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i înîpc- 
șl pro-

upă calculele prcilml- 
ta că In patru luni

zătda-e pentru depozitarea 
mărfurilor.. Cu alte cuvin
te. paguba s-a produs sl din 
vina gestionarei, dar șl din 
vina conducerii unilățll. 
Banii trebuie recuperat! șl

de la crearea Armatei
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partidului, mulțumind 
pentru mesajul ce l-n fost adresat, 
a transmis tovarășului .Ioslp Broz 
Tlto, Prezidiului U.C.I.,' un cald

de la gestionara și de la 
conducerea unității.-

Sintem la 'sediul O.C.L 
Textila. Verificăm . netele 
Constatam • prima sumă a 
fost recuperau, cea de-a 
doua nu. Conducerea ■usuta- 
III -turnai precis, fosta con- 

‘diicere. director coordona
tor ton îonescu - a aut 
din'dotări rea tadecătoreas- 
cfl numai ceea ce a vrut : 
partea privind vinovăția sa
lariatei ; peste vinovăția ea

la rubrica ..Fnp- 
zînml nostru 

! frauduloase

tlUe amintite' depășesc sau sirit a- 
prt^ilate de colo stabilite pentru anul 

Aeeste rezultate demonstrează rea
lismul prevederilor planului* cincinal 
în ce privește creșterea producției 
vegetale și animale, posIbllltA(llc de 
care dispune această ramură do a 
asigura produsele agroajlmenlarc ne
cesare aprovizionării populației, ma- 

■ :
în cursul, dimineții de luni, 24 a- 

prille, tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit pe tovarășul 
Mllta Rlblcicl, membru al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, membru ol Președinți
ei R.S.F.I., care, in fruntea unei 
delegații Iugoslave, se află Intr-o 
vizita de prietenie în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.H.

La întrevedere au participat to
varășii Paul Nlculescu-Mizll, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al CC. 
al-P.CJL, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, șl Ștefnn An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

'*'-;.a > " H'iȘ' ‘'fi S țț ■ ’< ‘ ? - -j 
porții, dlficuilăl! in calea dezvoltării 
echilibrate a întregii economii., a fo
losirii potențialului economic ol tării 
pentru creșterea venitului national, 
pentru asigurarea progresului mate
rial șl spiritual a! ponorului. Por
nind de la aceste, considerente. parti
dul nostru a luat, pe baza Indicații
lor Congresului al IX-lea. măsurile 
cunoscute pentru dezvoltarea mecani
zări: șl chimizării agriculturii, pen- 
tru* Lărgirea Irigațiilor șl îmbunătăți
rilor funciare, Ln vederea moderni
zării agriculturi! șl creșteri! produc
ției ngrlcoie".

Realizarea sarcinilor trasate d« 
partid solicită stăruitoare eforturi 
pentru ‘ n crește r'ahdamenlul in 
toate sectoarele ngrjaiilurll. pen;

' ' ț ' ț-? L ‘ . .
Primiți, vă rog,.Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru.amabilele 

felicitări șl bunele urări transmiso de dumneavoastră cu ocazia aniver
sării Maiestății Sale, Regina.

odeevate, cum este Ura noastră, că 
agricultura reprezintă una din ramu
rile de rea mal mare importantă ale 
economiei naționale ; ea are un rol 
botărlior pentru progresul rapid al 
întregii economii. pentru ridicarea ni
velului de trai- al, poporului. Orice 
manifestare de neglijare a agricul
turii. a 'dezvoltării bazei sale teh’nl- 
câ-materiâie poate să creeze dlsprb-

acestela, Sonla Bărăgan.! In 
cerere se arată că, depozJ- 
llnd bunurile contrar nor
melor de păstrare șl con
servare, specifice. salariata 
so face vinovată de produ
cerea întregului prejudiciu.

Bineînțeles, soarta avu
tului obștesc nu poate fi lă
sată la.discreția unuia șan 
altuia. Cel care 11 minnlesc 
trebuie' să facă dovada, ca
lităților prezumatc in mo
mentul încredințării gesti
unii j cinste, hărnicie, spi
rit gospodăresc. Iar abdica
rea de la aceste Imperative 
trebuie să se răsfringă, in 
ultimă Instanță, nu asupra 
buzunarului obștel, ci asu
pra propriului lor buzunar. 

, Tribunalul hotărăște insă : 
din prejudiciul de B 154 lei. 
Sonia Bărăgan răspunde 
numai pentru suma de 
S2M lei. restul stimei - 
2?lh lei — fiind imputabilă 
conducerii unității care - 
deși sesizată In nenumăra
te riridurl — nu l-a creat sa
lariatei condiții corospim-

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Recent . 
tul-divers”. ■ : 
relata actele 
ale 'unul gesllonar. care 
păgubise avutul obștesc cu 
suie de rhll de lei. Cer
cetările continuă. Vinovatul 
va fi trimis In fața instan
ței șl condamnat. Limpede 
ca lumina, zilei™

Verlfidnd gestiunea unor 
întreprinderi, constatăm cu 
surprindere fapte asemănă
toare : linele produse sau 
sume , de bani — scoase 
din buzunarul statului (cum 
anume, vom vedea) — 
«Ini- înlocuite..- eu hirm.-Iar 
In unele cazuri, de care ne 
vom ocupă In rlndurlle ce 
urmează. ■ vinovății nici nu 
slnt trași la răspundere 
pentru faptele săvlrșlte. po
trivit gravității acestora.

Prin acțiune Judecăto
rească. O.C.L. Textila din 
București. sir Lipscani hr. 
102, a cerut recuperarea su
mei de 8 IM tel contra-, 
valoarea unor mărfuri de
preciate — de • la-gestionara

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

ăl Republicii Populare Democrate Coreene

• vom realiza. In atelierele prop__  ___ ___________
In valoare de 200 000 lei. Realizat t 60 la suta din an- 
gajament. n

• Productivitatea muncit anuale va. crește suplimen
tar cu 0 000 Iei pe salariat, Pînîl acum a crescut cu 
2 038 lei.

BUCUREȘTI : în intlmpina- 
rea zilei de 1 Mal, colectivele 
de muncitori, tehnicieni și In
gineri din Întreprinderile Jndus- 
triale alo Capitalei înscriu 
rezultate do scamă ln pro
ducție. Bilanțul realizărilor ob
ținute de in începutul anului 
șl pinii la 20 aprilie arată că 
s-a Înregistrat un ritm de creș
tere la indicatorul producției 
globale cu 17.4 ta sută. Iar ta, 
indicatorul. productivității mun
cii cu 14.3 ln sută, față de n- 
ceeași perioadă a anului prece
dent Importante depășiri față 
de sarcinile planificate s-au în
registrat la o serie de produse

• cum ar fl : laminate pline din 
oțel — 733 de tone, receptoare 
pentru televiziune —T 499 de bu- 
cfițL, produse tricotate — 339.8 mii 
de bucăți, cărămizi șl plăci cera
mice — 2 033 mii bucăți. Nume
roase unități economice șt-au 
realizat înainte de termen pta-- 
noi pe primele 4 luni ale anu
lui. Rezultatele bune obținute 
plnfl In prezent de colectivele 
întreprinderilor •JririiKiriale 
bucureșteno constituie certiftra- 
tui hărniciei de zl cu zi. certi
tudinea unor noi- și însemnate 
succese Du 
nate rezult, 
din acest .an -in Industria Capi
talei se va realiza paste plan;o 
producție globală de circa 400 
milioane lei.

a trecut insensibilă cu ve
derea.» Holărirea tribuna
lului a fost folosită ca ucl 
de justiție socială numai in 
raporturile cri S B., nu și 
cu ceilalți vinovați. Mai 
mult: sub pretext că in
stanța o reținut In culpă 
angajatei numai o anumită 
sumă pe cealaltă a trecul-o 
ta pierderi Adică o Dlă- 
tlt-o din buzunarul statu
lui. Banii au fost Inlocu’tl 
cu hlrtii. SI — culmea I 
— nu cu orlCe fel de hirtl’: 
tocmai cu* acelea In vir
tutea cărora trebuia să se 
treacă la depistarea nomi
nală h vfnovațllor si recu
perarea pagubei I

' Cazul de* față ne dezvfl-
■ Iu ie. Printre altele o anu

mită' mentalitate nocivă 
existentă încă, din neferi
cire. la ■ unîi condurăton 
de întreprinderi sau In
stituții. Potrivit ei. -Ilrec- 
torul. contabilul-y! ce
lelalte oersoane cu munci 
da răspundere ar avea.- 

i chipurile, față .de avutul

Sin*, zece ani de clnd au început cern ne dinaintea localității Brazi
constructorii să Înalta lingă Ploiești zece ani. tlmo in care unitățile In-
acea viguroasă platformă Industrială dustrlale de oe nlatformă mărln-
pe care 6 admirăm acum de la fe- du-sc sau generlnd altele, au nlcft-
reaslra vagonului de tren dnd tre- iult ceea co numim, azi. Grupul in-

DEVA (Corespondentul „Șcln- 
teil“. S.v loncscu). — Slderur- 
glștll hunedorenl, fruntași pe 
țarii In întrecerea dintre între
prinderile industriale, continuă 
și în acest an seria succeselor 
de prestigiu. O dată cu obține
rea unor Importante sporuri ta 
producția de metal, sîderurgfstll 
au înscris, In contul economiilor 
realizate la prețul de cost ‘ In 
primul trimestru 1072. 0 680 090 
lei. In tlmpce beneficiile 'supli
mentare trec de 22 milioane lei. 
La secția a li-n furnale,de pildă, 
s-a înregistrat o economie de 10 
lei pe-fiecare tonă de fontă pro
dusă. tar In sectorul oțelărll 
s-au economisit prin reducerea 
consumurilor specifice 1G3 tone 
utilaje turnare. I 540 tone metal 
In șarjă șl însemnate cantități 
da materiale refractare.

A,luat, de asemenea, parte tova
rășul îso'. Njegovon, ambasadorul 
RȘ.F.' Iugoslavia. la București.

Cu acest prilej, tovarășul Mllla 
Rlblcicl a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un .salut cordial 
din partea tovarășului Ioslp Broz 
Tlto, a' conducerii Uniunii Comu
niștilor din ■ Iugoslavia, în caro 
se exprimâ urfiri de sănătate și 
noi succese în nctlvitaten pe 
câre o desfășoară în fruntea 
partidului șl a statului nos
tru. Ln rindul său, secretarul ge
neral al

du-strial de petrochimie — Ploiești. 
Este orimtil -său •deceniu da exis
tentă.

Din ace.it tină- complex Indunlrinl 
K-a făcui auzită, ta Incertului anu
lui. chemarea la Întrecere noclallstâ 
căire toate întreprinderile din Indus
tria chimică. Iar acum, ln ureaima 
zile! de 1 Ma.L ctnd .ae centralizează 
dalele 6ent.ru,un orim bilanț al rod
niciei muncii, se constată că detașa
mentul de mil de petrochimist! de la 
Brazi ' o obținut succese cu ade
vărat remarcabile ln realizarea ola
nului de producție sl .n angajamen
telor In întrecere

_.în fiecare zi pleacă de ta Brazi zece

NICOLAE CEAUȘESCU 
.Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Pr eședlnt ele Consiliului do Stat 

al Republicii' Socialiste România 
i ’ ' ' - ' '

salut'tovărășesc șl'urilr! de no! șl 
Importante succese pe planul po
liticii Interne ■ și externe a Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a R^.F.I.
1 ln cadrul întrevederii s-a subli
niat evoluția ascendentă a colabo
rării 'pe multiple planuri dintre 
România șl Iugoslavia, dintre P.C.R, 
șl U.C.I. și s-h exprimat dorința 
comună de a dezvolta, în continua
re, rotațiile româno-iugostave. S-a 
efectuat, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire ta unele pro
bleme actuale nle situației interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

A/Becenta plenară a C.C. al P.C.R., 
anallzlnd rezultatele activității feco- 
nomlco-flnanciare pe anul 1071 si 
principalele aspecte privind îndepli
nirea planului pe primul trimestru 
din 1072. a acordat o deagebilă aten
ție agriculturii. ■ '

în 1971, producția agricolă a cres- 
cut, ln comparație, cu media anuală 
din cincinalul trecut, cu 14 ta «ută. 
S-a realizat o producție de cereale 
care a însumat 14.5 milioane' tone 
--cea mai mare producție-din Isto
ria Ilomfinîel. Sporuri, însemnate au ■ 
fost obținute și ta cultura plantelor 
tehnice, legume etc. La începutul 
acestui nn, efectlvale de animale 
reprezentau o creștere de. 312.009 
capete la bovine, aproape 1 400 OW) 
capete ta porcine- șl 7 milioane Ta 
păsări, față de' unui T970. A- 
ceste rezultate'se dntorese muncii 
harnice a țărănimii, a tuturor oame
nilor muncii de Ia ante, puternicului 
sprijin material acordai de stat, con
cretizat In dezvoltarea continuă ■ n 
bazei tehriico-mntcriaic a agricul
turii.

Ziarele de duminică aa publicat 
lista unităților agricole care pentru 
rezultatele remarcabile obținute ln 
sporirea producției au fost decorate 
de către Consiliul de ’ Stat' cu ..Or
dinul Muncii" clasa tatii. Merita 
subliniat faptul, deosebit de semnifi
cativ pentru .potențialul productiv 
af uhltâțllor agricole, cfi anul trecut 
400 cooperative tiu ol)'.irițit o nrodu'c- 
tlc de griu de peste 3 0t!{l‘fcg ta hec
tar : 3M cooperative nu,obținut 4 Mă 
frg porumb la hectar ; peste 370 cwpe- 
raUvo au obținui mal mult de 39 OM) 
kg sfeclă de zahăr la hectar t aproa
pe 290 cooperative nu realizat peste 
20 0®0. kg cartofi ln hectar. Produc-

unltațll' In cauză numai o 
răspundere pur adrninl,- 
tratlvă. Dacă din neexer- 
ctlarea sau exercitarea 
riecorespunzăloare a atri
buțiilor .lor de serviciu 
s-au produs anumite dau
ne. ei pol fl — cel mult ! 
— dojeniți, sancționați cu 
mustrare. „obligați” ta 
autocritică. Or. potrivit 
principiilor wctetațU noas
tre. potrivit normelor teri- 
®e șl nescrise, rispunde-' 
rca materială pentru bu
nurile care formează ni- 
Lrimoniul nostru obslesc o 
poartă flecare în parte : 
șl gestionarul, dar șl di
rectorul. contabilul. șef sau 
ceilalți faciorl de conduce
re din unități. Iar cel care, 
Intr-un fel sau altul, adu- 
ee prejudicii ■ acestui pa
trimoniu . trebuie să răs
pundă In .egală măsură

o Depășirea producției globale anuale cu 40 milioa
ne Ici. Realizat t 11,5 milioane lei din angafament.

e O producție suplimentară de produse destinate ex
portului in valoare de 3 milioane Iei. Realizat: 1,2 mi
lioane lei.

• Vom realiza, In atelierele proprii, piese de schimb

JENS OTTO KRAG
Prim-ministru al Danemarcei

G CUM APLICAȚI LE
GEA 57 ? — VRAN- 
CEA: CU SPIRIT GOS
PODĂRESC Șl RĂS
PUNDERE

O FAPTUL DIVERS 
G FORȚA EDUCATIVĂ A

ȘTIINȚELOR SOCIALE 
— MAI BINE VALORI
FICATĂ ÎN PROCESUL 
DE INVĂȚĂMÎNT !

• CRONICA DRAMATI
CĂ : „MUTTER COU
RAGE"

© CARNET PLASTIC 
© SPORT

îrt numele Comitetului Central' al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de' Miniștri' ale Republicii Socialiste 
România, nl poporului romfin șl nl nostru personal adresăm Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, dumneavoastră ■ șl, prin dumnea
voastră,’ tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Democrată 
Coreeană, cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc cu pri
lejul celei dc-a 40-a aniversări a creării Armatei Revoluționare Populare 
Coreene. ’

Unind In rlndurlle sale pe cel mal buni fii ol .poporului, ln frunte 
cu comuniștii, și bizulndu-se pe sprijinul larg al maselor. Armata Revo
luționară Populară Coreeană, creată șl condusă de dumneavoastră, a dus 
o. luptă plină de.abnegație împotriva ocupației străine, a asupririi șl înro
birii, pentru libertate șl Independență. .Eliberarea de sub dominația Im
perialismului, japonez a deschis poporului coreean calea unor profunde 
prefaceri înnoitoare în toate domeniile vieții sociale.

Poporul coreean,' forțele sale armate au înscris o pagină glorioasă, de 
înalt eroism șl spirit de sacrificiu Ih arill războiului împotriva agresiunii 
imperialismului american. > j

Poporul român urmărește cu sentimente de frățească simpatic vasta 
activitate, marile succese obținute ‘de oamenii muncii din R. P. D. Co
reeană, sub conducerea partidului. în opera de construire a socialismului. 
Astăzi, Armata Populară Coreeană străjuiește cu fermitate cuceririle so
cialiste. suveranitatea și Independența patriei, munca creatoare a 
poporului. ' ■ . ,

Ne exprimăm deosebita satisfacție pentru dezvoltarea rodnică, pe 
multiple planuri, a relațiilor dintre partidele .șl țările noastre șl slnțem 
convinși că prietenia șl colaborarea romăno-poreenriă se. vor dezvolta 
continuu, in Interesul celor două popoare, al unității țărilor socialiste, nl 
partldejp- comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor 'care luptă împo
triva imperialismului șl colonialismului, pentru pace, democrație șl pro-

Cu prilejul aceste! glorioase aniversări, vă urării din Inimă noi Izb'inzl 
ln activitatea pentru continua propășire n Coreei socialiste șCreaflrmăm 
deplina noastră solidaritate cu lupta poporului coreean pentru apărarea 
suveranității șl Independenței, pentru înfăptuirea năzuințelor sale națio
nale legitime de reunlflcare pașnică și democratică a țării.

tru n 6® alunge la o agricultură In
tensivă, do mare randament, care fiă 
corespundă cerințelor dezvoltării e- 
condmJel naționale, nh asigure ridl- 

.cu’ren nivelului de. trai oi țărănimii, 
al Întregului pooor. In acest spirit. 
pleoapa a pi» in tata oamenilor mun
cii Clin agricultura, a tuturor orga- 

taelor de partid gl de stat sarcina ca 
pa baza extinderii mecanizării, chi
mizării, Irigațiilor și prin generaMza- 
reti tehnologiilor avansfrte să sporeas
că producția vegetală șl animata.

Sporirea producției agricole este 
sirlna legata de utilizarea rațională, 
superioară a pâmlnlulul. La chema
rea organizației de partid a Județu- 

Jul Argeș. In toate județele ®-au des
fășurat șl continuă să se desfășoare 
ample lucrări de îmbunătățiri fun
ciare : desecări, combaterea eroziunii 
solului, extinderea suprafețelor ame
najate,, pentru irigat și alto aseme
nea lucrări menite să sporească rod
nicia ogoarelor. Cn urmare, au putut 
fl Jnsămlnțate suprafețe întinse de 
teren 'care. In ceilalți anL nu pro
duceau nimic sau aproape nimic. 
Lucrările de- îmbunătățiri fundare — 
combaterea excesului de umiditate, 
a eroziunii solului etc'— trebuie con
tinuate cu si mal multa energie, ur- 
mărlridu-se pas cu. pas realizarea 
programelor nronmie In fiecare co
mună. iris flecare zonă. . •

Totodată trebuie dată o atenție 
deosebită cuiHvariL fiecărei calme de 
păminL Pe llnafi drumuri k! sosele. 

. no linsa efille ferate exista cnueio 
de teren care trebuie arate si insfl- 
mlnlnift ■ ,

terii prime pentru industrie șl dis
ponibilități pentru expori.

Ea Conferința Națională din 1K7 
șl apo! ta Congresul-al X-Iea al nartl- 
dului s-a stabilit programul do mo- 

• eternizare a agriculturi! noastre, de 
, dezvoltare .a bazei salo tehnlco-ma- 

terlale. de asigurare a unei oroduc- 
tli intensive, do tMjrtcrfionare a con
ducerii planificării gl- organizării 
munci! In' unitățile agricole de slat 
și coone-atlate. Tovarășul Nlcolno 
Ceaușescu In Raportul la Confo-inin 
Națională a Partidului ComunUl Ro
mân din decembrie 1937 «nibUnla : ’ 
..Tu procesul construcției socialiste se 
Impune să se îa în considerare faptul, 
mal ales iu tarile cu condiții naturale

În ;toațe. unități© economice—eforturi 
stăruitoare, preocupare multilaterală 

pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de 
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ml s-a făcut 
făcut foarte 

exfer-

părinftlor — l-a fost fatală. Peri- | 
trp cd ea s-a aplecat pe margl- . 
nea pajului jl. descumpănlndu- I 
se. a căzut în el fi s-a. înecat, I

tribuțlilc noastre continuii să fie

— în sdhajde 18 martie 
.. _X- X& 
Am văzut un „steag" la

miroase a ca-

SCÎNTElAPAG NA 2

CUM AP LI C A ȚI L E G EA 5 7 ?

VRANCEA

DIVERS
Mărturia

podoabe
Cu diva timp în urmă, în sa

tul RolopăneșU (Suceava), In ur
ma unor Hurt arheologice e- 
fectuate la punctul numit Si
liște, a fost găsit un pandantiv 
hunlc de aur. Incrustat cu pietre 
semlprețloase. Coroborate cu 
descoperirile făcuta în satul 
Concesii, încă în anul 1812, 
precum șl cu alte mărturii ale 
prezenței hunilor în această 
zonă, podoabele de nur scoase 
la iveală, pe lingă valoarea lor 
Intrinsecă, aduc încă o mărtu- 

proțloasă Ia cunoașterea 
____ ului parcura de huni In 
mlgrațla lor spre Cfrnpla Pa- 
nonlcă.

ProfesiaT Cărăuf la depozitul | 
dc lemne nr. 75 din Gara IS 
Februarie din Capitală. Deși I 
avea de întrefinut o familie I 
compusă din patru persoane, • 
Gheorghe Di ne teu (strada Cârd- g 
mirii nr. 4) a reușii tă achlrl- I 
ționeze in scurt timp nu- I 
meroase bunuri : un autoiu- . 
rlsm „Volga", o motocicletă, I 
un teren de locuință, și-a con- | 
simit un gara) și multe altele.
La prima vedere, deci, cdrdu- I 
fia mergea... pe roate, tn reali- I 
late, organele financiare de re- • 
sori au constatat o cfidltă dis- | 
proporție intre aceste bunuri I 
achiziționate șl mmlturtte rea- I 
Uzate de Gh., Dinescu. ea ur- ■ 
mare a exerc'itdrti profesiunii I 
sale. Comisia pentru controlul I 
averilor de pe lingă sectorul 7 g 
din Capitală a stabilit că o I 
snmâ de.„ 200 037 de lei nu ■ 
putea fi justificată in mod licit. I 
Urmează ca. fn continuare, in- I 
slant a de judecată să-si spună I 
cuvintul. De unde se vede că, g 

. în aicmenea cazuri, cărăușii ră- I 
minJi de edmfă.

S-a fntlmpfat Latr-uns
lela trecute. In. curtea imobi- 
toi din strada Frezorilor nr. 

34 din Sibiu. Deși împlinise a- 
bla un an fl șase luni. Luml- 
nlta-Marla Turcea a fost Hiată , 
să se toace slnpurd pe lingă

■ ' ■

ai • \ ar .K-ji _>Rîy;w*«

Ulm primit nu de mult dreptul de 
a conduce Industria locală — ne apu
nea tovarășul ZENOVIE MOLDO
VAN, primarul municipiului Focșani. 
Primul lucru pe care l-am făcut a 
fost analizarea stadiului de dezvoltare 
a acesteia. Printre altele, pe baza u- 
nul atudlu elaborat de un colectiv 
organizat de noi, am BtablUt o serie 
da măsuri pentru diversificarea pro
ducției. pentru Îndreptarea el spre 
rezolvarea unor nevoi locale. Tn pre
zent. industria locală a început fa
bricarea a 12 eorlhncnte no] do pro
duse — exact acelea de rare se duce 
lipsă pe plata orașului nostru. ®1 ne 
caro populația le raută curent".

Primarii municipiului șl orașelor 
din judoțul Vrancea rtnt însă de pă
rere că nu în toate domeniile s-au 
găalt plnă în prezent cele mal bune 
soluții caro să asigure cadrul nece
sar — așa cum l-a preconizat Legea 
57 — . pentru exereltarea de către 
consiliile populare loc.de a atribu
țiilor și răspunderilor ce le revin.

„In municipiul Focșani, ca In toate 
orașete, remarcă pq bună dreptate 
primarul de alei, se construiește 
mult. în acest an urmează a ea da 
în folosință 5M de apartamente pro
prietate de stat șl 318 proprietate 
personală. STnț prevăzuta în plan 
să construiască, școli, internate, 
cantine etc. Am hotărit, dc aseme
nea, de comun acord cu cetățenii 
orașului, să construim un teatru de 
vară șl cîteva "baze , sportive. Cred 
că nr fi normal ca municipiul sfi 
răspundă de modul cum ițe folosesc 
fondurile, de ritmul ®l calitatea lu
crărilor de Investiți!, ! pentru a pu
tea interveni operativ în soluționa
rea unor neajunsuri. Dar problema 
folosirii fondurilor de investiții este 
în competența direcției tehnice a 
județului, care stabilește termenete 
de execuție, analizează graficele, 
face plnă și recepția; lucrărilor. In
cit, plnă la urmă, no! nu slntem 
altceva decit niște simpli bene
ficiari.' ' ; ... ' , ,

Nu avem aompetențe depline nic.1 
tn ceea ce privește comerțul. Este 
adevărat că putem interveni în re

ne- • nterciale pe teritoriul’orașului, slntem 
_ , . „ ,, "î ?|'/’i"«>nsuVtail’*:în‘stabilirea tnftSuHkir ;
•Por-’fi" enumerate multe alte ;akc- pentru mal buna aprovizionare a

menea exemple care atestă , crește- populației, dar, în acest domeniu, a-
rea răspunderii șl ! Inițiativei cons!- tribuțlile noastre continuă să fie
llltor populare munldnale “ s! orâge- mult limitate. Nu numai că nu con-
ncșll o dată cu preluarea competen- ducem efectiv comerțul aflat pe te
telor atribuite de lege. pe linia va- ritoriul municipiului, cum prevede
lorificărll mal bune ■ resurselor Io- legea." Sar n-avem dreptul nld raă-
eale, amplificării .preocupărilor <3"’ »S numim sau «ă schimbăm un 

------ 7 ; i- cadru dto conducerea unei organ!-. 
tațleL-------------------------------------------------zațll comerciale. Acest lucru II taca

1

„Tn spiritul Indicațiilor date da 
conducerea de partid și de stat — 
»e declară din capul locului tova
rășul N1COLAE CHIPĂILA, prirn- 
vlcepreședlnte al Comitatului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Vrancea — noi am inițiat o serie de 
hotărlrl și decizii pentru traducerea 
în viață a Legii 57. Am trecut, mai 
tnlll, în trabordlnea municipiului 
Focșani șl a orașelor din județ ac
tivitățile din domeniile de învăță- 
mlnt, cultură, sănătate ți gospodă
rire comunală Pe baza experienței 
acumulate plnă acum, recent om 
trecut în nubordlnea acestora șl In
dustria locală”.

Acordarea atribuțiilor stabilite de 
lege orațeior șl municipiilor a avut 
drept rezultat dezvoltarea șl stimu
larea Inițiativei comitetelor execu
tive ale consiliilor populare respec
tive. creșterea răspunderii lor pen
tru mal buna organizare a econo
miei proprii.

„O dată cu trecerea Industriei lo
cale In răspunderea noastră — a- 
firmă tovarășul ION MINTOSU. pri
marul orașului Adjiid — s-au creat 
condiții pentru materializarea unor 
măsuri șl Wel de dezvoltare a aces
tora. pe care nimeni nu le putea 
cunoaște mal bine decit noL Tn ca
drul întreprinderii de Industrie lo-. 
cală de pe teritoriul orașului, nostru, 
de pildă, există o secție de împleti
turi din răchită care procura ma
teria primă la prețuri mari din di
verse curse șl chtar din diverse ju
dețe. Asta In timp ce consiliul nos
tru popular avea In lunca Șiretului 
anumite terenuri degradate, care 
puteau fl mai bine valorificate prin 
plantarea' cu, răchită. O dală cu tre
cerea •întreprinderii In subordlnea 
noastră am .înființai o plantație de 
răchită care va asigura o dezvol
tare puternică In viitor a eectiel de 
împletituri.

Ca peste tot — ca să dau un alt 
exemplu — și în orașul nostru sint 
cerințe mari pentru materiale,de con- 
elrucțle, Tritrucît dispunem de condl- 
ÎIL naturale, am hotărî 1 ca Inireortn-’' 
derea de Industrie locală ®ă deschidă 
o nouă balastieră do mare caoacita- 
te. Tn neexi fel s-au . flltătl. partizaren judicioasă a rețelei cc-

I
,casă. Lg un momen! dat. frtito I pentru, ratlsface rea cerințelor popu>

a dat peste un vas cu apa. Des- | j .. .
coperifea — în Hpin unei su
pravegheri atente din partea I 
părinților — l-a fost fatală. Pm- |

li
1

h' 1’. . ta

numai consiliul popular Județean, 
prin <LtrecțLa comercială”.

Observațiile primarului munlcl- 
plulul Focșani «Jnt, după părerea 
noastră. întemeiata. Tn flecare din 
domeniile în caro a fost ftiVekllt cu 
competențe sporite — gospodărie 
comunală, învațămlnt, cultură : etc, 

coiMlllul popular municipal a Ini
țiat șl a dus la bun sflrslt nume
roase acțiuni. Experiența dobîndită. 
practica au dovedit că. aatfel. In a- 
cest nivel, slnî rezolvata mal bine, 

■ mal operativ, problemele economice' 
cau coatele de Pe raza municipiului. 
Iată de ce ee Impune ca ta adoptarea 
măsurilor ce fie Iau în continuare 
pentru lărgirea atribuțiilor consilii
lor populare orășenești șl munici
pale. ea «o pornească,- in primul rind, 

ide la această experiență.
1 „Tn condițiile croate de’măsurile 
'pe care le-am luat pentru creșterea 
competenței șl autonomiei primării
lor din orașe șl municipii — arată 

! tovarășul Nlcolae Chipallă, atribu- 
' țlila direcțiilor funcționale ale con
ciliului poțiiilhr județean ra cer re- 
dlmenslonate Intr-un nou cadru. 
Cred că aceste atribuții ar putea fl 

. foarte bine rezolvate de
Cred că aceste atribuții ar putea fl 
foarte bine rezolvate de servirii spe
cializate care să acționeze In cadrul 
unei direcții de sinteză, cum este 
direcția de planificare. Considerăm 
eă această organizare ar permite o 
redistribuire a cadrelor mai aproape 
de producție, In municipii și orașe, 
șl, astfel ar dispare tutela actuală, 
măruntă, uneori stlnjcnîloare, pen
tru organele investite de fapt'șl de 
drept cu exercitarea conducerii".

Tn concluzie, putem spune că tn 
Județul Vrancea «e fac eforturi pen- 
tru aplicarea Legii 57, că unele din 
ele s-au soldat cu rezultate bune, 

' dar că, In unele cazuri, In ducerea 
lor plnă la capăt,, mai stăruie anu
mite practici, încetățenite în de
canul anilor, de a centraliza totul 
la județ. Convingerea la care a -a'- 
jiins conducerea județului, că acor
darea unor atribuții sporite orașe
lor șl municipiilor trebuie însoțită 
șl de un proces de redistribuire a 
cadrelor, oatfel incit acestea aă aibă 
practic prin cine șl cu cine să-și 
exercite competențele, este o dovadă 
in plus că nici se va acționa pînă 
la capăt pentru’ traducereu în viață 
a Legii 57.'

C. PR1ESCU
fj7Stedt;?j>7 .-șt-n-j. jlon N'ISTOR
Lăf. --(.ta '■ f' ' ' ■ !/>(.....•

Un nou punct turistic 
„HANUL MORILOR'

i 
triale si do artizanat. Tot aici, In 

uauhuI estival, se va amenaja o 
■uajâ pentru desfacerea legume- 

morilor' 
dispune, de asemenea, de un cam
ping și o slajie autoservice. Turiști
lor care vor poposi la „Hanul mo

Pe traseul turistic Constanța - ------  ,
București, la kilometrul 68, In a- sezonu 
propiera de Hlrjova, s;a inaugu- piajâ pentru desfacerea 
rat un modern complex — „Hanul lor și fructelor. „Hanul 
morilor*. Această nouă și moder- <" 
nâ unitate a cooperației de consum, 
înconjurată deriVii??!/livezi, esto ol- I ............. ........
câluitâ din trei construcții sub rilor', cooperația de consum _ le
forma unor mori de vlnt de odini- pune la dispoziție o gamâ variată
oară, dar aslâzi cu o altă func- de preparate culinare cu speciali-
ționalitate. Ele adăpostesc un res- tâți de miel și balal (la proțap),
taurant, o braserie, un bar do zi, pește și pui Ia ceaun. „Hanul mo-
chioșcuri de răcoritoare și de rilor' asigură și cazare in căsuțe
desfacere a unor produse indus- confortabile.

.. 

Vinurile in fața unui sever examen
Întreprinderile agricole dc stat Mur- 
fatlar. Cotnari, Jidvel. UrlaU. Între
prinderile viei sl vinului Iași. Vran
cea. București. Cel de-al IV-lea con
curs național al vinurilor, organizat

Djn toate podgoriile tării e-au a- 
dunai la București cele mai valoroa
se vinuri pentru a fi supuse unul 
sever examen. Timp de o aântămlnă, 
prin fața juriilor do degustare, for- ... 
mate din cel mal buni expert! pe de Mlnlolerul Agriculturii. Industriei 
care-J are tara noastră, s-au perin
dat 458 prob® de vin. produse pe liază 
de vin șl rachiuri naturale. Ponde
rea o dețin cele 377 de proba da 
vin. SlmbĂtă au fost cunoscute re
zultatele concursului. Diploma de o- 
noare clasa I sl Marea medalie de aur 
au fost acordata unul număr de S2 
prob® de vin. Printre unitățile ale 
căror probe au fost medaliate «e nu
mără ștațlunlle ■ experimentale Tg. 
Jiu. Drăgăsanl. Blaj. Odobe^U.I In-

1 Slllufu] de cercetări pentru' vnllinflEi- 
tWWWflcrfBe’Walăa CălUiiOrihwen.

;■ . ala • .

Alimentare si Apelor, a evidential al 
analizat rezultatele obținute pe olan 
național In ce privește potențialul na
tural al podgoriilor noastre, calitatea 
vinurilor din noile podgorii, efica
citatea tehnologiilor aplicate In vlnț- 
ficalle ele. Rezultatele concursului 
vor stimula unitățile agricole să ob
țină vinuri In partlzi mart si de ca
litate superioară, vor contribui in 
orientarea producției de vin In func
ție" de condițiile naturale din fiecare 

1 podgorie.' 'de' cerințele p!elel-"!hteme

trenuri cistamă cu produse petrochi
mice. In viitor, ritmul va fi si mal 
accelerat. Pentru că peteochlmlstll a- 
cejlul grup Industrial, harnici. In
ventivi șl gospodari, sporesc neînce
tat capacitățile da producție. Inspe
cta! pe calea efortului propriu, a va
lorificării resureclor Interne. In acest 
larg cadru de preocupări. Inițiativa, 
după cum vom vedea, are un rol de
terminant.

— Organlzlnd întrecerea pe baza 
unor criterii epeclfice pclrochlmlel — 
no spune Petre Frone, președintele 
eomllclulul sindicalului. Incerclnd o 
retrospectivă — noi am preJuat tot
odată al o valoroasă Inițiativă de ta 
colectivul uzinei ..1 Mal" din Plo
iești. Este vorba de Inițiativa ..fie
care specialist eâ fie un cadru de 
concepție pentru problemelo propriei 
întreprinderi”. Tn prezent, toii ingi
nerii noștri cercetează cite o temă 
tehnică de primă Importantă. In a- 
ccste dteva luni alo anului e-au și 
finalizat 15 teme tehnica majore, a 
căror aplicare ee va solda cu o eco
nomic de aproape trei milioane si 
jumătate lei.

In adevăr, colectivul ingineresc da 
la Brazi Impresionează prin forța sa 
creativă, prin ingeniozitatea și prin 
seriozitatea cu caro abordează solu-, 
ționarea problemelor Întreprinderii, El 
vor rezolva. In acest an. nu mal 
puțin de 200 teme.de cercetare, de pe 
acum stabilite. L-am întrebat pe <1:. 
inginer Valentin loniță, directorul 
pentru problemele de producție al 
grupului Industrial : „Tn ce direcții 
se Întreprind cercetări științifice

— In primul rind. in domeniul îrn- 
..bunălățlrU tehnologiilor, asa cum 
-.nc-arn și .asuntatș.pn angajament;. Jri 
.plntrereri!. rAmf tajjutlt plnă acum, să 

optlmizămr psxxjmuI de plroliză a ga
zelor pentru obținerea unei cantități 
suplimentare de etllenă. Practic, am 
obținut o producție cu 13 1a sută mal 
mare si fără Investiții. De asemenea, 
înaintăm ferm pa terenul valorificării 
superioare a unor produse ©ecumtare. 
S-a elaborat do pe acum o tehnolo
gie propria da valorificare eficientă 
a apelor reziduale cu continui de 
anhidridă malelcă. de ta Instalațiile 
de fabricare a anhidridei ftallce. Ara 
mal finalizat șl alte cercetări pro- 

' prii, in domeniul tehnologiei — con
chide tovarășul Valentin Ionltă — »i 
vreau să precizez că toate acestea vor 
aduce economii de ordinul milioane^ 
lor de leL . |

Succeaele creației proprfl nu rint 
o surpriză pentru cel ce cunoaște 
mol In amănunt colectivul Ingineresc 
al acestui grup industrial. Din cel 45 
do Ingineri care lucrează In compar
timentul do concepție, 15 elnt înscriși 
la doctorat Iar din întregul colectiv 
Ingineresc, nld unul nu a rămas In 
afara Inițiativei ..Flecare BDedallst. 
un cadru de concepție”... ’ Așa 
se șl explică larga efervescență crea
toare de ta Ura zi. Cu sprijinul 
activ al oamenilor din producție — 
muncitori, maiștri și tehnicieni — In
ginerii sectorului de concepție au 
realizat, prin autodotate, două Insta
lații Pilot necesare pentru obținerea 
datelor de Drolectoro a Instalațiilor 
cu care va fi dotat grupul indus
trial In viitorii ard al acestui cin
cinal.

Vorblndu-ne despre orientarea 
generală dată de partid în industrie, 
do a Be acorda o maximă atenție 
creșterii eficientei economlee a pro
ducției. secretarul comitetului do 
partid, tovarășul Mircea Isblșolu, 
preciza :

— Ne preocupă serios problema â- 
rimllăril unor produse noi din pro
dusele noastre de bază, care să con
ducă Ia diminuarea Importurilor. A- 
vcm si nici lucruri finalizate. Un 
produs deja asimilat — este vorba 
deapra Spumantul B 3 — care ne-ar 
fl costat anual G60 0©0 lei. 11 facem 
ta noi.

In chemarea -ta întrecere v-ad 
onanist că atingeți parametrii pro
iectați ta ins tata (ta de anhidridă nw- 
lclcă al la Instalația da polietilenă cu 
0 luni și. respectiv, cu 3 luni mal 

.devreme. Cum etau lucrurile acum ?
— Mal bino chiar fată de Droprlul 

nostru angnjamant.
Așadar, au trecut doar dteva luni 

de întrecere din acest an al lată 'că 
se poale vorbi despre o exoerlerită 
pozitivă și despre rezultate de o cer
tă valoare practică Ce a dat avlnt 
întrecerii de ta Brazi, făclnd-o via
bilă sl gcneral-cuprinzătoare ? Tn pri
mul rind. atenția cu care Mnt privite 
șl soluționate propunerile salartatllo-. 
Apoi după cum apreciază tovarășii 
din conducerea gruDUlul Industrial — 
îmbunătățirea sistemului de informa
re a satartalllor asupra deciziilor lua
te in consiliul oamenilor muncii. A- 
ceastă Informare, azi mal operativă, 
mai detailată șl. prin urmare, mai 
lămuritoare, face ca flecare să ac
ționeze In deplină concordantă cu e- 
fortul generat Importantă este sl 
constatarea că marea majoritate a ce
lor declarați, in aceste zile, eviden
ția țl în întrecere De primul trimestru 
ol anului (731 pe întregul grup, apro
ximativ flecare al 10-lea) o formea
ză tinerii. Alături dc muncitori sl 
maiștri mal vlralnld. precum Gheor
ghe Badu. Stellan Ionltă sau Petre 
Constantin, găsim azi in rindurila 
evldenllatilor pe operatorul Mircea 
Girbea, chlmtsta Viorica gBlidaru șl 
multi nllll anartlnind eșalonului celor 
tineri. Este o garanlla că întrecerea 
socialistă de pe platforma Industria
lă de la Brazi, bucurindu-ge de a- 
ceaslă Infuzie de energie, va creste 
permanent în Intensitate sl în efi
ciență.

vn să poată ridica sumele 
cuprinse In noile librete. 
A doua zj m-am dus cu 
ea la filiala C.E.C. din 
plata Spitalului Colica.

CE.C.-urile vechi pur
tau numerele 734—103—186 
de lei 5 0©a șl 33’.—103— 
1055714 , de lei 44 BOT șl 
ceva. Tn locul libretului 
de tî 0©0 și ceva ana ob
ținut un -C.EC. nou de 
te

într-un birou nccapito- 
nat al Institutului de ge
riatrie —‘-cc-c zz 
fea. Pe un birou slnt trei 
cejti cu cafea. O farfuri
oară cu fursecuri. în bi
rou, musafiri „invitați" 
de madam Marietta : to
varășul căpitan Voicu de 
la I.S1.Sif.B. si subremna- 
tul. Și cum întotdeauna 
la o cafea se discută, dis
cutăm si noi cam așa :

— Doamnă Maricica, 
v-a murit de eurind o 
rudă apropiată, de ce nu 
ați cerut aprobare de la 
conducerea Institutului de 
geriatrie să umblațl, tn

Jnalat negru 7
— Nu mi-a murit nld o 

.rudd apropiată.
, ■: “- *fâ> Âdu'G-' LaG tfssAi

pared t;-a murit cineva l

poarta dv.
— Nu-mi era rudă.
— V-a făcut cineva o 

vizttd șl a murit tn timpul 
vizitei ?

-Nu. , , ț ,,,
— Totufi. cine a murit 

!c dv. acasă 7
— A:.. O pacientă.
— Ce fel de pacientă 7
— Mi t-a făcut milă dc 

o bolnavă care nu avea 
posibilitatea sd plătească 
internarea aici la spital, 
șl rdu, din mild, din milă 
pură, am dus-o la mine 
acasă. Cu toate îngrijirile 
pe care i le-am dat, a 
murit Insă.

— U murit așa pur jl 
simplu 7

— Păi era grav bolnavă.
— Dacă a fost atlt de 

prav bolnavă cum dc i s-a 
dat voie să iasă din 
spital 7

— Păi v-am spus, nu 
avea posibilitate sd pld- 
taască întreținerea ji, în 
afară da asta,J mi s-a făcut 
milă, mi s-a fl^: ' 
milă ds ea. A fost

, nală la cerere.
— i’i v-a lăsat 

testament, ceva ?
— A fost tare drăguță. 

Mi-a lăsat toată averea 
mobilă fi imobilă. Șl niște 
C.E.C.-uri cu aproape 
50 000...

— Averea imobilă tn ce 
constă 7

— Păi o casă cu vreo 6 
apartamente In strada 
Foișor, casele n-au prea 
mare valoare... Trebuie să 
mai vedem ce-a mal ră
mas la foita ei proprie
tate din Pipera GO... Am 
făcut ceva rău c-am In- 
griflt-o 7

— Clnd a semnat tes
tamentul ?

— Pdî nu l-a semnat.
— A tund cum ați intrai 

tn posesia averii care e 
imobilă ji mai ales mo- 
bilă 7

— A pas degetul
— Dar stla carte..

*
Cercetările în legătură 

cu.prosperarea si neoros- 
perarea lut 737 continuă...

Nlcujâ TÂNASE

a plecat de la spital, fără 
învoirea administrației 
opllalplul șl mă roagă să-l 
dau un sfat cum să 
procedeze, deoarece o 
garderobieră de In ace! ' 
snltal. cu numele de Mă- 
lăhclolu. a scos-o din sdI- 
Lnl și a dus-o la C.E.C. 
șl sub Influența acesteia 
a trecut numele el pe 
C.E.C.-ur!le pe care la a-

Dinttrd :l anume a a- 
nului 1971, internata 737, 
cu fișa 41315, a devenit 
cea mal răsfățată bolnavă, , 
Vota să mănlnce la micul 
defun ficat in loc de șun
că de Fraga, i se aducea

- ficat. îi aducea madam 
Sfariclca. garderobiera, 
ficat da la restaurantul 
din coif. Acea nevoie bol
nava de 3 lămii, i se adu
ceau t Urnii. Uneori 
chtar patru lămii și trei 
sferturi în ioc dc două.

737 prospera ! în ziua 
, cînd prospera mal tare, 
dumneaei, internata 737, ' 
a fost incollită de un 
glr.d Glndul ..evadării" 
din Institutul de geriatrie. 
De ca oare ? LAmlile ce 
erau aduse da madam 
garderobieră erau vrea 
acre, aveau prea mul,! 
sîmburi ? Ficatul de ia 
micul dejun avea piatră 7 
De ce a „evadat" din spi
tal ’ Eu am fost mai 
curios decit dumneavoas
tră. stimați cititori, fi toc
mai ds aceea l-am rugat 
pe tovarăful avocat Bula 
LUtmach. din strada Gra- 
mont nr. 31. o veche cu
noștință a iul 737. să ne 
povestească ce sile, ce cu
noaște In legătură cu ,.e- 
vadarea" aceasta. Iată ce 
ne-a declarat. Citez mai 
mult deci! ad lltteram :

„La 22 noiembrie 1D7T. 
seara pe la orela 22. 
m-nm pomenit c3 sună 
cineva la sonerie șl clnd 
om deschis, uea am con
statat că era Greta (Inter
nata 737 — n.n.). îmbră
cată In halat de spital, șl 
m-a rugat să-I plătesc 
mașina do piață cu care 
venise.

în casă m[-a povestit că

| de consum din R. P. Ungară

g

<m apăra Ring . 
netidnrâ. fără ca

au fost prezent! tovarășii Du

§ăpflămma €©@p®ir©)fei
După

i

(Urmare din pag. O

I
r..< f1;- 

să îru- 
să fur- 
dclur- 
scnsul, 

împotriva

In urmă cu un an 
Vaslle Clobanu, satul 
(Vaslui). l-a ucis pe 
Dumîlriu din lași, șbs. Păcu
rari nr. 2, pa care îl Invitase 
la el acasă să-l ofere niște vin. 
Identificat șl arestat la dtevu 
luni după aceasta pe raza jude
țului Constanța (In urma apari
ție! unei note în cadrul aces
te! rubrici), autorul crime! a 
fost deferit Instanțe! de jude
cați Acum dlevn zile. In urma 
judecării procesului. In pre
zența a peste o mie de consăteni, 
Vasile Clobanu a fost condam
nat la 20 de ani închisoare.

Intr-o seară tlrzle. îoaîf 
mar, tractorist la întreprinde
rea de rețele electrice Sibiu, 
detașat la Sighișoara, se ta- 
torcoa șpre garaj. Pentru a- 
ceMla, trebuia să treacă pe 
strada Mihal Viteazul, pe care 
Insă nu ss putea strecura fără 
a fl observat de agentul de 
circulație. Dar, în seara aceea, 
L T. nu prea ținea să dea ochi 
cu lucrătorul de miliție. S-a 
gindit ded să'o In pa altă rută

• A urcat pe o străduță paralelă 
pe dealul Turcului, dar. ta co- 
borire, pe o pantă periculoasă, 
a derapat. Scăpat de sub 
orice control, tractorul s-a 
Izbit într-un brad pe care 
l-a rupt In două șl a rămas agă
țat de el. Ca prin mlnurte. I.T. 
a scăpat teafăr, dar I s-a oferit 
imediat prilejul să se convingă 
că era mult mal Wne să nu fl 
recurs ta o asemenea variantă, 
întrudt de ceea ce s-a temut 
n-a scăpat

Rubrica rederiotâ de i
Dumitra TIRCOB 
Gheorțjbe DAVID 
ți corespondenții ,,Scînteii°

TlRGOVISTE (Corespondentul .. .
..Sclnteli". C. Soci). Ieri, la mltru Belan. președintele CEN- 
Găeșll — In cadrul Acordului “ ~ ...................
de lungă durată Încheiat între copreședinte
Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum din Republica 
Socialistă România (CENTRO- 
COOP) șl Consiliul National al 
Cooperativelor de Consum din 
Republica Popularii Ungară 
(SZOYOSZ) — au început ma
nifestările prtlelulte de „ȘflptS- 
mlnn cooperație! de consum 
ungare". Cu acest orilol. Ia 
Casa de cultură a orașului Gă- 
estl ®-a deschis o exoorttlo 
caro Ilustrează, prin mărfurile 
prezentate, grafice șl panouri, 
dezvoltarea s! diversitatea pro
duselor ce se desfac prin coope
rația de consum din R. P. Un
gară.

\ La festivitatea de deschidere

TROCOOP. Bortolak Mihaly- vi
al SZOYOSZ, șl 

alt! reprezentant! al celor două 
organizații cooperatiste. In pe
rioada 24—S) auriile? In Incinta 
sunermagazlnujul. a magazj ou
lui alimentar șl a maaari nulul 

;metalo-chlmlc din localitate vor 
fi puse In vlnzare bunuri de con
sum din R. ; 
ceastă, manifestare de

... .

P. Ungară. A- I
■ -------- jț»
GăcttC care constituie In ace- .
tas! timp un util schimb de ex
periență. va fl continuată O 
acțiune asemănătoare se va des- |
făisura in perioada 5—11 mal i
a.c. tn localitatea Nyirbator. din 
R. P. Unitară, cu ocarin ..Săo- 
tămlnll cooperației de eonsum 
din Republica Socialistă Romfi- 

; nia"..

ll' 
g B 
i ț

prospera 737?
‘ V1 < I

vea, sumii ce provenea din 
vînzarea unei- ferme pro
prietatea sa d!n sos. Pi
pera 60 (Tunari).

M.l-a arătat C.E.C.-uri
le șl .am constatat că pe 
toate era scris că sumele 
pot fi ridicate sl de Mfl- 
lănciolu.

I-nm spus să fie liniști
tă că mă duc eu cu ea a 
doua zl la C.E.C. șl vom 
face alte librete In caro 
eă apară singură ca be- 

altcîne-

pentru faptele sale, indi-' 
ferenl de funcția pe care 
o are.

Pentru efl nu a luat mă
suri de descărcare In ter
men a unor vagoane cu 
cartofi. Oficiul de legu
me și fructe numărul 4 
București a plătit cărău
șului localii în valoare do 
M 850 lei. Deși conducerea 
întreprinderii știa că sala- 
rlațil Ion Mirancea. Coa- 
etantln Luca și VasIIe Pa- 

' *. vinovat! do 
____, .te. acestei daune 
el anunțaseră In timp 

util Imposibilitatea des
cărcării vagoanelor în ter
men — a dat dispoziție 
ca sumo de mal sus. Im- 

" ""tă în cote egale, să !e 
,sa- 

™..^..<w^__,__;__:isaaaAln- 
stantel. Si tot normal — 
instanța. constaflnd ne
vinovăția tor, l-a absolvit 
de orice răspundere. Ceea 
ce urmează Insă de

I
I
I
Ivel nu aliat 

producerea 
— el anunț

I
I părtltă în colo egale, si 

P.e Imputată. Normal, 
lariatll s-au adresat

înainte Iese din sfera nor
malului. Conlabllul-șef 
Constantin lonescu con
fecționează un referat In 
care, după ce relatează In 
termeni tehnlcq-admlnis- 
tratlvl cele de mal sus, 
conchide : ..Avînd tn ve
dere cele relatate, propu
nem ca sumele să fie tre
cute pe cheltuieli”. Refe
rat cu care Ion FIlJp. șeful 
oficiului, este de acord.

Cu alte cuvinte, alune! 
cînd nu are la dispoziție o 
hoifiirire ludecătoreascâ. 
ca In primul caz. condu
cerea unității lei procură 
una. Trimite — Indirect — 
in Instanță oameni nevi
novat!. Așa iau naștere 
„procesele fantomă" — o 
altă consecință (dăunătoa
re a mentalității mai sus- 
aminllte. Justiția este 
pusă în mișcare nu pentru 
acoperirea Pagubei — le
gal’ — d pentru obținerea 
unei hoîărîri care ulterior 
va fl folosită In ncoperlrea 
vinovatului" — Ilegal.

f. ’-SvJ 8C1)
— Fiecare cu meseria 

lui. ne spune Ton Fii5.p.
— ? !
Nu transcriem aid . În

treg dialogul purtat. Esen
ia Iul este următoarea : 
la un anumit volum de 
activitate — a susținut șe
ful oficiului — trebuie să 
țl oe Ierte un ..fleac” do 
pagubă... In valoare ds 
cltova zeci de mii. Altfel 
nu al ce face : apelezi la 
proces, fad rost de o hîr-

Stranle optică! Condu
cerea unității. In Ioc eă-și 
facă datoria, să organizeze 
cum trebuie munca, să e- 
vite pierderile sau — dacă 
s-a făcut totuși vinovată 
de asemenea pierderi — să 
le suporte. încearcă să 
scoată castanele din foc 
cu mina nltuSa. Lovește cu 
bună știință In timpul 
unor oameni — șl nu nu
mai în timp — provoacă 
noi pierderi njaterlate în
treprinderii. încarcă Inu
til condicile tribunalelor. 
Or, Instanțele jadecăio-

r l

reșiî sini chemate 
parii dreptatea, na 
nlzczc acte care, 
niudu-li-se ulterior 
să fîe folosite 
dreptății.

Apărarea avutului ob
ștesc. Întărirea discipli
nei In muncă, eliminarea 
definitivă de pe condicile 
Instanțelor a proceselor 
fantomă presupun, do Un
gă exercitarea corectă. In 
limitele legii, a atribuții
lor tuturor cadrelor tte 
conducere din întreprin
deri. Instituții., cooperative 
etc., șl unele precizări in 
materie legislativa. Prin
tre acestea. . obligativita
tea comunicării fondul Ie
rarhic superior a hotărîrl- 
lor din care reiese culpa 
conducerii unității In cau
ză ni se pare de o Impor
tantă deosebită. O cer 
principiile noastre demo
cratice. o cere însăși rea
litatea. Nimeni nu trebuie 
lăsat să hotărasc.4 singur 
■supra propriei sale vino- 
vătiL

I

tel 44 (MM) cu nr. 34—183 — 
114333. lăsînd .cel vechi 
cu nr. 334—103—1835714 
do Id 203 pentru a do
vedi că fusese trecută 
Mălăndolu ca beneflda- 
ră In întreaga sumă de 
<4 205 șl că au trecut nu
mai lei 44 OM pe C.E.C.-ul 
nou.

Această operațiune s-a 
petrecut la data de Î3 
noiembrie 1071 șl cu n- 
ceaală ocazie s-au Lscâllt 
no! borderour] ta C.E.C. 
După oceea m-am dus cu 
ea la spital șl am anunțat 
direcția snilnlulut. șl nnu- 
mc pe administratorul Tci
ne.seu Eugen, că se petrec 
lucruri dudatc. Tov. ad- 

va face o anchetă de ur
gentă..".

Nu cp știe ce anchetă de 
urgentă a făcut adminls- 
tratorul citat mal sus. Nu 
se știe ca pămlnlul Se 
știe tnsă că madam Mari- 
cică, deși .ștearsă" de pe j 
C.E.C.-uri. o ..înarlieste" 
mal deoarte na 737. îi a- 
duce ficat de la colt în 
continuare. îl aduce șl 
lămii. șt rezerve de lămți. 
li spune basme cu feți- 
frumoțl. ca Ilene-Costnse- 
ne sl, mai puțin Coslnze- 
ne. cu Narani-albl, cu 
zmei, sl fn rlua de 8 II 
1072. garderobiera îl zice 
Iul 737 :

— Tti plac basmele
> mult ?

— îmi plac basmele 
mult

— Internarea aici te ca 
costa cam mult. Ce-ai 
zice de o propunere 7

— Ce propunere 7
— Sd te internes la 

mine acasă Nu te va cos
ta mai nimic si-ți roi spu
ne basme j! noaptea.

Pauză da gindlre

loc.de
teme.de
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David,r ofițer'fluvial, șl Marin Capl- 
zisu, director general in Departamen
tul agriculturii de stat.

Inmlnind distincțiile, tovarășul 
Teodor Prunea a felicitat din partea 
Comitetului Executiv oi Consiliului

Din informările prezentate la Plenara CC. al P.C.R. din 18 aprilie 1972
știtaței soctaltate a țărănimii cobpe- 

’ raliste. - «,
1 Una din caracteristicii® perioadei 
analizate o constituie continuarea 
Încadrării In rindul comuniștilor a ce
lor mal buni spectollștl, oameni de 
știință, cultură $1 artă. ,în prezent stat 
membri ni pârlldului aproximativ 00 
la" sută din totalul acadcmlrienllor', 
doctorilor in științe și cadrelor didac
tice universitare. 47 la sută din ca
drele didactice din tavâțămlnlul li
ceal,' profesional și de cultură, gene
rală. 53 La "sută din totalul ingineri
lor, 41 la sută din al medicilor și 73 
la eutâ din totalul oamenilor de cul
tură și artă.

Compoziția națională, a partidului 
•corespunde, in Unii generale, etnic-, 
turti naționale u populației. Din to
talul membrUor .de partid, 89,30. la 
sută elnt români. B.ife la sută ma- 
ghiari. 1.21 la sută germani și 1.40 ta 
șuta de alte naționalități. ,

Tinted seama de rolul sporit al fe
meilor in viața socială, organele șl or
ganizațiile de partid au acordat o mal 
mare atenție primirii In partid a fe
meilor. în prezent' numărul femeilor 
membre, dc partid reprezintă, 23,38 la 
sută dte efectivul partidului.

însușlndu-și conținutul mfeurtior 
stabilite, de Comitetul Executiv al 
C.C. ai P.C.R privind îmbunătățirea 
activitațirpolltlco-ldcologlce, de edu
care marxlst-lenlnlstă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun- 

de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—-5 no
iembrie 1971, organele și organizațiile 
de partid au pus un mal mare ac
cent pe formarea șl dezvoltarea la 
toți membrii partidului a calllățllor 
proprii comuniștilor. Se acordă aten
ție sporita pregătirii șl desfășurării 
adunărilor de partid, creșterii rolu-

Plenara Comitetului Central al 
P.C.R., examinlnd Informările cu pri
vire In efectivul, compoziția șl struc
tura organizatorică alo partidului, la 
compoziția și: mișcarea cadrelor din 
nomenclatura organelor dc partid șl 
de: stat, dă o apreciere deosebită 
muncii politice și organizatorice des
fășurate de organele de partid pi;n- 
tru continua întărire a rinduriîor 
partidului și îmbunătățirea muncii de 
cadre.

Acțlonînd In spiritul hotăririior' 
Congresului al X-lea șl ale Comite
tului Central al Partidului Comunist, 
Român, organele șl organizațiile do 
partid nu desfășurnt o intensă mun
că pollllco-organlzatorică in vederea 
întăririi rinduriîor partidului, creș
terii influenței sale In mase. înde
plinirii lâ nivelul cerințelor actuale 
a sarcinilor ce decurg din programul 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Prestigiul do care se bucură parti
dul nostru în rlndurile Întregii na
țiuni și-a găsit o vie expresie in 
faptul că în cursul anului 1371. anul 
aniversării semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român, un mare 
număr dintre cel mal înaintați oa
meni ni muntdl — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
șl-au manifestat dorința de a se în
cadra In puternicul detașament al 
comuniștilor, angajlndu-se și mal 
activ In efortul genera) de ridicare at și programul partidului adoptat 
a României socialiste pe noi trepte ™ - •
ale progresului și civilizației.

Cel peste 124 MO oameni ai muncii 
primiți In rindul comuniștilor in 
cursul anului trecut corespund crite
riilor și normelor stabilite de Statu
tul partidului, de holfirlrile șl In
strucțiunile Comitetului Central, 
avind o bună pregătire politico-ideo-

' ", . . ■ ___
lele obținute in aplicarea liotâririlo: 
partidului șl guvernului, in ncllvi- 
tatea de producție și obștească, prin- 
tr-o conduită demnii In familie și so
cietate.

La 31 decembrie 1971, Partidul Co
munist Român cuprindea in rlndurile 
sale 2 IM 027 membri, ceea ce repre
zintă 15.8 la sută din populația ma
joră și 21.9 la sulă din populația 
activă a țăriL Din totalul membrilor 
de partid, aproximativ 43 la sută tși 
d.esfâșotirâ fictlvltâten tQ Industrie, 
construcții. transporturi sl comerț. 
31 la sută în agricultură, 12 la sută 
în ministere, organe centrale șl loca
le ale puterii și administrației de 
stat unități medtco-sanitare. Institu- J 

■ țiF'de artă și ‘cultură. '0.5 la sulă In
‘Instituții do învățămint si silință.

In toate sectoarele' șl domeniile de 
activitate există organizații de partid 
puternice din punct de vedere nu
meric și calitativ, capabila să obor- o vauxu .........uu UB
deze șl să soluționeze cu competen- :parM de stat elaborate In 1971. 
ță problemele ce lo stau In rață, să .u„ __ .—■.—,—
organizeze șl să mobilizeze colecti
vele de oameni al mundl In înfăp
tuirea politicii marxlst-lenlnlste a 
Partidului Comunist Român, a sarci
nilor ce le revin din directivele șl 
hotâririlc partidului.

Analiza dalelor privind efectivul 
șl compoziția partidului evidențiază 
faptul că În cursul anului trecut au 
continuat să crească atlt numărul, dt 
și ponderea muncitorilor in partid, 
ceea co constituie o vie expresie n 
.atașam catul ui și încrederii clasul 
muncitoare In partidul său comunist, 
o confirmare a rolului clasei munci
toare de clasă conducătoare In sta
tul nostru. Numărul comuniștilor 
muncitori a ajuns in 129. adică 
43,48 la sulă din totalul membrilor do 
partid, Iar a! țăranilor Ia 533 373 — 
24.39 la sută din efectivul partidu
lui. în mediul rural Iși desfășoară 
activitatea 952 009 membri de partid, 
constituind o puternică forță de mo
bilizare,a oamenilor muncii de la sate 
la înfăptuirea politicii partidului în 
agricultură, în domeniul cdllitnr- 
gospodăresc, pentru ridicarea con-

aceștora în diferite funcții de 
răspundere, tlnlndu-se seama do 
rezultatele obținute' In îndeplini
rea sarcinilor încredințate, de ap
titudinile pentru munca de conduce
re șl, perspective te de dezvoltare, da 
nivelul <Ie pregătii 
litlco-ldebldaică.

. în until 1971 au 
funcții de directoi 
contabili șefi 3 463 
nete de partid si aparatul lor. In apa
ratul U.T.C. si la consiliile sindica
telor peste 3 (XM) cadre. Se poale "a- 
precia că in funcții do conducere la 
orcanele locale de : partid, in apara
tul acestora.' In organiza țiile de masă, 
in ministere, centrale industriale. în
treprinderi si instituții lucrează cadre 
cu o temeinică pregătire profesională 
și, politică, cu experiență In munca 
de" conducere, cu un înalt nivel, de 
conștiința, devotate trup sl suflet 
cauzei socialismului, politici! partidu
lui si statului nostru. '

Pe baza Indicați Hor conducerii 
partidului, ta acest an au fost aleși 
in birourile comitetelor ludetene de 
partid un număr sporit de munci
tori care lucrează nemiilocit In pro
ducție. De asemenea, a crescut nu
mărul muncitorilor-Iri birourile comi
tetelor munidpalo orășenești de 
partid. ' ’

Comitetele ludetene de partid au 
manifestat o grilă sporită pentru n- 
Klgurarea continuității ta muncă, pro- 
rnovlnd In aparatul lor cadre tinere, 
cu o bună pregătire politică, ideo
logică si profesională, cu stagiu mal 
îndelungat în oroductle. ’

în anul care a tre-rtit au fost pro
movate In aparatul de partid, ol or
ganizațiilor dc imnsă; de stat si eco
nomice femei dintre’ cele mnl acti
ve si cu o bună pregătire politică- si 
profesională. A crescut, de asemenea, 
numărul femeilor promovate ta func
țiile de sesetari al comitetelor mu
nicipale si orășenești de partid, ca 
vicepreședinți ol consiliilor populare 
municipale si orășenești. In colegiile 
ministerelor si In conducerea unită
ților economice si social-culturale.

Prin măsurile adoptate de condu
cerea partidului privind reorganizarea 
activității Academici „Stefan Gheor
ghiu" șl, o școlilor Inlcrjudețene de 
partid fl-a creat un sistem unitar și 
cuprinzător pentru formarea și per
fecționarea pregătirii cadrelor de 
partid, de stat.’ ale organizațiilor de 
masă și obștești.

: " J". ’ ' ■ f
.Plenara Comitetului Central a a- 

preclat că, în activitatea de selecțio
nare'si promovare a cadrelor, unele 
organic de 
cuvenită pregătirii din 
lor In raport cu cerințele 
cărui domeniu de activitate,

,)nj
a 

'fără 
Sălilor 
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Luni a avut’ loc La sala clubului 
„Progresul” din Brăila adunarea fes
tiva-prilejuita de decernarea Drape
lului roșu șl a Diplomei do întreprin
dere fruntașă pe țară in întrecerea 
dintre' unitățile din agricultura Ț. de w.j.iu.vmiuu ■«.«<.««» U1 
stat și silvicultură, întreprinderii a-' Central al U.G.S.R. întregul colectiv 
gricole de stal Insula Marc a Brăilei, • ■ ■ ■ ■ -■
decorată recent cu Ordinul Muncii 
clasa I. Au luat parte tovarășii Ml- 
Ltal Nleolae. prim-secretar al Comi
tetului județean dc partid Brăila, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular Județean, și Teo
dor Prunca, membru al ■ Comitetului 
Executiv al Consiliului Central joi 
U.G.S.R., reprezentanți al Ministeru
lui Agriculturii. Industriei Alimentare 
îl Apelor, al consiliului Județean al 
sindicatelor.- al unor întreprinderi și 
Instituții din municipiul și județul 
Brăila, muncitori fruntași, șefi de fer
me, inginer! șl tehnicieni ai Între
prinderii brâllcne,

în cuvinlul. rostit cu acest prilej. 
Ing. Ion Vlad, directorul generai al 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, a Înfă
țișat realizările obținute unui trecut 
in .sporirea producției cerealiere, 
care au situat această unitate pe pri-.. p0

al întreprinderii;
In Încheierea adunării festive * 

vorbit tovarășul Nicolae Mihai. Tn
■ entuziasmul celor prezențl. s-â dat 
citire textului unei telegrame adre
sate Comltelnlaî Central ai Partidu
lui Comunist Român, tovarășului ’ 
Nleolae Ceoușeseu, in care se spune, 
printre altele : Dezvolllnd In conti
nuare experiența acumulată in va
lorificarea păminlurUor recent dșl!- 
gate pentru agricultură, folosind mal 
rațional mijloacele tehnice de care

■ dispunem, colectivul Întreprinderii 
noastre, trub conducerea organizației 
de partid, se angajdaiă să obțină

" peste plan, de pe o suprafață de 
59 COT hectare, o cantitate de 3 MO 

‘ tone cereale.
Asigurlndu-vă încă o data, stimate 

tovarășe Nleolae Ceaușoscu, că vom 
munci cu aceeași slrguință pentHi 
Îndeplinirea mărețelor sarcini po 
care partidul nostru le pune agricul
turii, ne exprimăm profundul nostru 

. atașament față da, politica Înțeleaptă 
a partidului.

rea primirii In partid a celor mal va
loroși specialiști, profund atașați par
tidului. cu o comportare Ireproșabilă 
In viata socială.

Rolul sporit al femeilor ta întreaga 
viață sociala o țării, participarea tot 
mul largă a ncestora La soluționarea 
problemelor ce le ridică aciuata etapă 
a construcției socialiste impun ca or
ganele șl organizațiile de partid să 

' Intensifice munca politică de atragere 
’ in partid a celor mai înaintate șl ac

tive femei, să se preocupe îndeaproa
pe de promovarea celor mal - bine 
pregătit^ dintre ele in funcții de con
ducere. '

Tn Județele unde, alături de ro
mâni. trăiesc și oameni al muncii 
apurtlnlnd naționalităților conlocui
toare — maghiari, germani, sirbl și 
ui ții — este necesar să se desfășoa
re o amplă activitate polii,ico-educa- 
tlvă în rindul ncestora, In vederea 
primirii In partid a color mal- buni 
dintre el.

Organele șl organizațiile de partid 
să acorde o mal mare atenție'Însu
șirii temeinice de către toți membrii 
de partid a politicii interne și exter
ne marxUt-lenlntate a partidului nos
tru, formării șl dezvoltării conștiin
ței iwjelalLsle, cultivări! trăsăturilor 
moral-poUtice Înaintate. însușirii de 
convingeri comunista profunde. Ocu- 
plndu-sc de educarea comuniștilor ta 
spiritul respectării riguroase a înda
toririlor statutare, a obligațiilor ce 
decurg din calitatea de membru al 
Partidului Comunist Romăn. organe
le șl organizațiile de partid trebuie 
să asigure fiecărui comunist, sarcini 
concrete, integrarea deplină a noilor 
membri do partid ta viața de orga
nizație, participarea activă a tuturor 
membrilor do partid la rezolvarea 
problemelor cu cure este confrunta
tă organizația.

Organele de partid, conducerii? 
ministerelor, centralelor Industriale 

. și Întreprinderilor să se preocupe 
mal Îndeaproape de aplicarea Întoc
mai u indicațiilor conducerii parti
dului șl legilor’ stâlulol cu privire la 
selecționarea, formarea și promova
rea cadrelor, de perfecționarea con
tinuă,a pregătirii acestora. îndeosebi 
cele cu funcții de conducere, să pună 
accentul po studiul individual per
manent, pentru cunoașterea temei
nică a politicii partidului șl statu
lui. a noutăților științifice, teh
nice șl economice din domeniul 
In care isl 'desfășoară activitatea. O 
atenție deosebită trebuie acordată ca
drelor llnore. promovata in diferite 
.funcții de răspundere. îndrumării sl 
pducărt! aceatorn. însușirii de către 
elc_ a^mqtodelor înaintata .de prganl- 

'zara-'s!' conducere a muncii. '
Organele sl organizațiile de partid, 

de masă șl obștești gă mân! feste o 
preocupare sporită pentru ridicarea 
continuă a nivelului politic șl■ ideo
logic al eadrelor. pentru educarea co
munistă si .revoluționară n acestora, 
cultivarea In activitatea lor a prin
cipiilor de dreptate sl echitate socta- 

‘ listă, să dea dovadă do exigentă sl 
fermitate fsită de orice mentalități 
înapoiate, retrograde, să acționeze cu 
hotărlre Imnoiriva tuturor acelora 

. care nesocotasc legile tării, dau do
vadă ;dc, necinste sl Incorectitudine, 
încalcă îndatoririle sociale sl cotate- 
nextl.,. . .

Plenara Comitetului Central îșl ex
primă convingerea că îmbunătățirea 
continuă, a muncii polltico-organlzn- 
lorice pentru Întărirea rinduriîor par
tidului. Intensificarea eforturilor nen- 
tnj perfecționarea activiiălll do pre
găti ro șl promovare a cadrelor vor 
contribui la creșterea rolului condu
cător ai partidului în toate sectoarele 
viei!! sociale, la sporirea forte! de 
lnriurire a exemplului personal al 
comuniștilor Ih Înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al X-lea al P.C.R.. a 
prevederilor programului de educare 
comunlslă, a poporului adoptat de 
plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971. !n opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

e profesională, po-

(Anerpres)

viața

Iul lor In dezbaterea și soluționarea
logică, remnrdndu-se prin rezulta- principalelor probleme ce stau In fața 
tete obținute In aplicarea hotăriritor colectivelor de muncă. In organizarea

lor din comuna; Unirea, județul Ialo- lor cu animale șl păsări, că so res- gricole sini do ordin organizatoric,
mița, de a vinde statului un. număr pecie tehnologiile stabilite;' Incit in .Trebuie pusă mal multa ordine in
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zolvâ corespunzător . sarcinile ce ie 
sini încredințate, precum si fata de 
cale care încalcă disciplina si etica se

forma 
mun- 
inta-

fost promovate 'in 
•[.'Ingineri sell si 
cadre. Iar In oraa-

in .sporirea producției

ORGANIZARE,

. activității comuniștilor, in ridicarea 
responsabilități! acestora fată de În
datoririle statutare; Invătămlntiil 
do partid a fost axat in principal no 
formele a căror tematică, vizează 
educația Partinică, patriotică si roo- 
ral-ceiățenească a comuniștilor. S-au 
reacllvlzat multe forme și metode 
SBedfice muncii politice de masă 
care au o puternică InfluenIA edu
cativă. au apărut numeroase Iniția
tive care contribuie In creșterea ro
lului comuniștilor în viata socială. - 

în anul trecut, organele si orga
nizațiile de partid nu desfășurat o 
activitate susținută In domeniul 6e- 
lecțJqnărll și promovării cadrelor. ;pl 
perfecționării pregătirii •r-acesiora. ■ 
Do asemenea., ministerele, centralele 
industriale. întreprinderile sl unită-' 
tile social-culturale. cu spriilm.il or
ganelor, do partid. au luat o serie de 
măsuri pentru continua Îmbunătățire 
a muncii do cadre. IîotărirUe do 

d!n Inițiativa conducerii superioare 
de partid, au orientat si au impri
mat un conținut noii muncii de se
lecționare șl promovare a cadrelor, 
punlnd la baza acestei octlvRătl cri
terii științifice, corespunzător cerin
țelor actuale ale ; făuririi eocietătli 
socialiste multilateral dezvoltate In 
tara noastră.

Des! de la aplicarea"' HotfirirlJ C.C. 
al P.C.R. șl a Legii privind încadra
rea si promovarea In muncă a perso
nalului din unitățile socialiste de stat 
a trecut puțin timp, se poate apre
cia că. datorită măsurilor adootate 
do organele de partid, de atat sl eco
nomice. s-uu obținui rezultate pozJ- _______ _________ _—...... ........
tive In domeniul politicii de cadre. lllico-educatlvă, slaba exigență mn.nl- 
In colectivele in caro s-au discutat ...............
propuneri de promovare n cadrelor, 
oamenii munci! nu apreciat pozitiv 
această măsură, analizlnd cu simț de 
răspundere sl exigentă calitățile po
litice. profesionale 81 morale ale per
soanelor propuse. Organele de 
partid, de stat sl economice acordă: .o 
sr.nl mare atenție cunoașterii cadre
lor înainte de a fi promovate in 
muncă. repartizări! ludlcloăse a

Încă frecvente cazurile 
promovarea In funcții 
oarftenl se face- în DripS. ■ 
noa.țtere temeinică a călit 
tice, sl profesionale, a per® 
de dezvoltare. Se mani fâs. _ __
ciontă exigentă si combativitate fată 
de cadrele care nu cuprind si- nu re
zolvă corespunzător . sarcinile ce ,le 
sînt încredințate, precum

ctallsta. ,
Unele cadre de conducere nu adop

ta o poziție critică fata de propria 
activitate, manifestă automulturnlro. 
ceea, ce face ca în locurile de mun
că rcBpectiye pă persiste o eerie de 

Unsuri. De asemenea, uni! activiști 
de partid, al organizațiilor dc niasa. 
cadre din economie nu dovedesc su
ficienta .preocupare pentru continua 
ridicare n nivelului lor cie pregătire 
.profesională, politică sl'Ideologică, nu 
ptăplneșc In mod temeinic pro-blernc- 
le ce se ridică In domeniul de care 
răspund, se preocupă .insuficient do 
cunoașterea metodelor moderne de 
conducere .și de organizare a 
muncii.

Anallzlnd rezultatele obllnute In 
întărirea numerică si calitativă a rin- 
durllor partidului; ca si in aplicarea 
măsurilor stabilite de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind spo
rirea rolului comuniștilor in 
«octală, plenara Comitetului Central 
eonsiderfi că pentru realizarea obiec
tivelor făuririi «ncletatii socialiste 
multilateral dezvoltate sînt necesara 
ridicarea continuă a rolului condu
cător al partidului In toate domenii
le de activitate,, creșterea rihsnundb- 
rll și exigentei organelor Bl organi
zațiilor de partid, formarea sl dezvol
tarea la toți membrii de partid a tră- 
«ăhirilor proprii comuniștilor.

întreaga activitate politico-organl- 
zatorică de Întărire a rinduriîor parti
dului si de educare marxls’-leninls- 
lă a cadrelor, a tuturor comuniștilor, 
trebuie desfășurata'Tn spiritul docu
mentelor Congresului ,al X-iea. al 
programului adoptat de Plenara C.C. 
al P.C R. din noiembrie 1971.

Organele șl organizațiile de partid 
..... au datoria'să manifeste o exigență

Apreciind rezultatele obținute ta sporită -față de calitățile morahpoll- 
creșterea numerică șl. calitativă a or- tice șl profesionale ole celor ce aoll-
gunJznțlilor de partid, în sporirea dtă' primiiea in partid, ®ă cultive la

.competențe! cu care .îeoluțloheazăt comuniști', rsplrllul , do răspundere 
multiplele probleme ale etapei pe 
care o străbatem, plenara Cbtaltetu- - 
lui Central a subliniat, totodată, că 
în munca politico-organlzatorlcă i»en- 
tru întărirea rinduriîor partidului, ca 
și pentru formarea și educarea cadre
lor din aparatul de partid, dc «tal, al 
organizațiilor de maxă șl obștești, 
s-au mnnlfaslat șl anumite neajun
suri. Unele organe și organizații de 
partid nu au acționat cu suficientă 
consecvență pentru aplicarea indica
ții loc conducerii partidului privlmS 
gporirea exigentei față do calitățile 
moral-polltice ale celor ce solicita

■primirea in partid, față de modul In 
rare Iși îndeplinesc cadre!'; cu munci 
de răspundere sarcinile încredințate, 
n-nu desfășurat o Intensă muncă po- 
lltlco-edueativft In vederea ridicării 
conștiințe! acestora la nivelul: înțele
gerii responsabili lăți i soci ale a comu
nistului. , i .

Deficiențele existente In munca po-

fpstntă de unele organizații față de 
calitățile moral-polltice ale celor pri
miți In rlndurile lor. lipsa de preocu
pare pentru crearea climatului pro
pice . integrării depline a noilor 
membri de partid In viața de orga
nizație au generat fenomene negative 
în activitatea uqor membri de partid: 
staba participare la viața de organJ- 
zațte. insuficienta combativitate față 
do neajunsuri ele.

peniru recomandările pe care le dau, 
să- se ocupe Îndeaproape de cunoaș
terea temeinică a celor care urmea
ză a fi primiți In rintiul comuniști
lor, do pregătirea lor politică, anlre- 
nindu-I efectiv ta realizarea sarci
nilor obștești, la acțiuni organizate 
pe linie de partid.

Creșterea numerică a rl ralurilor 
clasei muncitoare, sporirea rolului el 
în conducerea societății Impun ca și 
in viilor organele șl organizațiile de 
partid să orienteze munca politlco- 
organizatorică de primire tn partid 
In primul rind spre muncitorii din 
ramurile de bază ale economie! na
ționale și îndeosebi' din Industria 
construcțiilor de mașini ș! prelucrării 
metalelor, industria chimică, ușoară 
și alimentară. întreprinderile de 
construcții și unitățile comerciale. 
Comitetele județene trebuie că mili
teze consecvent pentru îndeplinirea 
sarcinilor-.reieșite din expunerea to
varășului Nleolae Ceaușascu. secre
tarul general ai partidului, la Confo- 
ftațn pe țară a secretarilor comitete
lor dc partid șl președinților consi
liilor populare comunale privind pri
mirea In, partid a oamenilor mundl 
de Ea sate : totodată,’ In raport cu 
condițliîe concrete ale fiecărui loc do 
muncă, organizațiile de partid tre
buie să acționeze șl în viitor In di
recția desfășurării unei permanente 
activități polltlcd-educatlve. Iii vede-

(Urmare din pag. I)

Mari auprafoțo de teren exis
tă in Incinta sectoarelor zooteh
nice : toata spatiile dintre graldurl 
trebuie să fie cultivate eu plante fu
rajere. Alte asemenea surse de teren, 
care însumează sute si mii de hec- 

i tare, pot ți trebuie să fie folosita 
pentru sporirea producției" agricole.

Irigațiile constituie unul din cele 
mai eficienta mijloace do sporire a 
recoltelor medii la hectar. Datorită 
Investițiilor mari pe caro ta foca 
statul In acest domeniu — mare par
te din cele 80 miliarde de ic! alocata 
de stat pentru dezvoltarea agricultu
rii In acest cincinal este destinată 
lucrărilor dc hidroameilornțJ! — ta 
acest an so vor Iriga pește un milion 
de hectare teren, urmlnd ca, plnă la 
sfirșltul cincinalului, această suprafa
ță să crească ta.2 200 COT hectare. In 
aceste zile. Ih majoritatea sistemelor 
de irigații se desfășoară lucrtrile de 
udare, măsură menită să asigure 
buna răsărire ți dezvoltare a plante
lor. în ce privește pregfitirea pen
tru irigat a suprafețelor de teren 
prevăzute pentru acest an, continuă 
să oxisie serioase râmlnerl In urmă. 
La acestea se adaugă restanțele 
din anul trecut. Do asemenea, verifi
cările făcute pe teren au scos in e- 
vidență că există încă unele defici
ențe legate de repararea stațiilor do 
pompare, a rețele! de canale, a con
ductelor șl utilajelor dc asperslune 
si a nivelării terenurilor. Plenara 
a cerul Ministerului Agriculturii. 
Industriei Alimentaro a! Apelor 
să ta măsuri centru remedierea 
defecțiunilor, precum sl darea In 
funcțiune in termen a tuturor lu
crărilor de amenajări pentru irigații, 
inclusiv a restanțelor din 1971. Im
portante suprafețe de teren urmează 
să fie amenajate și Irigate prin re
surse locale. Cooperativele agricole 
șl-au' prevăzut să execute,’ în 
acest an. asemenea lucrări !>e 
circa 40 OOT hectare. Or, ta ma
joritatea Județelor, aceste lucrări 
se desfășoară în ritm nesatisfăcător. 
Se Impune ca organele șl organizații
le de partid să mobilizeze pe oamenii 
muncii din agricultură ta executarea 
tacrărîlor da amenajare a terenurilor

care urmează să fie Irigate prin surse 
locale. Trebuie combătută tendința 
care se manifesta In unele județe/do 
a amina de la un an ta altul execu
tarea lucrărilor do irigații din resursa 
locale. Intrușii In multe zone ale ițfl- 
ril a începui să se simtă nevoia de 
apă. este necesar să se treacă la efec
tuarea. udărilor, foloa!ndu-se toate 
mliloaccle. • - •

Dezvoltarea ■ zootehniei este o ce
rință imputa de necesitatea stabilirii

trcțlnere șl fertilizare. Este tn Inte
resul fiecărei unități agricole, al (Id- 
cânii cooperator sau țăran cu gospo
dărie Individuală din zona de munte 
să participe’ efectiv la punerea in va
loare a tuturor pajiștilor naturale, la 
sporirea producției de/ nutrețuri pe

ta participe-efectiv ta punerea In va- 
ijiștilor naturale, ta

-. - -------- ,—.—.-j ■—:  . .   — r-J ’
întreagă suprafață de teren destinată 
culturilor furajele, la extinderea cul
turilor succesive șl intercalate de 
plante de nutreț. în aceste zile tre

se treacă cu hotarire ta or-

Tmburtatațlrea. continuă a activități! 
de' investiții este o snrdnă de cea 
mal mare actualitate. In agricul
tură. pe lingă marile lucrări care se 
executa po șantierele de Irigații, șe 
află in construcție sau urmează să 
fie începute numeroase obiective 
zootehnice, magazii șl altele.. Spo
rirea ' producției agricole impune 
realizarea la termenele prevăzute a 
obiectivelor, din planurile de Investi
ții. Incit acestea să poată produce in

timii ani cheltuielile de producție au 
crescut mal mult decit nivelul pro
ducției, Iată do ce conducerile uni
tăților agricole. spectaiisW sl e- 
conomlșill. paralel cu preocu
parea pentru realizarea șl de
pășirea sarcinilor de producție, 
trebuie să urmărească utilizarea rațio
nală a fiecărui leu cheltuit.. Fle
care decizie privind Investițiile tre
buie luată pe baza unui calcul eco
nomic, In așa fd incit să asigure ob-

: . ,7uțj >7-7 77; ^777^7717.<7..^,

uriel coreințli mal Juste între produc
ția vegetală și nnlnuilâ — condiție 
esențială in realizarea unul avlnt 
substanțial în întreaga agricultură — 
de asigurarea cerințelor mereu erbs- 
dnde ale populației cu came, lnpie 
șl alte produse animaliere. Aceasta 
necesită măsuri ho'.ările In vederea 
sporirii efectivelor sl creșterii Pro
ducției animaliere. In primul trimes
tru al acestui an. numărul' bovinelor 
șl. mal’ ales, ai vacilor și ‘ Juriin- 
cilor nu ă crescut ' corespunzător 
planului ctabilit. Țlnindu-șo seama 
că. plnă la sflreltul anului, țâță 
de efectivele existente la 1 că
pruie. numărul bovinelor va trebui 
să crească simțitor, este necesar ca In 
unitățile agricole eă fie luate măsuri 
In vederea îmbunătățiri! Indicilor de 
natalitate si reducerii mortalității. Pe 
Unsă sporirea efectivelor, este necesar 
să se la măsuri neutru asigurarea ba
zei, furajere In toate unîtăfile agricole 
— condiție boîăritonre pentru obține
rea unor cantități mal mari de carne, 
lapte șl ouă.

Pentru sporirea producției de fu
raje, cea mal marc atenție trebuie a- 
cordată imbunătățlrll celor 4.4 mi
lioane hectare de pășuni și finețe na
turale. antrenării tuturor locuito
rilor satelor la acțiunile do Ln-

ganlzarea pășuMtulul. Din toamnă 
au fost’ insămlnțate suprafețe mari 
de aecară pentru masă verde care 
trebuie pășunate acum, alțfd ele 
vor da in spic și nu vor putea fi uti
lizate decit prin'inșilozare.

O sursă Importantă-de sporire a 
producției 'animaliere o constituie 
gospodăriile populației. în ; cadrul 
primei conferințe pe țară a secreta
rilor comitetelor de partid și a pre
ședinților consiliilor populare comu
nale a fost tansntft chemarea ță ra.nl-

sporit de animale din gospodăriile 
personale,' In scopul îmbunătățirii a- 
provlzlonărli populație! șl al creșterii 
veniturilor lor bănești- Chemarea a 
fost larg dezbătută In satele, și co
munele din toate Județele țării, nu
meroși țăran! holărlndu-se să livreze 
pe bază de contract un număr mare 
do animale. Angajamentele luate au 
fos! urmate de măsuri privind aslgu- 

T- -. ' 7". de
a Islazurilor. do 
culturilor furajere, 
să fie continuată

de contractare, dt

rarea animalelor de prăsSlA. 
îmbunătățire 
extindere a
Este necesar 
allt acțiunea ' 
și măsurile care să permită asigu
rarea unei baza furajere lndesiulă- 
toaro.

mul loc in întrecerea socialista 
țară.

Au luat, de asemenea, 'cuvinlul Ing. 
Linca Englezii, .șeful formei Rogoz, 
Mlhal Blânaru. organizator al grupei 
sindicale din ferma FUIpoiu, Aurel

Colectivele de; muncitori, teh- 
J niclenl și‘Ingineri din tntre-
ț prinderile de industrie locală
< alo județului Cbvasna au realî-
ț zat cu aucces sarcinile do plan
l In perioada care a trecut din
' an. In aceste Inlreprin-
t deri șe execută peste 300 de
I produse diferite, printre care

materiale de construcție, pro
duse agro-allmentare. confec
ții, textile, garnituri de mobilă, 
piese do schimb metalice sl ne- 

< metalice, obiecte de uz gospo- 
1 direse.
I Datorită calltăUl produselor 
.' realizate, întreprinderile do în- 
) dustrle locală din Covașna au 
l devenit cunoscute nu numai in 
> țară, c! șl peste hotare. Mobl- 

Herul noului hotel din Poiana 
Piatra 

„Norii” 
realizat

Brașov. al celui din 
Neamț sau a! hotelului 
din București a fost ______
de întreprinderea din Tlrgu 
Secuiesc. Aceeași întrenrlnde- 
re 6-a specializat in fabricarea 
aparatelor de gimnastică pen-

tru licee șl școli :de cultură ge
nerală. Garnitura de sufragerie 
„Covasna". camerele combina
te „Anda“ și „Select”, garnitu
rile „Toledo”. „Vlgo“ șl altele, 
produse de I.l.L. „Moblla"- 
Sflntu Gheorghe. se bucură de 
aprecieri elogioase In țară, 
nrecum și ta export în Austria. 
Republica Federală a Germa
niei șl altele. ■

De ta tovarășul Marton Al
bert. directorul direcției Ju
dețene de Industrie locală, am 
aflat eă una din preocupările 
principale ale tuturor unităților 

. din acest important sector eco- 
itomic al Covasnei • este îndreiș- 
tată acum spre diversificarea 
Si îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor. In acest scop. 

■ numai In primul trimestru al 
acestui an s-au introdus în fa
bricație 52 de produse noi.

TOMOHI Gez.t
corespondentul „Scînteii

timpul cel mal .scurt. Pentru majo
ritatea lucrărilor de investim din a- 
ccsl an 6-a asigurat documentația 
necesară. Important este ca acum în
treprinderile de construcții, precum 
și unitațilo agricole care execută In
vestițiile in regie proprie să gră
bească ritmul lucrărilor, să scurteze 
durata lor de execuție s! să. urmă
rească reducerea, cheltuielilor.. Este 
Imperios necesar ca. pe măsura dă
rii In funcțiune a construcțiilor zoo
tehnice, jsă so asigure și popularea

timpul cel mal scurt să allnafl pa
rametrii proiectați.

La. Congresul al X-Iea al P.C.R. 
s-a subliniat necesitatea sporirii efi
cienței producției materiale, ridicării 
calitative a întregii activități econo
mice — problemă fundamentata a 
construcției socialiste In etapa ac
tuală. a accelerării progresului eco
nomic sl social al țării. Această sar
cină vizează.. In mod deosebit, șl a- 
grlcullura. Cit producem si cit -hei- 
luim este o întrebare pe care tre
buie ta șl-o pună conducători! fie- 

unltaț! agricole nu se urmărește e; 
ficiența fondurilor Investite, a chel
tuielilor de producție. Aceasta ex
plică, In mare măsură, de co în ul

ținerea unei producții mori, eficiente 
din punct de vedere economic. De a- 
semenea, trebuie depuse eforturi 
pentru a reduce constant, permanent 
ponderea cheltuielilor materiale in 
producția globală, așa cum se pro
cedează, pentru ridicarea rentabilității 
și eficienței producției, in țoale ramu
rile economisi. Aceasta presu
pune analize economice aprofun
date. organizarea temeinică a pro
ducției șl a muncii. Or. multe lipsuri 
care se manifestă «1 In unitățile a- 
gricole sînt do ordin organizatoric. 
" -ii- -.21...
gospodărirea fondurilor, a tuturor bu
nurilor materiale. In utilizarea forței 
de muncă pentru a obține o eficiență 
economică ridicată.

Măsurile luate de conducerea par
tidului pentru mal buna organizare, 
.conducere și planificare a activității 
In agricultură, concretizate. între al
tele. In generalizarea acordului global 
ca formă de retribuire a mecaniza
torilor șl cooperatorilor, au mărit in
teresul acestora pentru executarea ta 
timp șl de bună calitate a lucrărilor, 
pentru a obține pe această bază pro
ducții mari în plenară s-a subliniat 
necesitatea ca, in cadrai măsurilor 
ce vizează îmbunătățirea activității 
economice ta toata sectoarele econo-

mld, să fie consolidate noile 
de organizare o’producției si a 
cil In unitățile agricole, să fie 
riîă responsabilitatea pentru indenli- 
nlrea șl depășirea cantitativă ®i ca
litativă a producției.

SI în agricultură, ca In întreaga e- 
conomie, înfăptuirea mfisurilOT stabi
lite dc recenta plenară n C.C. ai 
P.C.R. osie legată nemijlocit de creș
terea rolului organelor si organiza
țiilor de partid. Desfășurlnd o In
tensă muncă, politică și organizatori
că. ele au datoria să antreneze pe toți . 
oameni! muncii din agricultură ta 
executarea la timp șl de cea mal 
bună cahtalc a lucrărilor in clmp. să 
îngrijească mal bine animalele, să 
parUdoo la executarea vastelor lu
crări,. de hidroameliorații, aă asigure 
punerea la timp In funcțiune a obiec
tivelor de InvesUțil. Trebuie perfec
ționate. In continuare, stilul șl meto
dele de muncă ale direcțiilor gene
rale agricole șl alo uniunilor iudete- 
ne ale cooperativelor agricole de pro
ducție. in sensul ca aceste organe să 
cunoască problemele din flecare u- 
nitate agricolă. Prin aceasta va create 
șl capacitatea lor de decizie. Incit nici 
o orobiemă care ®e ridică in legătură 
cu activitatea de zj cu zi să nu râ
mi nă fără răspuns.

Acordarea ..Ordinului Muncii0 'li
nul număr de aproape 2ftD de unități 
agricole, apreciere a celor mab biine 
rezultate economice obținute In 1071. r 
trebuie să constituie un exemplu sl : 
un îndemn pentru tonte cooperative
le agricole. Intreorinderile agricolede ' 
stat slatlunlle de mecanizare, de n 
spori producția vegetală sl animală, 
de n ridica pe trepte superioare 
Întreaga activitate economică. Tn- 
sămințărlio șl celelalte lucrări a- 
grlcoîe de primăvară s-au făcut la 
timp șl în condiții agrotehnice ■mpr- 
rloare. Ploile din ultimele zlie nu dat 
sevă proaspătă cîmpulul. plantele 
fnălț!ndu-se cu flecare zi ce trece. 
Munca harnică n lucrătorilor de pe 
ogoare, odăunală acestor condiții fn- 
vorablie. vn duce la creșterea belșu
gului ogoarelor, io îndooilnlrea sar
cinilor stabilite de recenta nlen.T-ă a 
C.C. ni PC.R. n nngalnmenlelor lua
te de oamenii munci! de pe ogoare 
de a spori producția agricolă.

Unllățile de producîle din cadrul 
C.E.I.L. Focșani Ui desfășoară ac
tivitatea pe mii do hectare de pă
dure din județul Vrancoa. Pe va
lea Dumitr&ști. de-a lungul Mllco- 
vulul. Zăbalei si Sufitei, pe coas
te obnjipte. In codrii seculari, lu
crează, in brigăzi și echipe, uneori 
chiar singuri? mii de forestieri. Gir- 
hova.’ Beclu, Rotila,?. Vărzăreasca. 
ZIrna Micfl — sînt numai clteva 
din cele GO de șantiere de exploa
tare organizate in acest an in ca
drul C.E.I.L. Focșani. Ceea ce ca
racterizează activitatea pădurari
lor-- care înfrunta viscolul șl ploaia, 
caro Iau pieptiș munți! si deschid 
drum spre lumină lemnului — 
ește. In primul rind. disciplina.

Fără o disciplină exemplară a 
muncii — no spune ing. Mircea 
Diaconu — nu am putea obține re
zultate bune. Prin specificul acti
vității. oamenii lucrează dispersat, 
la distante , mari, unii de alții. De 
aceea, forestieri! s-au învățat să 
se autocorilroleze. să muncească te
meinic. bine, cu spor. Tractoarele 
articulate forestiere — o recenta si 
izbutită realizare a industriei ro
mânești — funlcularclo Pasagere, 
fierăstrniele mecanice sl alte ma
șini și utilate sînt folosita cu efi
cientă. O deosebită grilă se acordă, 
de asemenea, organizării sl utiliză
rii rationale a mijloacelor de trans
port.

Tn aceste condiții, •colectivul 
C.E.I.L. Focsani a reușit să-și în
deplinească înainte de termen sar
cinile ne primele 4 luni aie anu
lui. Plita la 1 Mal »e vor realiza 
posta plan. Importante cantitatl de 
produse. în fotografie : una din 
secțiile combinatului.

spriilm.il
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A ȘT9INJH0R SOCIALE 
ai bine valorificată 

în procesul de învătămînt!
II

Amplul program de Îmbunătățire a 
activității Ideotoglcc-cducaUvo elabo
rat do partid a pus Înalte exigențe In 
fața predării științelor sociale in in- 
vălămlntul de stat Pentru a spori 
contribuția acestor discipline la for
marea elevilor ca oameni înaintați, 
călăuziți de concepția științifică des
pre lume șl viață, pa deplin conștient! 
de îndatoririle lor aociale. au fost 
luate. Incepind cu anul școlar In curs, 
un șir de măsuri — armonizate în 
sistemul unitar de predare a științe
lor sociale — intre care creșterea nu
mărului de ore afectate acestor dis
cipline, îmbunătățirea'programelor da 
curs, perfecționarea metodicii predă
rii,, elaborarea de noi manuale îm
bunătățite.

Desigur, eficiența măsurilor stabi
lite de Ministerul Educației șl învă- 
țămlntutul este hotărltă. In ultimă 
instanță, tn școli. In practica predă
rii. Investigarea modulul în care se 
predau științele sociale în școli gene
rale. profesionale, licee dc specialita
te și de cultură generală din eiteva 
județe evidențiază reale progrese In 
ce privește îmbunătățirea coiițlniitu- 
Iui lecțiilor, modernizare» si actuali
zarea predării. în favoarea acestei 
concluzii pledează mai multe lecții la 
care am asistat în general, bine do
cumentate. convingătoare, care nu

daltstă". Elucidarea tuturor proble
melor dezvoltării națiunii In socia
lism g-a împletit cu combaterea unor 
teorii neșlllntiflee despre o așa-risă 
perimare a rolului națiunii In zilele 
noastre, făclndu-se apel la o bogată 
argumentare in plan economic, so
cial. Judecind după conținut, ca 
și după forma expunerii, trebuia să 
fim Intr-un amfiteatru universitar. 
Ne aflam. Insă. In cu totul altă

ÎNSEMNĂRI
DESPRE PREDAREA

DISCIPLINELOR SOCIALE

A,

PROGRAMUL I L

Iul, d la-tragedia acestuia, 
menită a declanșa, prin 
gîndlre și afectivitate, pro
cesul dc dări Acare In con
știința șpectatorulull . ■

. , Mareo Izblndă artistică a
,Glu- Jul Brecht In această piesă 
- -•>- este dc o fl creat un per- 

uga ®a Mattl”, sonoj de o mare vitalitate
.... r,, ,’Glurchescu: ■' să - șl totodată de o 'mare rfor'- , ______ _____________ ______ _____  _ _
apropie tn- cele din tă tragică, revelatoare a ca o ființă de o vitalitate foșoară ritmat cu vigoare.

.. ...... a. ... UJWÎ. sensm-i profunde!;®3^'” ’ * ’ ’ ’ 1 ■ ’ * — "

- Era - firesc , car- urmfnj,iM 
du-șl consecvent 1 progra-, 
muF do cercetare'șl valo
rificare scenică a operei 
iul Bertolt Brecht, început 
acum mal bine, dc zace ani 
pe scena Teatrului „C: 
Iești- cu „Domnul Pun- 
tila șl slu, ■ "
Lucian < 
s®; V i .urmă de „Mmier Courage", 
această- capodoperă a- jtca--," , 
Irului epic, dc declarată 
angajare politică. •

Se cunosc împrejurările 
in care Brecht a scris a- 

,ceasta piesă., In. .Scandlna- 
‘ via. in primii nnl al cxllu- 

’ Iul aflu din Germania hl- 
tlerlfită. tn timp ce fnîCis- 
mul tșl ■ întindea aripile 
negre asupra Europei. In 
ajunul declanșării marii 
canflngrații mondiale. Stri
gătul de alarmă al drama
turgului' ri-a putut răsuna 
pe scenă decît clțiva ani 
mai tlrzlu, in plin război, 
Intr-un teatru din Elveția, 
adevărata' șl definitiva con
sacrare a piesei reallztn- 
du-se la mal bine de zece 
ani de la scrierea el, in 
teatrul devenit a; 
sul „Berliner I___—
In regia autorului.

Prezentarea piesei, as
tăzi, pe scena Teatrului de 
Comedie are valoarea nu 
numai a unul act de cul
tură, cl totodată a unul act 
de opțiune artistică . in fa
voarea unei dramaturgii 
politice, militante. Căci 
„Mutter Courage" se con
stitute lntr-un act peren 
dc acuzare a războiului șl 
.totodată a Ignoranței și 
Inconștienței, a brutalllfițtl 
și Indiferenței, a cupidi
tății șl egoismului, plfigl 
generate de orlndulrile 
nedrepte șl care diformea
ză profilul moral al omu
lui.

Puterea de convingere 
șl do educare a acestei 
piese, ca șl a tuturor lu
crărilor dramatice brech- 
tlene de valoare, Izvo
răște din capacitatea ima
ginii poetice de -a provo
ca spectatorul In reflecție, 
la o reexaminare a raportu
rilor sale cu lumea și a ra
porturilor lumii cu ea În
săși Povestea. Annei Flcr- 
ling, care-șl pierde In răz
boi, rlnd pe rlnd, toți co
piii. fără ®ă înțeleagă care 
e sursa nenorocirilor ei, 
contlnulnd să creadă ca 
războiul este unicul el mij
loc de trai, nu ponte să nu 
emoționeze. Dar nu e emo
ția compătimirii, cl aceea 
a revoltei, n revoltei Îm
potriva condițiilor sociale, 
politice; economice, care 
dezumanizează omul,.
transformlndu-I Intr-un n- 
nlmnl rapace șl Insensibil, 
revolta împotriva însăși a 
Annei Fieriing. a cărei u- 
nlcă preocupare este nego
țul. chior atunci clnd este 
In Joc viața unuia din co
pil! eL O revoltă lucidă, 
meditativă, bogată In Învă
țăminte. învățămintele le 
trage spectatoruL Brecht 
nu și-n duș personajul plnă 
la Înțelegerea sensului tn-

v

pară ‘ de flecare dotă ■ cu o ~ concizie, vivacitate. Ea 
nouă fătată. Intr-o txxiă face un serviciu mal puțin
Ipostază. :ln interpretarea !,bun atunci clnd se’ Inter- 
el — caro n-a păstrat din != t:xt_ rre-
falmosul „efect; dc dlstan- j sonaje sau scene, și rlsdnd 
tare", decit privirea. lucidă, Lsă modifice 
critică, asupra personalu
lui. fără a-i răpi umanita
tea șl căldura comunicării 
— Mutter Courage apare

vine In text. înlocuind per- i «uki»» A I A.'1 C A > • A IA A cuî »«=I svd n
isă ’(modifice tonalitatea 
majoră a piesei, printr-un 
piua de agrement

Urmlnd acestei versiuni 
scenice, spectacolul se des-

unor sensuri profunde. debordantă, amestec de Giurchescu dovedind do-
Ai’nă Fieriing reprezintă grosolănie șl lirism, de cl- plină capacitate de a miș-
conlradlcUa traglcfi a neln- nlsm șl naivitate, de igno- ca grupurile In trtrfeelă
telegarii raportului dintre rentă șl viclenie, un perso- ------ ■—— —
ceea ce constituie sursa el 
do trei si sursa tuturor ne
norocirilor ei — războiul : 
tragedia el se naște din

Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 TeieșcanlS 0 Fiziologia Inimii 
(Biologic, anul rn-llceu. Tele
viziune școlară Integrata). 
Prezintă prof. Metania Râdu- 
lcscu. Emisiune realizata tn 
cotahorare cu Institutul de 
științe pedagogice 0 Semen- 
te de teoria muIUmRor (IID 
Rolatli-funcdL Prezintă prof. 
Livl-j I’irș.an (Matematică, 
dau a VUl-a).

18,OS Cura de limba rusa. Lecția 
a 13-a.

19ja Căminul.
1 11,13 Film serial ....^___

șl un cline" (XII).
1SJB Telejurnal. ■ ” 1
10.33 — 17.03 Curs de limba fran-

1 ceză. Lecția a !3-a,
. 17,33 Deschiderea emisiunii de

după-amlaza. Cum vorbim.
. 17,39 Dialoguri Instrumentale: Mar

cel Dudală (acordeon) și Tont 
lordache (țambal).

1®,W Steaua po'ariL Cabinet de 
orientare școlară fi profesio
nală.

18,15 Universitatea TV.
1B,13 Publicitate.
194® 1031 dc aeri — Isprăvile Iul . 

Gn-Cln I
1943 Tei ej ornai.
33,18 „Țărani șl muncitori noi sin- 1 

I tem" (I). Film de montaj
realizat de Eugen Mândrie. | 

I 31,33 Ci niece șl dansuri populare.
3149 Prim-plan : Ionel Răducanu. ' 

Erou al Muncii Socialista, 1 
1 maistru la urtnele „Bectro- ' 
1 nlca". Emisiune de Manasa 1

Radnev.
M,M Telegtob : Tanzania. Reportaj

naj vibrant, de o mare for
ța de convingere. Esența 
tragică a personalului so 
dezvăluie treptat. In com-

____  -J perfectă 
sincronizare. cu muzica șl 
În concordanță cu Ideile pe 
care vrea să le comunice, 
găsind în genere un echi
libru intre Instructiv șl 
distractiv în favoarea 
atracțiozltăllL Dacă partea 
a doua a spectacolului 
parc cam lungă, aceasta 
sa ’ dnloreștc unor pauze 
insolite, care pe alocuri in
tre rup. In chip, nedorit ten- miiirtna'____ X ai i _1

„Patru tanchtțU , fliunea desfwi rării fapte- 
' lor. MUcarea scenică vie.de ansamblu a profesărilor de la a- 

eesle discipline. In sprijinul tor a fast 
organizat anul aceala tnvfițămlntul 
Ideologic In cadrul cabinetelor de 
partid : dezbaterile, conduse do cadra 
din cele mu! competente, slnt de un 
real folos. Totuși, acest Invățămlnt 
nu poate fl pe deplin eficient, dacă 
nu este permanent secondat de un 
temeinic și multilateral studiu poli
tie și metodic ol fiecărui cadru di
dactic în parte.

De un mal mare ajutor in desfă
șurarea predării științelor sociale tre
buie 6ă fie cabinetele dc științe so
ciale din școli ; ele au fost organizate 
aproape peste toi, dar in multe locuri. 
In toc să funcționeze, au devenit un 
fel de săli de muzeu în care se intră 
doar In zilele de sărbătoare ; e re
gretabil, fiindcă multe din ele elnt 
destul de bine înzestrate. Credem că 
sa impun măsuri de integrare efectivă 
a cabinetelor de științe sociale In via
ța școlii, de folosire a lor ca Instru
mente eficiente alo muncii cducaliv- 
propagandlsilce.

Da asemenea, credem că ®e Impune 
o mal Insistentă șl exigentă exerci
tare a dreptului do control al organi
zațiilor de partid din școli asupra 
predării științelor socialo. Preocupări 
susținute in acest sens am lnlilnlt In 
numeroase județe. Organizațiile de 
partid trebuie să facă! insă mol mult 
allt In stimularea cadrelor .didactico 
de a-șl perfecționa permanent pregă
tirea, cit și in analizarea conținutului 

'lecțiilor, organizarea IntoMlstențelor 
la orele de științe sociale etc.

în această perspectivă, considerăm 
că și Inspectoratele școlare județene 
trebuie ea-șl amplifice eforturile In 
direcția perfecționării activității de 
predare a științelor sociale In toate 
școlile, o atenție specială trebuind a- 
cordată disciplinelor de la clasele mal 
mici — educație cetățenească, cunoș
tințe social-politice — care nu trebuie 
socotite niște „cenușărese", față de 
economia politică sau alte discipline 
sociale de la clasele mal mari.

Firește că, oricit de bune ar fl mă
surile șl perfecționările adusa, esen
țial rămlne modul In care le Înțeleg 
și le aplică efectiv profesorii de știin
țe aociale. cărora le revine o Înaltă 
răspundere In educarea comunistă a 
elevilor.

i

i

............... . ................. J 

filmai de Hie Clureseu. TI- l 
beriu Tomcsnny șl Sergiu ’ 
Stejar.

31,M Vedete ale muzicii ușoare : 
Recital Dova.

5243 „M de ore".

PROGRAMUL H

apoi falmo- 
Ensembîe-,

de BERTOLT BRECHT

pe scena Teatrului de Comedie

cronica dramatică

alternanța și contranunc- 
tarea scenelor de grup cu 
ecenele individuale, parti
tura muzicală n lui Paul 
Urmuzescu bine timbrată 
— cu excepția unor into
nații romanțate, care dau 
o notă dulccag-sentlmen- 
tală unor momente drama
tice — scenografia simplă 
șl funcțională a Iul Ion 
Popescu-Udriste (gardurile 
de nulele 51 tocurile de 
lumini contribuie la crea
rea ambianței necesare) 
slnt calități evidente ale 
spectacolului. Po alocuri 
apar Insă unele accente 
stridente, de prisos, care, 
tinzi nd să sublinieze oro
rile războiului depășesc 
totuși măsura arttotlcă a 
ansamblului Contribuția 
actorilor la această reali
zare a Teatrului de Come
die este meritorie. Sanda 
Toma creează o Kaltrin 
emoționantă prin puritate 
frustrată și generoasă dă
ruire de sine, cu mijloace 
de matură dozare artistică.,

Hmplflrflor.' Nu asistăm 
un, proces • de'" trans formalei ’ * 
de clarificare a personaju - ■

eso-
îff-a ’ a u-

MARIA

tea t re

Tezaurul A EH Dorado

UNHIEA - 
— 15,33 
1541; II

Pe ecranele cinema
tografelor

persona- directorului de scenă, cali-

W|
lor șl «rasurilor claritate. Margareta BARBUTA

........... .............. 1

reușit nu numai cĂ traresmitfi elevilor 
ințele®ui unor noțiuni politice, eco
nomice. dar sl «să le formeze o Ima
gine clară asupra unor probleme Im
portante alo vieții economice sl so- 
ctal-polltice. Situarea In centrul 
predării a problemelor prinrfpale alo 
politicii partidului șl In mod deose
bit a problemelor făuririi societălll 
socialiste multilateral dezvoltate a 
Îmbogățit considerabil conținutul 
predării, a sporit 'contribuția acestor 
discipline la formarea gindlrll politi
ce a elevilor. Un element care spo
rește puterea do convingere sl ntrac- 
tivltatea lecțiilor este folosirea mai 
frecventă a materialului Ilustrativ, 
înfățlșlnd atlt marile reallzfiri pe 
plan național, dt sl înfăptuirile pe 
plan loca] In dezvo! tarea economică, 
flodală. culturală.

Nu ®e poate spune însă că la toate 
școlile șl in predarea tuturor dlsd- 
pllnetor sociale au fost pe deplin În
țelese Înaltele exigențe politice pe 
care partidul nostru le-a stabilit in 
acest fions.

Este știut că realizarea Importantu
lui roJ educativ al predării științelor 
sociale este condiționată lnlr-o foar
te mare măsură de modul In care a- 
ccstca ii ajută pe elevi să analizeze 
și să interpreteze realliățlle polîHeo- 
sociale, să înțeleagă transformările 
pe rare politica partidului Ie-» de
terminat șl le determină tn viața-țării. 
Or, in unele lecții, -'anuliza-pollUcă 
este substituită printr-un- exces do 
factoîogle, de cifre șl dote statistice. 
Do pildă, o lecție despre dreptul ia 
învățătură în Republica Socialistă 
Romania, predată la cursul de educa
ție cetățenească, la o clasă a VII-u a 
Scolii generale nr. S din Turnu Se
verin. s-a rezumat In o Înșiruire seacă 
de cifre referitoare la situația în- 
vățămlnltilul în trecut șl astăzi. De
parte de noi Intenția de a minimaliza 
utilitatea, în predarea lecțiilor, a ci
frelor și graficelor. Dar. pentru a fi 
pe deplin valorificate ca instrumente 
convingătoare ale Icețlcl, aceste sta
tistici trebuie să fie pe larg interpre
tate șl comentate. Cum in cazul de 
față un asemenea comentariu politic 
a lipsit, lecția a rămas searbădă, să
racă In Idei, cifrele apărind ca un 
balast pentru memoria copiilor. De 
altfeL asemenea tendințe in predare 
am lnlilnlt ți In alte școli din Jude
țele Mehedinți Botoșani. Vllcea.

în predarea științelor «octale apar 
șl un alt fel de deficiențe, bunăoară 
cantonarea unor lecții în teze, apre
cieri generale, lgnorindu-se proble
matica nouă, documentele mai recen
te șl. In general, materialul biblio
grafie actual destul de bogat care 
există pentru fiecare temă, consulta
țiile care apar in presă șl In publi
cațiile de specialitate. Intre lecțiile 
care ne-au prilejuit această constatare 
este cea despre „Producția de măr
furi, legea valorii șl banii in eocla- 
llsm“ predată la Liceul nr. - 3 din 
Tumu Severin. Profesoara a făcut 
apoi la tezele economice de iMtzfi nie 
mnrxlsm-leninimiuluî, loja expus pe 
larg, ceea ce a fost, desigur, bine, dar 
nu suficient; pentru ca elevii să pă
trundă înțelesul-color auzite ar Ci, tre
buit ca în lecție să se facă legătura 
intre teorie șl practică, să se arate 
cum acționează legea valorii In condi
țiile economici socialiste romăneșU, 
cum răspunde politicii economică a 
partidului cerințelor acestei legi. Legi
le economice slnt abstractizări, ca să le 
Înțelegem just trebuie să vedem cum 
se manifestă ele In realitatea econo
mică In caro trăim I

Este bine știut că eficiența educa
tivă a lecțiilor de dhclpllno sociale 
depinde, in mare măsură, de adapta
rea lor la specificul școlii. Aceeași 
temă, oricare or fi ea. trebuie Intr-un 
fel expusă la un liceu de culturii ge
nerală șl altfel, să zicem, la un liceu 
economic: desigur- Ideile esențiale 
sint aceleași, ceea ce. trebuie să difere 
e-ste modul de exemplificare, eorela-: 
rea cu activitatea prezentă șl viitoare 
a elevilor. Am urmărit, de pLldă. o 
expunere a temei „Națiunea so-

1 I 11 Et ; - 1■
parte : In o lecție de cunoștințe 
clal-polltlce, în clasa a 111-a a 
hei școli profesionale.

Să fim bine înțeleși : nu pledăm 
pentru predarea. In școîile profesio
nale, a temelor sodal-polltice Intr-un 
mod simplist, nenunnțat; dimpotrivă, 
In aceste școli, din care ies viitori 
muncitori calificați,‘ disciplinele «so
ciale trebuie să răspundă unor Inallc 
exigențe educative. Dar, tocmai de 
aceea, credem că expunerile teoretice 
trebuie îmbinate aci cu referiri la 
fapte de viață, pline de scmnifleațle. 
In cazul de față, de pildă, la Îndato
ririle ce revin tinerel generații față 
de propria națiune, la modalitățile 
prin care pot contribui la dezvol
tarea ei materială șl spirituală etc.

Cele de mal sus arată că In preda
rea științelor sociale se pierde Încă 
dc multe ori din vedere un fapt esen
țial, șl anume, că aceste discipline 
nu trebuie doar să Informeze, să spo
rească volumul de cunoștințe al ele
vilor, ci șl să le formeze gtndlrea po
litici, să le sădească convingeri,

Cum ar putea fi depășite carențele 
care maJ pcrsta’.ă ? Din discuțiile 
purtate cu mai multe cadre didactice 
rezultă că se impune mal multă grijă 
pentru pregătirea polltlco-ideologlră

Prof. Ioana COSMA 
director general-adjunct 
In Ministerul Educafiei 
și Invâjâmîntuluî
Mihail PIRLOG

A APARUTi

.Revista de filozofie
nr. 3/1972

Numărul 3/1972 al .. Revis
tei de filozofie" cuprinde
următoarele artleole : „Perfec
ționarea democrației coopera
tiste- de DUMITRU I. MAZ1-
LU ; „însemnătatea cooperati
vizării agriculturii pentru fău
rirea unității socialiste a po
porului romăn. Realizări si 
pcrsp’eeiJve" de SIMION PUNI: 

cooperatistă- de 
___________ „Con- 
asupra demografie) 

Romănlei" de EMIL 
:,Note privind

5?3,®P Telednematecn pentru copil 1 
ți tineret. „Istoria unei capo- ’ 
d opere'* (III) : „Semnul iui l 
Zorro" — Him de montaj 
despre western-ul lui Fred 1 
Nlbio, cu Douglas FalrbanJa 
In rolul prlndpaL ț

31,33 Agenda» l
li,45 Luminile rampei. Tineri In- / 

terpretL Violoncelistul Dorel ț 
Fodoreanu.

33,18 Telex tehnico-șHlnțlSc.
32,S3 Dicționar mutical-dlstracHv.

contradicția dintre ceea ce 
crede că știe și ceea ce 
este în realitate. .„Știe 
mama" este un leit-motiv 
al personajului care subli
niază tocmai totala ruptură 
intre Iluzia In care acesta 
trăiește st realitatea crudă __ __
care-1 contrazice la fiecare prindi
păs." în jurul Annei Fler- Însăși
ling'războiul îșl desfășoară 
ravagiile. răpladu-i rlnd 
pe rlnd ooplU. adică ceea 
ce iubește mal mult și to
tuși. In final, secătuită de 
vlagă, singură, înhămată 
la căruța hodorogită, Mut
ter ■ Courage. rovitalizată

„POLONEZA
DE OGLUNSKT4

Prodacfle a studiourilor T 
sovietice. Regia : Lev Go- *

.1 .........- ■ . ASL L L&L
Jab. Cu i lila Țukker, G. 
Garbuk, P. Kormanln, G.

Iahtin, P. Pavlovsk!

ter • Courage. 
de sunetul goarnelor șl to
belor. pornește mal depar
te pe drumul războiului, in 
urma trupelor, nutrind a- 
cecașl speranță absurdă 
într-o minune care nu mal 
vine.

Imaginea aceasta ’ Anală, 
a unei femei cu chipul 
cenușiu, eu ochi fără ex
presie, cu glasul dogit cu 
trupul împuținat și hainele 
zdrențuite. trfiglnd dLn 
greii.' cu oplntelL o cărujă 
hlrbutta. rămtne , întipărită 
in mintea spectatorului ca 
o concluzie elocventă, dună 
EÂpectacdlul Teatrului de 
Comedie, pus In scenă dc 
Lucian Giurchescu.

Excelenta actriță; Mar
celă Rusu a compus rolul 
cu temperament și lucidi
tate, demonstrind o maro

pozlțla actriței Lntrlnd deo
potrivă umorul șl sensibi
litatea. momentele do mare 
tensiune lăuntrică fiind 
create prin mtailca eloc
ventă, prin gesturi abrupte. — --------- -----------------—.

Construindu-șl spectaoo- o mimică expresivă șl »u- 
'--* •- « * - • ■ ■ ■ nete guturale Impresionan

te ; Cornel Vulpe, un Pre
dicator privit cu Ironie, 
în caro ®o condamnă lași
tatea șl demagogia cu 
mijloace sobre șl o mă
sură artbstlcă favorabilă 
autenticității ; Stela Po
pescu, o Ivette plină de 
pitoresc, cu o dramă care 
nr fl meritat poate o va
lorificare mal adlncă. eli
berată de unele influente 
revuistice : Dumitru Rucă- 
reanu, un Eillff dramatic, 
ioc al Istorie! oarbe, inter
pretat convingător, reținut, 
concis : Mircea Albulescu, 
un Bucătar prlnț-oboslt, 
hărțuit șl vlăguit de cam
paniile neîntrerupte, ajuns 
la totala desensibilizare, 
jucat cu discreție șl tact 
$1 alți Interpret!, desigur, 
printre care Cort el Con- 
atantlnescu. Dumitru Che
ss, Candid Stoica, Liliana 
Țicfiu. C. Băltărețu. Vladi
mir Găitan. Ișl foc remar
cată prezența in acest 
spectacol reușit al Teatru
lui de Comedie, spectacol 
care confirmă încă o dală 
profcstonallintea. talentul 

rs-ta'isj

Iul în Jurul personalului 
irlndpal; așa cum piesa

1.1 o cere, Lucian Giur
chescu a avut în vedere, 
totodată, necesitatea de a 
pune In valoare întreaga 
încărcătură de Idei a ope
rei, croind un spectacol de 
largă accesibilitate si do 
percutantă forță ideatică. 
Spectacolul nu poate fi 
discutat, desigur, decit in 
raport direct cu versiu
nea scenică a textului, 
realizată de Mircea Septl- 
11 el și Lucian Giurchescu 
și care ar merita o ana
liză mal detaliată In ca
drul unei discuții de prin
cipiu cu privire la poziția 
regizorului fată de opera 
dramatică. Pe scurt, cre
dem că această versi
une face un bun serviri u 
atunci ctad Înlesnește a- 
proplerea publicului nostru 
de azi de opera lui Brecht, 
crelnd un prolog în care 
spectatorul cete Introdus 
în atmosfera el datele Isto
rice ale piesei. înlocuind 
placnrdele enunțătoare din
tre tablouri cu comentarii 
făcute chiar de 
Jele p5e.sei .conc

„Țărănimea eooperallsl 
MARIA STANESCU': 
siderali!
rurale a
MESAROS și ___ __
dinamica unor relații In 
cooperați vizării' eamnat

GR. VALCEANU
BUCUR

La rubrica „însemnări 
zoflce", revista publică : 
tură șl umanism (VIII) ; Civi
lizația sătească", studiu sem
nat de AL. TĂNASE. precum 
șl articolul „Eminescu șl pro
blema țărănească- de M. CIUIl- 
DARIU.

în cadrul rubricii „Consul
tații-, ION TUDOSESCU sem
nează studiul „Structură șl sis
tem* CD-

Sumarul se încheie cu rubri
cile „Critică și bibliografie 
Note.

© carnet « plaștic 4® carnet plastic «carnet plastic « carnet plastic .•

Expoziția de grup 
a artiștilor

din R. S. F. S. R.

34

O lunâ a cărții 
în județul 
Dîmbovița

în întreprinderi *1 Instituții au 
Ioc prezentări de cărți eoclnl- 
polltlce. tehnlco-ș’Jlnțlfice șl 
beletristice, recenzii, vitrine cu 
noutăți literare, ștanduri șl ex
poziții cu vlnzare. Intilnfrl nie 
cititorilor cu scriitori, redactori, 
editori. Toate aceste manifestări 
'ți propun să contribuie .La ri
dicarea nivelului politico-ideo
logic. tehnico-profesional șî de 
culturii generalii al oamenilor 
muncii, in numeroase unități e- 
conomlce circulă fol volante șl 
mape cu materialo documenta
re ,țl de Informare poliLică. ac
țiuni care se înscriu, de ase
menea.'In cadrul aceluiași pro
gram al „lunii cărții".

Semnificativ intitulată 
Omul șl patria sa", expo

ziția de grup a artiștilor 
plastici din R-S.F.S.R. pe 
cart o reunesc Galeriile oe 
artă ..Orizont" fbd. Nlcolae 
Bălcescu nr. 20) Isl propu
ne să evidențieze preocupa
rea constantă a plaștlcienl- 
lor sovleUd de a relevă fi
lamente reprezentative ale 
realităților specifice. Uniu
nii Sovietice și oamenilor el.

Reslrinsă numeric (cu
prinde doar cinci expozanți) 
această manifestare artis
tică relevă — prin Interme
diul lucrărilor unor pictori 
șl sculptori din Moscova. 
Republica Autonomă Kare
lia sl Koml din Federația 
Rusă — pasiunea ntastlele- 
nllor pentru pateaiul nor
dic.

Reflectînd tendințe ale 
artei realismului socialist 

- specific creației sovietice 
din perioada anilor ISS3— 
1970. aceste lucrări mani
festă o înțelegere deplină a 
finalității sl funcției lor so
ciale. Contactul permanent 
cu realitatea cotidiană a o- 
raselor sl satelor din nord 
a contribuit la selecționa
rea unor asnecle elocvente 
de muncă asiduă, susținută, 
ca sl a unor momente de 
detentă In mijlocul naturii. 
Puternicul filon narativ de 
care este animală Pletora, 
continuatoare a celor mal 
bune tradiîll nie realismului 
rus. reunește în cadrul său 
eiteva profiluri ” " 
care se manifestă

artistice 
viguros.

Pot fl. desigur, descifrate, 
printre lucrările prezentate 
acum, o mare varietate a 
stilurilor’ Individuale, de la 
maniera densă, concentra
tă, a maestrului emerit al 
artel Vladimir Stojnrov 
plnă 1a delicatele armonii 
cromatice pe care le reali
zează Valentin Sidorov,

Dincolo de 'aceste ’ dife
rențe Individuale, sub o- 
chll privitorului se formea
ză însă, treptat, Imaginea to
nei arte dominate de o pro
blematică foarte actuală, cu 
trăiături distinct dinamice. 
Este o imagine rezultată din 
erija pentru abordarea unor 
teme dc Interes omenesc 
mal larg, pentru lucrul fă
cut cu alnceritate al serio
zitate. Subiectul fiecărei lu
crări este adecvat, rhodulat 
mereu. In funcție de conți
nutul afectiv pe care tinde 
6fi-l transmită. O vibrație ti
monă profundă ștriibate 
lucrările acestei ' expoziții, 
lor figura omului — mal 
puțin prezentă — nu face 
decit ®ă o accentueze. Pic
torii s-au îndreptat, mal a- 
les, spre reliefarea trăsătu
rilor celor mal caracteristi
ce ale nelsalului ruși KDre 
acele trăsături menite fiă 
explice rădăcinile unei în
treg! spiritualități, eă le 
facă anronlata. El au con
ferit boaate sugestii poeti
ce unor imagini binecunos
cute artiștilor, unor Imagini 
In care s-nu cheltuit miga
lă. așteptare sl talent As
pecte agreate ale salului rus

Pomortcv („La Prtonej*, 
„Vara") după cum o lucra
re ca „Vintul drumurilor 
depărtate" de Stanislav Tor- 
lopov devine un adevărat 
oîmboJ al luptei lmootriva 
unei naturi îndărătnice.

Sculptura este reprezen
tată prin îucrfirlle maestru
lui emerit al artel Leo Lan- 
Mnen. Remarcabil Drin ex
presivitatea șl structura 
Elntellcă a construcției ■— 
bustul din granit, care con
turează cu măiestrie figura 
marelui Lenin — se alătură 
armontoa celorlalte lucrări 

_ _ _ RÎe sculptorului care-șl pro- 
nordlc."'fn.irp’rii:ise“fn diferi- p'J.n.sfl F,onl,wn17
te momente ale zilei. („Sa
tul Bolșain Plssa — mie
zul nopții". ...Satul Bolsata 
Plssa — primăvara". „Mur- 
tluga — noapte albă" etc.).

Reuniți In jurul aceleiași 
preocupări — ucisa Iu! — 
pictorii din Karelia (Boris 
Pomortev) ți Komi (Stanis
lav Tortopov) au lnvestlaat. 
analizat’, transpus In pictu
ra tor to- ceea ce In contact 
cu realitatea 11 B-a relevat 
ca adevăr uman. O alnio- 
fitcră de vechi legende ee 
degajă din frumusețea as
pră a peisajelor lui Borts

nau fascinante întinderi 
albe, do zăpadă. conferă 
lucrărilor pictorului mos
covit Valentin Sidorov o 
aură de puritate pe care 
numai oșa-numila ..pictură 
naivă" a știut să o atingă. 
Lucrări ca „Alba nea" sau 
„A venit iama" Bin*, eloc
vente In acest Sens.

Contrasilnd parcă eu a- 
costea. lucrările Iul Vladi
mir Stolarov — cel de-al 
doilea reprezentant al pic
turii moscovite — slnt de o 
masivă austeritate In încer
carea de n contura prive
liști caracteristice salului

porane artistului, tipologii 
caracteristice regiunilor nor
dice (..Portretul brigadie
rului TOlllncn". „Portre
tul unul muncitor finlan
dez". ..Turnător" etc.).

în ansamblul ofiu. expozi
ția artiștilor plastici din 
R.S.F.S.IL oferă prilejul cu
noașterii uneia dintre ten
dințele multiple de. orienta
re ale artei sovietice, aduce 
exemplul perspectivelor ge
neroase ce ge deschid In 
fața artei ce-șl propune 
oă continue o prestigioasa 
tradiție realteU.

tfi acum, o deschidere mi
raculoasă spre creațiile spi
rituale ale unei lumi a că
rei dezvoltare începe in Ju
rul anilor Mfl—MO |.e.n. 

___ _____ ______ ________ pentru o se sflrjl In momen- 
ordln estetic asupra valorii tul cuceririi spaniole, 
artistice a obiectelor de aur 
pe care le prezintă, d. In 
primul rlnd, rotrasează în 
datele el fundamentale .ele
mentele unei întregi civili
zații, ale unei culturi în 
hună parte distruse aatfizl. 
Muzeul din Bogota a fa
vorizat. prin intermediul 
lucrărilor pe care le prezln-

Expoziția de artă pre Co
lumbians deschisă zilele a- 
coatea tn «ăllie Ateneului 
Romăn (strada Franklin 
nr. 2) oferă nu numai pri
lejul unor considerații de

Ecourile despre valoarea 
în aur a obiectelor colum
biene au acoperit întreg se
colul XVI. Șl, nu ar fl de
ci*. să amintim uimirea ma
relui Albrecht DOrer In 
fața tezaurului iul Monte
zuma. trimis in chip de 
tribul lui Carol Quintal. O- 
blccte de uz curent pentru

eternacreatorii lor, folosite 
munca zilnică eau ca arme 
și mijloace de apărare, ca 
bijuterii sau măști funerar 
re, cea mal maro parte a 

. lor a fost transformată de-a 
lungul eecolelor In bare sl 
lingouri, fără n 11 se recu
noaște valoarea- artistică. 
Incepind de nbla. din 1933 
rezultatele cercetărilor ar
heologice au început Bă 
formeze fondul de bază hi 
muzeului din Bogota. Se 
impune, astfel, de la sine 
ideea aingulnritAtll. a Ine
ditului pe care o aduce ex
poziția de fată, prima da 
acest fel din Romfinla. ”, f .

Măști funerare șl oblec-5 
te do podoabă, figuri antro
pomorfe sau stilizări zoo- 
morfe corespunzătoare celor 
șase stiluri ale -orfevrăriei 
columbiene contribuie la ; 0'Prerii festival-—'9; xi.iS;
recompunerea unul orizont ) 13,33; w; 334.3; 33,43, favorit —
spiritual specific, aflat la i e,i5: uj3: 13,45; 19; ss,w,
confluența unor îndelungi > feroviar — s; u,is;. 13,30; 16;
șl bogate tradiții artlsilca. 
Considerata printre cele 
mal vechi, atllui Callma -- 
cu măști șl podoabe masive 
alcătuite din lame do aur 
ciocănite, ca șl stilul Toll- 
mn — cu ornamente antro
pomorfe terminate In par
tea Inferioară in formă de 
ancoră, se asociază slflu- 
rllor Qulmbaya, Mulsca.
Sini) șl Talrorua.

Nu putem încheia aces
te succinte rinduri fără a 
menționa, ca pe o prețioasă 
realizare. Întreg cadrul eX- 
pozlțlonal creat in vederea 
unei' receptări active, pri
ceperea șl gustul cu care 
obiectele acestea, uneori 
do foarte miel dimensiuni, 
au fost puse In evidență» 

Fireasca circulație a va
lorilor pe care o înlesnește 
această confruntare cu pu
blicul românesc se va in
stitui nu ne îndoim, in con
știința amatorilor de artă 
cu pregnanta unul adevărat 
eveniment nrilallc.

4 0 AsUt-seară dansăm In familie s
t PATRIA — 10; 1243; 13; 13.45;
! 33,30, CAPITOL - ■; 11.30; 13,45;
l M; 18,39; 31. AURORA — 0; 1115; 
/ 1340; 13,45; 18; 38,15.
ț ■ 0 Poloneza de Oghlnskl t VICTO- 
1 ItlA,— 9,3fl; 11,SI; 13.33; 1S; 18,33; 
\ 53.43.
1 o Cercurile dragostei ; LUMINA 
) - s; 11; 13,15; 13,43: 18; 53,39.
; 0 Felix șl OtlLla ESCALA — 0,39;
1 13; 1849; S>. GRIV1TA — 8; 13,33;
i 16; 19.39, MIORIȚA - 9; 1340; 18;J 1941. ’
.’ 0 Ultimul dt -----
t LUCEAFAJIUL - 8,53; 11
iia; 18,33; îl, BUCUREȘTI 

11; 1349; 1S; 18,39; n.

0 Program de desene anim»;» 
pentru copil 1 DOINA — 19.
0 Floarea Soarelui : DOfNA — 
11,391 13,43; ÎS; 48,13; 13.M.

domiciliu cunoscut a 
13,33;

FEROVIAR -
18,23: SJ.45.
s Lampa Iul AIad in — 9—18,30 în 
continuare i Program de filme do- 
cumeniaro — 53,13 ; TIMPURI
NOI.
o Marea dragoste : CENTRAL — 
0.13; 1143; Î3.43; 16: 18,15; sa,30, 
EXCELSIOR — 9.13; 1143; 13,43;
IS! 13,13; 5343, MODERN - 9; 11,13; 
1343; 19; 18,13; SOJS.

Adevărul : FEREN- 
: 19. POPULAR —

rmdmuțe- 
.15; 1)$;

4 o Puterea șl
TARI - 1343:

ț 13. W: 19.
i o Evadare din Planeta malmuțe- 
ț for s MELODIA — 8: 11,13; 13,33;
l ia; IB43: 33.43, GLORIA - 9: 11,13; 
) iJJil: 1C: 18.13: raja.
1 a Tinerețea Iul Malakovakl — 10. 
) Mlchcy, Pluto, Donald — 1S; 14, 
( Frații Marș Ia circ — 19: IS. Marta 
) Stuart - 33.3.3 : CINF.MATECA 
< (sala Union).
1 o Pentru câ s® Iubesc : GIULEȘTI 
l — 13.«; u; S3.1S. ARTA ~ 1340;
> 18; 33.37.
1 o Incidentul : BU2LEȘTI — 13,30;
’ lS; Î3.3».
I a PAdurea pierdută ; PACEA —
’ 15.43: 18: sa,13. munca - IS: ia: «.
ț o Steaua Sudului s DACIA — 9; 

11,15: 13,33; 18: 13.115: nsja. URA
l — 1343: 18: 30.13. FLOREASCA - i 13.33: 13: 39.30

0 Sacco șl VanzeiU ; DRUMUL 
3ARTI - 1340: U: 33.33.

Marina PRJEUTU

& Alunei t-am condamnat pe toți
moarto t CRINGAȘI — 1543; 18;*« 

S3,15.
0 Fericit cel care, ca Ullse_ 3 
BUCEGI — 15145; 18: ,30.15.
o l'lrosmani 3 COSMOS — 19;
0 ' Micul' sdUflMtor «
13.33; 18; S3,13. VJTAN
17,43; «, RAHOVA - 
33.13. |
0 Jungta Xanoo s LAROMET — 
103: ■ 10,30
o Mary Poppins : TOttiS — 0; 
13.33; 10; 19.33. FLAMURA 9; 
13,3®: ÎS; 19.33.
b B. D. la munte șl la mare 3 
PROGRESUL — 15,33: 18; S3,15.
0 Adio, domnule Chips s VOLGA 
— 0.13; 13; 18: 19.30.
0 Love Story t VIITORUL 
13,45: IS; S3.13.
0 Tata de duminică t FLACARA 
— u: 19: sa.
0 Locotenentul UulIlU : MOȘILOR

17,43; S3.

■ Conservatorul <Se muzică 
prlan Porumbcacu* (sala G. Enes- 
cu) : Concert altnronlc. Dirijor i 
Emanuel Eleneicu — 33.
a Opera română : Cneazul IgOT
— 19,33.
a Teatrul do operetă : My fair 
blly - 10.KL
c Teatrul Național „1. L. Carn- 
glale- (sala Comedia): Regele Lear
— 33; (tain Studio) : Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 33.
o Teatrul Mic : Balul absolvenți
lor - îBja.
o Teatrul „A. Davllă- din Pitești 
(in sala Teatrului de Comedie) ; 
Vi foi sil — je.
a Teatrul „C. L Noltara- (sala 
Studio) : Schimbul — 3S.
o Teatrul Ciulești : Freddy — 
1940..
m Teatrul „Ion Creangă- : Matelaș 
Glsearut — 9.M.

S Teatrul evreiesc de stat : Un 
rag de perle — i».38.

■ Teatrul dc revista șl comedie 
„Ion yasllescu- : Fetele Dlillnel — 
19.30.
« Teatrul sat'ric-muzJcal „C. Ți
nuse- (sala din Calea Victoriei nr.

roana — 10.33.

R.S.F.S.IL
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a delegației U.C.I.,

tor.

REVOLUȚIONARE POPULARE COREENE8

i

Cu prilejul aniversării a 11 ani de la victoria poporului

cu pierderea grea suferi tă prin în
cetarea din viață a tatălui său, 
Andruța Ceaușescu.

Prezidiului U.C.L, membru al Pre- ____ ______ ___ ....
ședințlel R.S.F.I., a avut, luni Ia a- „Ștefan Gheorghiu".

al C.C.
-al revistei

al Republicii Socialiste România, lui. Republici! Populare Congo, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, a pri- Jean Baptiste Lounda, în legătură 
mit telegrame de condoleanțe din 
partea ambasadorului Republicii 
Venezuela ’la București, Valentin

fon Volcu, membru
, P.C.R., • redactor-șef . „ ___ _

„Lupta do clasă", Ștefan Mocuța,
prim-locțlltor al rectorului Academiei

Foarte întristat la aflarea știrii cu privire la decesul tatălui dv., mă 
grăbesc să prezint Excelențe! Voastre expresia ' sincerelor mele con
doleanțe.

cubanez la Playa Giron

A 40-A ANIVERSARE A ARMATEI

încheierea vizitei in țara noastră

Tn Încheierea vizitei in țara noas
tră, delegația U.C.L, condusă, de to
varășul Mltta Rlblclcl, membru al

mlază, o convorbire cu tovarășii Paul La intllnlre, care B-a desfășurat 
NIculescu-MIzll. membru al Comite- Intr-o atmosferă caldă, tovărășească,

a participat ambasadorul R.S.F., lugo-' 
slavin' la București, Iso Njcgoran.1

*în dună-amlaza aceleiași zile, de
legația U.C.L a părăsit Capitalii, in- 
dreptlndu-se spre patrie. La plecare, 
membrii delegației nu fost salutați de 
tovărășii Paul Nleulcscu-MIzil, Cor
nel Burthta, Teodor Marinescu, Ștefan 
Volcu, Ștefan Mocuța-

A fost prezent ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Iso Njego- 
van. <■

tulul Executiv, a! Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Cornel Burtica; membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
aî P.C.R., Ștefan'Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mlron Constantinescu, ■ 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutîv al C.C. al P.C.R., președintele 
Academiei de științe sociale șl po
litice, Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., șeful secției reta- 
țUlor externe-a C.C. al P.C.R., Ște-

Conferință de presă 
la Ambasada U.R.S.S

Cu prilejul sărbătoririi, ln 1072. a Dexpre însemnătatea acestui evn- 
50 de ani de la constituirea Uniunii nlment și dospi- ___2. .
Republicilor Sovietice SoriaLtota, luni, poporului sovic" 
ia Ambasada U.R.S.S.. a avut loc o 
conferință de presă.-' a

Au participat reprezentanți ’ al pre
sei centrale, Iladtoteltwlzlunli șl al 
unor publicații periodice, funcționari.
superiori din. M.A.E., precum și co
respondenți al presei. străine șl ata-; 
șațl de presă acreditați la București.

I,---------------- t----------—
"■ p/R, wMFX'j -V -Am - ■

pre marile realizări ale 
poporului sovietic, obținute sub con
ducerea P.C.U.S., pe plan economic, 
social șl pol 1 tic, In cal cincizeci de 
ani, de existență ai Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, a vorbit 
ambasadorul V., I. Drozdenko. După 
conferința de presă a urmat un

; ''iw-'

Adunarea festivă
din Capitală

Cronica zilei
. î

Ministrul forțelor armate- ale Re
publicii Socialiste România, generalul 
do armată Ion lonlță, a adresat o te
legramă do felicitare generalului de 
armata Toi Hlnn, ministrul apărării 
naționale a R. P. D. Coreene, cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
creării Armatei Resmluțlonard Popu
lare Coreene.

*
Ministrul sănătății publice șl Igie

nei mediului din Olanda, dr. Ludvik 
Stuyt/caro se află ln țara noastră la 
invitația Ministerului Sânfttațll, a vi
zitat, luni. Institutul ds igienă și să
nătate publică, Instliulul de endocri
nologie, Institutul „Prof. dr. L Canta- 
cuzlno", policlinica „Vitan" din 
Capitală- Oaspetele a făcut, de ase
menea, o vizită la Consiliul național 
ol apeli

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Prcfedintelc Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

* !
Președintele Consiliului de Stat Hemnndez-Acosta, șl nmbasndoru- 

al Republicii Socialiste România, Iul. Republici! Populare Congo,

Luni dimineața a sosit in Capitală mlntatrațla Locală, unde a avut o 
întrevedere cu președintele Petre Bla- 
jovlci șl alțl membri al conducerii 
comitetului.

în timpul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de opinii asupra unor pro
bleme de Interes reciproc In dome
niile economiei șl administrației da 
stat, al realizărilor pe plan edlUtar- 
gospodăresc șl urbanistic alo localită- 
țitor. ,!■

Iu continuare, oaspetele a vizitat 
cartiere <do locuințe din Capitală

Scara, președintele Comitetului de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală a oferit un dineu In onoa
rea oaspetelui vest-german șl a per
soanelor oficiala care 11 Însoțesc.

(Agerpres)

o delegație condusă de Franz Josef 
RMer, prlm-mlnlslru al Landului 
Saar, din R. F. a Germaniei," care,, 
împreună cu soția, va face o vizita 
în țara noastră, la Invitația Cornite- 
filiul do Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fast salutată de Petre Bla- 
jovld, președintele comitetului, de 
alțl membri ai conducerii Q&KA.L. 
A tart de fală E-v.-ln Wickert, amba
sadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești. ■

★
In ■ după-amlaza aceleiași zile, pri

mul ministru al Landului Soar, Franz 
Josef Rfîder, a făcut o vizită la Comi
tetul de Stai pentru Economia șl Ad-

a Medjilisului din Turcia a sosit in Capitală
La Invitația Comisiei pentru poli

tică externa a Marii Adunări Națio
nale, luni seara a sosit in Capitală 
o delegațle a Comisiei de afaceri ex- 
terno a Medjilisului din Turcia. De
legația este alcătuită din Slnasi 
Osmn. deputat de Izmir al Partidului 
Justiției, iln.zîm Dagle. deputat de 
Canklrl al Partidului Justiției, Fevii 
Firat, deputat de Zonguldak al Par
tidului Justiției, Ilharnl Snncar, de
putat do Istanbul al Partidului Re
publican Popular, M. Nejat Cuhadar, 
deputat de Maraș al Partidului Ro-

publicau Popular, Ozcr Olomen, de
putat de Konya al Partidului Demo
craților.

Pe aeroportul Otopenl, delegația a 
fost. întlmplnata de Iile Rădulescu, 
vicepreședinte al Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N., Alexandru 
lonescu, secretar al comisiei, profe
sorii universitari Tudor lonescu șl 
Stanclu Stotan, membri al comisiei.

Erau prezențl Nazlf Cuhrulr, amba
sadorul Turciei ta București, șl mem
bri al ambasadei

(Agerpres)

Crearea unor comisii in vederea pregătirii 
inaugurării Sistemului hidroenergetic si de - navinatie 

de la Porțile de Fier
Tn vederea, pregătirii Inaugurării Membrii comisiilor au avut două 

oficiale a Sistemului hidroenergetic 
șl do navigație de la PoHlle de Elor, 
in Republica Socialistă România . și 
R.S.F. lugoidavia aw fost create 
comisii do organizare conduse do 
ing. Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice; și; respectiv, ing. Dra- 
gomlr MLioevlcl. membru al Consi
liului Executiv Fedora.1,

V

lor, 
î si

întrevederi,' 'la Turnu Severin sl 
Ktadovo, In timpul cărora au foat 
analizate-măsurile luate pentru des
fășurarea importantelor manifestări 
prevăzute să albă toc In cea de-a 
două dovadă a lunii mal.

Cu prilejul aniversării a 11 ani de 
la victoria poporului cubanez, din a- 
prillo lCfll, de la l’taya Glron împo
triva intervenției militare a merce
narilor, luni seara a avut loc In Ca
pitală, sub egida Asociației studenți
lor cubanezi din România, o adunare 
festivă ■

Au participat studențl cubanezi, 
români șl al altor țări; care studiază

festiva.

români șl 
la noi.,

Au fost prezențl NlcoJaa Rodriguei 
Asilazaraln, ambasadorul Republicii 
Cuba la București; șl membri al am
basadei.

în numele tineretului șl studenților 
români, al U.T.C. și U.AS.R., Sorin 
lonescu, secretar al Consiliului 
U.A.S.H., a adresat un călduros salut 
prietenesc, de solidaritate Internațio
nală colegilor cubanezi, poporului șl 
tineretului Republicii Cuba, prima 
țară socialistă de pe continentul a- 
mericun, cu prilejul celei de-a U-a 
aniversări a victoriei de la. Playa Gl
ron, victoria tare a demonstrai voința 
și capacitatea poporului cubanez de 
a-șl apăra viața sa nouă, liberă șl in
dependentă. Victoria poporului cuba
nez, a spus vorbitorul, a dat o lovi
turii zdrobitoare planurilor forțelor 
reacționare de a reins Iau ra ln Cuba 
vechile rindulcll, de a-și redoblndl 
privilegiile pierdute. Totodată, ea a 
demonstrat tn mod concludent că nu

poate fi ln'rint un popor hoiărit sfl-șl 
apere cu orice preț cuceririle sale re
voluționare, libertatea, Independența, 
demnitatea sa națională.

în cuvlntul său, ambasadorul Re
publicii Cuba la București a evocat 
importanța aniversării victoriei obți
nute de poporul, armata, partidul șl 
guvernul cubanez In luptele de la 
Playa Giron. Faptele petrecute in a- 
cele zile — a spus ambasadorul—re
prezintă pagini istorico care, datorită 
măreției șl strălucirii tor. vor fl veș
nic vii. Sint pagini de neuitat ale re
voluției noastre, caro au trecut din
colo de granițe, pentru a se Integra 
istoriei popoareior din America Lati
nă. Poporul nostru — a spus ln în
cheiere vorbitorul — cunoaște foarte 
bine aceste realități șl continuă să-și 
Îndeplinească obiectivele, fiind tot
odată vigilent șl gata de a respinge 
orice agresiune din afară.

în încheiere, partlclpaiiții la adu-, 
nare au asistat la un program artistic 
prezentat de studeațl cubanezi.

r

Cu același prilej, la Casa de cultură 
a studenților a fost organizată o ex
poziție de fotografii Infățițlnd aspec
te din timpul evenimentelor petre
cute in urmă cu 11 rtni la Playa.Gl
ron.

*
O delegație a Consiliului Național 

ai Frontului Unității Socialiste, con- 
diustr de Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al consiliului, a plecat luni 
dimineața’ la Budapesta, unde va par
ticipa la cel dc-al V-]ea congres al 
Frontului Popular Patriotic din Un
garia. La plecare, pe aeroportul O to
peai, delegația a fost condusă de Ion 
Turcu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, de alțl membri ai consiliului. 
Erau prezențl membri al Ambasadei 
R.P. Ungare ta București

♦
O delegație a Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
Românta, condusă de Marta Glligor, 
vicepreședinte al consiliului, preșe
dinta comitetului sindicatului Fabri
cii de antibiotice din Iași, a plecat 
luni dimineața la Praga, pentru a 
participa la cea de-a III-a conferință 
sindicală mondială a femeilor mun
citoare. ce se va desfășura In capitala 
R.S. Cehoslovace între 25—28 apri
lie a.c.

Luni după-amtază s-a Înapoiat de 
la Sofia delegația condusă de Tama
ra Dobrln, vicepreședinte al Consiliu
lui Național ol Frontului Unității So
cialiste, care a participat la cel de-al 
Vil-Iea congres al Frontului Patriei 
din -Republica Populară Bulgaria.

*
La București a fost Încheiată o con

venție do colaborare economică, teh- 
atrala in- 
dln țara 

noastră șl Centrala Industrială de te
lecomunicații șl tehnica măsurii de 
de la Leipzig — R.D. Germană.

Potrivii convenției, cale două uni
tăți vor efectua livrări reciproce, da 
aparatură șl echipament de telecomu
nicații, Instalații de automatizare, 
redresoare cu seleniu, aparatură de 
joasă tensiune, transformatori, pre
cum șl schimburi de experiență In
tre specialiștii din sectoarele de pro
iectare șl de producție.

*
Luni după-amtază a sosit la Bucu

rești V. K. Ahuja, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al In
die! în Republica Socialistă Româ
nia.

venție ------- ------- ------------ ...
ni că ?l științifică Intre Conl 
dustriolâ de automatizări <’

Cu prilejul Zilei mondiale de lupta a tineretului

împotriva colonialismului

(Agerpres)

a studenților din Cluj
Luni dup 6-amiază, la Casa ds 

cultură a studenților din Cluj, a avut 
loc un miting cu prilejul Zile! mon
diale de lupta a tinerelului împotri
va colonialismului, la care au luat 
parte sute de tineri muncitori, fltu- 
dențf și elevi, precum , șl studențl 
fiirfdnl care învață in Institutele do

Poporul coreean sărbătorește 
lăzi Împlinirea a patru decenii de 
la un eveniment memorabil al Is
toriei salo -- întemeierea Armatei 
Revoluționare Populare Coreene.

Purtătoare a glorioaselor tradiții 
de luptă ale poporului coreean pen
tru apărarea ființei sale naționale, 
pentru eliberare națională și so
cială, Armata Revoluționară Popu
lară reprezintă una din cele mal 
Importante realizări ale revoluției co
reene. Nașterea el evocă perioada 
de grele încercări de la începutul 
anilor HO. ln care poporul coreean, 
subjugat de Imperialismul japonez, 
sfldlnă prigoana șl represiunile 
crîncsne instituite da ocupanțl, iși 
căuta cu dirzenle calea redoblndlrlidirzenle calea redoblndlrli 
libertății. înfăptuirii aspirațiilor do 
Independență națională șl progres 
socLaL Această cale a fost jalonată 
cu prilejul adunării cadrelor de con
ducere ala...................................  “
munlst

de eliberare din 1950—1353. purtat 
Împotriva agresiunii imperialiștilor 
americani șl a sateUțllor tor de la 
Seul, poporul coreean și viteaza sa 
armata și-au ciștlgat prețuirea șl 
admirația Întregii .lumi prin spiritul 
de abnegație și puterea de sacri
ficiu vădite In această luptă, In 
caro B-au bucurat de solidaritatea, 
simpatia și sprijinul țărilor soria- 
lisle, ale Întregii omeniri progresiste.

Astăzi, poporul coreean sărbăto
rește Jubileul eroicei eale armate, 
în condițiile unor remarcabile vic
tori! dobtndlta sub conducerea Par
tidului Muncii, a Comitetului eău 
Contrai, in frunte cu tovarășul Klm 
Ir Sen, în dezvoltarea industriei, a- 
griculttiril, științei, tehnicii, a cul
turii șl Invățânuntului, tn toate do
meniile construcției socialiste. Re- 
flectînd profundele schimbări În
noitoare petrecute în R.P.D. Coreea
nă, Armata populară, educata ki 
spiritul patriotismului socialist ți 
al internaționalismului proletar, re
organizată șl Înzestrată cu tehnica 
modernă, sta ferm de strajă muncii 
creatoare a poporului.

Avlnd ca rezultat îmbunătățirea 
continuă a vieții maselor, succesele 
R.P.D. Coreene in opera de 
airucțle socialistă constituie

' rwlnlfi lin i nntmrnfta ImhnVl Al

Uniunii Tinerelului Co- 
Unlunli Tineretului An- 

, din 1030. dnd tova- 
Sen. evidențiind ne

cesitatea creări! unul partid revo
luționar al comuniștilor coreeni, a 
arătat că numai lupta urmată a po
porului va putea duce la Infringerea 
ocupanțllor și cucerirea Indepen- R.P.D. Coreene in opera de con-
donțel naționale.,în perioada ce a Btrucțle socialistă constituie tot-
urmat, după o amplă activitate pro- odată un puternic Imbold dat pa-
gătiloare desfășurată po plan po- >■- •-----
Lltlc șl organizatoric. au fost

........primele 
marxtet-lenl- 

în-

re-

trioților din Coreea de sud împo
triva ocupației americane șl a re
gimului-aservit de la Seul. Așa cum 
a cunoscut, R.P.D. Coreeană nu pre
cupețește nici un efort pentru Înfăp
tuirea marelui deziderat național al 
întregului popor coreean — unifica
rea pașnică șl democratică a patriei 
— propunerile ln opt puncte și ce
lelalte inițiative ale conducerii do 
partid șl de stat ale Coreei aoctallsta 
constituind un amplu' program pen,- 
trtr reallzarearacestui’ deziderat ’ ■

Animați de adinei sentimente do 
ti solidaritate lntemațlo-

Lltlc șl organizatoric, 
create, ta 23 aprilie 1032, 
forțe revoluționare 
niște înarmata alo poporalul, 
temelhdu-șe astfel Armata Revolu
ționară Populară Coreeană.

Vlăstar al poporului muncitor din 
patria sa. Armata Revoluționari 
Populară Coreeană a străbătui de 
atunci un glorion drum de Iunie 
șl victorii în tara noastră slnt 

‘bIne“W®cSlF“fâpteIe ile eitoisn 
săvlrșlta de poporul coreean, dej 
vitezele sale oști ln cursul bă
tăliilor purtate împotriva ocu
pației nipone, bătălii încununate 
prin victoria din august 1M3 șl In 
recul cărora a-a desăvlrșlt procesul 
de pregătire a constituirii partidului 
marxlst-lcnlnlst.

în anii de după eliberare, cind po
porul coreean, sub conducerea Par
tidului Muncii, a pășit cu abnegație 
la edificarea orîndulril noi. Armatei 
populare l-a revenit Înalta misiune 
de a apârn libertatea șl Indepen
dența patriei sale, cuceririle socia
lista alo poporuluL Evoluția Isto
rică a evenimentelor a demonstrat

a-

~ . I
Președintele Comisiei juridice a 

Marii Adunări Naționale, prof. unlv. 
Traian lonașcu, vicepreședinte șl 
profesor al Facultății Internaționale 
de drept comparat din Strasbourg, a 
ținut, careuri de drept civil eoclaliat 
la secția franceză post-unlvezsltarii 
a acestei facultăți.

★poarelor africane pentru scuturarea 
jugului colonial, pentru libertate, in
dependență și dreptate socială, a ex
primat satisfacția pentru rezultatele 
vizitei tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
în unele țări din Africa.

Reprezentantul studenților vietna
mezi care. Învață ia CluJ.^.jNguyim 
Nhu^ Hal..a,adus,, cu .acegLortleJ. gal-.:, 
de mulțumiri'conducerii țării iioas-' 
Cre, poporului român pentru spriji
nul frățesc acordat poporului viet
namez in lupta sa dlrză de apărare 
a patriei, a Independenței șl liber
tății sale, pentru statornicirea pădi 
In Indochina.

în Încheiere, într-o atmosferă do 
entuziasm, participant!! la miting au 
adoptat o moțiune in caro, după ce 
so exprimă adeziunea, deplină a ti
nerel generații la politica inlemațio- 
nallstă a partidului șl statului noa

dă o Înaltă considerație și 
apreciere recentei v'zlle a tovarășu
lui Nlcolae Centișescu în mal mult® 
țări africane; Moțiunea relevă că n- 
ceastfi vizită g-a înscris In cadrul 
multiplelor acțiuni întreprinse de 
România in direcția promovării În
țelegerii șl cooperării internaționale, 
a întăririi frontului de luptă antllm- 
pcrlallst." a tuturor forțelor progre
siste șl revoluționare ale contempo
raneității, constituind o puternică 
manifestare h polltldi internaționa
liste a României sodaLlsto de solida
ritate, cu statele'care au scuturat ju
gul colohlallst, cu mișcările de ell- 

.berare națională, cu cel ce luptă tm- 
ixMriva Imperialismului, colonialis
mului șl ncocolonlallșmulul. a ex
ploatării și opresiunii, pentru inde
pendență. progres șl bunăstare.

(Agerpres)

. învățăminte superior ciulea n.. _
Mitingul a fost deschis' de Arghlr 

Moceanu. prlm-secretar al Comite
tului municipal Cluj al U.T.C.

i.ulnd cuvlntul,- tovarășa Luda 
Mlhăllescu, membră a Biroului Co
mitetului Central al U:T.C.. a sub
liniat semnificația deosebită pe care 
o are, pentru tineretul iumlE această 
zi. Toți tinerii din țara noastră, a 
arătat- vorbitoarea, salută cu satis
facție succesele dobîndile de popoa
rele din Africa. Asia șl America La
tină ln lupta’ pentrh ilbertdte și In
dependență națională.- împotriva,' Im
perialismului. colonialismului si neo- < 
coloniaItamulul. împotriva politicii 
de dictat șl agresiune, de -dominație 
economică șl politică, de discrimina
re rasială șl apartheid, pentru de
mocrație șl'progres coda! șl condam
nă cu hotârlre unelllrjie și mane
vrele forțelor reacționare care aten
tează la suveranitatea și indepen
dență altor state.

Aceleași sentimente șl gloduri au 
exprimat, ■ ln ; cuvlntul lor. uleclstul 
Alexandru Pop, muncitor la între
prinderea’ ..Metalul roșu", Bl Corne
lia Caro, studenta la Facultatea de 
filologie.

în numele Comitetului Executiv al 
Uniunii studenților din Angola — 
U.E.A — a vorbit, de asemenea, stu
dentul Fernando Van Doner., care, 
după ce a evocat lupta eroică o po-

Ir
i ie t’n

vremea

(Agerpres)

’ j ,

tru, se £

(Acerpres)

Corespondență specială din Budapesta
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A apărut revista 

„LUPTA DE CL 
nr. 4 — 1972

Niimflrul pe luna aprilie al re
vistei cuprindă In deschiderea 
ea articolele : „Pregătirea cadre
lor — sarcină fundamentală a 
școlii" do LEONTE RAUTU ; 
„Virila in statele africane, sub 
semnul marilor Imperative ale 
contemporaneității" de ȘTEFAN 
ANDREI șl „Creștere și eficien
ță tn agricultura cooperatistă" da 
ION STANCIU.

Articolele intitulate : „Recep
tivitate față de rezultatele cerce
tării" de RADU C. BOGDAN șl 

I cooperare" de 
NCU fac oblec-

tivltato față do 
tării" de RAD1. 
„Specializare și 
OCTAVIAN JU1 
tul rubricii „Cercetarea științifi
că șl producția.".

Sub cemnătura Iul H. FALCON 
revista inserează la rubrica 
„CONSULTAȚII- articolul „As
pecte teoretice șl soclal-econo- 
mlce ale noțiunii «calitatea, pro
duselor»*.

Din «imanul revistei mal sem
nalăm studiile Înmuiate „Civi
lizația Industrială șl poluarea 
mediului înconjurător" de VIC
TOR TUFESCU ; „Ralcu lones- 
en-RJon, publicist socialist, mili
tant șl critic literar" de VICTOR 
VIȘINESCU și „Istoria unei 
Idei r romanitatea românilor" de 
ADOLF ARMBRUSTER.

Un loc aparte ocupă „Dezba
terea programelor orientative ale 
cursurilor de .Socialism științi
fic» șl «Doctrine politice contem
porane»", rit șl dezbaterea cu

titlul „Mitul <ceaplialismuluj 
transformau".

La rubrica „DIN VIATA 
PARTIDELOR COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI", sub semnă
tura lui NICOLAE CORBU, re
vista inserează articolul „Con
gresul P. C. Italian — moment 
remarcabil al vieții politice Ita
liene*.

în acest număr, rubrica 
„NOTE" cuprinde Însemnările : 
„Cu privire la cercetările actu
ale de Istoriografie economică" 
de VASILE C. NECHITA șl 
„Inerții dăunătoare în livrarea 
publicațiilor științifice" de IOAN 
URSU.

Cunoscuta rubrică „CRITICĂ 
șl BIBLIOGRAFIE" reține aten
ția prin publLcaroa articolelor 
„Contribuții critice la dezbaterea 
problemelor națiunii" de ION 
MITRAN ;. „Demografic șl creș
tere economică" de IOSIF BAȚI; 
„Un manual de biologie tributar 
concepțiilor învechite" d-e C. MA
XIMILIAN ; „Spre echilibru și 
perspectivă sintetică" de DA
MIAN HUREZEANU și „Ten
dințe radicale șl marxiste tn li
teratura soelal-poiltlcă ameri
cană* de SILVIU BRUCAN.

în încheiere.-revista cunrinda 
obișnuitele fiale rubrici „REVIS
TA REVISTELOR* si „FAPTUL 
ECONOMIC ȘI SEMNIFICAȚIA ■ 
SA".

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 27 șl 23 aprilie. In țară : Vreme 
u.șor Instabilă. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi locale, sub formă 
da averse, însoțite pe alocuri de des
cărcări electrice. Vini potrivit Tem
peraturile minime vor £1 cuprinse In
tre 2 șl 12 grade, local mal scăzute, 
tar maximele intre 16 și 30 de grade, 
în zona de munte, la altitudinea de 
peste 1 700 melri, lapovlță șl ninsoa
re. In București : Vreme ușor Insta
bilă, cerul va ti mat mult noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. VInt po
trivit, Temperatura ușor variabilă. 
Avertizare : în nordul extrem al 
țări! șl in zona dealurilor subcarpa
tice. in următoarele două nopți, tem- 

■pcrnturile minime vor conori pe 
alocuri plnă la minus 2 grade. In 
Maramureș- șl nordul Moldovei este 
posibil să ningă

rică a
că ea ș!-a îndeplinit eu cinste 
coastă misiune. în anii războiului

Animați dc adinei sentimente do 
simpatie și solidaritate internațio
nal iK'.ă față dc Coreea populară, oa
menii muneli din România socialista 
împflrtășesc din inimă bucuria po
porului frate coreean de ziua ani
versării glorioasei sale armate. Cu 
acest prilej, militarii forțelor noas
tre armate, poporul român, adre
sează ostașilor și ofițerilor Armatei 
populare din Coreea socialistă, în
tregului popor coreean — călduroa
se făllcltarf șl urări da a repurta 
noi izbinzl tn munca șl lupta con
sacrate propășirii continue a patriei 
lor; cauzei nobile a socialismului și 
păcii.

B. STOIAN
li
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•.......... -

Programul lotului reprezentativ de fotbal al României
lorilor e bună. Da altfel. In alcăhdrea 
lotului s-a pornit de ta principiul de
pline! validități fizice a acelora care 
vor avea de disputat un meci oficial 
atSt de Important. Deleanu și Lu- 
cescu nu s-au resimțit de pe urma 
efortului făcut In partida de ta Bra
șov, deci se poale considera că au 
fos: in Întregime recuperați Da ase
menea, Radu Nunwelller, cruțat In 
medul de duminică, este socotit apt 
pentru joc.

Azl, lotul reprezentativ de fotbal sa 
întoarce de la Brașov In București, 
în cursul după-amiezll va avea loc 
un antrenament cu durată normală. 
Miercuri se va desfășura un joc- 
școalâ. In dimineața zilei de jo! fot- 
ballșîll român! vor pleca cu avionul 
Ui Budapesta, urmlnd ca după-amta- 
ză să facă un antrenament ne. „Neo- 
stndlon*. Vineri sa vor încheia pre
gătirile prlntr-un ușor antrenament

Starea de sănătate a tuturor Jură-

Pregătirile fotbaliștilor maghiari

ț- .!

Recepție oferită de ambasadorul

R. P. O Coreene

Noi produse fitofarmacenlice
BAC AU (Corespondentul 

„Scintftll", Gh. Baltă). — După 
cum se știe, Grupul Industrial 
de petrochimie Borzeșll este cel 
mal mare producător de Insec
ticide, fungicide ?i erblcide. La 
ora actuală se fabrică aici 
circa 15 produse folosite in pro
tecția chimică a plantelor. 
De curind a Început aici 
fabricarea unor produse fitofar- 
maceutlce cu caracteristici supe
rioare destinate agriculturii. Este 
vorba, intre altele, de pinotex șl 
compușii luL Insecticide folosite 
In pomicultură șl lcgumlculturft. 
caracterizate pentru toxicitate 
redusă pentru albine, ceea ce

■ * <■ • i ■ s |: , , .
permite efectuarea tratamente
lor și ln perioada de Înflorire a 
plantelor. Produsul este livrat și 
sub formă de pulbere, eu o con
centrație de 10—20 la sută sub
stanță activă, precum șl sub for
mă de concentrat emulslonnbll., 
în curind va Intra ln funcțiune 
o nouă instalație care va pro
duce esterl șl amine al acidului 
2,4 D, erblcide selective de mare 
eficiență folosite, tn special, la 
cultura griului și in legumicul
tura. Realizate sub formă de 
concentrate emulslonabile. noile 
erblcide vor fi ușor de aplicat 
cu aparatura de stropit exlslen- 
iâ in dotarea unităților agricole.

. f.v.'.is• ■ i '' ț ■ ■ ■ ■ ■
S-au si vîndut peste 45 (MB de bi

lete pentru meciul de eimbăta. Un
garia — România. în timp ce ama
torii de fotbal fac pronosticuri, co
mentează șansele, discută despre po
sibilitatea unui ăl treilea meci ele.. 
Jucători! unguri selccttonajl In lotul 
reprezentativ a-au retras de luni di
mineața In orașul Esztergom. la 80 do 
kilometri nord de Budapesta, unde 
W continuă cu aeidultate pregătirile. 
In cadrul unei conferințe de Dresă 
organizata luni. Rudolf lilovezky. an
trenorul reprezentativei maghiare, a 
relatat ’ ziariștilor ulilrnelo amănunte ■ 
in legătură cu componența lotului 
reprezentativ. După cum spunea a- 
cesta. in lot au intervenit uncie 
schimbări. „Pentru prima dată după 
multă vreme, antrenorul a fost con- 
fltrins ca la alcătuirea lotului să la 
In considerare nu numai forma ac
tuală a jucătorilor'; țntnidt aceasta 
s-a dovedit foarte oscilantă. Din lotul 
jucătorilor luaU in considerare pentru 
formarea echipei, in ultimele săptă- 
mînl. după meciul amical cu echipa 
R. F. a Germaniei și infilnlrile o- 
chlpol Forencvaros — unii au îucat 
slab, altll au suferit răniri ușoare 
sau Ia unii au Intervenit etări psihice 
defavorabile. Așa’ este cazul liil 
SzSke (dună cum se știe. In lntllni- 
rilo cu echipa engleză V.’olvcrhamp- 
W W’»v!'';-F ‘4$ Wfl O 'WBS

ton el a ratat două lovituri de 
!1 metri, care ar fl putut, poate. 
duce calificarea echipei Ferencvaros 
In finala competiției). Dadaiir. rar 
ce Intlmplă — spunea rilovszky — ca 
la data cerută absolut toii jucătorii 
din lot să fie Ln excelentă formă". 
(Din motivele de mal sub. Illovszky 
nil a putut definitiva luni dimineața 
lotul reprezentativ maghiar), j Tinlnd 
seama de forma din ultima vreme a 
jucătorilor. IUovszKy a chemat in lot 
numai pe următorii Jucători : Geczl, 
Rothermel. Făbkin, Pancslcs. Kpvăcs, 
Vldats, Bălint, Fazekos, Kocsls. Șzilcs, 
Duna! II, Zamlio, Branikovlts. Juhăsz 

rănit dar doctorii, 
marii dacă va nu-’ 
în cazul Indisnonl-

la 
a-

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Armatei Revoluționare Popu
lare Coreene, creată de tovarășul Klm 
Ir Sen. ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Kang lăng 
Săp, a oferit luni seara o rceepțle.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ja-
nos Fazekaa,’membru al Comitatului
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
general de armată Ion lonlță, mem
bru supleant al Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor 
armalc. Teodor Marinescu, șef de 
secție la C,C; al P.C.R.. Vocile GUga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ol conducerii unor or
ganizații de masă șl obștești, generali 
șl ofițeri , superiori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Es- 
terne. ziariști..

Au fost prezențl ijefl al unor mi
siuni diplomatice, precum șl aiașațl 
militari, aero șl navali ln București.

Recepția g-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească

(Agerpres)

Js tvăn este ușor 
vor spune abia 
tea juca sau nu. JHL ___
bill tații Iul. In loc va intra Bone sau 
Dunal III. Deocamdată, alil Bene 
cil si Albert se află in lotul pentru 
echipa secundă. Illovszky a anunțat 
că va definitiva echipa ungară In 
cursul zilei do 1oil Lotul ungar va 
continua antrenamentele la F.szler- 
gom in fiecare zi. allt dimineața cit 
si după-amlaza. urmlnd ca vineri 
soare .'să albă loc ultimul antrenament. 
ușor. Echipa va «sosi de la Eszte-gom 
fiimbătă după-amlază direct pe 
Nepstadlon.

AL. P1NTEA

După cum s-a anunțat, tenlsmanul 
român Iile. Năstaso a preluat con
ducerea In clasamentul Marelui ore- 
mlu al Federație! internaționale da 
tenis. în urma victorie! repurtate in 
turneul de la Nisa. Iile Năstase u 
situează pe primul loc cu 1GS sune
te. fiind urmat de americanul Stan 
Smith — 152 puncta, spaniolii Ma
nuel Orantes șl Andrbs Glmeno cu 
03 șl, respectiv, OS puncte.

Comentatorul de tenis al ziarului 
„Le Figaro" acrie următoarele. In 
legătură cu turneul de la Nisa : „Iile 
Năstose a dominat cu înalta Iul cla
să de Joc concursul -Open- de ln 
Nisa. Precizia și forța loviturilor sale 
fac din el la ora actuală un jucă
tor aproape InvincibIL 
află ln fața unui mare 
național'’.

Referindu-se la finala
tase l-a învins pc Kodes. același co
mentator notează : ..Rodos a fost net 
depășit. El a comis multe greșeli, a 
ratat loviturile de dreapta In pas
sing. precum șl roverurile llftale. In
tr-un cuvint. Rodea a fost o pradă 
ușoa-’ă pentru un Năstaso suveran, 
care in nici un moment al partidei 
nu a fost nevoit să forțeze ritmul 
pentru a se impune".

*
Luni, la Roma, pe terenurile de 

la „Foto Italice", a Început cea de-a 
29-a ediție a campionatelor interna
ționale de tenis aie Italiei. în pri
mul tar al probei de simplu mascu
lin, Matteo (Italia) l-a învins cu 
4—B. 0—3, 7—5 pe Ion Tiriac. Metro- 
vell (l'.R.S.S.) a dispus cu 0—4. 6—2 
de SîcManus (S.U.A.), Orantes (Spa
nia), l-a eliminat cu 6—2, 6—1 pe 
itigosiavul Spear, Iar cehoslovacul 
Zctinlk a clșilgat cu 6—2, 7—5 in fața 
Iul Stewart (S.U.A.). în 'olt meci 
spectaculos. Tom Gorman (S.U.A.) a 
dispus cu 6—1, 3—G, G—4 do austra
lianul Fletcher.

1 W o

Phenian
■. ■ .. ■

I

Adunarea festivă

Românul se 
sezon inter

la care N&s-

PHENIAN 21. — Trimisul special 
Agerpres. I. Gălflțeanu. transmite : 
Luni după-amloză, In Sala Congrese
lor din Phenian, a avut loc Adunarea 
festivă consacrată cele! de-a 40-a ani
versări a 'creării Armatei Populare 
Coreene.

Tn urozldliii adunării au luat toc 
Klm Ir Sen. secretarul general al 
C C. al Partidului Muncii din Corcea, 
președintele Cablnotulul de Mlnlsirl. 
prințul Norodom Slanuk, șeful statu
lui cambodgian, președintele F.U.N.K., 
care se află In vizită oficială în 
R.P.D. Coreeană. Toi En Gben. pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare Sunreme. membru al Comitetu
lui Politic al CC, cecretar al C.C. al 
Partidului Mundi. Klm Ir. membru 
al Comitetului Politic, secretar al 
C.C.. prim-vlcepreședlnta al Cabine
tului de Miniștri, Pak Sen Cer. mem
bru al Comitetului Politic, al doUea 
vicepreședinte al Cabinetului do Mi
niștri, Toi I-Ilăn, membru al Co
mitetului Politic, ministrul apărării 
naționale. O Jin U. membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C.. șe
ful Marelui Stat Maior, si alte per
soane oficiale coreene.

Au luat 
zid iu Eml] 
mi talului 
Permanent 
ședințe al

loc. de asemenea. In nre- 
Bodnaraș. membru al Co- 
Executiv, a! Prezidiului 
al C.C. al P.C.R.. vlceore- 
Co.'MilUuluJ de Stat, con-

ducătorul delegației guvernamentale 
militare române, precum șl seftl ce
lorlalte delegații militare străine pre
zente cu acest orile,I In capitala co
reeană.

în cală se aflau membrii delegați
ilor străine, șefi al misiunilor diplo
matico si atașați militari, generali 
ofițeri superiori' coreeni, conducători 
al organizațiilor obștești, reprezen
tanți ai opiniei publice coreene.

Lui rid cuvlntul. Han Ik Su. mem
bru al Comitetului Politic, secretar 
al C.C.. șeful Direcției Superioare Po
litice a Armatei Populare Coreene, a 
trecut ln revistă drumul glorios al 
armatei coreene ln cale natru decenii 
de existență. Vorbilorul ș-a referit 
oa larg la lupta desfășurată de for
țele armate pentru eliberarea națio
nală sl eodaiă si a relevat necesitatea 
Întăririi capacității de anărare. a re
liefat succesele obținute de poporul 
coreean in îndeplinirea sardnllor 
trasate de cel de-al V-lea Congres al 
partidului In opera de construire a 
socialismului sub conducerea Parti
dului Mundi. In frunte cu Klm Ir 
Sen, șl ln acțiunea do unificare paș
nică a tării.

Seara a fost organizat In dnstea 
delegațiilor militare străine specta
colul de operă ..Marea de Singe", cars 
redă entsuade din luota desfășurată de 
întreaga națiune sub conducerea 
partidului Împotriva oeupunulor stră
ini.

V"'
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PE ÎNTREG TERITORIUL VIETNAMULUI DE SUD

își continuă 
ofensiva

o IMPORTANTE BAZE SAIGONEZE DIN ZONA PLATOURILOR 
ÎNALTE AU FOST EVACUATE

VIETNAMUL DE SUD 24 (Agerpres). — Unltaille Fron
tului National de Eliberare continuă ofensiva declan
șată pe Întregul teritoriu al Vietnamului de sud.

Cele mal pule-nlce atacuri s-au 
desfășurau duminică ș! luni diminea
ța, in regiunea Platourilor înalte.

La 21 aprilie, 1 scrie agențfa 
Franee Prcsse, pozițiile salgo- 
neze au început sft cadă, una 
după alta, pe frontul din zona 
Platourilor înalte, în regiunea 
Kontum, ea urmare a puternicei 
presiuni a forțelor patriollee. 
Lu±u UU tva» CmiUHj ll-.L.l ,“V--, 
rianl de ta Phuong Hoang, situa
tă la MCI metri vest de Datto, șl 
bazele de sprijin „Zoulou” șl 
„Bleu Dinh”, situate la sud dc 
acest oraș. Pe dc altă parte, toa
te comunicațiile eu cartierul ge
neral avansat al celei de-a 20-a 
divizii saigoneze dc fa Tan Canh, 
bombardat șl apoi 
noaptea de duminică spre luni șl 
lnnî dimineața, slnt întrerupte. 
De asemenea, ta baza Dakto a 
fost încercuit un regiment saigo- 
nez.

Potrivit curselor militare din Sai
gon. diate de agenția Associated 
Presa, forțele patriotice au pătruns 
deja In importanta bază de Is Tan 
Canh. '

Pe frontul An Loc-Sal, 
ții supun unul puternic 
Ierte șl rachete punctele întărite 'ale 
Inamicului. în sflrșlt marea bază ae
riană americană de la Da Nang a 

______ „ . fost atacată, pentru a patra oară In 
Luni nu fost evacuate baza ae- cursul lunii aprilie, de către fpatrio|l. 
IXr»,-7.  ̂c 4 ț A ‘*4. ft* ’v j 3 țț I >Al

★

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager- 
pres). — Comitetul Central al Alian
ței Forțelor Națlonnlc Democratice ?i 
Pașnice din Vietnam s-a reunit In
tr-o adunare festivă, ra prilejul ce
lei de-a patra aniversări a tondâ-11 
acostai organizații. Trinh Dinh Thao, 
președinte aJ Comitetului Central nl 
Alianței, a salutat victoriile repurtate 
ln ultima vreme de forțele armata șl 
populația din nordul șl sudul Vlel- 
narnulul.

Igon. palrto- 
foc de arll-

atacat . in

NOI ATACURI AERIENE ALE S.U.A. 
ASUPRA R. D. VIETNAM

4.
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PHENIAN
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Primirea de către tovarășul 
Kim Ir Sen a delegației 

guvernamentale militare române; 

condusă de tovarășul Emil BodnaraȘ
PHENIAN 21. — Trimisul special 

al Agerpres, L Gălfițcahu, transmite : 
Delegația guvernamentală militară 
română, condusă do tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. ol P.C.IL, vicepreședinte al 
Consiliului do Stat, care participă la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a creării Armatei Re
voluționare Populare Coreene, a fast 
primită la'2S aprilie de tovarășul Klm 
Ir Sen, secretar general al C.C. nl 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului, de Miniștri.

Au fost prezenți Toi Hlăn, membru 
al Comitetului . Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, minis
tru al apărării naționale. O Jin U, 
membru al Coiul letalul Politic al C.C.

V

HANOI 24 (Agerpres). — AgcnllRo 
de presă relatează că In cursul zi
lelor de duminică si luni au avut loc 
noi raiduri de bombardament ale 
aviației americane aauora teritoriu
lui R. D. Vietnam. In provinciile Ila 
Tinh. Quana ,@lnh sl în regiunea 
Vinii Llnh. Bombardiere B-52 au ata
cai centre copulate din provincia 
Than Hon.

Purtătorul de cuvlnt al M.A.E. al

R. D. Vietnam a dat publicității o de
clarație In care ®e protestează Împo
triva continuării acestor acte agre
sive si se cere încetarea oricăror ac
țiuni de natură să încalce suverani
tatea si securitatea R. D. Vietnam.

Unitătllede apărare antiaeriana alo 
Armatei Ponuiare vietnameza au. ri
postat la raidurile aviație! americane 
șl au doboritun bombardier elrnle- 
glc 11-32.

PARIS

MITING DE SOLIDARITATE 
CU POPOARELE INDOCHINEI

PARIS 24 (Agerpres). — Luind cu- 
vlntul la un miting do solidaritate cu 
popoarele IndochindL organizat du
minică la Paris, Xuan Thuy. condu
cătorul delegației R.D. Vietnam la 
convorbirile cvadripartlteln problema 
vietnameză, a cerut Statelor Unite aă 
fixeze un termen preda pentru retra
gerea totală din vietnamul de SUd‘a 
trupelor americane'și ale allaților lor. 
să respecte angajamentele asumate ln 
octombrie 1S'38 privind Încetarea com
pletă și necondiționată a boaibardn- 
mentelor asupra teritoriului R. O 
Vietnam șl sn revină neintlrzlat.il) 
masa de tratative a conferinței de in 
Paris.

Planul de pace prezentat de Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. a ’decla
rat Ia miting conducătoarea delega
ției G.R.P., Nguyen Till Blnh, este'ției G.R.P., Nguyen Thi Blnh, este 
singura bază justă pentru reglemen-

tarea problemei vietnameze. Vorbitoa
rea a cerui retragerea neintlrzlnlA a 
tuturor trupelor americano din Vlel- 
itamul de sud,

*
WASHINGTON, - Numeroși’ con

gresmeni, lider! ai slndlraiolor,-' con
ducători ai orgârilzaiTndr’pHcfflste. âl 
ăsodațlilor studențești șl-ai cultelor- 
religioase din Statele Unite au adre
sat un apel comun poporului ameri
can.. choțnindu-1 să-sprijine „Mora
toriul împotriva escaladării bombar
damentelor S.U.A. în Vietnam” pre
văzut pentru data de 4 mai. în în
treaga țară continuă manifestațiile de 
protest împotriva recentelor bombar
damente alo S.U.A. In ■Vietnam. No! 
demonstrații nu fost organizate de 
tinerelul studios' clin New York, Los 
Angeles, San Francisco. Chicago, 
New Jersey.

P. S. din Chile despre necesitatea 
întăririi unității forțelor de stingă

SANTIAGO DE CHILE 24 tAger- 
pre.i). — Agenția Prcnsa Latina a a- 
nunțat că in .capitala chlljână a avui 
loc o întrunire consacrată aniversă
rii a 33) ani de In crearea Partidului 
Socialist din Chile, una din principa
lele formații politice care alcătuiesc 
Frontul Unității Populare de guver-. 
nămlnL

Secretarul general al Parlldulul So
cialist. senatorul Curios Altamirano, 
a evocat moanenle importante din ac
tivitatea acestui partid In lupta pen
tru afirmarea aspirațiilor maselor 
populare șl a subliniat sarcinile noi

ce, se pun In prezent in fața întregu
lui popor pentru continuarea proce
sului revoluționar. El a condamnat 
manevrele forțelor reacționare inter
ne șl ale cercurilor monopoliste stră
ine ce încearcă să se opună arealul 
proces șl a chemat la unitate In jurul 
guvernului Unității Populare,

A luat ai
Salvador-Allende, _ ,_r

opună acestui 
nltato In jurul

A luat apoi cuvlnluJ președintele 
Salvador Allende, care a subliniat im
portanța întăririi unității do acțiune a 
forțelor de stingă. Fiind uniți, a spus 
președintele Allende, vom Infringe 
imperialismul șl forțele care coali
zează cu el.

1 : âf j -
^0’

parlamentare din Italia
LUIGI LONGO : Voturile pentru P.C.I. vor întări lupta 

pentru reforme și progres

7.'

și secretar al C.C. al Partidului Mun
cii, șeful Marelui Stat Major, șl. alte 
persoane oficiale coreene.’ A fost, de 
așamenea, da față Aurel Mălnășan. 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in R. P. D. Coreeană.

1 Convorbirea, care a avut loc cu a- 
ce.’t'. prilej s-a desfășurat Intr-o aț- 
niosferfi caldă, prietenească,

în aceeași zj. delegația guverna
mentală militară română, exindusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, a participat 
la primirea delegațiilor străine <Je că
tre Țol l-Ilân. ministrul apărării na- 
țtonale.. Tovarășul Emil Bodnhroș a 
laminat ministrului apărării naționale 
al R. P. D. Coreene un tablou Infâ- 
țlșfnd un moment din lupta insurec
țională a poporul uT român din 1M4.
1______ L—______________ ■

« - cRezultate rodnice
ale colaborării economice 

dintre România și Iugoslavia 
precilndu-se eu satisfacție de ambele 
părți rezultatele rodnice obținute de 
aceasta in amplificarea și diversifi
carea continuă a colaborării șl coope
rării economice, tehnico-ștllnțifica 
și a schimburilor comerciale dintre 
România și.Iugoslavia.

*
Lucrările înttinlril de lucru a 

președinților celor două pârii In Co
misia mixtă romfino-lugoslavă de 
colaborare economică.‘ care se des
fășoară la Kladovo. au continuat 

, «îmbăta pe grupuri de spcclaEșțl; 
Concomitent, președintele părții ro
mâne. E_ C 2.
ciieva centre economice șl 
culturale din zonă J — 
Khlujovaț Nagotln.

Duminică, intflnlrea de lucru a pre
ședinților celqr douâ părți in Comisia 
mixtă romăno-iugoalavă de colabo
rare economică a confihuat in ședin
ță plenară,

,[[.«: ’. .■< I, -J,

BELGRAD 24. — Corespondentul 
nostru, G; Ionescu. tnuumltc : Gemal 
Bledlcl. președintele'Consiliului Exe
cutiv Federal nl R. S. F. Iugoslavia, a 
primit, luni pe- Eânll Dragănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri nl Republicii Socialiste Româ
nia, președinte al părții române in 
Comisia mixtă româno-lugoslnvă de 
colaborare economică, care se află 
In Iugoslavia cu prilejui IntJlnlrii de 
lucru a președinților celor două 
pârți ale comisiei. Au participai Du- 
șan Gllgorievlci, membru al Consi
liului Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave in Comisia' mixtă, 
Grlgore Bârgăoanu. vicepreședinte ol 
părții romune In comisia mixtă, șl 
Vaalle Sandru, ambasadorul Romă-
nlel la Belgrad.

Convorbirea, desfășurată într-p 
atmosferă prietenească.' cordială, n 
prilejuit o trecere In revista a acti
vității Comisiei 'miște’ romăno-lu- 
goslnve de colaborare economică, a-
\- j"’ ■.- • *,

-r fi
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Cancelarul W. Brandi 
I-n primit pe V. N. Novikov, 
vlcepreședințe al Consiliului de Mi-' 
fiișiri al U.ILS.S., care 
JLF.G.. anunță agenția:d 
acest prilej, au fost discul

. _ tic află In 
a T.A.S.S. Cu 

____ _ ____ _  t ;‘:ulata proble-j 
me referitoare la âctivltațea comisiei 
mixte de colaborare economică șl 
tehnico-șUlnțlflcă dintre U.R.SJ5. șl 
R.F.G.
‘y','. j - "Iy ■ ■

La invituliu președintelui
L B. Tito, președintele Republi
cii Africa Centrală, Jean Bedel Bo- 
kassa. va face o vizită oficiala în Iu
goslavia. în perioada 3—0 mai. In
formează agenția Tunlug.

Morien N'Gouabi va vi
zita U.R.S.S. Marten N’Go tab, 
președintele Partidului Consolez al

_______

DUPĂ ÎNTREVEDERILE NIXON - TRUDEAU
4,

'tȘ3

Emli Drăgănescu. a vizitai
wda!- 

Zafecear’..

■ ■ p
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PARIS 24. — Corespondentul nos
tru transmite : Luni dtipă-amiuză, 
președintele Franței, Georges Pom
pidou, l-a primit la Palatul Ely®6o Pe 
George Mncovescu, prlm-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

. Cu acest, prilej, din partea preșe
dintelui Consiliului do Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicoloe 
Ceaușescu, a fost predat uri mesaj 
președintelui Georges Pompidou,

în continuare a avut loc o convor
bire asupra unor probleme politice 
internaționale și bilaterale, Convorbire 
rare s-a desfășurat 'intr-o atmosferă 
cordială.

BERLIN

I j '• -y & >’! tl .>î|, 'i
ROMA 24. — Corespondentul A- 

ge-pres. N. Pulcea. transmite : 
Penultima duminică dinaintea volu- 

, Iul de- la 7 mul pentru alegerile 
parlamentare din Italia a înregistrat 
o amplă concentrare de torțe a 
partidelor poUUce. a mobilizat In 
piețe ®I săli publice sute de inii de 
ce tăie ni.

Luind cuvîniul la ..Teatro Lirico" 
din Milano. Eula! Loago. președin
tele, P.Cd.. a subliniat : „Problemele 
muncii și ale existentei a milioane 
de oameni ai muncii se află In cen-- 
Irul luptei și al programului parti
dului nostru.,Noi cerem votul pentru 
a întări lupta pentru reforme și 
progres. Cerem oamenilor muncii, 
femeilor, tineretului cil mal multe

voturi pentru a da o sl mal mare 
forță partidului comunist sl bătălii
lor pe care el le duce in fabrici, in 
tară $1 in adunările reprezentative. 
Eștc vorba de a face să prevaleze 
soluțiile Juste ceru le de masele 
muncitoare pentru a se putea trece 
la soluționarea crizei profunde in 
care se află astăzi Italia. Noi. comu
niștii. ne mindrim eă am fost sl sln- 
tem puternica forlă motrice a im
presionantei 'mișcări ,de luptă și de 
reforme ce s-a desfășurat în Italia
în ultimii ani. Ne angajăm sâ du
cem mai departe această bătălie 
In spirit Unitar ,?î democratic, prin- 
tr-o pntermică acțiune organizată, de 
masă si de largă perspectivă**.

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE O.N.U. PENTRU EUROPA
-O£

primit de Hermann Axen
BERLIN 24. Corewondentul

nostru. St Doju. transmite : Amba
sadorul extraordinar 51 plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Democrată Ger
mană. Vaslle Vlad, a fo<rt primit de 
Hermann Axen. membru al Birou
lui Politic sl (secretar al C.C. nl 
P.S.U.G. Cu acest nrllel. a nvuit loc 
o convorbire care s-a desfășurat. In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Baden -Wurttemberg
STUTTGART 24 (Ăgarprefi). In 

cadrul alegerilor caro au, avut loc la 
23 aprilie in IL E. a Germaniei pen
tru Landlagnl (parlamentul local) 
din Badch-WQrttemberg. Uniunea 

j • creșlîn-democraiă1 a 'obținut 53 la 
sulă din totalul voturilor exprima
te. dobindliict (S din cele 120 de man
dale ale acestui for legislativ. Parti
dul soclul -democrat a obllnut 37^ 
la sută din sufragii (4S mandate).

Din analiza rezultatelor reiese că 
Partidul social-democrât a Înregis
trat cei mai marc spor de mandate 
din toate formațiile politice aarilcl- 
p an le ta scrutin, cișligind opt Jocuri 
șl cbrcsolldlndu-sl astfel poziția 'delir . 
nulă 'în parlamentul tocai. Uniunea 
creșîln-deraocralâ, deși a obținut un 
număr mnf mare do voturi, nu a în
registrat decit un spor de 5 mandate.

ii

In sprijinul unei largi cooperări 
economice internaționale

GENEVA, — Trimisul noY.ru special Gh. Cerceloscu. transmite : în 
plenara Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa au început dezbaterile 
asupra situației economico pe continent La acesî punct de pe ordinea de 
zi au luat cuvintul delegațiile Suediei.; Belgiei. Iugoslaviei. UngarleL Polo
niei, R. F. a Germaniei. Bulgariei, Norvegiei, Danemarcei și României.

în intervenția sn. reprezentantul 
României, ambasadorul Constantin 
End. s-a referit la rezultatele remar
cabile obținute de țara noastră ln ul
timul sferl.de veac in; direcția.mo
dernizării 'structurilor economica Vor
bitorul a arătat că, dală fiind 
baza de pornire în dezvoltarea 
României de acum 28 de «nl, 

ducției materiale La scară internațio
nală. râmlite un drum luna de par
curs pentru, a nutea Inifliura deca
lajul caro o separă de țările avan
sate. Dezvoltarea ln continuare a tu
turor ramurilor eeonomiel uallona- 
le a arătat delegatul român — 
creează României oosibHIlăli tot mal 
largi dc participare ta circuitul mon
dial de valori materiale. România

acordă o atenție deosebită formelor 
noi. mal eficiente, de diversificare b 
relațiilor economice "externe, lărgln- 
du-și mereu activitatea de cooperare 
economică ai tehnică."

In cadrul aceleiași ședințe plenare, 
delegatul român Adrian Gheorghiu, 
referindu-se Ia activitatea Comitetu- 

___.___________ ____  , _ __ , ,Iul pentru dezvoltarea,comerțului ex- 
precum W progresele rapide ale pro- leHor. a arătat că România. In caii- «a..___________ „ ir._______ îmanmnnîiA ' «-»=» î’js.ni rîr» fn' mm: rit» r-l/v’jTf/AÎ 4 f» —{alea sa de țară-in cura da dezvolta

re. a solicitat să beneficieze de sis
temul generalizat de oreferinto va
male. In vederea facilitării exportu
rilor sale de produse manufacturate. 
El a subliniat, totodată, necesitatea 
eliminării restricțiilor cantitative, 
practicate do unele țări capitaliste 
dezvoltate, in scopul extinderii pe mal 
departe a comerțului intereuropean.

|7;

t londra Puternic curent dc opinie pentru 
convocarea conferinței general-europene

- i
i

2

i 
multilaterală, , la .stabilirea, agendei 
șl la convocarea conferinței. '

Brian Nicholson, lider nJ Sindica
la lut lucrătorilor din transporturi, a

LONDRA- 24. — Corespb agentul: 
nostru, ' N. Plopeanu, transmite 
Duminică a ,avut ioc la Londra 
Conferința națională pentru secu- -----  —------------ ---------- -
țltato șl, cooperare tin Europa,'la .ale,.. ,e,ytdențtat că nțuncltetfj [brltanJd 
cărei lucrări au participat circa'. iW slut profund Interesați în ținerea con- 

, delegați 'șl invitați. Vorbitorii s-nu ferlnjel europene pentru că doresc 
pronunțai in favoarea conferinței. pacea.

s pentru securitatea europeană, pentru Chațer, membru al Comlte-
rr^r.rr.-, „i tulul Executivul P.C. din Marea Bri-ireccrea nelntlrzlnta la pregătirea ei a 8.llbIt.lklt alnp:oars!a M„u-

F
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REFERENDUMUL DIN FRANȚA
•?

Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, președintele Consi
liului de Stal, l-a primit pe A. Sne- 
cikiLS. membru nl C.C. al P.C..U.S., 
prim-secretar al C.C al P.C. din Li
tuania. caro se află inlr-o virilă la 
Brazzaville. Cu acest -prilej, mențio
nează agenția T.A.S.S.. A. Snocikus 
a adresat președintelui N’Gouab!. in 
numele C.C. al P.C.U.S.. al Prezi
diului Sovietului Suprem ri al gu
vernului sovietic. Invitația de a vi
zita Uniunea Sovietică. Invitatln a 
fost acceptată, dala ivizltel urmlnd să 
fie ștablliiă ulterior.

Nikolai Podgomîi, pr®^’ 
dintele Prezidiului Sortatului Su
prem al U.ILS.S.. l-a primit la 
Kremlin pe guvernatorul orașului 
Tokio. Ryokichi ■ Mlnobe. care se află 
la Moscova In . fruntea unei delega
ții.' transmite agenția T.A.S.S.

Un „Dfl" contrabalansat de numeroase

corespondenta din paris
C

men tulul popular Ln favoarea confe
rinței europene pentru ’«(kurilale și 
cooperare. „O asemenea conferință 
— a spus el — va Însemna stabilirea 
unui nou lip de relații între statele 
europene, relații bazate pe coexlsien- 
|a pașnică”. ‘ '

.. Bob Hughes, reprezentant al Orga
nizației londoneze a tineretului coș- 

' servator, a relevat importanța confe
rinței europene ca alteranlivă la po
litica de blocuri militare. „Pactele 
militare —a spus el — sini un ana
cronism ; ele nu aduc securitate. Dim
potrivă,- ele împiedică progresul spre 
drâlîniiere".

în Incheler 
feri n ța de la 
unanimitate

ți T , r,-1
Aproape nu a fost moment, pe par

cursul scurtei vizite oficiale oe care 
președintele Richard Nixon a efec
tuat-o zilele trecute In Canada. In caro 
de partea americană fiâ nu &a pro
nunțe cuvinte nrin care să se elogie
ze. in repetate rlnduri. relațiile din
tre cele două țări. Reacțiile oficiali
tăților canadiene, care au manifestat 
mult mal puțină euforie (guvernato
rul Mlchener 6-a mulțumit doar să 
constate destul de sobru că ..legă
turile dintre cele două țări ou de
venit din ce ln ce mal comDlexc"). 
precum ®i lipsa unor rezultate con
crete (la încheierea vizitei nu "s-a 
publicat nici .un. comunicat. fiind, 
«emnat doar un acord privind ttdopr 
tarea unor tntatri comune In vede
rea combaterii poluării In zona Ma
rilor Lacuri) elnt insă de, natură a 
Ilustra că „entuzlasmur de ocazie e-a 
dovedit, si de această dată, destul 
de nutln.fondat

Pornind de ta starea de fapt a le
găturilor amerlcano-canadlene, majo
ritatea comentatorilor au orevăzutun 
asemenea final. De altfel, este bine 
®Uut că. de mai bine de u,n an de 
zile contradicțiile financiare și co
merciale r.eprezlntă o sursă aerlo&să

către Canada. Potrivit astlmârllor 
Washingtonului, exporturile canadie- . 
ne către S.U.A. depășesc cu 2.4 mi
liarde dolari importurile nrovenind 
din S.U.A. Un asemenea argumenta 
folosit ministrului de finanțe. John 
Conully, pentru a cere lichidarea dez
echilibrului ln relațiile comerciala 
dintre cele două țâri. •

Asa cum era de așteptat, autorită
țile de la Ottawa s-au arătat chiar de 
ln începui bolărite să nu cedeze pre- 
Kiunllor. O pozJUe contrară ar "fl -fost 
de natură să anuleze tot ceea 
ce a fost elșllgat prin ani de eforturi 
și perseverență, fechîzind din nou, 
nelimitat porțile economiei și așa do
minate de ,,gigantul din sud”. (Cifre 
furnizate de revista ,.U. S. News and 
World Report” atesta că Interesele 
americane controlează ln prezent §- 
proapa jumătate din Industria produ
cătoare și două treimi din industria 
petrolieră ■ a Canadei). Dependența 
economiei canadiene de monopolurile 
americane explică de ce reglementă
rile financiare' Intre cele două state 
s-au făcut aproape mereu In avanta
jul Washingtonului, de ce chiar ®1 a- 
cesl excedent, de data recenta, al 
balanței comerciale canadiene este 

^=^Jn‘relaURe; dintre rota 
două țări. Această tensiune a cres
cut simțitor, mai alea după ..măsu
rile de urgență” anunțate de Wa- 
ehlngton In august 1971 încerclnd ®ă 
depășească dificultățile economice si 
financiare oo scama partenerilor «ăl. 
Statele Unite au exercitai nresiunl 
serioase asupra vecinului său din 
nord, cerlnd guvernului canadian «ă, 
suprime sau ®â reducă taxele asupra 
produselor americano Importate de

cu mult do beneficiile uriașe 
pe care firmele nord-amerlcane le 
scot din Canada Este șl motivul 
pentru care autoritățile canadiene au 
refuzat orice concesie unilaterala In' 
comerț, ș! și-au exprimat hoîărlrea 
de a examina relațiile •comerciale și 
financiare .cu Statele Unita, in an
samblul lor.

în ciuda faptuiul că în decembrie 
trecut președintele Nixon a dat asi
gurări premierului Trudeau in ceea ca

privește Înțelegerea situației speciale 
a Canadei, ciocnirea de intere..© a 
fost atlt de violenta Incit nit s-a pu
tut ajunge la un compromis accepta
bil pârtilor. Conflictul a atins punc
tul culminant o data cu veto-ul opus, 
la 9 februarie, de către ministrul de 
finanțe arnerlcan. noului proiect do 
ticortl comercial americano-rainadlan, 
precum șl cu amenințarea exprcsâ do 
a șe recurge la sancțiuni economice 
contra exporturilor canadiene. Aces
te presiuni ii’-» șl-nu atins insă in iad 
un fel ținta ; ele' âu atras doar o bu
tadă reușita i a premierului Trudeau : 
„Cu amici ca John Conally. Cnlnada 
nu iui! are nevoie de inamici”.

Ilntele Nixon 
, ______ actuale! vizite

______ U.Y de a nu-șl crea o po
ziție comercială avantajoasă față da 
Canada. Asemenea asigurări nu par 
Iruri să-l fl îînișllt pe canadieni. „Pre
ședintele american — remarca in le
gătură cu aceasta cunoscutul comen
tator de la „New York Times*. 
James Reston — poate. sl-I asigure 
In repetate rîndurl pe Trudeau că nu 
intenționează să domine economia 
Canadei sau si reducă Independența 
ei. Dar buslness-ul american arc o 
viață proprie și acesta este in mod 
clar elementul care continuă să-l în
grijoreze pe canadieni, in pofida pro
misiunilor Iul NTxon* Este, astfel, 
explicabil de ce in Canada dîtigă tot 
mal midi teren îdeen lărgirii conti
nue a relațiilor comerciale ale tării, 
cu toa.te statele, indiferent de orindul- 
rea lor isoclolâ, a promovării unui co
merț liber, fără discriminări.

Radu BOGDAN

ladă reușita; a pre: 
„Cu amici ca Job: 
t_„---- 1 ... - __ —

Este adevărat că președ 
a afirmat șl cu prilejul ac 
,.dorin ța “<S." 
z.,.------ ----- -
Canada. Asei 
Insă sft-I fi Iii

Luni a-a deschis la Londra o 
expoziție a cârtii românești, 
patronată do Cambridge Uni
versity Press., La loc de frunta 
sa află cele cinei volume ale 
operelor ’ tovarășului Nlcolae1 
Ceaușescu. traduse in limba 
engleză sub titlul ..România Da 
drumul conslruiril ©ocletățU so
cialisto 'multilateral dezvolta
te”. Sini prezentate alic 500 de 
titluri do cărți din cele mal di
verse domeni! do activitate, a- 
părute în editurile din tara 
noastră in limbile română, en
gleză si tranceal.

McmovTe militare ale 
N.fl.T.0. în largul coastelor Nor
vegiei șl Intr-o zonă acoperind partea 
de sud-est .a Atlanticului de nord «1 
părți ale Medllcranei au Început luni 
manevre aero-navale ale N.A.T.O. La 
exercițiile din apropierea Norvegiei, 
denumite „Bright Horizon”, participă 
nave de, război șl,avioane ale Dane
marcei, 'R. F. a Germaniei și Norvfe- 
gieî. Cclelalle manevre, caro iMWrtă 
denumirea de -„Night Search”, slnt 
efectuata de formațiuni militare din 
Canada, S.U.A., Olanda. IL F. a Ger
manici. Anglia șl Portugalia.

Demisia unui deputat 
liberal din Bundestagul 
vest-german. Wilhe,m
deputat al Partidului Liber Demoo-at 
pentru Saxonla inferioară In Bun- 
destagul veșt-Hcrman. șl-a anunțai 
demisia din P.LD.. datorita ..situa
ției Interne din partid”, anunță a- 
gențla D.P.A. El a subliniat că ae- 

•țiunea ra nu este legată de discu
țiile privind ratificarea tratatelor 
încheiate de R. F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și Polonia, trata
ta pe care continuă să le aprecieze 
pozitiv. „Cind va avea loc votul 
final asupra tratatelor — a nrerizat 
el — voi urma linia ■ de conduită 
stabilită de fostul meu partid*.

I

Helms.

Faptul

, Rezultatele definitive alo re- 
( ferondumulul din 23 aprilie, prin 

care alegătorii francez! âl din 
teritoriile de peste, mări nu fost

• chemați să se pronunțe asupra 
’ aderării Marii Britanii. Irlan- 
I del Danemarcei sl Norvegiei la
> Pista comună, consemnează un 
l procent neașteptat de mare de 
. abțineri de la ’ vot. ■ Din votului 
. de 23 312 037 de alegători In-

scrișl. doar 17 003 5®7 de per&cia- 
’ , ne ■•și-au exprimat opinia prin ,
• ..du" ®au ..nu" (aproxlma-
> tiv* 2 milioane de voturi
> nu fost anulate).
i echivalează oii un absenteism 
i electoral estimai la aproxlmallv 
, 40 la sută, cel mni ridicat Înre

gistrat pinâ acum In consultă
rile populare organizate In

1 timpul celei de-a V-a Rcpu-
• blid. Dacă reprezentanții mato-
> rltății văd in marele procente! 
» al abținerilor o lluatrare a Indl- 
I fercnlisoaului. sau libsel de 
, Interes, a preferinței fran- 
» ceztlor de n-și petrece du-
> mintea in aer Liber. ulii 
. . comentatori consideră că abți

nerea exprimă o atitudine uoll- 
tică. Nu este lipsită de semnlfl-

• caile sublinierea ne care au-fâ- 
' cut-o mâi multe ziare franceze
> do luni, precizind că. dacă dln- 
1 tre alegătorii cure s-au prezen- 
I -tai in fala urnelor. S7,f® ,Ia sută 
, s-au pronunțai prin „da* la 
. Întrebarea privind aderarea ce

lor patru țări solicitante, la nl-
’■ valul global al alegătorilor 
1 francezi acest răsnuns afirmativ 
» nu reprezintă decit 37.4 la sută 
l din totalul cetățenilor Înscriși 
, In listele electorale. Pe de altă 
I parte, totalul voturilor negati- 
, ve. atitudine recomandată de 

P.C. Francez. - 0 030 083 (32.14 
In sulă din voturile exprimate

• și 17 In sută din totalul aleaăto-
• rllor înscriși) exprimă dlmen-
> siunlle opoziției alegătorilor 
i francezi fată de Plata co- 
, mună șl fată de lărgirea aces- 
( lela.
i Evantaiul Interpretărilor este.
, desigur, foarte larg. Într-o de- 
. clarațle făcută televiziunii, pri

mul ministru al Franței. Jacques
' Chaban Dolmax. a spus, printre
1 altele : „.Rezultatul esențial 
1 este că poporul francez a aato-
> rirat ratificarea tratatului de 
I lărgire a comunității europene”, 
j subliniind că acest rezultat, va o-
> feri Franței posibilitatea de a

prczenla soluții coMtruclive. ee- i 
101 nouă parteneri al săi cu pri- i 
lajul conferiniei ta nivel Înalt , 
cars va avea loc ln octombrie a- , 
cest ân 'ln Paris. ■

Deși reprezentanții majorității 
guvernamentale consideră aceste ' 
rezultate-ca pe uri succes al po
liticii europene a președintelui 
Pompidou, el nu ișl pot ascun
de o anume dezamăgire. Astfel, 
licite Tomaslnl, președintele 
U.D.R., remarca faptul că „pro
blemele europene au pătruns 
Încă prea puțin ln conștiința 
francezilor”. Pe de altă parte. 
Jean Lecanuet, președintele Cen
trului Democrat consideră că 1 
„rezultatele referendumului ex
primă în mod evident opoziția 
[corpului electoral față de majo
ritatea constituita In IS68, pre
cum șl puternicele reacții pe 
cure .Ic suscită o politică guver
namentală caro nu a adus pro
gresul social așteptat șl,nu și-a 
respectat angajamentele luate 
de multă vreme”.

La ■ rindul său. Gaston Def- 
ferre, secretar al Partidului So- 
ctalÎCT, care a preconizat abține
rea, o remarcat că „dacă ta ab
țineri șl fa voturile nule adău
găm voturile negative, consta
tăm că răspunsul allrmaiiv se 
află in minoritate”.

înlr-o declarație publicata de 
ziarul' „L'Humanllă*. Georges 
Marchals, secretar general ad
junct'al P.C.F.. arată că rezulta
tul scrutinului „confirmă faptul 
că P.C.F. dispune do o Influență 
creseindă în întreaga (ară, că cl 
constituie forfa determinanta a 
opoziției împotriva guvernului și 
a politicii sale, o maze forță de 
Înnoire democratică șl 
nalâ”.

Ultimele prelucrări ale 
tatuiui i__ l. ______ _  ,
rendum au dus la constatarea că ( 
intr-o serie de departamente , 

. confruntate cu dificultăți de or-, ’ 
din economic și soclul s-a lore- ’ 
gistrat un procent superior de 1 
voturi negative și abțineri. Așa- < 
dar, o parte din alegătorii fran- ( 
cezl și-aii exprimat astfel nu < 
numai poziția fată de viitorul < 
Pieței comune, ci si rezervele < 
și scepticismul fată de proble- ( 
mele Interne ..... — 
pături' largi ale populației.

I

na(lo-

rozul- ,i 
înregistrate la refe- < ni ci « a «a i j va ; ininini'icrl n In mân'1 . ■'

care preocupă

Paul DIACONESCU

ire, pa rtid pan țJl la 
_— .a Londra, au ndopu
unanimitate o rezoluție prin 
cheamă guvernai britanic ,..să 1.. 
urgent ta acțiune, pentru ca, împre
ună cu alte (firi, să Înceapă pregăti
rea'unei conferințe a statelor euro
pene, caro să discute măsurile ime
diate șl practice în vederea iufăptul-
rli securilâtil, coexistentei pașnice șl 
n cooperării fructuoase între loite («f-.w 
rile continentului1*.

„AP0LL0-I6" 
pe traiectoria 

LUNĂ - PĂMÎNT
HOUSTON 24 (Agerpres). — John 

Young și Charles Dulie sl-nu lncbe- 
iat misiunea do trei zile pe supra
fața Lunii. Cea de-a treia și ultima 
ieșire a astronuuțllor a durat cinci 
ore șl 40 de minute, obiectivul el 
principal fiind explorarea craterului 
North Ray. adine de 400 tn. de unde 
au fost recoltate noi eșantioane de 
s-o!.. In cursul celor trei expediții 
extra vehiculare, care au totalizat a- 
proxItnaUv 20 de ore. Young gl 
Dube su cules o cantitate record de 
probe lunare — Ill kg. — anticipată 
deja de geologii N.A.S.A. drept ce» 
mai importantă ..recoltă selenară'' 
adusă pe Pinii ut.

Momentul decolării — luni, la’ ora 
3.25 (ora Bucurcsllulul). transmis1 In 
direct cu ajutorul perfecționate! ca
mere de luat vederi cu care a tost 
dotată misiunea .Apollo-10“ si care 
a făcut ca Imaginile să fie de ©'ex
cepțională claritate — a tost deosebit 
de spectaculos. Partea superioară a 
LEM-ului, care a utilizai ca ramnă 
de lansare,, platforma de coborire. 
a fost proiectată brusc în spațiu, să
rind literalmente ca un dop de șam
panie și lăsind in urma sa o Jerbă 
de flăcări. La oro 5 șl 35 de minute 
(ora Bucurestlulul). modulul lunar 
s-a recuplat cu' cabina de comandă 
pilotată de Thomas Mattingly. .După 
perioada de odihnă. încheiată ia ora 
17,12 (ora- Bucureitiului). You’na. 
Dube sl Mnttirialy ou-Indenllnlt pro
gramul cele! de-u doua pârli a zi
lei. Principalele momente ale aces
tuia au fost : abandonarea modulu
lui lunar, caro a fost ulterior re- 
oderitat. nrin telecomandă, sare su
prafața Lunii, lansarea satelitului 
minuscul pe o orbită drcumlunară.

Marii. In zori, astronautli urmează 
să pună din nou in funcțiune moto
rul principal al cabinei de comandă, 
rxmtru a ®e Înscrie pe traiectoria 
spre Pămint.
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