefoloslrca forței In rezol
varea problemelor litigioase Intre 
state, pe respectarea suveranității și 
a inviolabilității granițelor statelor

verziului. Ne Win păstrează, In con
tinuare. ntll funcția de președinte ril 
Consflluluî Revoluționar, dt și pe 
cea de conducător al partidului Ca
lea blrmanfi spre socialism, singurul 
partid )X)lilic din țnrfi.
. ' ■: I’ - ? ' ■” I’

ASTRONAUȚII J. YOUNG Șl CH. DUKE AU PĂȘIT PE SELENA

vem tlvjl din ultimi! 10 ani — el 
este președintele . Consiliului Revolu- 
țfonar/șl’primul ministru al Blrmn- 
niel. Au demisionat, de asemenea, din 
rindurilo armatei, încă 20 de membri 
al' Consiliului Revoluționar șl al gu-

ceiat din viață la 10 aprilie, a avut 
loc la Pukln, in prezența lui Clu En-
nent el Birohiul Politic al CC. ,al 
P. C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stal, enunță agenția China Nouă.

La Phenian,Kjîn Ir s®n,’ 
slatuiui, premierul Cabinetului de 
Miniștri ,al 1LP.D. Coreene, l-a primit 
pe Muluimed Hadjlcl, secretar federal 
pentru comerțul .exterior ni MS.'F. 
Iugoslavia; care se află la Phenian In 
fruriiea unei delegații guvernamen
tale economice, Ipifonrieazft agenția

„Cosmos-487" a fost ln?®at 
vineri In Uniunea Sovietică.' Lb bor
dul satelitului se află Instalat apăra
tei științific pentru continuarea cer
cetărilor In spațiul cosmic — trans-

le, menționează agenția T.A.S.S., au 
subUnlnt cecoritatea convocării, cit ---------------- . .
mal curînd posibil. a conferinței ge- lai, membru a! Comitetului Perma- 
neralreuprpene pentru securitațe. șl """• r>oius„ ,i <- r -i
colaborare• și șî-au reafirmat spriji
nul fală de popoarele care luptă pen
tru eliberarea 'itațCbnolă socialu.

In cadrul unei declarații 
radiodifuzate, proșcdinuiie 
Georges Pompidou a cerut vineri 
seara francezilor să participe masiv 
șl ®ă răspundă afirmativ la referen
dumul de duminică asupra lărgirii 
Ploței comune. încheind oficial cam
pania electorală, .președintele Franței , A.C.T.C. 
a Insistat asupra eamniflcatlel po caro 
o acordă unui răspuns afirmativ 'ma- 
fliv, nrăllnd.că' un refuz te lărgirea 
Ploțel comune ar. condamnă această 
organ I za ți e la d Ispari ț I o lc.n ‘ fi.

0 adunare de doliu în _________ _
memoria lui Tseng Shan, mite agenția t.X.sJs.-

Generalul Ne Win a de- 
““>îonat din armată, — 

consultativ politie popular, caro a In- a deveni conducătorul primului gu-

' sllfuUonnlă. iarțiunea de preluare, a 
puterii în Pakistua*. in marile 1&3J). 
do eălrd generalul Yahla Klxin șira 
recomandat setului statului să anu
leze' acțiunea diferitelor legi, dalind 
din aceasta perioadă, si eliberarea 
neraoanelor ■ arestate In vlrtutna 
..senzațiilor de încălcare a prevede
rilor legii marțiale".

Pe de aliă porte se anunță că Zul- 
fifcar AU Bhullo a depus, vineri, la 
Rawalpindi.: jurămintul in calitate do 
președinte al Republicii Islamice 
Pakistan.

In comunicatul p*vlPâ oi>n- 
vorblrlle delegației P.C.U.S., In'trun- 

' te cu I. Kapitonov, .searetar al Q.C.
, al P.CU.S., purtate In Anglia cu 

conducători ni P. C. din' Marea Brl-. 
tanle, au (ost abordate relațiile bi
laterale. probleme Internaționale nc-

[ muncitorești Internațlonaie. Delegațlî-

-- --------------- —i------ --------- — ■<''■'*'■■■ ■ -- ■■1 ■ . .17 60 si Abonamcnteic 
Calea Gri vitei ar. 6'.—£4. P.O.B, —

HOUSTON 21 (A-
gerpres). — La ora 
16.52 G.M.T.. după
eum precizează agen
ția France Pressc (cu 
39 de minute mai de
vreme ' declt se stabi
lise in programul mo
dificat). comandanlui 
misiunii „Apollo-I0“. 
John ‘Young, a pășit

cinstea'oaspeților.n Cost oferii un di- Națională, ■ - 'fost' proinulââtâ 'vineri
>......... .n n>, de prețpdintcle Zulfikar, A1F Bhiitio’.

El B erțțîs un: decret/privind anularea ,_____ , __________
legii marțiale. Totodată. Curtea Sii- leale și ale mișcării comuniste șd 
primă” a declarat Jlăaală sl neron- j

. - . ■ ț?
BE0ACHA SJ ADMINISTRAȚIA : București, Piața 3clntett, -Tel. 17 M 10.

pe suprafața , selenari.
El a devenit, astfel, ol 
nouălea pfimlntean 
care face" acest lucru. 
Charles , Duke, pilo
tul LEM-ulul, l-a ur- 

; mal după cîleva minu
te. Imaginile transmi
se prin televiziune nu

«Int de o calitate prea 
bună ; antena -orfen- 
labliă, aflată în partea 
superioară a modulu
lui. continuă să func
ționeze defectuos. Ima
ginile vor fi Îmbunătă
țite radical, sa «noră, o 
dală eu instalarea unei 
a doua antene — pș- 
.Jeepul“ lunar.

După contactul cu 
solul lunar, primele 
Impresii ale celor doi 
astronaut! au fost le
gale de măreția peisa
jului. accentuată da 
masivii muntoșl șl di
mensiunile neobișnuit 
de mari alo cratere-

lor. Temperatura ț în
registrată a fost d« 
45 grade Celsius la 
soare și minus G5 — 
la umbri.

Centrul spațial da 
la Houston a anunțai 
că. potrivit noului 
program elaborat, ea 
urmare a defecțiunii 
produse inalntc de a- 
seleulzare. la bordul 
cabinei de comandă, 
misiunea „Apollo-16i‘ 
se va încheia cu 24 de 
ore mal devreme declt 
se stabilise Inițial, 
adică vinari. 28 a 
le. la ora 20,30 
Bucureștlulul).

parr.ru
vel.de

