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TG. JIU (Corespondentul ..Seta
tei!". M. Dumitrescu). — Apropia
ta sărbătoare a oamenilor muncii 
prilejuiește: șl In județul Gorj ob
ținerea unor realizări remarcabile 
In producție. Printre colectivele u- 
nllățllor economico care raportează

l GALAȚI (Corespondentul „Scin- 
( tei5°. Tuăorcl Oancea). — Tn 
ț cinstea zltal de 1 Mal. colectivele 
i de! oameni'al munci! din Industria 
’ județului. GatațI au realizat sarci- 
l nlle de plan la producțln-marfă 
i vlndută și încasată uc primele pa- 
1 tru luni alo celui de-al doilea nn 
1 al actualului cincinal. Inregișîrln- 
' du-se un ritm de creștere de M ta 
ț sulă, față de aceeași perioadă a 
! anului trecut. Plnă in fif.irșitul lu

nii npriile. In industria ludetulul 
Galați 60 prelimina a so obțină 
suplimentar o producțle-marfă vln- 

ț dută și Încasata ta valoare do pes- 
t te .170 milioane iei. Vor fi produ- 
1 • &e pesta prevederi 3 000 tone ton-

a cadrelor de conducere

cum se știe' In orîndulrile 
împărțite în clise antago- 
ăcti.vltateă de conducere a

’ Deschidem colocviul consacrat' 
studierii problemelor științei con
ducerii societății, la care pattldpft. 
membrii șl membrii supleonți al 
Comitetului Executiv aT C.C. ril' 
P.C.R., miniștrii, primii secretari1 
ai- comitetelor județene’de parlld,. 
șefii secțiilor C.C. al P.C.R., pre
cum șl alte cadre de conductori-de’ 
pafild șl de stat. în cadrul coloc-

pentru perfecționarea cunoștințe
lor politice* profesionale șl de con
ducere alo-întregului activ de par
tid șl de stattotodată,.se poate 
spune’că nceaslit mîsură se țnșcrie 
șt pe ilnin hotărifilor Plenarei 
Comitetului Central din 3—5 no
iembrie 1071 cu privire la îmbu
nătățirea activității Ideologice’ a 
partidului nostru.

țloriar, originea socială nu impo: 
tonta lor ... ’
țeleagă- că hu ar trebui să 
seama de: acestea ; dar ele 
suficiente pentru a putea 
cadrelor noastre să conducă 
corespunzător 
activitate ale. societății 
realiza în bune condiții

munca'de-'conducere în toate 
menii le activități! sociale, in 
treaga operă de dezvoltare a 
cietățli noastre socialiste. •

Organizarea colocviului 
parte din programul elaborat 
Comitetul .Central al - partidului

viului pe care îl inaugurăm astăzi 
urmează^să discutăm o serie de 
probleme ' fundamentale1 privind 

do- 
în- 
so

la riadul lor, toți acești dirijori 
trebuie să acționeze în mod uni
tar, pe baza unei conduceri și di
rijări centrale unice. .Tocmai In 
această concepție este necesar să 
se realizeze conducerea societății 
noastre socialiste, rolul de dirijor 
colectiv îndepllnlndu-i partidul 
comunist — forța politică condu
cătoare a întregii națiuni — statul 
nostru socialist.

Desigur, fiecare orlndiiiro so
cială a dat naștere unor forme spe
cifice de conducere șl, in.mod co
respunzător, unor concepții proprii 
filozofice, politice șl Juridice des
pre conducerea societății ome
nești. { î

După 
sociale 
niște.

Vorbind despre știința conduce
rii, putem spune că ea are origini 
foarte îndepărtate ; în fond, pre
ocuparea de a realiza conducerea 
vieții sociale In conformitate cu a- 
numlte norme și principii a apă
rut o dată cu 'primele forme de 
organizare socială și s-a amplifi
cat - concomitent cu dezvoltarea 
forțelor și relațiilor de . producție, 
cu progresul material șl spiritual 
ai omenirii. „Orice activitate ne
mijlocit socială sau colectivă, exe
cutată pe o scară îna! mare —

șl nu doresc să se in- 
kețină 
nu sini 
permite 
in mod 

diferite sectoare■ de 
Pentru a 

marile’ 
sarcini ce stau în fața partidului 
nostru se cere din partea fiecărui 
activist o temeinică pregătire pol!-’ 
fiefi și profesională, științifică, pre
cum șl o înaltă capacitate organi
zatorică și de conducere-; . acestea 
trebuie să le considerăm, de ase-: 
menea.- criterii fundamentale ale

calității ide activist de partid' și de 
stat. ’ . ' , - . • .

Datorită concepției greșite.la care 
m-am referit, unele cadre au ne
glijat studiul pentru ridicarea ni
velului lor ideologic-politic și pen
tru îmbogățirea orizontului lor de 
cunoștințe științifice șl profesio
nale ; această i concepție a dus, de 
asemenea, Ia o Insuficientă preocu
pare pentru perfecționarea cunoș
tințelor in domeniul conducerii și 
Organizării activității sociale. Re
zultatul a fost o răminere mai ge
nerală In urmă a muncii ideologice, 
precum șl a dezvoltării științei con
ducerii in țara noastră. ■

scria K. Marx — are mol mult său 
mal puțin nevoie de o dirijare, 
care să asigure armonizarea activi
tăților Individuale șl să îndepli
nească funcțiile generale care re
zultă clin mișcarea irftregulul orga
nism productiv; spre deosebire de

Iată do ce este necesar ca între
gul nostru activ de partid și de 
stat să înțeleagă că soluționarea 
marilor probleme ale construcției 
socialiste cere o Înaltă pregătire șl 
competență. Desigur,, nu este vorba 
de realizarea unei pregătiri multi
laterale de specialitate — In sensul 
de a se trece ia exercitarea mol 
multor profesii — aceasta osie inch 
o problemă a viitorului. Am în ve
dere— înainte de toate — însușirea 
unor cunoștințe temeinice în dome
niul ideologic, organizatoric, și , de. 
conducere pentru a avea posi
bilitatea înțelegerii și rezolvării co
respunzătoare n problemelor iot 
mal complexe pe care le "ridică dez
voltarea construcției economico-so- 
ciale din țara noastră Fără îndo
ială, aceste cerințe se pun In mod 
diferit, In raport cu amploarea șl 
specificul domeniului pe care acll- 
vlștil/de partid și de stat sint che
mați‘să-l Îndrume, cu sarcinile șl 
răspunderile ce le revin In munca 
de conducere.

După cum Se cunoaște, tr^im șl, 
acționăm înțr-o cpbeă ,. de" auljiicf 
transformări. Intrind In etapa fău
ririi 'societății socialiste. multilate
ral dezvoltate, țara noastră este 
confruntată cu o seric de probleme 
noi, legale de creșterea șl, moderni
zarea bazei tehnleo-maleriide a 
economiei, perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție,' așezarea 
consecventă a raporturilor sociale 
pe principiile echității socialiste, 
adincirea democrației, formarea șl 
întărirea conștiinței socialiste a 
maselor de oameni al muncii, ridi
carea lă un nivel superior a întregii 
munci de conducere și organizare a 
activității economlco-soclale. Se 
puri numerou.se probleme noi șl pe 
plan internațional,. In legătură cu 
dezvoltarea țărilor socialiste și a 
colaborări! dintre ele, afirmarea pe 
a’rena mondială a tinerelor state 
naționale, schimbările care au loc 
în cadrul capitalismului contempo
ran, dinamica mișcărilor revoluțio
nare șl progresiste din întreaga 
lume. în același Ump, trebuie avuta 
In vedere’ amplele mutații determi
nate de revoluția' tehnico-știlnțl- 
fică contemporană, care fac posi
bilă o rnai bună înțelegere.a dife
ritelor fenomene și legități, modi
fică o serie de concepte șl ndevă-' 
rari considerate plnă nu de mult 
imuabile.

Pentru a putea da răspunsuri 
cît mal juste problemelor multiple 
și complexe pe care le ridică toate 
aceste schimbări revoluționare, se 
cer o cunoaștere adîncă a legilor 
obiective ale dezvoltării economlco- 
soclale, o stăplnlre temeinică a me
todei materialist-dialectice de ana
liză a fenomenelor sociale, o Înțe
legere aprofundată’ a realităților 
istorice noi, a caracteristicilor eco
nomice, politice și sociale ale epocii 
în care trăim. Repeziciunea cu care 
se produc transformările !n lume, 
Interdependența tot mal strinsă 
între diferite fenomene soclal-po- 
lltlcc, economice, tehnlco-ștllnțlflce 
și culturale conferă științei condu
cerii un roi fundamental in asi
gurarea mersului, înainte al socie
tăți! omenești pe calea civilizației 
și progresului.

Ridicarea nivelului politico-ideo
logic, formarea unei concepții cla
re marxisl-lenlnlste despre știința 
conduceri! constituie cerințe esen
țiale pentru orice activist de par-, 
Ud șl de stat — și cu allt mal mult 
pentru cadrele de conducere . ta 
toate nivejurile — reprezintă o pre
misă principală a înfăptuirii, cu 
succes a sarcinilor tot mai com
plexe pg care le ridică procesul de. 
făurire a societății socialiste mul-, 
tllateral dezvoltate in țara noastră.

în perioada construcției socialis
te s-a formal un număr însemnat 
de cadre d’.n rindurlle clasei mun
citoare, țărănimii, Intelectualității, 
care au îndeplinit și îndeplinesc în 
bune condiții Importante sarcini 
de conducere in diferite, domenii, 
de activitate. Partidul nostru s-a 
preocupat continuu de pregătirea 
politică și profesionolă a cadrelor 
de partid și de stai. Astfel, peste 

,70*;i din membrii birourilor comi
tetelor județene de partid au ur
mat sau urmează Invățămlhtul su
perior de stat: au, de asemenea, 
pregătire superioară de specialitate, 
95% din cadrele de conducere din 
ministere șl alta organe, centrale 
și. peste 80% din cadrele care lu
crează In unități cu statut de cen
trală și In întreprinderi republi
cane ; 06% din tovarăși! încadrați 
în aparatul de partid au absolvit 
sau urmează școli de partid.

Subliniind tonte acestea, trebuie 
arătat — în același timp — că în 
decursul anilor și-au 'făcut loc și 
unele păreri greșite, după care nr 
fi de ajuns să ni o anumită expe
riență de viață sau — cum se spu
nea In trecut — să al origine socia
lă bună .pentru h putea rezolva 
orice problemă. Fără îndoială, ex
periența de viață, trecutul revolu-

mișcarea organelor sale Indepen
dente. Un violonist se dirijează 
singur, o orchestră arc nevoie de 
dirijor0. (K. Marx—F. Engels, 
„Opere* voL 23. Ed. politică, 1966. 
pag. 341—342).

Folosind metafora Iul K. Marx, 
putem spune că dezvoltarea socie
tății moderne în general, șl cu atil 
maț mult a societății socialiste, 
care este opera creației conștiente 
n, maselor, impune existența unul 
dirijor multilateral; cu vaste șb 
multiple calități ,șl cunoștințe. De 
fapt. In cadrul societății de azi’ac
ționează un mare număr de diri
jori care, ,ta diferite niveluri ale 
organizării sociale, asigură buna 
funcționare a mecanismului pu
blic, , îndrumarea nenumăratelor 
compartimente de activitate. Dar

urmărit să asigure, în primul 
rțnd, exploatarea maselor de oa
meni ai muncii, să întărească șl 
să amplifice puterea claselor asu
pritoare, să Justifice pe toate căile 
exercitarea dominației lor. De ase
menea, Istoria cunoaște nenurnă-' 
rate forme de exploatare și asu
prire națională; în această pri
vință capitalismul a adus o accen
tuare a subordonării șl jefuirii al
tor națiuni și popoare. Subliniez 
aceste probleme deoarece este ne
cesar să le avem permanent în 
vedere ta studiile pe care le vom 
efectua,, spre n trage concluziile 
necesare pentru activitatea noas
tră Internă, dar mal cu seamă 
pentru activitatea Internațională; 
pentru politica noastră de relații 
cu alte state. Analiza modulul *de 
conducere șl organizare a activi
tății economlco-soclnle, a relații
lor de producție, a raporturilor 
dintre oameni și ■ a normelor de 
drept, din țările capitaliste ne va 
ajuta,,să înțelegem mal bine mo
dul de vtațăL.cnre poartă amprenta 
societății împărțite Jn clase anta
goniste, carpc teri za 15 prin domina
ția forței atît în viațn internă, cil- 
șl În eca internațională.

Revoluția și construcția socia
listă; oslgurînd preluarea puterii 
economice și politice de către clasa 
muncitoare,. în alianță cu țărăni
mea, Intelectualitatea'și alte cate
gorii de oameni ai muncii, creează 
condiții pentru apariția unor noi 
relații de producție, a unor hoî 
raporturi sociale, a unor forme 
total', diferite de organizare și con
ducere socială, pentru cristalizarea 
unor noi principii șl norme juri
dice de egalitate și echitate soci
alistă.

In abordarea problemelor știin
țe! conducerii societății esie.de a- 
ceed necesar să avem permanent 
în vedere deosebirile determinate 
de caracterul orindulri! sociale, de 
particularitățile relațiilor de pro-’ 
ducție. Fără îndoială, există șl 
legități generale care, Intr-o for
mă sau alta, acționează In toa
te orindvțirile, păsirindu-șl vala
bilitatea și in socialism ; aces
te legități exprimă unele tră
sături și cerințe comune ale or
ganizării șl conducerii vieții so
ciale. Dar chior șl acestea suferă 
schimbări In funcție de condițiile 
concrete date. Ele capătă forme și 
modalități deosebite de manifesta
re fn raport cu dezvoltarea forțelor 
și relațiilor de producție, a știin
țe! și culturii, cu progresul general 
al societăți!.

Construirea socialismului, care a- 
slgură așezarea pe temelii noi a În
tregului edificiu social, impune noi 
forme de organizare șl conducere a 
tuturor sectoarelor de activitate,-a 
societății In ansamblu. Pentru pri
ma dată în. istoria omenirii se 
creează premise obiective pentru ca 
oamenii muncii — așa cum subli
niau clasicii marxlsm-leninismulul 
— să-și făurească în mod con
știent . propriul lor viitor. în orin- 
duifea socialistă, oamenii nu moi 
sint obiectul acțiunii oarbe a le
gilor economlco-soclale; ei sint 
chemați’ acum să folosească în mod 
conștient aceste legități, să acțio
neze în concordanță cu ele șl, tot
odată, să le dirijeze In scopul dez
voltării societății omenești, cores
punzător concepției no!' despre 
lume și viață. Referindu-se la des
fășurarea producției In socialism. 
Marx arăta : „producătorii asortați 
reglementează In mod rațional a- 
cest schimb al lor de materii cu 
natura, ii supun controlului lor co
lectiv. In toc de a fi dominați de 
el ca o forță oarbă : II realizează 
cu cea mai mică cheltuială de ener
gie $1 în condițiile cele mal demne 
ș! mal potrivite cu natura lor 
umană?.0. (.„Capitalul", vol. III, 
partea a Il-a, Editura pentru lite
ratură politică 1955, pag. 772—773).

Este bine să subliniem că Instau
rarea noii orindulri creează premi
sele pentru folosirea conștientă a 
legilor' sociale In vederea progresu
lui continuu, șl multilateral al so
cietății. Punerea In valoare a aces
te! superiorități a socialismului nu 
se realizează însă de ta sine, c! 
Impune o activitate susținută pen-

(Conlinuarc io pag. a 11 -a)

^Ce-am gînditatunci 
s-e inpUt na mult

detit gândeam
Zece ani, nld nu știi dnd au tre

cut. parcă era mal Ieri eiud umblam 
din casă in casă cu munca de lămu
rire. ..Care a mal semnat cererea, 
ciad vom putea face Inaugurarea?0, în 
acea scurtă perioadă care a precedat, 
primăvara Istorică a anului '62 Inau
gurările de noi cooperative se Uneau 
lanț, ele constituiau evenimentele fie
cărei zile/ ' Un deceniu este timpul 
trecut-de la încheierea 
cooperativizării agri
culturii românești, de la

. desăvârșirea . acestei 6- 
pere. , fundamantalci n 
partidului ,.rnioslru»Amo.-. 
ihent dectaSv pentru-fă
urirea econooîfel eo^ia- 
listo unitare șf generali
zarea rotațiilor de Pro
ducție socialiste la îca- 
rn întregii economi! na- 
ționaîe. :

îmi amintesc de o 
seară, era sflrșliul unei 
zile de muncă, cl:id un 
țăran, mai vechi coope
rator declt cellalll din 
satul lui, îți frâmlnta 
mintea cu o stăruitoare 
întrebare : „oare am fost astăzi-des
tul de convingător, am sari Unit 
bine, cu argumente, politica partidu
lui. am explicat clar Interesul nos
tru. al țărănimii de a ne uni forțele 
in cooperativa agricolă ?“ Erau Insre- 
bărl 'pe care șl le puneau mii. sute 
de mil de țărani, de activiști de 
partid care« tafăntutau Indicațiile 
conducerii partidului do u faco din 
liberul conslmțămint a! țăranului 
trăsătura definitorie a muncii pentru 
cooperativizarea agriculturii. Argu
mentele lor de atunci au fost înfăp
tuite, ixiariă acum forță convingă
toare a faptelor. „La un moment dat', 
pe .“la1, noi, prin partea , Sucevei — 
amintirile sint depănate de Mlbal 
Căldăruș, președintele cooperativei 
agricole — Inaugurările de coopera
tive «e țineau lanț; ta Vercșll, Dum

cooperativizăriiJ 
anrismlhirii.

Președintelui Consiliului Național al Frontului Patriei 
din Republica Populară Bulgaria, 

GHEORGHI TRAIKOV
u. Pv nîeg^ri* dumneavoastră în funcția de președinte al Con

siliului Național al Frontului Patriei din Republica Populară Bulgaria 
vă adresez, In numele Consiliului Național al Frontului Unități! Socla- 
Liste din Republica Socialistă România șl al meu personal, calde felicitări 
și urări de succese In îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre Frontul 
Unității Socialiste și Frontul Patriei vor cunoaște o dezvoltare continuă 
pentru întărirea prieteniei frățești dintre popoarele român șl bulgar 
pentru cauza păcii și socialismului în Sume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Excelenței Sale Domnul JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unita Tanzania

Cu ocazia celei de-a Vin-a aniversări a proclamării Republicii Unite 
Tanzania, in numele Consiliului de Stat, al poporului romăn șl ol meu 
personal, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai cordiale 
felicitări împreună cu cele mol sincere urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace ș! progres poporului tanznnlan prieten.

Aminlindu-ml cu multă plăcere de recenta mea vizită pe pămîntul 
ospitalier al R. U. Tanzania, îmi exprim", șl de aceasUi dală, convingerea 
că relațiile de prietenie și cooperare dintre țârlle noastre se vor dezvolta 
în continuare spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul RASHIDI M. KAWAWA
• Primul ministru al Republicii Unita Tanzania

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republici! Unite Tonzanla 
am plăcerea să adresez Excelenței Voastre șl guvernului tanzaninn cele 
mal călduroase felicitări și cele mai bune urări de noi succese pe colea 
dezvoltării economice, sociale șl culturale, pentru prosperitatea poporului 
tnnZanlan prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

brăveni, Bosand, iar veștile veneau 
iute, o data, cu argumentele despre a- 
vantajele muncii pe tarlale mari, cu 
mijloace mecanizate-. „Vreți să știți 
cum ș-'au împlinit previziunile de a- 
tuncl. cum a devenit faptă cuvlnîui 
partidului ? Poale că Ipotestîl nu 
sint cel mal concludent exemplu, 
n-avem noi nivelul cooperativelor din 
partea de dmple a Sucevei sau Bo

toșanilor. cu atlt mal 
puțin fată de ceea ce 
stlm că au realizat uni
tățile din Bărăgan șl 
D<jbrogeti.‘ din Banat 
sau - clmpliț., vestică, a 
țării. Dar hlcT nit ă-ar 
putea spune că nu am 
avea de ce tine fruntea 
șuț. Mal! ales de cind 
am primit. „Ordinul 
Muncii- pentru produc- 
Jln de cartofi — 29 MO 
Kg ta hectar, cît s-a ob- 
țlnut anul trecut : stat 
exact douăzeci ml! kg 
mal mult .derit cu zece 
ani In urmă. Față, de 
1032 — primul an de
muncă ta cooperativa

agricolă — recolta do porumb a cres
cut de la 12OT kg ta 2 000. ta ffriu 
de -la 1100 kg ta 25t®. Sigur. 
nu-I prea mult față do ceea ce .ne 
gindjm să facem de acum Înainte, 
dar.citea ce este, Înseamnă mal mult 
clocit ne imaginam ta trecut, dnd 
recoltele de cereale nu atingeau 
două tone ta hectar. SI mal presus de 
toate este mulțumirea oamenilor pen
tru o muncă făcută in spiritul drep
tății, al echității. In caro retribuția 
so face după munca șl rezultatele ob
ținute. după hărâlcta .șl priceperea 
fiecăruia.

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. a IV-a)

numerou.se
esie.de


științei conducerii
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clpiilor functamențaie ale orindui-' barea . dncg vorbim’ de unitate de 
rll noastre, la înfăptuirea politicii glndlre șl de acțiune, cum rămîne 
partidului șl statului. atunci cu posibilitatea unui

O importanță deosebita are re- sch]mb nber de nrtrcri. tn cadrul

ta

i

I ri

pen tru a asigura

societății noastre,

numai a-

do

ln- 
In

rească atribuțiile comunelor, .creta-, 
du-se condiții ca ele să devină pu
ternice unități economlco-sociale 
de conducere a întregii activități 
din raza teritorială respectivă, de

cere Intr-adevăr o evi

contemporane. Tocmai de aceea, 
atit programul de dezvoltare a 
României, cit șl politica externă a
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operei de construire a socialismu
lui șl comunismului.

în elaborarea politicii sale Inter
ne șl externe, partidul nostru ac
ționează consecvent In spiritul a- 
cestor Imperative, tntemelndu-șl 
întreaga activitate pe studierea le
gilor dezvoltării economlco-sociale, 
pe cunoașterea reâlltățllo- din țara, 
noastră, precum șl n fenomenelor 

lnța conduceri! sociale capătă o im- și proceselor caracteristice epocii 
portanță deosebita în condițiile noii 
orindulri, constituind un factor ho- 
tăritor în desfășurarea cu succes a

(Urmare din pag, I)

îru cunoașterea temeinică a acțiu
nii legilor, pentru studierea atentă 
a realităților istorice din fiecare 
țară și’ din flecare etapă de dez
voltare, pentru conducerea societă
ții în conformitate eu tendințele și 
cerințele obiective ale dezvoltării 
economlco-sociale. Iată de ce ștl-

III. Obiectul șâ principiile de bază afe științei 
conducerii societății socialiste

statului șl a partidului nostru se 
dovedesc juste, se bucurii de spri
jinul unanim al poporului, exerci
tă o Importanta influență in lume, 
au adus României numeroși prie
teni pe toate meridianele globului; 
tocmai aceasta a făc-Jt ca România t___ — .. .
să fie apreciată drept una din ță- șl cu celelalte state ale lumii, 
rlic care joacă un rol activ In a-

■ Urmarea principiilor noi de rela
ții tn viata internațională, princi
pi! menite să asigure afirmarea șl 
progresul neîngrădit ol flecărui'po- 
por, dezvoltarea unei largi șl fruc
tuoase cooperări Internaționale.

1 s ‘ >. : J?'' [

Este desigur dificil do dat o de
finiție completă științe! conducerii 
sociale șl in acest cu vin t de des
chidere nu îmi propun, în nici un 
caz, acest obiectiv. Iricercind o ca
racterizare a obiectului științei 
conducerii societății, trebuie să u- 
veîn înainte de toate în vedere 
complexitatea deosebită șl striusa 
interdependență a diferitelor sectoa
re! șl domenii ale vieții economlco- 
sociale ; după părerea mea, știința 
conducerii cuprinde toata sectoa- 
rele șl domeniile societății — în Includă ntit .sectorul de stnt. cit .șl 
fond,'întreaga activitate umană. '

In ansamblul conducerii sociale, 
conducerea activității economice 
are, desigur, o importanță deosebi
tă. De felul m -care știm să dirijăm

• in mod conștient dezvoltarea forțe- 
' lor de producție, să asigurăm justa 

lor repartizare teritorială, folosirea 
corespunzătoare a mijloacelor fi
nanciare, umane șl materiale de
pinde în ultima Instanță progresul 
rapid și multilateral al societăți. 
Desigur, în sfera activității de 
conducere Intră, totodată, organi
zarea șl funcționarea unităților te- 
rltorial-udmlnlislrnfâve, organizarea 
generală a statului, deci condu
cerea unitară a întregii vieți socia
le. Intr-un anumit sens, se poate 
spune că știința conducerii trebuie 
să se preocupe de toate proble
mele organizării societății — 
de la cele majore pînă la 
cele care, la prima vedere, ar 
părea de Importanță secundară — 
inclusiv organizarea vieții familia- 
lernonnelo 'tier convlnțulre'socinffi, rtal9,' 
dddarece șl acestea Sau: plnă" la urmă'. ccQnțlnunre ro.ul .ijt 
o însemnată Inrfurij-e asupra deș- hmwcA nirihniJii» n 
voltării societății omenești în ge
neral, a societății socialiste în spe
cial. în același timp, este clar că o 
laîură Importantă a conducerii so- 
cietilțil o reprezintă activitatea soluționare a problemelor pe care 
externă a statului și partidului le ridic? viața zilnică in toate do- 
oentru dezvoltarea relațiilor -de co- menii.e. După cum se cunoaște, le

gile noastre prevăd astfel de atri
buții, dor in practică s-a realizat 
încă puțin in exercitarea lor e- 
feclivft. Nu mă voi referi pe 
larg la aceste probleme, deoa
rece consider că dezbaterile din 
cadrul colocviului vor trebui să 
contribuie in clarificarea acestor 
laturi Importante aie activltfifil 
noastre.

Partidul nostru pornește .de la 
faptul că centralismul democratic 
— ca principiu fundamental de 
conducere șl organizare a activltă-

creărll condițiilor pentru trecerea 
la comunism. De înfăptuirea aces
tui deziderat esențial depinde ta 
mod hotăritor Înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor supreme ale 
socialismului și comunismului.

Doresc, de asemenea, să arăt că 
în condițiile societății noastre so
cialiste este imperios necesară asi
gurarea unei conduceri unitare 
a întregii activități econom’.coso- 
ciale. Țin să subliniez, faptul că n- 
censtă conducere — care trebuie să

cel cooperatist — nu se poate limita 
numai la activitatea economică, cl 
este necesar să cuprindă in egală 
măsură' toate laturile! vieții sociale, 
toata compartimentele societății. în 
întreaga noastră muncă trebuie‘să 
avem In vedere că numai aslgurind 
unirea tuturor eforturilor șl o con
ducere unitară, armonioasă — care 
să permită progresul rapid nl tutu
ror domeniilor de activitate, pe baza 
unul plan unic central —■ vom pu
tea transpune In viață programul 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, vom putea crea 
condiții pentru a trece la constru
irea societății comuniste.

Relevlnd necesitatea obiectivă a 
conducerii unitare a întregii activi
tăți economlco-soctale, este nece
sar de arătat, totodată, că aceasta 
trebuie sa se realizeze pe baza prin
cipiului „centralismului democratic, 
în acest seM, liliputa! ’SFIscasI- 
gure o largă autonomie unităților e- 
conomice și orguneipț. locale tari,

ții economlco-sociale în orfnduirea 
socialistă — are un conținut dialec
tic. Aceasta cere să avem In ve
dere ca, păstrlnd principiul condu
cerii imitare, pe bam pianului u- r 
nic, să ocțlonăm cositlnuu pentru 
extinderea autonomiei unităților 
economlco-sociale, tn toate sec
toarele de activitate; în același 
timp, este necesar ca dezvoltarea 
autonomiei, a inițlaflvei de Jos să 
fie realizată In cadrul concepției 
de conducere unitară, a programu
lui unic de dezvoltare a societății 
noastre.

Consider, de asemenea, necesar 
să subliniez faptul că in orlnduirea 
noastră activitatea de conducere 
socială nu este-un scop tn sine, ci 
tș^bule să urmărească înfăptuirea' 
obteCTTvrfor_n«T3tra*primtiird taler în- ■ 
cenfJtn activității—t<je- conducere 
este necesar să se afle permanent 
— o dată cu preocuparea pentru 
dezvoltarea economie! naționale, 
pentru perfecționarea relațiilor de 
producție șl sociale > — problemele 
ridicării 'bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru po
por, țelul suprem șl constant al 
politicii Partidului Comunist Ro
mân. Consider că aceasta consldtuie 
una din laturile esențiale— poale 
cea mal importanta, plnă ta urmă 
—- ale unei bune activități do con
ducere. De felul cum creșterea 
producției materiale, dezvoltarea 
științe! șl culturii se reflectă în 
condițiile de viață ale omului de-.

:lpt locale terijp- Ptajle, In ultimă instanță, aflrma- 
• sțj crească -reu’suiwriortifițil socialismului *șh 
adelelor, sffiîspo-t'ii itoldilatăifntărirea continuă a’ unl-"i

trebuie să asigure permanent u- potriva tendințelor de birocratism O importanță deosebită^ în^ scode- 
:!nlrea tuturor eforturilor materiale ' ‘ "----'“fijSr-1*—■- •_* .> „i*
și umane pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de partid.

în acest sens, este Indicat ca Tn ■ - , , . . ..
cadrul colocviului să dezbatem 3”

4-probleme privind creșterea teii*;
continuare a rolului organelor pu
terii de stat, perfecționarea acti
vității guvernului, delimitarea mal 
bunft a atribuțiilor și răspunderi
lor diferitelor organe de stat. Se 
impune, de asemenea, să fie mul 
bine definită activitatea organis
melor cu caracter dublu, de partid 
șl de stat — a căror înființare răs
punde ,unor necesități reale ale 
muncii de conducere în actuala 
etapă. Importante probleme se ri
dică șl în legătură cu îmbunătă
țirea In continuare a legislației 
noastre în vederea adaptării el la 
cerințele procesului făuriri! socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. O importanță deosebită pen- 

I tru sporirea rolului organelor de 
stat în conducerea societății, pen
tru creșterea autoritâțli acestora

---- - -------- ... jn mase au perfecționarea pro- 
câdrul colocviului va trebui să priei activități, lupta hoiărită Im-

pentru dezvoltarea relațiilor -de co
laborare cu țările , socialiste, cu 
partidele comuniste șl muncito
rești, cu toate forțele revoluționa
re șl progresiste ale contempora
neității, pentru extinderea legătu
rilor de cooperare pe multiple pla
nuri cu toate țările lumii, pentru 
realizarea unei politici active pe a- 
rena internațională în direcția des- 

' tinderii șl păcii.
Ceea ce aș dori să subliniez, 

de aceea, incă o dată este că știin
ța conducerii cuprinde toate do
meniile șl sectoarele de activitate ; 
pentru partidul nostru, pentru con
ducerea sa, pentru flecare activist 
de partid și de stat, înțelegerea co
respunzătoare a acestui lucru este 
esențială pentru a putea realiza o 
conducere șSllnțJfică a șoclelățți,.

în ce privește principiile de bază 
ale conducerii societății socialiste, 
fără îndoială, acestea trebuie să 
țină seama .de caracterul, noii orîn- 
dulri, de necesitatea asigurării par
ticipării la conducerea vieții socia
le a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, a dezvoltării șl adinel- 
ril democrației socialiste, de țelu
rile fundamentale ale socialismu
lui șl comunismului.

O caracteristică esențială a orin- 
dulril socialiste constă în faptul că 
oamenii muncii au o dublă cali
tate socială, Bind nu numai produ
cătorii, d șl proprietari! bunurilor 
materiale. De aceea, in asigurarea 
guvernării țării trebuie să pornim 
de la înțelegerea necesității con
ducerii colective, a participării ma
selor populare la elaborarea șl în
făptuirea întregii politici interne 
și externe a partidului și sta
lului, la conducerea tuturor sec
toarelor vieții economlco-sociale. 
Una din deosebirile esențiale, care 
există Intre activitatea de condu
cere In ortadulrea socialistă șl cea 
din orindulrile bazate pe existența 
claselor exploatatoare constă' toc
mai In crearea condițiilor reale 
pentru participarea largă și ne
mijlocită a Întregului popor la 
conducerea societății.

Stat cunoscute măsurile pe care 
partidul nostru le-a luat șl inten
ționează să le ia ta această direc
ție șl nu mă voi referi In ele ; o- 
blecUvjul lor principal este asigu
rarea cadrului organizatoric, in
stituțional, adoptarea unor forme 
șl metode de muncă menite, să per
mită — la tonte nivelurile activită
ții de conducere — ca deciziile să 
se adopte pe baza opiniei oameni
lor muncii. Desigur, nu putem apu
ne că ceea ce am realizat plnă 
acum a dus la soluționarea cores
punzătoare a tuturor problemelor 
privind atragerea muselor populare 
ta activitatea de conducere. Lăr
girea continuă a democrației so
cialiste — deci a participării con
știente a poporului la conducerea 
societății — constituie o cerință 
obligatorie a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a

lății poporului in junii partidului, 
concentrarea eforturilor sale ta în
făptuirea amplului program de 
transformare revoluționară a socie
tății, de edificare a noii orindulrl.

Un uit principiu esențial al con
ducerii societății este realizarea 
unei corelații armonioase intre fac
torii interni și externi al construc
ției socialiste, intre politica internă 
și externă a partidului și statului. 
Viața demonstrează — și partidul 
nostru ține permanent scama de 
această concluzie fundamentală a 
experienței istorice — că edifica
rea cu succes a noi! orindulrl de
pinde hotărî tor de eforturile fie
cărui popor, de modul cum parti
dul asigură mobilizarea susținută 
a tuturor forțelor națiunii, valori
ficarea deplină a resurselor țării. 
In același timp, se Impune să

avem permanent In vedere nece
sitatea participării Intense a 
României ta diviziunea latemu- 
ționulâ a muncii, ta extinderea co
laborării internaționale — econo
mice. culturale, științifice șl poli
tice — atit cu țările socialiste, cit

Fără a ne încadra in mod activ în 
. diviziunea mondială a muncii, fără 
promovarea unul larg schimb de 
valori materiale, tehnlco-știlnți- 
flee șl culturale, cu celelalte po
poare, nu putem asigura făurirea 
unei societăți avansate — așa cum 
trebuie să fie societatea socialistă' 
și comunistă.

Din examinarea chiar și sumară 
a principiilor de baza ale condu
cerii societății socialiste rezultă 
necesitatea de a înțelege In mod 
complex și multilateral sfera aces
tei activități, care se extinde asu
pra dezvoltării economlco-sociale 
de ansamblu a țării noastre, asu
pra totalității vieții politice inter
ne și externe.

Fără Îndoială, o bună conducere 
necesită șl metode adecvate. In 

dezbatem și problemele promovă
rii cît mai largi în munca de or
ganizare și conducere, Inclusiv a 
proceselor șl fenomenelor sociale, 
a metodelor moderne de analiză 
și decizie. De altfel, nu de mult, 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C..R. a adoptat un program de 
lungă durată privind perfecționa
rea sistemului Informațional eco- 
nomico-soclal, Introducerea sla- ■ 
temelor dș conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor șl 
dotarea economiei naționale cu 
tehnică de calcul, care urmează să 
fie supus dezbaterii și aprobării 
plenarei Comitetului Central. A- 
cest program — pe lingă măsuri 
vlzînd activitatea curentă șl vii
torul aproplnt — urmărește reali
zarea în perspectivă a unul sistem 
național de prelucrare a datelor 
pentru înfăptuirea unei conduceri 
științifice, eficiente la toate nive
lurile.

S-a trecut, totodată, la o amplă 
acțiune pentru elaborarea progno
zelor dezvoltării economlco-sociale 
a țării in următonrele decenii. Vor 
fl luate șl alte măsuri pentru 
troducerea metodelor modeme 
activitatea de conducere.

Fără a intra In detaliile șl as
pectele tehnice ale acestor probie- 

Qne, fleXâ- ^rci?ul “ af!e 
^n 'iilciifiii colocviului nostru pen

tru ca — și din' acest punct de ve
dere . dezbaterile să corespundă 
actualului stadiu aL științei condu
cerii. Trebuie să ținem seama de 
faptul că In acest domeniu se ma
nifestă concepții unilaterale șl ex
tremiste — fie de a neglija utili
tatea metodelor șl tehnicilor mo
derne de analiză și decizie, fle de 
a le supraestima însemnătatea, 
conslderind că ele or soluționa de 
la sine problemele puse de prac
tică. Metodele moderne de calcul 
și informatică nu, fără îndoială, o 
Importanță deosebită, dar ele pot 
da rezultate corespunzătoare nu
mai dacă slnt integrate Intr-o con
cepție generală justă despre acti
vitatea de conducere, bazată pe cu
noașterea temeinică a legilor dez
voltării sociale, pe studierea apro
fundată a realității.

tatea noastră are Frontul Unității 
Socialisto caro cuprinde in rlndu-

"șl formalism, manifestarea unei 
solicitudini maxime față de ne- --------
volle și cerințele oamenilor mun- rile sale toate organizațiile poli- 
cll, promovarea fermă a interese- tnni« .’ntoanriiu. in

tuirea neabătută a politicii part!- 
ciulul. ■ UVJ tfc . LL0B&UIL <J, UI1UVU Wft

în sistemul nostru de organizare lor creatoare ale societății noastre, 
și conducere socială, în cadrul de
mocrației socialiste un rol sporit 
îndeplinesc organizațiile de masă, terii de către masele populare a
chemate să conL-ibuie in mobili- tuturor problemelor care privesc
zorea, largă a oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, ta participarea organizată a 
acestora în conducerea întregii 
vieți politice, economlco-sociale și 
culturale a țării. După cura este 
cunoscut. In ultimii ani, atit sindi
catele șl Uniunea Tineretului Co
munist, dt șl celelalte organizații 
de masă șl obștești au fost Inves
tite de partid cu însemnate răs
punderi. Esențialul este de a per
fecționa In continuare formele și 
metodele de muncă ale acestora 
pentru ca ele să exercite în mod 
efectiv atribuțiile încredințate, să 
joace un rol tot mal activ în so
cietatea noastră socialistă.

tlce'și obștești, toate categoriile so
ciale din România. Țlnind seama 
de faptul că menirea Frontului este 
de a asigura unirea tuturor forțe-

este necesar ca el să aducă o con
tribuție sporită la asigurarea dezba-

mersul înainte al societății noastre, 
participarea tuturor oamenilor 
munci! la conducerea treburilor 
țării, la elaborarea șl înfăptuirea 
politicii lnteme șl externe a parti
dului. Totodată, Frontului Unității 
Socialiste 11 revin îndatoriri Impor
tante In coordonarea și îndrumarea 
activității organizațiilor componen
te consacrata educației socialiste a 
maselor, lărgirii orizontului de cu
noaștere al celor ce muncesc, în
făptuirii programului Ideologic* al 
partidului, introduceri! tn viață a 
principiilor eticii și echitațli 
dallste.

Sintetizlnd cele expuse ptaă a- largă inițiativă în muncă, pentru a 
i - » _ putea soluționa cit mal bine

problemele concrete care apar 
în activitatea curenta, ta a- 
celnși timp Insă, este necesar 
să ne preocupăm de creșterea sim
țului lor de răspundere, să le facem 
să înțeleagă că inițiativa nu în
seamnă fugă de răspundere șl de 
'control ; dimpotrivă, inițiativa, 
dreptul de a lua hotărfri .șl de a 
acționa de sine stătător presupun 
tocmai o înalta răspundere, spirit 
de dlscernămlnt, capacitatea de a 
analiza și soluționa probleme în ca
drul șl pe baza principiilor șl nor
melor generale de conducere a so
cietății noastre socialiste. Se poate, 
deci, spune că cu cît este mal larg 
cîmpul de mnnifestare a Inițiativei 
activiștilor de partid .șl de stat, cu 
ntlt mal necesară este creșterea 
răspunderii lor în întreaga muncă 

) pe ^rafeVo’, desffișiiară, cu ntlt mai 
I mUjfcSfi^;lînpuneypa aceșita să ve-l‘ 

ghezdtgti'^pfeelilta grijă la promo
varea Intereselor majore ale socie
tății, la aplicarea riguroasă a prin-

cum, se poate spune că pentru a 
conduce se cer, in primul rind, o 
profundă șl temeinică cunoaștere a 
proceselor economice șl sociale, a 
realităților ta care trăim, o previ
ziune clară a dezvoltării societății 
șl elaborarea, pe aceasta bază, a 
unei linii generale justa. Plnă ta 
urmă, justețea șl eficiența conduce
rii depind de claritatea obiective
lor pe care le urmărește societatea, 
u sarcinilor ce se pun in diferite 
sectoare de activitate.

Consider de aceea necesar să a- 
cordăm mal multă atenție ca plnă 
acum elaborări! măsurilor șl hotă- 
rirllor, fundamentării deciziilor, ta 
toate nivelurile muncii de condu
cere, studiind temeinic sectoarele și 
domeniile de activitate pentru 
care ne propunem să luăm hotărîri, 
consecințele imediate șlde perș 
..................... ■'llor pe carelje ai 

fEȘgeșWug ‘ 
flcierit' hui

IV. Sistemul conducerii vieții politice 
și economicb-sdciale

ta condițiile ortaduirii noastre — 
după cum este șl firesc — in sis
temul vieții politice și economico- 
soclale a tuturor domeniilor de ac
tivitate, un loc central ocupă parli- 
dnl comunist. Afirmarea partidu
lui ca forță politică conducătoare 
a societății este rezultatul unul 
proces legic ol dezvoltării noastre 
Istorice, al întregii activități a. 
partidului in conducerea luptei cla
sei muncitoare, a oamenilor mun
cii din România pentru eliberare 
socială și națională, pentru răs
turnarea regimului burghezo-mo- 
șlcresc șl cucerirea puteri! politi
ce, pentru edificarea societății so
cialiste în patria noastră.

Desigur, se pune problema — 
cum vor evolua funcțiile șl rolul 
partidului ta procesul dezvoltării 
societății socialiste, In perspectiva 
Trecerii la comunism. Este cunos
cută concepția elaborată de Marx 
și , Engels — șl dezvoltată de Le
nta — despre faptul că și partidul 
comunist — ca orice organism sol
dai — a apărut ta anumite con
diții Istorice și ca atare existența 
sa are anumite limite Istorice. Nu 
trebuie să uităm nici un moment 
această concepție, acest adevăr, 
care-șl păstrează pe deplin valabi
litatea ; ta perspectiva Istorică 
partidul va trebui să dispară, ca 
urmare a omogenizării, din punct 
de vedere al nivelului dezvoltării 
conștiinței n tuturor membrilor.so
cietății. Cind se va realiza aceas
tă transformare de însemnătate e- 
pocaiă in viața societății șl în ce 
mod se va realiza ea, desigur, mal 
este Încă timp să discutăm. Pro
babil că In cursul dezbaterilor co
locviului vom elabora o concepție 
mal aprofundată șl asupra acestei 
importante probleme teoretice.

Pornind de la teza enunțată mai 
sus, nu trebuie să pierdem insă 
din vedere că in condițiile de as
tăzi, in realizarea conducerii uni
tare a întregii activități, partidu
lui ti revin responsabilități tot mal 
mari. El are datoria de a uni efor-

tarile întregului popor în vederea 
realizării programului de dezvol
tare economîco-soclulă a țării, dar 
totodată și de a elabora șl cristali
za concepția științifică despre e- 
voluția societății, noastre.

Partidul trebuie să fie nu numai 
— șl nu In primul rind ■— condu
cătorul problemelor curente, con
ducătorul administrativ, d condu
cătorul politic-ideologic al societă
ții. în acest spirit lui îi revine da
toria de a se preocupa de dezvol
tarea concepției științifice materiu- 
Usl-dlnlectice și Istorice despre 
lume și. viață, pe baza noilor cu
ceriri ale științei, inclusiv ale știin
ței conducerii sociale.

Aceasta impune, de asemenea, 
partidului obligația de a analiza șl 
sintetiza ntlt propria experiență, cit 
șl experiența! altor țări, de a stadia 
noile tendințe ale evoluției econo
mlco-sociale mondiale. Numai pre
ced Ind astfel va putea partidul 
nostru sfl elaboreze în mod știin
țific drumul'dezvoltării societății 
românești, linia politică generală, 
direcțiile prioritare în care trebuie 
concentrate | eforturile poporului 
nostru, programul de perspectivă 
economlco-spctal nl României, pre
cum și mijloacele necesare pentru 
înfăptuirea iul.

în același ’timp, partidului îi re
vine misiunea de a organiza toate 
forțele națiuni! în vederea atinge
ri! țelurilor stabilite, aslgurind o 
cit mal judicioasă utilizare a po
tențialului material șl uman al ță
rii. în acest scop, in activitatea 
practică, partidul perfecționează 
neîncetat formele organizării șl 
conducerii sociale în pas cu schim
bările care au loc ta societate, cu 
cerințele vieții, luînd la timp mă
suri pentru a elimina tot ceea ce 
poate împiedica progresul construc
ție! socialiste.

Atribuțiile partidului stat înde
plinite prin diferite organisme pe 
care el le creează anume șl care 
trebuie să acționeze Intr-o unică 
direcție, pentru un scop unic.

Pentru n-șl putea îndeplini 
bune condiții misiunea ce-i revine, 
partidul trebuie să-și perfecționeze 
continuu propria activitate. Aceas
ta impune o preocupare susți
nută din partea fiecărui membru 
de partid, cu deosebire a cadrelor 
de conducere, pentru ridicarea ni
velului de pregătire poliUco-ldeo- 
logică și profesională, pentru 
realizarea ta cit mal bune condi
ții a sarcinilor încredințate; 
activitatea fiecărei organizații 
partid șl a fiecărui comunist de
pind, plnă la urmă, creșterea 
fluenței partidului, succesul ta în
deplinirea rolului său, conducător 
ta societate.

în analizarea problemelor con
ducerii este necesar, de asemenea, 
să pornim de la faptul că in ac
tuala etapă a evoluției țării noas
tre — șl pentru o perioadă încă 
îndelungată de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de trecere la construirea comunis
mului — statal păstrează un rol 
important in organizarea vieții e- 
conomlco-soclale, a activității cul
tural-educative, ta, administrarea 
avuției naționale. Desigur, funcții
le statului socialist nu trebuie 
privite static, cl în raport cu ce
rințele stadiului de dezvoltare in 

■ care se află societatea. După cum 
este știut, statul a apărut pe o a- 
numîtă treaptă a dezvoltări! socie
tății, ta anumite condiții Istorice 
concrete; caracterul, structura și 
modul său de funcționare se mo
difică în raport cu evoluția socie
tății, cu gradul dezvoltării forțe
lor de producție, cu schimbările în 
caracterul relațiilor de producție, 
cu nivelul cunoașterii științifice, 
cu obiectivele pe care șl le pro
pune societatea. Obiectivul funda
mental pus de partidul nostru în 
fața întregului popor este ta pre
zent făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. De 
aceea, se Impune să ne preocupăm 
de perfecționarea șl îmbunătățirea 
continuă a activității statului, care

’'tlvă ale dec 
jjtăm. Subllr 

(jcâ nu este 
vem o linte generală justă; așa 
cum am mal arătat, avem o aseme
nea linie generală, dar traducerea 
el in viață depinde în mod hotflrl- 
ior de adoptarea unor măsuri co
respunzătoare în toate sectoarele șl 
la tonte nivelurile de activitate. 
Nu mi-am propus să analizez acum 
aceste probleme, dar trebuie să a- 
vem în vedere că mal ales în do
meniul stabilirii holăririlor șl 
măsurilor concrete pentru diferite 
sectoare’de activitate șl niveluri de 
conducere avem deficiențe serioase.

, Tocmai de aceea, este necesar să 
acționăm cu toată energk^și perse
verența pentru a asigura in toate 
domeniile de activitate măsuri 
eficiente, practice, pentru înfăptu
irea concretă a hotăririlor Congre
sului a! X-len, a prevederilor 
planului dncinol’ pentru traduce
rea In viață a tuturor obiectivelor 
programului general de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în al doilea rind, pentru o bună 
conducere se cere o organizare co
respunzătoare, care să asigure func
ționarea Ireproșabilă a tuturor sec
toarelor de activitate. Or, și în 
aceasta privință avem încă mult 
de făcut; s-or putea chiar spune 
că acesta constituie unul din sec
toarele slabe ale muncii noastre 
în momentul de față. Este necesar 
să acționăm In continuare pentru 
a asigura perfecționarea organiză
rii societății noastre, dezvoltarea 
armonioasă a tuturor sectoarelor 
vieții sociale, coordonarea tuturor 
pirghiilor economlco-sociale în ve
derea realizării progresului gene
ral, ridicării eficienței producției 
materiale, sporirii bogăției noastre 
naționale, creștcril^bunăstăril în
tregului popor.

In al treilea rind, pentru a con
duce slnt necesare o bună cunoaș
tere și repartizare a forțelor, atit 
materiale cit și umane. Aceasta a- 
sigură posibilitatea de a concentra 
principalele eforturi In direcțliie 
hotâritoare ale dezvoltării intr-un 
anumit moment dat, avînd însă 
permanent grijă de a nu neglija 
nici un sector sau ramură, de a 
folosi șl dirija în așa fel forțele In
cit să se asigure progresul multila
teral și armonios al societății, să se 
obțină ridicarea și perfecționarea 
acelor sectoare de cure depinde 
mersul înainte al întregii vieți eco
nomlco-soctale. După cum se cu- lichidarea birocratismului nu tre- 
ndaște, neglijarea în trecut a unor ’ ... ....
sectoare și ramuri importante de 
activitate a dăunat nu 
cestorn, cl șl dezvoltării de ansam
blu a țării noastre.

în al patrulea rind, pentru a 
conduce cu rezultate cît mal bune, 
slnt necesare repartizarea cores
punzătoare a cadrelor, precizarea 
clară a îndatoririlor, drepturilor și 
răspunderilor pe care le au acestea, 
pe toate treptele organizatorice.

Cu toții știm că, plnă la urmă, 
realizarea oricăror hotarirL buna 
funcționare a oricărei forme orga
nizatorice depind de oameni, de fe
lul cum fiecare activist de partid 
și de stat îșl face datoria ta locul 
de muncă, Îșl îndeplinește sarci
nile încredințate. Desigur, trebuie 
să creăm condiții ca toate cadrele 
de partid șl de stat să manifesta o

să

te vorbi de o conducere eficientă, 
în stare să rezolve la timp șl în 
bune condiții problemele construc
ției economlco-sodalc, să asigure o 
dezvoltare armonioasă a întregii 
noastre societăți.

In al șaselea rind, munca de 
conducere presupune o deplină u- 
nitate de glndlre și acțiune ; a- 
ceasta este o cerință obligatorie in 
orice condiții șl la toate nivelurile 
activității sociale. în fond, Între
gul organism al societății socialis
te trebuie să funcționeze ca cea 
mal perfectă mașină electronică — 
dacă se poate spune așa,. Intru- 
clt ceasornicul este astăzi depășit 
— capabilă să sintetizeze tot ceea1 
ce este mal bun șl valoros In 
experiența practică, să elaboreze 
noi concepte șl obiective, aslgu- 
rind totodată ca sarcinile stabilite' 
să fie obligatoriu transpuse în 
viață. Fără p unitate, fermă de gîp- 
dire și acțiune *nu se pciate"‘vorbi. 
de o conducere științifică a socie
tăți!.-

Se poate, desigur, ridica între-

partizarea judicioasă a cadrelor în 
funcție de capacitatea și competen
ța lor, precum și de cerințele so
cietății. Buna repartizare a cadre
lor trebuie să aibă în vedere cu
prinderea șl soluționarea corespun
zătoare a sarcinilor ' care stau ta 
fața partidului șl a statului nostru 
șl, totodată, realizarea în practică a 
principiului trecerii periodice a ac
tiviștilor prin diferite munci, astfel 
Incit ei să dobîndească o expe
riență multilaterală, să poată 
înțelege %și soluționa tot mal 
eficient problemele complexe pe 
care le ridică viata noastră socială, 
conducerea științifică a societății 
modeme.

In al cincilea rind, pentru a con
duce stat necesare un control siste
matic șl o bună evidență. De fapt, 
in toate orindulrile sociale s-a fă
cut simțită nevoia controlului șl e- 
vldențel— realizate, desigur, in 
raport cu dezvoltarea pe care nu 
cunoscut-o In perioada respectivă 
forțele de producție, societatea ta 
general. Cu ntlt mai mult astăzi, In 
condițiile uriașului progres ai teh
nicii — ca rezultat al revoluției 
științifico modeme — și ale com
plexității crescînde a sarcinilor ce 
se pun in opera de edificare a so
cialismului, problema controlului și 
a evidenței devine esențială pentru 
a realiza o conducere adecvată, cu 
rezultate bune, a activității econo
mlco-sociale.

Subliniez acest lucru pentru că 
unii tovarăși — chiar șl cu funcții 
de răspundere — obiectează uneori 
împotriva controlului șl a eviden
ței, sub pretextul luptei împotriva 
birocratismului și formularisticli. 
Una este Insă birocratismul, și alta 
este evidența ! Adevărat, actualul 
sistem de evidență are neajunsuri, 
este supraîncărcat, Impledlcind u- 
neori atit cunoașterea, cit șl rezol
varea operativă a problemelor, fa- 
cilittad manifestările birocratice 
In activitatea de conducere ; este 
necesar să se acționeze cu mai 
multă hotărire pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite privind simpli
ficarea șl raționalizarea sistemului 
informațional Eforturile pentru

bule să ducii Insă la slăbirea aten
ției pentru buna evidență econo- 
mlco-sociaiă. Conducerea științi
fica
dențfl simplă și clară, dar in 
suire să asigure cunoașterea pre
cisă a realității, o evidență 
strictă șl un control riguros. Ni
meni nu trebuie să se supere 
dacă este controlat. Desigur, con
trolul trebuie să contribuie la so
luționarea problemelor din dome
niul respectiv de activitate — să nu 
fie deci o Inspecție formală, cl să 
se soldeze cu măsuri concrete pen
tru Îmbunătățirea muncii. Totoda
tă controlul trebuie să asigure o 
cunoaștere temeinică a modului 
cum se aplică — tn absolut toate 
sectoarele și domeniile de activi
tate — legile șl hotărirlle de partid 
și do stat Fără aceasta nu sepoa-

schimb liber de păreri, ta cadrul 
căruia pot apărea șl puncte de ve-| 
dere deosebite ? Cred că nu este 
vorba de nici o-contradicție. Toc-: 
mal pe baza unui schimb liber de 
păreri asupra diferitelor sectoare 
de activitate, ta elaborarea liniei 
generale a partidului, a întregii 
noastre politici, a concepțiilor des] 
pre dezvoltarea societății, ajungem 
la realizarea unității de glndlre și 
acțiune.

Iii faza de elaborare a orientă
rilor șl hotarlrilor trebuie asigu
rate condiții pentru dezbaterea 
amplă șl aprofundată a probleme-- 
lor, pentru realizarea unei largi 
confruntări a opiniilor șl propune
rilor, in vederea fundamentării cit 
mal- temeinice a soluțiilor ce uri- 
mcază a fl adoptate ; partidul jids- 
tru a luat măsuri pentru a Intro
duce în practica muncii organelor 
șl organizațiilor de partid acest 
spirit, aceste Importante norme ale 
democrației interne de partid. 
Dar p dată ce s-a ajuns la o con
cluzie unanimă sau majoritară — 
aceasta devine obligatorie pentru 
toți, chiar pentru cel care au altă 
părere ; aceasta corespunde prin
cipiilor fundamentale de organi
zare și conducere a activității 
partidului, constitute o condiție e- 
sențlală a unirii forțelor în vede
rea înfăptuirii programului de 
construire a socialismului și co
munismului. Este necesar ca, de 
sus și plnă jcs, să se realizeze o 
unitate de fler, indisolubilă, care 
să asigure, în toate sectoarele, o 
acțiune unitară, coordonată și o- 
rientată Intr-un singur sens. Ă- 
ceosta presupune o disciplină fer
mă în partid și în stat, ta toate 
domeniile de activitate.

Orice Încălcare a unității șl dis
ciplinei ta conducerea societății 
nu poate să ducă decît la grave 
tulburări, cu consecințe negative 
asupra dezvoltării econom!co-sp- 
clole, asupra Înfăptuirii cu succes 
a obiectivelor de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. a comunismului.

Do aceea, este necesar să mili
tăm neobosit 
deplina unitate de 'acțiune a tu
turor forțelor societății noastre, 
concentrarea întregului potențial 
material șl uman al țării Intr-o 
direcție unică — creșterea nive
lului de civilizație sl bunăstare al 
întregului popor, ridicarea Româ
niei socialiste în rindul țărilor a- 
vanșate ale lumii.

în al șaptelea rind, o conducere 
științifică impune cunoașterea per
manentă a contradicțiilor ce acțio
nează In societate și luarea măsu
rilor corespunzătoare pentru solu
ționarea lor — ta conformitate cu 
legile dezvoltării sociale, cu orien
ta ren generală a partidului — pen
tru ca ele să nu se adincească, să 
nu provoace ciocniri, să nu aducă 
prejudicii. Ceea ce se cere este nu 
de a închide ochii în fața realitâ-

(Conilnuarc in pag. a III -a)
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ții declnrind că In socialism nu pot 
apărea contradicții. Viața arată că 
șl in această orindulre există șl vor 
exista contradicții, probabil șl în 

' comunism contradicțiile nu vor 
dispărea ; teoria materîallst-dlalee- 
tlcă a demonstrat că însăți dezvol
tarea societății omenești se bazea- 

. ză," în mod legic, pe existența lor.
Esențialul este de a cunoaște con
tradicțiile, de a le sesiza la timp, 
de a lua măsuri ca ele să nu ducă 
In ciocniri — șl, după părerea mea, 
tocmai în acest sens gindcnu cla
sici! marxism-leninlsmului clnd 
vorbeau de acțiunea conștientă a 
omului, de folosirea legilor obiec
tive In dezvoltarea societății- Deci, 
pornind de la recunoașterea exis
tenței contradicțiilor sau a posibi
lității existenței acestora, trebuie

să ne străduim să le cunoaștem, ■ 
să .le studiem aprofundat, pentru a ' 
stabili cauzele care le generează șl 
măsurile necesare pentru a preîn
tâmpina transformarea lor In con
flicte, pentru o asigura progresul 
continuu șl rapid al societății 
noastre șoclallsle.

Aceasta este, după părerea mea, 
una din laturile' deosebit de im
portante ale conducerii conștienta 
a vieții eeonomicq-sociale. De a- 
ceea, este necesar ca fiecare acti
vist de partid șl de stat — și cu 
atât mai mult cadrele cu munci de 
răspundere — să se preocupe con
tinuu de perfecționarea cunoștin
țelor lor, de analiza temeinică a 
realităților actuale, a fenomenelor 
lumii contemporane. Numai așa 
vor putea să-și îndeplinească in 
bune condiții sarcinile și obligații
le ce le revin.

In sflrșlt, doresc să subliniez 
încă o dată că o bună conducere 
a societății presupune consultarea 
largă a colectivelor de muncă șl a 
cadrelor din toate sectoarele ș! do
meniile, o strînsă legătură cu nw- 
selc de oameni al muncii, crearea 
cadrului organizatoric și Juridic n- 
decvat pentru participarea acesto
ra in conducerea întregii acllvilățl 
sociale. Dezvoltarea șl perfec
ționarea democrației socialiste con
stituie 6 cerință primordială a mo
bilizării cu succes a forțelor în
tregii națiuni socialiste, un'factor 
esențial in întărirea unității moraî- 
polltlce a poporului, o puternică 
forță dinamică în nsigurareo mer
sului înainte pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, a creării condițiilor pentru 
trecerea spre comunism.

VL Co prim Sa organizarea șs desfășurarea 
activității colocviului

in mod efectiv In îmbunătățirea 
muncii de conducere. De aceea, 
consider că fiecare dezbatere va 
trebui să se încheie cu o conclu
zie generală, caro să sintetizeze pă
rerile comune și .să devină orien
tare pentru activitatea noastră de 
viilor Noi nu constituim aici un 
club de. discuții In suie ; sintem ac
tiviști de partid și de stat șl aenbn- 
iem problemele pentru ca — pe 
bazn concluziilor ce le vom trage 
— să lucrăm moi eficient, să solu
ționăm mai bine sarcinile In toa
te domeniile de activitate. Va 
trebui, deci, ca plnă la urmă a- 
ceste dezbateri să se încheie cu a- 
numlte epncluzll care să reflecte 
părerile mai. generale, majoritare, 
șl care — în spiritul principiilor 
centralismului democratic — să, se 
transforme ulterior în legi, în ho- 
tărirl care săr devină obligatorii, 
în acest fel, colocviul pe proble
mele-științei conducerii va fl * nu 
un scop în sine, ci un mijloc de 
perfecționare continuă a activității 
practice consacrate Înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare socialistă a 
patriei. în spiritul acestor princi
pii șl criterii va trebui să abor
dăm problemele -științei conducerii 
societății, să organizăm activitatea 
colocviului nostru.

Cu aceste considerente generale, 
deschid acest important colocviu 
pentru cadrele de conducere de 
partid'șl de stat. Sini convins că 
dezbaterile care vor ravea loc vor 
contribui la mal buna înțelegere a 
problemelor științei conducerii So
ciale; a răspunderii ce revine fie- 
cărul activist în îndeplinirea poli
ticii partidului, a rolului partidu
lui șl statului nostru — șl din a- 
ceasta vom avea de cîștlgat pentru 
acilyltatea noastră generală consa
crată făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, creării 
condițiilor de trecere ta construirea 
comunismului în patria noastră.

lem propune să aplicăm aici me
tode școlărești, pentru că nu sintem 
la liceu, nici chiar 1a universitate; 
de altfel. In dezbaterile noastre — 
așa cum am arătat — va trebui să 
ne preocupăm și de îmbunătățirea 
activității de.lnvățămînt în general, 
Inclusiv în ce privește metodele de 
desfășurare a procesului ihstructlv- 
educutJv.

Activitatea . ,r.__
trebuie să se realizeze pornind de 
la obiectivul principal ce ni l-am 
propus, și anume, acela de n da po
sibilitatea cadrelor de conducere de 
partid șl de stal de â-.și lărgi ori
zontul dc cunoștințe asupra pro
blemelor esențiale ale dezvoltării 
societății noastre soclullste, ale 
științei conducerii în socialism. De 
aceea, întreaga activitate a coloc
viului trebuie să se întemeieze în 
principal pe studiul individual Este 
cunoscut că lucrările clasicilor sînt 
la indemîna oricui — nu numai a 
cadrelor de conducere, d a în
tregului partid, a întregului popor, 
fiind tipărite In tiraje de masă. 
Vom organiza, de asemenea, și un 
sistem de documentare, pentru a 
da posibilitate participanțllor la co
locviu să cunoască pe larg diferi
te concepții șl păreri în domenii
le pe care ne propunem să le a- 
bordăm aici.

Trebuie să asigurăm ca flecare 
activist cu muncă de conducere să 
se' preocupe mai stăruitor do ridi
carea continuă a nivelului pre
gătirii sale, poiltâco-ldeologlce. 
Acesta este esențialul — și cine 
crede că ar fi suficientă nudierea 
cttorva expuneri greșește, deoarece 
acestea nu pot oferi debit unele 
cunoștințe generale,, nu dau ceea ce 
se cere unul bun conducător — ca
pacitatea de a gîndl șl a se orlen- 
ia de sine stătător în activitatea 
practică. No! avem nevoie de con
ducători de partid șl de stat care 
să știe să studieze, să fie în stare 
să sintetizeze, să extragă esențla-

Iul din ceea ce studiază ; dacă nu 
realizăm acest lucru, atunci nu vom 
putea rezolva în bune condiții sar
cinile deosebit de complexe ce se 

. ridică In toate domeniile de acti
vitate.

De (altfel, no! pledăm șl Jri învâ- 
țăminiul de stat pentru a se pune 
un accent mai mare pe studiul in
dividual, reducindu-se ponderea 
cursurilor ; aceasta este o tendință 
mal generală pe plan mondial. 
Viața arată că aceasta este o pro
blemă esențială pentru progresul 
general al științe! și mai cu seamă 
pentru ceea ce vrem noi să fie 
știința, o forță a progresului, a 
dezvoltării societății omenești pe 
calea socialismului șl comunismu
lui.

Puntnd ta baza activității coloc
viului studiul Individual, conside
răm că este bine să se adopte me
toda ca participants! să studieze și 
să-și întocmească sinteze proprii 
despre felul cum înțeleg ci proble
mele examinate, urmlnd ca în ca
drul dezbaterilor să se realizeze un 
schimb aprofundat de vederi. 
Unele din aceste sinteze — dezvdl- 
tate șl îmbunătățite — vor putea 
fl recomandata spre publicare, spo
rind șl pe această cale contribuția 
cadrelor de conducere ta einixi- 
rarea și dezbaterea problemelor 
teoretice actuale ale construcției 
socialiste;

Se pupe, tn sflrșlt, problema fi
nalizării discuțiilor desfășurate în 
cadrul colocviului. Desigur, vor fi 
expuse păreri diferite — flecare 
trebuie să poată să-și susțină idei
le, să aducă argumente științifice 
proprii, să citeze din lucrările stu
diate — însă este necesar să ne . 
glndlm care va fi rezultatul dezba
terii. Discuția poate să se desfă
șoare timp îndelungat. în mal mul
te etape, dar, plnă ta urmă, esen
țial este să avem In vedere asigu
rarea unei finalități practice a n- 
cestata, astfel ca ea să contribuie

slonalfl. Flecare dintre participant! 
are, mai mult sau mal puțin, o sc
rie de cunoștințe Intr-un domeniu 
sau altul de activitaie. Noi nu do
rim să realizăm aici o. reciclare de 
specialitate. De aceea, nu ne pro
punem lsă dezbatem, de pildă, pro
bleme medicale, probleme ale fizi
cii, chimiei sau matematicii — pen
tru că acestea slnt probleme care 
intră în programul de perfecționare 
a pregătiri! profesionale elaborat 
pe baza legii adoptate unul trecut. 
Dar noi putem să dezbatem, de 
extemplu, problemele politicii .sani
tise, demografice, care sini pro
bleme ale conducerii Nu este 
vorba de însușirea unor cunoștânțe 
profesionale de speciulitate In do
meniile La caro m-am referit. Este 
vorba ca ce! ce îndeplinim sar
cini de conducere la diferite ni
veluri să avem o concepție clară a- 
supra politicii sanitare și demogra
fice. de care trebuie să ne ocupăm 
ca de oricare domeniu de care de
pinde .dezvoltarea societății. De 
asemenea, politica Invățămintulul, 
direcțiile de evoluție șl iwrfecjio- 
nare a acestuia constituie proble
me importante ale conducerii so
cietății. Este, deci, de înțeles că în 
cadrul colocviului — pornind de 
la faptul că problemele conduce
rii cuprind plnă ta urmă toate ra
murile și sectoarele-de activitate' 
— trebuie să dezbatem șl aceste 
probleme, pentru a putea elabora 
o politică justă și a realiza o bună 
conducere a domeniilor respec
tive. Desigur, va trebui să dezba
tem aceste probleme nu numai 
prin prisma’ principiilor generale, 

ici șl în lumina experienței noas
tre practice, spre a putea ajunge la 
concluzii privind activitatea de vdl- 
tor a oartlduluî și statului.

Desfășurarea la un nivel cores
punzător a dezbaterilor In cadrul 
acestui colocviu necesita o preo
cupare deosebită pentru buna or
ganizare a studiului. Noi nu ne pu-

colocviului nostru

c

n

gorică de concepția opusă, de Idea- lui se .va desfășura pe temelia con- 
llsm, reprezintă o condiție esențială cepțlel materlallst-dlalectlce despre

URGENTE IN AGRICULTURA

AU ÎNCHEIAT

SEMĂNATUL PORUMBULUI

fete necesar să definim clor de 
Ia început ce ne propunem să reali-’ 
zăm organlzind acest colocviu. Ce
rința principală care se pune, in 
fața colocviului este aceea de a a- 
sigura ca. In abordarea probleme
lor privind activitatea de conducere 
a societății, șă se pornească neabă
tut de la concepția noastră mnterla- 
llst-dlalectâcă despre lume; nu 
putem concepe dezbaterile care vor 
avea loc decît In aeest spirit șl în 
acest mod, cum nu concepem con
ducerea societății însăși decît pe 
baza materialismului dialectic. De
sigur. avem în vedere că materia
lismul dialectic șl Istoric este o 
concepție vie. profund creatoare, 
care se dezvoltă pe baza generali
zării continue a noilor cuceriri ale

științei, a experienței dezvoltării 
economlco-socîale.în ansamblu. Do 
aceea, în dezbateri va trebui să 
analizăm cum acționează în diferi
te etape, Inclusiv în etapa actuală, 
materialismul dialectic și Istoric, 
cum trebuie să acționăm noi, în 
spiritul acestei concepții, în orga
nizarea societății noastre.

Situarea fermă pe pozițiile mate- 
riailsl-dlalectlce, delimitarea cate-

pentru o analiză șl Interpretare Justă 
a realităților economico-soclnle. 
Desigur, pentru a înțelege bine pro
blemele, trebuie să studiem, să cu
noaștem șl părerile adverse, con
cepțiile pe care este necesar să le 
combatem, de care trebuie să ne

(Urmare din pag. I)

primelelndepllnirea planului pe 
patru luni «le anului se înscriu mi
nerii exploatării Roșluța, una din 
cele mal mari furnizoare de 'ignlt 
din bazinul carbonifer al MotraluL 
Clștlglnd întrecerea" socialistă, des
fășura tă Intre minerii Comblnaiu
lui cărbunelui Tg. Jiu. cel do In Ro
șluța vor livra, peste prevederile 
planului, plnă la 1 Mai. circă 20 OM 
tone lignit.

Alături de colectivele din unită
țile Industriale, succese remarca
bile au obținut, in cinstea zilei do 
1 Mai. și țăranii cooperatori de rre 
meleagurile GorJulul. Astfel. însă- 
mfnțarea porumbului a fost înche
iată In tonte cele S7 cooperative a- 
gricole de producție, cu mult mai 
devreme decît era prevăzut

130 milioane lei

MURES (Corespondentul 
„Scînteii". L. Dcaki). — Oamenii 
muncii din îudcțul Mureș Întâmpi
nă ziua do 1 Mal cu realizări da 
scamă tn întrecerea socialistă. Co
lectivele din Industria județului au 
raportat îndeplinirea planului pro
ducției globale și marfă prevăzu
ta pe primele 4 iun! ale anuiui. 
Conform calculelor, plnă la sflrși- 
tul lunii aprilie se vor obține pes
te nlon : o producție globală de Î3ă 
milioane lei șl o productle-marfă 
de 100 milioane lei. Aceasta va în
semna că angajamentele Juate a- 
terente perioade! vor H nu numai 
realizata, ci si depășite substanțial. 
Plnă acum Industria ludeluhii a 
produs suplimentar, între altele. B3 
KWh energie electrică. 4 200 tone a? 
zotat de amoniu. 1 IOT IMN) cărămizi, 
importante cantități de cherestea 
ele fna. țesături, laote ele. In în
trecerea socialista, cele mal bune 
rezultate au obținut combinatul de 
îngrășăminte azoloașe și Combina
tul de exploatare și Industrializa
re a lemaului din Ta. Mureș. Fa
brica de confecții Sighișoara sl u- 
nllățlle cooperației mestesuaărestâ-

Cu 8 zile mai devreme
FOCȘANI (Corespondentul „Scln- 

teli“. Ion NIslor). — Colectivele u- 
nllătUor Industriale din ludețul 
Vrancea au reușit să obțină un în
semnat succes in cinstea zilei de 
1 Mal : realizarea cu 8 zile mal 
devreme a tuturor sarcinilor ola-

delimităm, trăglnd toate conclu
ziile corespunzătoare. De jaltfe.1, 
chiar în aplicarea teoriei’, mâteria- 
list-dlnlectâce la studiul fenomene
lor și proceselor contemporane se 
manifestă puncte de vedere deose
bite ; este necesar să le analizăm șl 
pe acestea, căutând să ajungem.la 
concluziile cele "mal indicate pen
tru activitatea.' noastră proprie. 
Deci întreaga activitate a colocviu-

lume — -baza întregii noastre gin- 
dirl filozofice.

Activitatea colocviului o conce
pem prin prisma cerințelor însuși
ri! principiilor generale ale științei 
conducerii vieții economlco-soclale, 
și nu Intr-o optică îngustă, profe-

sriiMlitii MnM

nulul pe primele 4 luni ale anu
lui. Plnă la sfirșltul iun!!, se pre
limina să se obțină pesta plan mo
bilă. cherestea, lemn de diverse c- 
sonțe. Drodusc alimentare sl alte
le In valoare totală de 3Ș.2 mili
oane lei. Volumul produețfel-marfâ 
va fi depășit cu 33.7 milioane lei. 
iar al productlel-marfă vlndute sl 
încasate cu 37.8 milioane iei Li 
export se vor livra suplimentar 
produse In valoare de 2.8 milioane 
lei valută. în fruntea întrecerii so
cialiste se situează colectivele de 
muncitori. Ingineri sl tehnicieni ni 
fabricii de mobilă. U.E.I.ta Foc
șani și Vrancea. nle întreprinderii 
vjel șl vinului șl întreprinderii 
-Industrie locală FocșanL

do

Producții sporite 
pentru export

VASLUI (Corespondentul „Șcln- 
teil“, VasIIe lancu). — în ju
dețul Vaslui se prelirnlrifl ca 
planul producției globale pe potra 
luni sfl fie realizat in proporție do 
101 ta sută, cu o depășire la pro- 
ducțla-marfă de peste 41 milioane 
lei. La export planul va fi realizat 
în proporție de IOT ta sută. 
Iar în raport cu perioada b!- 
mllarfi din anul precedent, cu 
18.8 mal mult. Depășirea pla
nului. a angajamentelor asuma
te In întrecerea socialista da 
către colectivele ds oameni ol mun
cii din unitățile economice aJe ju
dețului determină un plus'de pro
duse peste prevederi : peste 3 009 
rulmenți de diverse dimensiuni, 
confecții în valoare de aoroa- 
pa 3 milioane le!. 3-57 tone ulei, 
sule dc mc de prefabricate din be
ton. precum, și nxibilfl. materiale de 
construcție, alte produse, ale Indus
triei lorale și moșleșugăreștL Rezul
tate Importanta au obținut Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad. fabricile de 
confecții din Bîrlad șl Vasiul. fa
brica de mobilă și Fabrica de ulei 
Blriad.

In primele rinduri 
ale întrecerii

SĂLAJ (Corespondentul .Sc'ri
te ii". V. Rusul. — Angalate intr-o 
InsufleSitoare întrecere socialistă, 
colectivele, de muncitori. Ingineri si 
tehnicieni din unitățile eeonjtnice

I 
ale județului Sălaj au îndeplinit ț 
sarcinile de plan pe primele pa- i 
tru luni ale anului cu aproape o 1 
săptamlnă mal devreme. Astfel, sa 
creează premisa ca plnă la sfirși- 
tul lunii să se dea o prddueUo- 
mnrfă suplimentară In valoare dc 
pește 18 milioane ici. Printre uni
tățile ce s-au evidențiat In între
cerea socialista sînt filatura de 
bumbac, uzina de armături meta- 
EL :,,.™ țlri. ------- -- ’
rea de Industrie locală________
șle" din Zalău, exploatarea minie
ră ..Sălajul" SărmfișaB. precum sî 
întreprinderea de industrializarea 
laptelui din Șlmlcul SiivanieL tn 
cinstea apropiatei sărbători, colec
tivele din aceste unități-vor livra 
pesta prevederi însemnate cantltall 
de produse textile, armături meta
lice. mobilă, cărbune., precum șl 
produse alimentare.

W rezerve interne 
in circuitul producției

BAIA MARE (Corespondentul l 
„Scintell", VasIIe Caftane). — .’
Desfăsurind o Insuflețitoare Intre- ț 
■cere soctalLstă tn cinstea zilei do 1 
1 Mol. colectivele de muncă ale u- J 
nltăților ecorjornice din municipiul l 
Bata Mare au realizat plnă In pre-' ( 
zent o producție globală suplimen
tară de aproape 30 milioane lei. sar 
la oroductla-marfă Industria ta 
produse peste plan In valoare de 
40 milioane leL Circa 10 .întreprin
deri. șantiere de construcUL coope
rative meșteșugărești, printre care 
exploatările miniere Herța șl Nis
tru. U.E.I.L.. întreprinderea de 
produse I Industriala. utilaje ăi 
transporturi pentru . construcții șl 
altele au raportai realizarea cu 
multe zile înainta de termen a 
sarcinilor de olan pe 4 luni. Succe
se deosebite au înregistrat și san- 
tie-ete dc construcții, caro și-au în
deplinit (sarcinile aferente acestei 
perioade. Merită relevat sl faptul 
că, ta aceste zile oremergătoare zi
lei de I; Mal. la Indicația comite
tului municipal de nar'ld. In uni
tățile economice s-a desfășurat o 
largii acțiune de descoperire si J 
fructificare a unor no! resurse ta- ț 
terne. 'Se estimează, că. plnă la IEI- t 
nele anului, municipiul Bala Mare > 
va da o producție "lohală si marfă l 
suplimentară In valoare de pesta } 
100 milioane lei cu 40 milioane lei ț 
mal mult deci' angalamentul Ini- l 
tint asumai d° organizația muni- > 
clpală de partid Baia Mare In In- l 
trecerea socialista

llce din tontă si oțel. întreprinde- 
’"i „Steaua ro-

Doul lucrări dc sezon, de maximă însemnă
tate șl urgență, polarizează atenția oamenilor 
muncii din agricultorii': terminarea insămință- 
rli porumbului, a celorlalte culturi pe Întreaga 
suprafață prevăzută șl executarea lucrărilor do 
Întreținere la sfecla de zahăr, floarea-soarclul etc. 
Din datele centralizate in ziua de 23 aprilie a.c. 
la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor rezultă că Insămlnțarea porumbului 
B-a efectuat In proporție de 07 In sulă din su
prafața prevăzută In Întreprinderile agricole do

slat șl pe M la sută din total In cooperativele 
agricole. Suprafețe mai miri au rămas do se
mănat intr-o serie de cooperative agricole situa
te in zonele din centrul șl nordul țării : Succavo, 
Neamț, Iași, Cluj, Maramureș. Este necesar 
ca organele de partid șl agricole din aceste Ju
dețe să sprijine cooperativele agricole pen
tru terminarea grabnică a semănatului, realiza
rea integrală a suprafețelor prevăzute.

întreținerea culturilor se desfășoară cu la

tensltale cresrimlii în întreprinderile agricole (de 
stal șl cooperativele din sudai șl vestul țârii, j In 
majoritatea unităților s-a trecut operativ la pră- 
șltul mecanic șl manual, combaterea dânuitori- 
lor, crelndu-se condiții optime de dezvoltare a 
plantelor. Ploile căzute in ultimul timp favori
zează vegetația culturilor, dar șl creșterea buru
ienilor. De aceea, este nevoie de o largă mobili
zare a forțelor, do utilizarea Integrală a capaci
tății de lucru a mijloacelor mecanice, astfel Incit 
toate culturile agricole să fie bine întreținute.

BOTOȘANI

Cpndlțlllo favorabile din aeeMlfl 
primăvară ou permis ca In majori
tatea unităților agricole din Județul 
Botoșani să se treacă din plin. încă 
din primele zile ale lunii aprilie. la 
semănatul porumbului. Stimulați do 
introducerea retribuției In acord glo
bal. mecanizatorii șl țăranii coope
ratori muncesc cu avlnt pentru a- 
plicarea agrotehnicii corespunzătoa
re. In scopul obținerii unor produc
ții sporite. Cn urmare a folosirii mal 
judicioase a mașinilor, linele coope
rative agricole ca Pleșani. Riplcenl. 
Manoleasa." Păun. Negrenl nu Înche
iat insămlnțatul porumbului. Pe an
samblul județului'Insă — așa cum 
reiese din ultima situație operativă 
— s-a insămințat numai 03 la sută 
din suprafața prevăzută a se cultiva 
cu porii mb in cooperativele agricole..

Pe Ungă unele cauze obiective, au 
fost șl Încă mai slnt cazuri clnd uti
lajele șl forța de muncă nu sini bine 
folosite. Mecanizatorii nu au lucrat 
la pregătirea terenului In schimburi 
prelungite, la semănat se folosesc 
numai semănătorile SPC-G. jar un 
număr însemnat de semănători 
2 SPC-2 Încă n-nu intrat In brazdă. 
De aceea, nu-l de mirare că la coo
perativele agricole din Drtgușeni. 
VăculeștJ. Trașeșli, Bllndeștâ. cit șl In 
cele din cadrul consiliilor Intcrcoo- 
perallste din Pomlrla. Dorohol șl 
Bucecea s-au Insărolnțnt cu porumb 
suprafețe destul do mici, in raport 
cu colo planificate. La aceasta s-au 
adăugat șl atitudinea pasivă a unor 
specialiști. reținerea ncJusURcata de 
a semăna porumbul.

Termenul-llmltă pentru Încheierea 
tnsfimlnțfiril porumbului — 24 apri
lie — stabilit de organele de specia
litate, a fost depășit. Țlnlnd seama 
că mal slnt de semănat suprafețe 
mari, direcția agricolă ludcțeană. 
U.J.C.A.P.. trustul S.M.A.. toți spe
cialiștii din unități trebuie să ac-

țloneze cu promptitudine pentru a 
Încheia neîntârziat această Impor
tantă lucrare., în ultimele zile a 
plouai aproape In Întreg JudețuL A- 
ceasta complică executarea lucrări
lor. Iată de ce folosirea timpului, a 
orelor șl minutelor favorabile rtml- 
ne principala condiție a reușitei In- 
sămlnțfirilor pe întreaga suprafață 
planificată.

N, ZAMF1RESCU 
corespondentul „Scînteii

în unitățile agricole 
din județul Dolj &e- 
mănatul porumbului 
s-a terminat mult mal 
devreme decît in anii 
arccuțl șl In condiții 
caii ta Uve superioare, 
pe întreaga «suprafață 
prevăzuta, de aproape 
HO 0OT hn. Eforturile 
mecanizatorilor șl coo- 
j>erated lor sini concen
trate acum la executa
rea lucrărilor de între
ținere a culturilor, 
plantatul legumelor, a- 
mennjarea pentru iri
gați L

însăm'nțarca porum
bului s-a inchelat șl 
pe ogoarele Județului 
Alba. în prezenl. In 
unitățile agricole din 
această parte a țării 
se muncește cu Insu-

BUZĂU

De peste o săptămlnă, mecanizatorii 
șl cooperatorii din Județul Buzău au 
terminat Lnsâmlnțările do primăvară, 
executând lucrări do cea mal bună 
calitate. în cooperativele agricole a 
fost InsAmtațnta întreaga suprafață 
de 10 030 ha sfeclă de zahăr. 21839 ha 
floarea-soarelul, 73 229 ha porumb. 
Plantele prășltoare au șl răsărit

Acum este momentul să înceapă șl 
lucrările de Îngrijire a culturilor, de 
care depinde In toarte mare măsură 
nivelul recoltelor. înțeleglnriu-se 
toarta bine această necesitate. In nu-

Bănatului a dat pro
ducții de peste 0 OM kg 
boabe ta hectar,

Fficlndu-se ecoul tu
turor oamenilor mun
cii de pe ogoarele a- 
ceslor judele, comite
tele județene do ,partid 
Dolj. Alba șl Timiș nu 

că adresat telegrame Co
mitetului Central al 

culturilor de Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușesiruj 
prin care se angajează 
oă depună eforturi 
susținute pentru obți
nerea unor producții 
agricole sporite tn 
acest an, să contribuie 
In șl mal mare măsu
ră la formarea fondu
lui central de produse 

In Clmpia agricole a! statului.

fiețlre pentru execu
tarea la timp a celor
lalte lucrări agricole 
de sezon.

Și In Județul Timiș 
au fost terminate ln- 
sămlnțărUe din primă
vară la toate cidlurlJe 
din epocile I șl II. Spe
cialiștii apreciază 
Întreaga suprafață re
zervata _ 2.
primăvară — pesie 
23.8 009 hectare -- a 
fost pregătita șl insă- 
mlnțuiă la un nivel a- 
gTOlehnlc superior. 
Mal mult de Jumătate 
din terenurile destina
te culturii porumbului 
au fost semănate cu 
hibridul simplu 400. 
creat la Stațiunea ex- 
perimealajă Lovrln. hl-

f . ■ ' ’ I
me roase cooperative agricole din ju
dețul Buzău lucrările de întreținere 
&o desfășoară din plin. „Este momen
tul hotaritor pentru recoltă — spunea 
tag. George NIcolcscu. director ad
junct al direcției generale a agricul
turii județului, tn occasta jJCrioadă, 
distrugerea crustei șl aflnareă soiu
lui. distrugerea buruienilor, rărirea 
cuburilor pentru asigurarea dcnsiLățil 
optime, combaterea bolilor și .dăună
torilor ce- Intervenții rapide, iată de 
ce am luat măsuri ca, in aceste zile, 
specialiștii din unități să sprijine j» 
cooperatori șl mecanizatori In execu
tarea unor lucrări de cantate bună și 

; la tlmp“.
în multe cooperative agricole, ca 

cele din Cotorra. Vflcâreasra. Mihfil- 
1 Iești. Movila Banului, Glodcanu Să
rat. praștia I șl rări tul la sfecla de 
zahăr au șl fost terminate. La Scu- 
telrild ®-a încheiat această lucrare 
pe suprafața totală de 400 ha culti
vată cu sfeclă de zahăr. Prima pva- 
șllă la sfeclă, dar mal ales tărilul 
slnt lucrări migăloase, care npceslta 
multa brațe de muncă. în aceasta 
primăvară Insă organizarea șl retri
buirea muncii In acord global consti
tuie o eficienta pirghle de antrenare 
ta lucru a cooperatorilor. Pretutin
deni. la Scurteștl. Vlnlileanca', Merei, 
Izvorul Dulce, am întâlnit sute de 
cooperatori grupați pe echipe sau pe 
familii, prășind sau rărind culturile 
corecL-atent, conștient! că de calitatea 
muncii, lor denlnd atât producția, dt 
și. veniturile ce le vor obține.

în multe cooperative agricole, ea 
cele din Brădeanu. Smlrdan,, Ghe-a- 
senl. ș-a început prima prașLlă și la 
floarea-soarelui.

Tn zilele următoare, după plofia 
care au căzut, lucrările de întreținere 
vor trebui începute in toata unitățile, 
aslgurindu-se o mobilizare generata 
a tuturor forțelor, a tuturor coopera
torilor pentru executarea lor fără în
târziere.

Ion N1STOR 
corespondentul „Scinfaii
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Mal mulfi cititori au adresai fn 
ultimul timp redacției un șir de 
întrebări In legătură cu diferiie 
aspecte și probleme privind ro
lul și atribuțiile Frontului Unității 
Șoclaltate In etapa actuală, cu sar
cinile sporite ce-i revin in urma 
plenarei C.C. al P.C.R. din 18 apri
lie a.c. șl a plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unități! So
cialiste din 19 aprilie a.c. Publicăm, 
ca răspuns de ansamblu, articolul 
de față.

Recenta plenară a Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
lista, nnalizlnd activitatea multila
terală desfășurată da organizațiile 
componenta, de consiliile Frontului 
șl subliniind sarcinile ce le revin In 
etapa actuală, pe baza holăririlor 
recentei plenare a C.C. al partidu
lui, a proiectat o vie lumină asupra 
rolului de prim plan ce-1 îndepli
nește Frontal Unității Socialiste in 
sistemul democrației noastre socia
liste. protoniz!nd creșterea acesta! 
rol, lărgirea atribuțiilor Iul, spo
rirea ponderii șl a contribuției 
F.U.S. în Întreaga viata politică, 
economică șl socială a țării.

Așa cum se știe, Frontal Unității 
Socialista a fost exeat la afirșltal a- 
nului 1908 din Inițiativa Perfidului 
Comunist Român, constituirea sa 
râspunzlnd noilor realități Kocial- 
politlco ale. țării, cerințelor ac
tualei etape de dezvoltare a 
Bocleifițll noastre. Ca rezultat 
al profundelor transformări petre
cute In anii socialismului in struc
tura economică și socială n țării, al 
dispariției claselor exploatatoare și 
antagonismelor sociale, al generali
zării propriolâțil soctallste In eco
nomie ®1 al trtatomlclrll comunită
ții Intereselor funda mentale ale ce
lor ce muncesc, in temeiul situației 
lor egale față de mijloacele de pro
ducție. a avut toc procesul de fâu- 
rire a unltlțli șoriallsic a poporului. 
Aceasta este o rnflreațâ cucerire, un 
uriaș Izvor d© forță ai orlndulril 
noi. un factor de amplificare a e- 
nergUlor poporului, do accelerare a 
progresului pa calea xodallsmiilul. 
Unit, poporul poate să-și valorifica 
întreaga capacitate do creație și să 
înainteze mnl rapid spre Împlinirea , 
țelurilor șl aspirațiilor Iul. să-șl â- 
pere și să-și dezvo'ie marile lui lu

nea societăților științifice ale ca
drelor didactice,. Uniunea societăți
lor de științe medicale, Asociația 
juriștilor, Uniunea ziariștilor, Uni
unea arhltecților, Asociația oa
menilor de artă din Instituțiile tea
trale șl muzicale, Asociația cineaș
tilor. Participarea lor ca organiza
ții activă In cadrul Frontului ex
primă alianța slrtasă a clasei mun
citoare și țărănimii cu Intelectuali
tatea, alianță întemeiată pa atașa
mentul profund ai L'itelw.-'.ualitâții 
față de socialism.

în Frontul Unității Socialiste slnt 
cuprinse masele largi ale tineretu
lui — prin Uniunea Tineretului Co
munist și Uniunea Asociațiilor Stu
denților ; femeile — prin Consiliul 
Național al Femeilor ; meșteșugarii 
— prin Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești; membrii 
cooperației de consum — prin Uni
unea Centrală a .Cooperativelor de 
Consuni. Din el fac parte, de ase- 
menea, Comitetul Organizatoric 
al Veteranilor din Războiul Anti
fascist șl Comitetul Foștilor Deți
nuți Antifasciști.

O profundă semnificație are par
ticiparea în Frontul Unității Socia
liste a consiliilor oamenilor muncii 
apirținînd nallonalilățllor conlocui
toare — maghiari, germani, sirbl, 
ucraineni. în aceasta m reflectă, 
o dată mal mult, unitatea frățească 
dintre poporul român șl naționali
tățile conlocuitoare, unitate ce s-a 
închegat și cimentai ca rezulta" ol 
politicii rrmrxlst-lenlnlsta a parti-

nalelor rezerve materiale ;■! umane 
ce există In țoale (sectoarele, fără, 
valorificarea Integrală a potenția
lului creator al întregit națiuni. De 
aid îndatorirea Consiliului Național, 
«t și a consiliilor județene ale Fron
tului, a tuturor organizațiilor com
ponente ca —--imi
rare șl ( 
eă emiri— 
maselor de luuubiivu, lumuuimu, 
ingineri în întrecerea socialistă 
pentru Îndeplinirea tuturor sarci
nilor cincinalului, alo planului da 
suit pe 1972 ți punerea unor baza 
trainice realizării planului pe-1973. 
Un rol mai activ trebuie Joace 
organele Frontului In mobilizarea 
țărănimii pentru realizarea la' timp 
a lucrărilor agricole ca asigură 
recolta acesta i an.

♦
Sisit cunoscute preocupările par

tidului nostru pentru continua adin- 
clrc a democrației socialiste, pentru 
perfecționarea structurilor demo
cratice ale societății. Partidul poc
nește In această privință de Ia fap
tul că făurirea noii societăți solicită 
aportul dc energie, . inițiativă .șl 
creație al maselor celor mal largi, 
ceea ce se poate asigura numai prin 
exercitarea toi mal activă a dreptu
rilor șl libertăților cetățenești, prin 
participarea directă a cetățenilor Ia. 
adoptarea derizSiJor Jn problemele 
do Interes general, la rezolvarea 
treburilor obștești, prin promovarea 
consecventă a formelor colective de 
conducere și stimularea conștiinței

i ca printr-o siringă colabo- 
coordonare a eforturilor lor 
tribute activ la mobilizarea 

muncitori, tehnicieni,

I n sprijinul celor 
care studiază

în învătămîntul de partid

noi cunoștințe și concluzii ale 
științei. Do aici șl atenția excep
țională acordată de partid Îmbună
tățirii activității politico-educative. 
După cum a subliniat recenta ple-

•!

Sărbătoarea 
liliacului

Situată In zona nordică a ju
dețului Mehedinți, comuna Po
poarele, binecunoscuta pentru 
citeva curiozități ale naturii — 
Intre care peștera cu același 
nume, „un pod" de piatră format 
fără concursul vreunul construc
tor. lacul Zăton și o adevărată 
pădure de liliac — se pregăteș
te do oaspeți. în ziua de 38 a- 
prlUe a.c., alei va avea loc tra
diționala „Sărbătoare a liliacu
lui". care acum staplneșle. prin 
culoare șl parfum, Întreaga vale 
a Prislopului. Prin amploarea șl 
Inedita! mnnlfestarilor folclorice 
organizate cu acest prilej. „Săr
bătoarea , liliacului" atrage In 
fiecare an numeroși vizitatori din 
toate colțurile tarii, osemuln- 
du-xe în această privință cu 
vestitul „Tlrg de fete" din Tara 
Moților. în urma unor Investi
gații recente, s-a stabilit că 
pionierii acestei sărbători slnt 
locuitorii comunei care au luat 
parte la războiul din 1877. Un 
amănunt caro Întregește buche
tul de atribute ale acestei ma
nifestări. adăuglndu-l și aureo
la izblnzll.

„Tratament**

V

; -'Mlnară a Consiliului Național, și In a- 
ceaslă direcție, Frontului Unllățilri 
Socialiste 11 revin Îndatoriri dintre^ 
cele mal Importanta. El este chema® 
să roordoneM și să îndrume activi
tatea organizațiilor componente. In
cit munco dc educație ce se desfă
șoară po multiple planuri da către 
toate aceste organizații aă fie mal 
bine orientată spre țelul comun : 
realizarea programului ideologic eta- 
borat do partid, ridicarea conștiinței 
socialiste șl a nivelului general de 
cultură a maselor, tnrătlădnarea ta 
Întreaga noastră viață socială a 
principiilor eticii șl echității socia
liste. Reunind, ta rindurile sale, nu
meroase uniuni ale oamenilor do 
știință și cultură, Frontul UnlUțll 
Socialiste poate șl trebuie să Joace 
un rol mai activ in sporirea apor
tului acestora Ia propagarea largă 
In mase a științei și culturii, in sti
mularea creației științifice, artisti
ce, literare a poporului român, ca 
și a naționalităților conlocuitoare, în 
făurirea comunității de viață spi
rituală a întregului popor.

De o deosebită însemnătate pen
tru întreaga activitate a Frontului 
este Indicația recentei plenare u 
Consiliului Național eu privire" la 
extinderea sferei el de influentă 
asupra celor mai diferite categorii 
de cetățeni, inclusiv asupra celor 
care nu stat cuprinși decil in nilcă 
măsură ta organizațiile componente 
ale Frontalul. Tocmai In acest fel, 
rcollzlrtd o mal bună coordonare a 
adlvltfițli organizațiilor componen
te șl. totodaiă. antrenJnd In activi
tatea obștească cetățenii earn nu 
sini cuprinși In aceste organizații. 
Frontul Unității Socialiste !sl 
va putea realiza mal bine mi
siunea pentru care a fost creat, 
aceea de a asigura intensifi
carea participării întregului popor 
Ja conducerea treburilor țării, 
(ceri broșura ; „Frontul Unității. 
Socialiste. Documente constitutive", 
Editura poliilcă, BucuretU 19S9.

*
Un rol deosebi', de Important li. 

rovine Frontului Unității Soctalixle 
ta activitatea pe plan InlernallonaL 

“’o.'hxul lntregl!'jx5i"e, 
'Iduitllo'ei'^feth-’h,

ii

li.

dului în problema națională, al asi- șl răspunderii politice și civice a tu- 
gurăril deplinele-egalități In drep-, taror membrilor societății.
turi, ai posibilităților largi ce în concepția partidului nosiru,
le-au fost create tuturor cetățeni- pregnant afirmata șl la ultima pic- _ __
lor țării — fio ei1 români, maghiari,'.!1 nară ». Consiliului NațtonaL- Fron-r, ■' ijJuTă'i.îm Sehtie 'nx

- ^eițuie;. Ațh eȘdârtetSwWi.--.....
vitale mai Intensă, sa . ]uf .!fts;ru HLConstltule alianță;:ffli- 
lal Important In alra- • >rtl !a.|le BoctalDaăNăc^' iff

s

făptulri, care-î. asigură viața nouă, 
BoctaliBtâ 'Intr-o țară liberă și inita-.j.;__  ____ ___  ______ ___ _________

jpendenta., 1 ■;> h. :n: . ,h ki germani.wu do adie naționalități .&? viul TfUnliâili-------
j Țocmai pornlndu-șe- de la'reauta- u so aHrmu șl jzromavnMn toate-;, dezvolte o activitate 
(tea majori a.. domeniile de activitate. ' ...
și sociale — coeziunea Indestructi
bilă a societății — a fost creat Fron
tul Unității Socialiste. Organism 
politic permanent, larg ’ democratic 
și oi caracter reprezentativ, el dă 
expresie organizatorică unității po
litice a poporului; unind in Jurul

. partidului .comunist, ca forță con
ducătoare, principalele organizații 
de masă, obștești șl profesionale, 
toate forțele politice șl sociale ale 
națiunii noastre socialiste.' (eeri 
Nlcolae Ceaușescu : expunere la 
plenara C.C. al P.C.R. din 24 oc
tombrie 'KS. capitolele : „Profun
dele scltiinMri twiial-politlcc pe
trecute In structura societății ro- 
mânești" șl „Cu priclre la organi
zarea șl atribuțiile Frontului Uni- 
tății Socialiste șl ale consiiiilor 
oamenilor muncit de naționalitate 
maghiară și permutai").

*
Structura organizatorică a Fron

tului Unității Socialiste este adec
vată scopurilor sale, ăvlnd la bază 
criteriul teritorial șl principiul cen
tralismului democratic. Forul său 
suprem este, așa cum se știe. Con
siliul Național, format din repre
zentanți împuterniciți al. tuturor or
ganizațiilor componente, precum șl 
personalități din diferite domenii 
de acllvltale — avînd cu organ per
manent pentru asigurarea continui
tății intre plenare Biroul Executiv. 
Organele locale ale Frontului slnt 
consiliile Județene, municipale, oră- 
șencșil șl comunale..

r«a temelia Frontalul Unității So
cialisto se află forța clasei munci
toare, reprezentată de partidul co
munist, precum și de Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor. Prin lupta 
sa eroică, prin rolul Îndeplinit 
în edificarea noii orindulrl. clasa 
muncitoare s-a dovedit clasa cea 
mal revoluționară a sorielâțil, 
purtătoarea celor mnl Înalte idea
luri ale națiunii noastre. Devenind 
dlntr-o clasă exploatată ®1 asupri
tă cum era In trecut, clasa condu
cătoare în stat, deținătoare, îm
preună cu întregul popor, a puterii 
politice șl economice, ea s-a dez
voltat puternic ta anii socialismu
lui, atlt numeric, cit s! calitativ, 
și-a ridicat considerabil nivelul 
tehnic șl cultural, competența șl 
capacitatea creatoare. Realitatea a 
dovedit și dovedește că nici o alta 
clasă socială, ci numai șl numai

19'

I ■

ÎTÎRGOVTȘTE (co
respondentul „Si! ri- 
id 1“, C- Soci. — Deși

l nu au Intrat deci! de
! puțin timp tn circuitul
J comercial, frigiderele lacuri acrilice, spăta-
1 de uz casnic cu marca rul ușii- și. cum inte- 
’ „Frigero", fabricate la riocră șlnt din plăci

Găeșil, au reușit să ,n cujor.j pa^elatc, iar 
! se impund atenției , ...
) cumpărătorilor. Fină ^otafia ‘frmică — 
l acum s-au realizat di.n. poliureta-
? trei uartante ale fri-
i giderului cu compre-

super" ți ..Frigero t 
lux“ slnt dotate pen- l 
tru producerea cu- J 
burilor de gheață cu ) 
tăvlțe din aluminiu ți t 
un suport cu alveole J 
din material -plastic: 
Toate cela trei tipuri t 
sa remarcă printr-o ’ 
funcționare sigură, si- ț 

.. hlcnlizMsă ți un con- l 
nicd. sunt redus de energie j

„Frigera", „Frigero electrică.

sor de tip „Frigero" 
de 140, ISO și 240 litri. 
Dulapul și ușa slnt 
emfeefionate din 
bld de oțel vopsită cu

Sc-

(Urmare din pag. I)

Dumitru Coitin, tehnician ve
terinar în comuna Gtarânești 
(Bacău), practica pe scară largă 
specula cu medicamente. Le 
cumpăra de la farmacie și. apoi. 
Ic revindea cu prețuri duble 
sau chiar, triple. Do priioi să 
mal spunem că asemenea fapte 
nu puteau trece neobservate. Cu 
atlt mai.mult cu cit D. C„ preo
cupat doar de astfel de clștigurl, 
încurca nu o dată medicamen
tele. fapt care s-a soldat nu .o 
dată cu pleirea animalelor ..tra
tate". Dar se vede că. nlnâ la 
urmă, a fost afum șl el de bles
temul neeuvlnlătoarelor. Pentru 
că. trimis în judecată pentru 
aceste fapte. D.C. a fost condam
nat la un an șl două luni In- 
chisoare.

Scade /meeiurl de fotbal șl ore satului, cu 
lăplărie șl pivniță răcoroasă. Slnt 
multe alte obiective care Înlesnesc 
munca oamenilor, o fac mal produc
tivă.

Meseria de constructor este la fel 
de sirius legată de ceea ce ține de 
..transformarea vloțli satului*. Ipo- 
ieștl.1 erau o așezare cu numeroase 

Argumentele nu aminteau hibrizii de case răzlețite. In zece ani s-au cons- 
porumb pentru^ că pe la hol;pici,nu „ li-ulț 350 de case noi. Iar. multe al- 

trlvlțl/ creați parcă nhiuine ‘și.„pen
tru condițiile noastre. Cit despre Jn- 
grășăminiele chimice știam din cele 
citite prin ziare mu In „Carnetul a- 
gltatoruiui", dar nu s-ar putea spu
ne că' au mișcat dl de cit condeiul uc 
țăranului care-șl punea semnătura jj, 
po cererea de intrare In cooperativa j 
agricolă pentru simplul fapt, că nu 
ajunseseră Încă pe ta Ipoleștl. Acum, 
pe o bună parte din, cele 1 090 ha te
renuri agricole, din care 1 2tffl ha slnt 
arabile, cooperatorii Împrăștie anual 
cel puțin.300 tone de’ îngrășăminte 
chimice.; Deocamdată atlt. nu e nici, - .... ... ‘

an pentru eă

„,.„Ș1 va aduce statul soluri noi, mal 
productive" — sunau argumentele ia 
favoarea cooperativizării. „Avemi, da. 
soluri mai productive la cartofi ; 
Ostara, .Blntije, Dezirâe, Iar In acest 
an Încă un sol, cel mal nou. cu al 
cărui nume Încă nu ■ m-am oblșnuit- 

porumb pentru că pe la noi'.pici, nu irUlt 350 da <

.„„m c-n _i ■ _ , neac. Dragos'„HfenIui;,' In total
familii, șl-au darimat căsuțele

Cota romănească a Mării Ne
gre oferă, timp de citeva zile, 
un fenomen puțin obișnuit. Ni
velul apel la țărm a scăzut cu 
circa 10 cm, față de nivelul 
mediu din ultimii ani. După 
părerile , spedallștllor losUtutu- , 
lui romăn1 de, cercetări marine ’ 
din Cohstehlii f-ac^t^fapt ’se'dn-.-‘ 
teriftțe idțbllului icSzut' al ape" 
lor fluviale continentale șl pre- ’ 
clpItațUlor reduse din această 
primăvară. înregistrate In ■ toi 
bazinul Mării Negre. Fenome-", 
nul s-a tnal semnalat In anii 
1934, 1039 și 1947. tot primăvara. 
Numai în 1970, cirtd fluviile și 
riurile au adus în măre debile 
sporite; rola cea mal înaltă n 
crescut cu aproaoe 25 cm peste 

■iiîveiul el obișnuit Așadar, sim
ple oscilații : marea rămlne tot... I 
mare.

- O" .f.Joace„un rol mal Important ta alra- ■ țăkteă cu toate țările soclalftie.-^' 
Plenara din 10 aprilie a.c. a Con- fer,ea, luiuror categoriilor de eeta- Udarilaten Snternnțlonalisifi c i tonte

stilului Național, dlnd curs dorinței . .. mar , airl'Jlui' poutlee, la partidele comuniste șl muncitorești,
„vnrtmni» rU, Sj-i-țnLntm a» rnuw dezbaterea principalelor proiecte de etorturlle pentru1 tntărlrbă unității

n° ?r,rl f >'7 ' e.,‘<b0.r^rea mișcării comunisto. în același dm:>,
1 C?i,iPkW1 [.-U n1 Smlu!iul’ . ' pornind de ta principiul eă victoria
politică a țăr.l din ulljnll ani a do- cauzai generale.a progresului șl a

^el! reclamă imperios asigurarea 
mn unității de acțiune a luiuror forțelor

gsi, - KJ»™ - ~ 
cu cele mai diferite forțe șl orga
nizații ooiiiice care, indiferent de 
concepțiile lor Ideologice, înțeleg 
6â răspundă Imperativelor- dezvol
tării sec ole democratice, progre- 
alste, ale destinderii șl colaborării 
intre popoare.

în răstimpul «curt caro o trecut 
de la constituirea sa. Frontul Uni
tății Socialiste a reușit aă stabi
lească - rolaUt largi cu un șir de 
organizații «Imitară 
cu numeroasa j 
gunlzațll și mișcări 
pi

' nine.., .. _
vele actuale, plenara Consiliului 
Național a preconizat o importantă 
intensificare a activității internațio
nale a Frontului, prin inițierea de 

colaborării eu cele mai diferiie par
tide, organizații politice șl soclal- 
culturale, cu mișcările de eliberare 
națională. Un loc Important in ca
drul acestor acțiuni U va ocupa, 
cum s-a arătat la plenară, extin
derea legăturilor cu organismele si
milare din țările africane, tn scopul 
creșterii contribuției la adlnclroa 
relațiilor orieteneștl cu țările șl po
poarele din Africa șl, în general, 
cu țările în • curs de dezvoltare da 
pe toate continentele. Creștere;! 
rolului șl Inte:islflearca aethdlfițli 
Internaționale n F.U.S.. vor duce la 
diversificarea ii ampllfcirea for
melor șl mijloacelor de acțiune 
pentru promovarea obiectivelor 
fundamentale ale politicii noastre 
externe, vor favoriza extinderea șl 
adtaclrea legăturilor dintre po- 
porul român și alta popoare, vor 
favoriza întărirea solidarității for
jelor democrailce, progresate, an- 
tllmperlallste. in lupta pontau pace 
și securitate internațională, colabo
rare și prietenie Intre popoare.

însuși actul constitutiv al Fron
tului Unității Socialisto consfințește 
recunoașterea de către toate organi
zațiile componente a rolului con
ducător al Parildului Comunist Ro
mân, care a demonstrat că Îndepli
nește cu cinste misiunea ce șl-n a- 
mimat-o de a conduce poporul ro
măn pe drumul luminos al socialis
mului șl comunlSTnalut în continua 
Întărire a rolului rondvcltor al 
partidului rezidă garanția eă În
treaga activitate a Frontului slu
jește șl va «lujl Intereselor vitale 
ale poporului, ridicării Romănkrl 
pe trepte tot mal înalte ale civili
za ț lei socialiste.

Experiența dobindltă ta răstimpul 
caro a trecut de ta crearea Fron
tului Unității Socialiste va consti
tui obiectul unei aprofundate ana
lize la Conferința Națională a Fron
tului, a cărei convocare a fost ho- 
lărita pentru începutul anului viitor. 
Trăglnd toate concluziile din aceas
tă experiență, jalonlnd orientarea 
de viitor, conferința va cristaliza șl 
mai bine roiul Frontalul Unității 
Socialls'e in societatea noastră, ast
fel ca acesta să devină o forță po
litică tot trial Importantă in conso
lidarea coeziunii IntrcguluJ nostru 
popor, in înfăptuirea politicii parti
dului,

Ada GREGORIAN

exprimate de Societatea de Cruce 
Roșie. Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor șl Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Spori și țlnirid seama de rolul aces
tor Instituții Pi organizații In viața 
socială a țării, a aprobai cererea 
lor de a adera la Front.

Astfel. ‘Frontul Unității’ Socialiste 
șl-a lărgii șl mal mult rindurile, 
șl-a accentuat caracterul atotcu
prinzător și atolreprezentallv, 
nlnd realmente in cadrul său 
toți cetățenii țării, Indiferent

selor, din valorificarea priceperii șl

—..Iii, șl-au dărimat căsuțele de pe 
ta miri ce coclauri șl au coaslrtilt 
case noi. spațioase șl luminoase., in 
vatra comunei. Citeva familii, 
de-alde Gheorg'oe Papuc sau Traian 
Negruț1, deocamdată doar citeva fa
milii, șl-au construit cose cu etaj. 
Sini casele viitorului pentru că 
..prețuiesc" fiecare metru pătrat de 
pămlnt, Înlesnesc introducerea ele
mentelor urbanistice. Comuna este In 
curs de sistematizare. Acolo unde «a 
conturează centrul civic sini deja 
concentrate consiliul popular, sediul 
cooperativei agricole, școala, cămi
nul cultural. dispensarul uman, ma
gazinul mixt Se construiește In 
continuare, so aliniază străzile șl 
ulițele, se fac trotuare, se vor cons
trui o brutărie, o bale și tot ceea ce 
trebuie unul trai civilizat.

Multe, cdle. mal multe transformări 
exprimă noua condiție socială a ță
rănimii, noi valențe ale conștiinței, 
ale relațiilor umane. Este adevărat, 
mutațiile pe planul conștiinței nu se 
prea Iasă cuprinse In cifre. Dar suta 
de fapte. Intimplări. atitudini pro
bează saltul de la ..al mcu“. la „al 
nostru", de In măruntele Interese 
Individuale, caro nu depășeau gardul 
ogrăzii, la atitudinea plină de aten
ție șl responsabilitate față de avu
tul obștesc, față de muncă sau de 
treburile cetățenești ale comunei. Să 
ne oprim' cu glodul la Modest Papuc, 
unul' dintre cooperatorii fruntași In 
munca clmpulul șl bun sfătuitor al 
consiliului de conducere. ..La cooț>e- 
rativlzare — povestește el acum — 
am chibzuit șl am răschlbzuit pentru 
că prea erau multe șl mari fantele 
la care eram chemat eu si toți con- 
Bătenll mei să le înfăptuim in coo
perativa agricolă. Cirul ra-am decis 
Bă termin cu ...veniti mline". cînd 
ml-am zis. „gala, azi pun semnă
tura" am șl pus-o. Indemnind oame
nii ce-ml căleaaeră pragul să închi
năm un pahar cu vin”. Clnd s-a de
cis el. ca șl milioanele de țărani 
cooperatori din Întreaga tară s-a 
apucat cu siraulntă de treabă, a 
muncit și muncește exemplar pentru 
viitorul său inseparabil legat de cel 
al cooperativei agricole.

Formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a convingerii efi numai 
prin eforturi unite se poate alunge 
la întărirea cooperativei agricole șl 
înfrumusețarea comunei sini pro
bate de nenumărate fante. Numai 
In primul semestru din acest an. 
prin participarea la acțiuni volun- 
iar-palrlotico, s-au făcut lucrări In 
valoare de peste un milion iei. fată 
de 1.3 milioane angajamentul pe în
tregul an. Poate că acest milion, 
poate cele peste zece miiioane, cit 
însumează valoarea averii obștești, 
dar șl mai sigur, munca de zi eu zi. 
nospectacutoasă. clar făcută eu răs
pundere, cu paxlune, arată viabilita
tea șl forța muncii unite. Justețea 
politicii partidului de înflorire a 
agriculturii, a satului românesc.

fc

biemetor majore ale dezvoltării tă
rii. Aceste avantaje slnt insă de- 
“Trie de a fi pe deplin foto-site. 
. „„.™ ,'.j aceea, după cum sublinia Un gest 

salvator
Intr-una din

parte de . 
Tocmai de 
tovarășul Nloolae Ceausescu, se Im
pune ca „Consiliul Național și con
siliile județene ale Frontului Uni
tății Socialiste s& albă o răspundere 
mnl mare în organizarea acestor 
dezbateri, în consultarea diferitelor 
categorii dc oameni ni muncii, în 
centralizarea propunerilor acestora, 
astfel ea, realmente, propunerile 
făcute de cetățeni In cadrul dezba
terilor să fie temeinic studiate șl 
luate în considerare în vederea per
fecționării șl definitivării proiectelor 
de legi șl holărirl". Astfel. Fron
talul Unității Socialiste . 1 se atri
buie un rol-chcie. cu caracter per
manent. In întregul mecanism de-__... » ™ iuue-«"rjrvni.uiiu, prin nuțicrca-uu 
“ÎSSa® «»• a<,‘lnnl' dezvoltarea dialogului șiDupă cum se știe. Frontul Unită- „„.„..„Ls,,,"...
ții Sodallste este reprezentat atlt 
pe plan central, cit șl pe blan 
locul. De aceea, sarcinile șl atri
buțiile Sporite pe care este chemat 
să Ie Îndeplinească privesc alît pro
blemele dezvoltării dc ansamblu a 
tării, cil șl pe cele de interes local, 
într-adevăr. este ușor de Întrevăzut 
ce rol important pot' îndeplini orga
nele locale ale Frontului In realiza
rea politicii partidului do dezvolta
re armonioasă a tuturor zonelor ta
rii, de valorificare a tuturor remr- 
sc’or materiale șl umane, prin mo
bilizarea maselor largi de munci
tori. țărani, intelectuali, meseriași, 
tineri șl viratrilcl. la dezbaterea pu
blică a aspectelor privind buna gos
podărire a Județelor, orașelor, co
munelor. la acțiuni de muncă pa
triotică în . vederea realizării unor 
obiective economice, a unor lucrări 
edilitare.

Pe aceeași linie a adlncirti de
mocratismului socialist, consiliile 
Frontalul Unității Socialiste sini 
chentate să-'i intensifice activitatea 
în rindurile depulaillor Mari! Adu
nări Naționale șl al consiliilor 
populare, eă’ inițieze forme cores
punzătoare de’ Îndrumare șl control 
asupra muncii pe care aceștia o 
desfășoară In" circumscripțiile unde 
au fost aleși. ! asupra modului cum 
Iș! îndeplinesc mandatul Încredin
țat. Această atribuție decurge hi 
mod firesc din faptul eă toți depu
tății au fost susținuți și aleși In ca
litate de exponențl al Frontului, 
ceea ce implică răspunderea tor 
față de acești pentru modul cum 
Iși onorează angajamentele asu
mate, în spiritul acestor exleențe, 
sporite, consiliile locale ale Fron
tului vor trebui să organizeze siste
matic consfătuiri cu deputății con
siliilor populare, (la Județe și cu 
deputății M.ALN.). in cadrul cărora, 
in prezența îm-nsternlcițifor tuturor 
organizațiilor'componente, gă ®a n- 
nalizaze activitatea desfă*urata. să 
se stabilească măsurile necesare 
pentru- îmbunătățirea muncii.

Este cunoscut că făurirea noii o- 
rindutri presuptme profunde trans
formări revoluționare nu numai tn 
structura economică a societății. In 
natura relațiilor sociale, dar și In 
modul de a gind! al oamenilor. în 
conștiința lor. formarea unor oa
meni noi. Înarmați cu o concepție 
științifică despre lume, cu cele ma!

puțin, nici prea mult, dar, sigur, 
fi mal mult cu flecare an pentru 
la sfirșltul cincinalului țara va pro
duce două ■ milioane tone de îngră
șăminte chimice".

..Eram pe atunci președintele con
siliului popular comunal, oricum în
țelegeam bine; politica agrară a 
partidului, dar uneori era greu să 
dai răspuns In „serile do caicul" la 
o întrebare Izvoriiă din realitățile 
noastre, care, in esență, era cam așa : 
Cum vom munci noi ca să trăim 
mal bine, cind revin numai 0.75 ha 
structură de proprietate pe familie ? 
Multe din sforile de pămint erau 
ylndute’ fără acte. în astfel de cazuri, 
he aluta tăria încrederii in partid, in 
politica sa de Industrializare a țării. 
Spuneam oamenilor : va fl de lucru 
ri penLru cel plecați ca tăietori de 
iemne do foc, tn Suceava, p.a atunci 
un tirg cu faimă istorică, dur fără 
dram de Industrie. în prezent, Ih 
Ipoteșil slnt 900 de sniarlați, cam 
dte unul, uneori doi. din mal flecare 
familie. Unii slnt salariațl In comună, 
alții la combinatele de industrializare 
a lemnului, de celuloză și hlrtie sau 
pe șantierele de locuințe ale Sucevei".

Mecanizarea agriculturii; începută 
cu „argumentele" cele mal concrete 
reprezentate de tractoarele tio I.A.R.. 
cuprinde acum principalele sj. de 
fapt, cel mai mare volum de munci 
grele. Imaginea coopera locului ta 
volanul tractorului sau combinei au
topropulsate reprezintă, de fapt, o 
prefigurare a viitorului pe măsura 
creșterii gradului de .mecanizare a 
agriculturii. O bună parte dintre 
cooperatori șl-au însușit și ișl Însu
șesc' meserii noi. de mecanic agricol, 
electrician, ori ou Înmulțit numărul 
celor ce pracUcă meserii mal vechi 
de zidar mu dulgher. Multi, foarte1 
multi țărani au devenit constructori 
în propriul sat ®au oe șantierele 
țării. Meseria de constructor este azi 
poale cea mal răsolndită dintre me
seriile salului, aflat In plin proces 
de urbanizare. Firește, primele e- 
chlpe de meșteri s-au ocupat de 
construcțiile asa-zis productive. Pe 
un loc complet gol — așa cum goale 
erau cu zece ani In urmă marea ma
joritate a locuriîor pa care ee ri
dică azi fermele zootehnice șl cele
lalte sectoare productive ele coope
rativelor ngrlrole — 8-au ridicat 
grajduri si magazii. Iar de eurlnd 
s-a terminat un grup social al îngri
jitorilor de animale. cu dormitoare 
șl bale, cu radio șl televizor pentru

u- 
pe 

, ----...j ..------ —-. .de
profesie, națlonalltaie sau virslă.

Consacrind. din punct de vedere 
organizatoric, Închegarea unității 

, Întregului popor ta jurul partidului, 
.acest larg organism politic asigură, 
totodată, cadrul propice pentru o șl 
mai puternică inlârire a acestei uni
tăți, pentru ridicarea cl pe o treaptă 
superioară. Rolul său este acela de 
a asigura acțiunea convergentă a 
luiuror forțelor soetal-polltlee ade
rente, participarea activă a între
gului popor la viața politică și de 
stat, la conducerea treburilor țării. 
După- cum sublinia tovarășul 
Nlcolae Coaușescu la plenara 
C.C. ol partidului din octombrie 
18'88, „prin acllvllalea sa, Frontul 
Unității Socialiste va contribui la 
întărirea coeziunii clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii. Indiferent de na" 
(tonalitate, în Jurul Partidului Co
munist Român, la afirmarea mat ac
tivă a organizațiilor de masă și 
obștești in viața politică și socială, 
la înlArlrca și adinelrea prieteniei șl 
unltătll dintre poporul român șl na
ționalitățile conlocuitoare, la pro
movarea intereselor comune polities, 
economice șl sociale ale tuturor ca
tegoriilor de oameni ni muncii, la 
mobilizarea acestora pentru reali
zarea programului dc dcsăvlrslre a 
societății socialiste”, (ceri șt Ac
tul constitutiv a! Frontului Uni- 
tdfii Socialiste, publicat In „Scln- 
teia" din 20 decembrie 1968).

*
La baza activității Frontului Uni

tății Soctallste se află programul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltata elaborat de Par
tidul Comunlat Român, menit să ri
dice România ta un înalt nivel de 
civilizație materială șt spirituală, «a 
creeze condițiile pentru trecerea 
treptată la comtinlsrri. Recenta ple
nară a Consiliului National a des
chis, în această privință, noi ori
zonturi și perspective, a formulat 
înalte exigente, subliniind necesi
tatea ea Frontul Unității Socialiste 
să se manifeste mal aetlv, să con
centreze întreaga energie șl pri
cepere a celor ce muncesc de Ia 
orașe șl sate intr-un toreni uriaș 
de energie in slujba făuririi so- 
ctalLțmulul multilateral dezvoltat 
(ceri Nicoiae Ceauțcscu : cucîn- 
tara la plenara Conciliului Natio
nal al Frontului Unități! Socialiste 
din 19 aprilie 1912 ; informarea a- 
supra lucrărilor jjlenarel publicatd 
în „SclntelaB din 2d aprilie.)

Potrivit acestui program. Impor
tante sarcini ii revin Frontului pe 
Lărim economic. Realizarea oblecti- 

Jor al dezvoltării economiei 
lemizarea structurii pro- 

__ _ Industriale, corespunzător 
cerințelor revoluției lehnteo-șltințl-

illflro din alta țări, 
partide politice, or- 
mișcări democrafce, 

irogreslfite. anii Imperialista. Par
iind de la. realitățile Si Imperall-

Intr-una din zilele trecute. 
Dumitru Cioloboc. elev la Li
ceul nr. 4 din Tg. Murei, se în
drepta spre Fabrica de confec
ții din localitate. Deodată, a să
rit o femele purtată pe firul 
Mureșului. Fără să mai stea pe 
ginduri, tinărul D.C. s-a arun
cat imediat in apă. Datorită in
tervenitei lui prompte, munci

și
tervențlel lui prompte, 
toarsa Rosalia Gliga, mamă 
unui copil, a fost salvată.

Apropo... 
de termen

Astă toamnă, la ambele in
trări ale blocului nr. 5 din Pia
ța Unirii din Inși, a apărut a- 
nunțul „Nu atingeți, pericol de 
moarte 1“ Avertismentul era dt 
se poate de justificat : cu orlie- 
ju! începerii unor lucrări de 
lărgire a străzii fuseseră scoa
se la iveală niște cabluri elec
trice,. Deși de atunci au trecut 
atllea luni de zile, nici acum 
anunțul respectiv nu este deloc 
lndilL Pe de o parte, pentru că 
lucrările menționate încă nu 
s-au terminat. Iar pe de altă 
parte, pentru'că firele electrice 
prezintă același pericol. Cit timp 
au de gind ®ă-l mal ..prelun
gească'" valabilitatea edilii ora
șului. care, procedind astfel, nu 
fac dedl să sporească șl mal 
mult pericolele pe care ar tre
bui să le înlăture ? Așa stlnd 
lucrurile, sperăm că forurile de 
resort vor găsi mijloacele nece
sare pentru a-! convinge că 
aceasta este o practică de care. 
In viitor, ar trebui să se fe
rească 1

Păianjeni 
inflamabili

repere a celor ce muncesc de la 
orașe și sale înir-un torent uriaș

ii

vululrnaj1 
prin nxrf 
ducțlel

Rubrică redociaid de n
Dumitru TIRCOB 
Gtiporqbe DAVID 

. și coroipondentii „Scînleîi”

clasă socială, ci mimai șl numai 
clasa muncitoare. în virtutea trăsă
turilor ei moral-pblILUc®, a interese
lor fundamentale de clasă, a mi
siunii sale Istorice, poate asigura 
conducerea întregii societăți pe ca
lea socialismului șl comunismului. 
Prin structura și funcționarea », 
Frontul Unității Socialise întărește 
șl mal mull rolul conducător al cla
sei muncitoare in întreaga noastră 
societate.

CuprinzJnd in rthdurlla iul. mă
turi de clasa muncitoare., masele 
largi ale țărănimii, reprezentate prin 
Uniunea Națională n Cooperative
lor Agricole de Producție. Frontul 
Unității Soctaliîic dă o nouă șl c- 
locventă expresie alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea, devenită 
in ani! socialismului o clasă noufi, 
devotată noii orindulrl șl care joa
că un rol important In viața socie
tății noastre. în felul aresta este, 
de fapt, ridicată pe o treaptă su
perioară alianța munclloreoscă-ță- 
rănească. principalul reazfcn pout.c 
șl social al orinduirli noastre.

Frontul Unității Socialiste cuprin
de un șir de organizații ale inlelee- 
tualiyițli: Uniunea scriitorilor. Uni
unea nrtlșUior plastici. Uniunea 
compozitorilor, Aîoclațla oameni
lor de știință. Consiliul nnțlona! al 
inginerilor șl tehnicienilor, Urilu-

flee. făurirea unei agriculturi In
tensive de înalt raiwiament. «Imi
tarea cuceririlor avansate oJe știin
ței In toate ramurile producției, ac
centuarea laturilor calitative ale În
tregii activități productive ar fi de 
neconccpul fără mobilizarea Insem-

BACAU. — (corespondentul 
..Scinte!l“. Gb. Baltă) : I.a fabri
ca do pielărie șl Încălțăminte 
„Partizanul" din Bacău au fost 
realizate primele cantități do 
flbrolex romănesc: Noul produs 
este un înlocuitor de talpă folo
sit in industria de Incăliăminte. 
El este obținut intr-o instalație 
modernă, echipată cu utilaj de

produs românesc
înaltă tehnicitate. De la Ingine
rul Dan Pricop. directorul Între
prinderii,1 am aflat că tlbrotexul 
realizat a!cî asigură necesarul 
pentru întreaga producție do În
călțăminte a țării. Pentru viitor 
*a prevede ca in actuala Insta
lație să se obțină trei sortimente 
de flbrolex cu caracteristici șl 
utilizări diferita.

S-a Intlmplat in comună Pod
goria (Buzău). Intr-una din 
nopțile trecute. G.U. s-a urcat 
cu o luminare aprinsă in podul 
gradului. Din greșeală c atins 
cu flacăra o pined de păianjen, 
tn citeva minute, focul a cu
prins întreaga construcție, pe 
care, oină la urmii, a prefăcut-o 
in icnim. Si dacă incendiul n-a 
luat proporții si mai mari, a- 
ceasta se deforests numai inter
venției pompierilor. Oricum, va
loarea nănubelnr se ridică la 
circa 15000 M. Mult prea scump, 
dacă ne oindim că focul putea 
fi stins Incinte de a izbucni cu 
ajutorul unei simple... mături !
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O MA TERIE CARE NU ADMITE

pentru

nu

gata 7 — se încrunta spre spre Ieșire, petre-rindu-se mă 
sală, foarte autentic noefi- chiar oarecare aglomerație fim

mă ajută sB muncesc mal 
bine — n! bs destftlnule

voluminosul
1071 so por-

pe ta uși.
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a votat In una- 
vot de blam cu
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sl «lm-

Ihlreba cure a fost 
de Păunescu Flo- 
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sa do 
(eliberata 

Ale-

lor școlare. Copil! el slnt 
model do comportament.

Nici asta nu-i neoblsnuiL 
Deși nu neapărat premtanți. 
sini milioane de copil al că-

activi, unii au publicat lu-zla KHCMa-oJ r» 11 io S sț QQ

s-a mal Infim- 
dc Ftorian Pău-

am fost schlm- 
_ iincțle ți trecut ea mund- 

spcctallst („universal* nu mai

și totuși altul

NICI ABSENTELE „MOTIVATE"

dat In colectivul unde lu
crează. a avut timp șl de -----

mal mult, vădind Decobol Pop. Nu In san- 
________  _____ - -- fi un 

șevuietul .și penelul în die a conceput el lnsusl sl a dans nau că, ducă serile

rJne!or’'.‘.'Un!rc.'i*;*ll' aă-
In-

Ambii slnt adesea citați 
pentru faptele lor bune,
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Puține lucruri slnt atlt de elrfllno 
de climatul orinduirll noastre, străina 
stilului de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid ca Împăcarea eu 
llpfiurile. trecerea cu vederea a unor 
abateri, a stărilor do lucruri necores- 
punzătoaro. In cuvintul eău la Plenara 
Comitetului Centrul din 18 aprilie, .se
cretarul general ab partidului nostru 
©punea : „Trebuie să dăm dovadă do 
răspundere, să na admitem nici un 
fel de abuz ; dacă trecem ușor pe 
lingă lucruri, i ___ . „
produc efecte dintre cele mai dăună
toare*. Cuvintele tovarășului- Nlcolae 
Ceaușescu exprimă nelmpăcarea cu 
orice fel de abatere.' de abuz, slnt 
expresia hotăriri! partidului nostru 
de a întrona pe deplin In viața socie
tății principiile eticii șl echității so- 
clallste. de a promova cu fermitate' 
normele moralei comuniste.

Mușamalizarea, acoperirea unor 
abateri slnt fapte grave ; grave șl 
de neînțeles atunci clnd slnt făcute de 
oameni u căror experiență, n căror 
maniritate pollllril nu pot fl puse 
la îndoială — așa cum s-a lntlmplat 
tn razul de care ne ocupăm In rindu- 
rile de față. Ancheta noastră a «cos 
la iveală stări de lucruri Intolerabile, 
foanc bine cunoscute de mult timp, 
dar pentru curmarea cărora nu s-a 

”1 'i'Stat nici o măsură : dimpotrivă, vino
vatul... Dar să Începem cu începutul 
Alexnndria-Teleorman, 1M9. O parte 
6. cooperativei me- 
țjleșugăreșll „Ră- 
săritul* devine de 
sine stătătoare 
sub numele de 
cooperativa „Con- EKP< Era ,
structural".- O da- a A
ta născută, noua VH ff |
cooperativă a prl- V-W '
mit ca vlcepreșe- W
dinte pe un oa
recare Florian
Păunescu. de pro- . 1
fesle.„

...De 
" n-are :

cartea 
muncă 
de LG.O. 
xandria) 31. su>-- 
prlnzlnd ctteva 
contradicții. II În
trebăm :

— Ce calificare aveți 7
— Sini tehnician constructor, scrie 

șl in cartea de muncă.
— Dar lot aici scrie la „studii* că 

aveți 7 clase elementare. Nu put 
fi tehnician. Ce documenta aveți 7

— (senin) N-ara !
— Totuși, ce calificare aveți 7 Zi

dar, lăcătuș, mecanic — ceva...
— (șl mal senin) Slnt universal!
Deci, Păunescu, de profesie1 univer

sal (sau, cum se mal spune, fărfl nici 
o calificare), a devenit vicepreședinta 
la cooperativa meșteșugărească „Con
structorul* și In aceasta calitate, In 
io:: <?ft muncească, să-ș! vadă de tre
buri care, slavă domnului, erau des
tule, s-a apucat de meseria de.» co
lecționar. A colecționat o lungă serie 
de Încălcări alo Codului penal — după 
cum ne relevă o șoamă de dosare 
aflate Ja procuratura, șl la mllițta ju- 
dsjeanfi. fata dtev^'dlnțra^a^n nlb

LÂ 15 octombrie! 1070," el depune o 
cerere. de angajare pentru Păunescu 
Itodica, fiica luL La 3 noiembrie, co
mitatul executiv al cooperative! a- 
.probâ încadrarea ln.cep.Ina ,de ia 1 no
iembrie. La 17 noiembrie, Păunescu 
Hortan ridică salariul pentru fiica 
sa — care,, chipurile, ar fi lucrat-in 
a doua chenzină a lut octombrie — 
lucru de trei ori Ilegal : primo, pen
tru că n-a iucrat, secundo, pentru că 
decizia e limpede:" 1 /noiembrie, sl 
tertlo. pentru că Însuși'cel In cauză 
recunoaște că salariul fiicei sale a fost 
plătit din contravaloarea unor docu
mentații executate de olțli „care pu’ 
cedat sumele* (nu ridețl, vij rugăm'!), 
însă acești „alții* nu numai că nu 
recunosc, clar se șl constituie parte 
civilă. Vicepreședintele s-a făcut vi
novat de „fals*, „uz de fals* și „în
șelăciune In paguba avutului ob
ștesc*.

Mal departe :
în decembrie 1070, cooperativa cum

pără piese da schimb pentru un 
Moslrvld 407. . Foarte bine I Numai 
ca... —

— Avea cooperativa dv. un Mosk- 
•vlcl 407 7 — 11 Întrebăm pa Păunascu 
Florian.

— Nu.
— Atunci pentru ce ați cumpărat 

p’.e.te de schimb 7
— Era vorba să ni se repartizeze 

unul
— Adică ați cumpărat potcoave tn 

așteptarea calului. Șl de unde ați 
știut cu exactitate ce piese II vor 
lipsi viitorului automobil ?

care le-am văzut rezultă că tn no
iembrie s! decembrie 1970 cel de mal 
sus ar fi muncit (ta Turnu-Măgurele, 
ei avind serviciu In Alexandria) cile 
BW de ore flecare ; vă rugăm , ta no
tați că o lună are cu ' * ' "
nopți. 720 de ore.‘

Răsfoim mal departe 
dosar. La 31 octombrie ___ a
naște împotriva numlțllor Păunescu 
Florian. Dîmancea Iile. Clolcc Grigore 

turraveiziT a,ul urmărirea penală de către ml-^t'a orajulul Alexandrin. Intrudl „a- 
vlnd de executat lucrări de vons'.to- 
rle Ia Combinatul chimic Turnu-Mă- 
gurele au înscris In ’situațiile!de lu
crări cantltatl mal mari de lucrări ca 
executate, incaslnd numai pentru ma
teriale os care nu 
peste 500 000 de' le

Firesc, vă veți 
pedeapsa primita 
rian, vicepreședintele 
„Constructorul* din Alexandria. 
compUd! ®ăL Să vă răspundem : 
nu au compărut In fata justiției., Do 
ce 7 - , , ' -■ ‘

în ceea ce privește tolsul. ural de 
fala sl Inselăciunfra In paguba avutu
lui o-lișiesc In legătură cu încadrarea 
fiicei sale, organele de miliție nu Îna
intat procuraturii un dosar mai mult 
declt.blne lucrat. La 2î martie 1972. __
procuratura (nu Intrăm In arrtanun- aflăm cum de s-a putut Intlmola asa 
te), printr-o ordonanță care ea tntasl ceva. ÎI întrebăm pe președintele
constată Infracțiunea. U scoate de Păunescu (transcriem riguros exact) :

totul. Zile șl

Glurcfl. arfttlnd eft vina Iul este mult 
mal mare ca a tov. Giurcâ : de ase
menea. arată că sarcinile 11 depă
șesc sl nu Ie mal poate face fata ca 
vicepreședinte cu producția sl cerc 
să fie numit Intr-o funcție mal mică*. 
Poate că all ghicit numele vorbito
rului ■: Florian Păunescu.

Adunarea generală 
nlmltate sancțiunea : 
avertisment.

— Mal denarte ce 
plat 7 — Ii Întrebăm 
nescu.

— La 1 octombrie 
bat din

.”;tdr’ . MMM
adaugă...).

— Apoi 7
— La 1 decembrie AM FOST NU

MIT PREȘEDINTE.
Esle riguros exact I La 1 decem- 

blre 1071. Florian Păunescu, scos din 
funcție cu două luni in urmă, sanc
ționat cu vot de blam cu avertis
ment pe Unic de partid cu cinci luni 
în urmă, aflat In cercetarea organe
lor de stat pentru fraudă si pentru 
fals, uz de fals si înșelăciune (drua- 
i-uI nu fusese clasat încă) ESTE 
AVANSAT, numii președinte — ori- 
dt nu v-ar yen! să credeți.

încercăm să dcscllclm ghemul, să

ÎNCERCĂRILE DE MUȘAMALIZARE A FAPTELOR ANTI
SOCIALE CONTRAVIN FLAGRANT NORMELOR ETICE 

ALE SOCIETĂȚII NOASTRE

— Cum vft 
președinte ?

— Nu ml-o
— Totuși™
— Eu n-am

Înțolea că e sarcină. Mi-a snus tova
rășul președinte Costea (al uniunii 
județene — n-n.) : „Mă. tovarășe. asa 
trebuie* — al au am înțeles. Vă dau 
cuvintul nteu de onoare I

Curat , onoare I Stăm de vorbă cu 
eecrotara orgnnlzatlel de nartld :

— Cc atl șaua dnd atl fost con
sultați cu privire la noul președinte 7

Toi'. Ion Rlbu, prim-secretar !nl 
Comitetului orășenesc de partid A- 
lexandrla :

— ...Șl no! de trei-patru or! v-am 
spus că nu statem de acord.

_.$l explicațiile Iar se încurcă. ‘Pe 
scurt : nu am reușit te ciuda stăru
ințelor noastre, să aflăm cum de a 
fost posibilă o asemenea sfidare a 
tuturor normelor noastre morale, 
a criteriilor care reglementează «e- 
lecllonarea. pregătirea sl promova
rea cadrelor.

în final, două momente care n- 
rntă cu limpezime di de nocivă este 1 
practico mușamalizării. - mai mult, a 
acoperirii conștiente a lipsurilor. 
Primul moment : In Ianuarie. Lazăr 
Auro) s-o adresat redacției noastro 
cu o scrisoare In care retata clteva 
dintre neajunsurile relevate și ta 
prezentul articol. înaintată torurilor 
in drept, scrisoarea a fost încredin
țată spre rezolvare tov. N. Lazăr. 
instructor al comitetului județean do 
partid. Răspunsul pe care l-am pri
mit o fast „piesa de convingere* care 
ne-n dus ta Alexandrin. Pentru că 
acest răspuns era doar o înșirară de 
contradicții Interioare șl. In -final, 
un portret elogios al președintelui 
de la „CoMlrrctorul*. Verificate do 
noi, faptele s-au vădit a se fi petre
cut cu toiul altfel — vezi prezentul 
articol.

în final, Instructorul N. ‘ Lazăr 
scrie : „Mențlo- 
năm că am stat 
de vorbă 
natarui

___  care o-a 
W_______________ mulțumit
\'\ Z/P! dl,: cum -

VBw M soluționate
v7 JSL» blcraele

■ Mrao scrisoare'
lăzi. Lazăr Aurel

■ (reclamantul —
nnagn simplă colnclden-'18 H ■ ■ tă de nume) sus-

Tlk — Wne ' Instruc-■ El H Ji torul l-a, chemat
șl l-a smijs că 
„toate sesizările 
sînt neîntemela- 

..... .. te* sl că „e bă
iat tlnăr si șă-ri 
bage mințile In

cu ,<em- 
Sesizări! 
declarat 
de mo- 
au fost 

oro- * 
■ridicate 

-’-Aș-”

Unul dintre marii noștri 
cărturari a scris clnd va o 
carte Intitulata „Generație 

•șl creație". Tema cărții 
■o constituiau Latențele spl- 

‘ rituale care structurează 
fizionomia unică șl Trepe- 
tabilfi a fiecărei generații. 
Referindu-ne la tinerii 
clujeni despre caro vom 
vorbi mal log — loti în 

• jur de 20 de ani. toii mun
citori harnici sl inimoși 
In Întreprinderile' orașu
lui. toii cu preocupări bo
gate șl complexe In orele 
de odihnă — ne ©ocolim 
Indrcptătlll să folosim o 
parafrază a celebrului ti
tlu : „generație sl 
zonl". într-adevăr. 
ce ne-a traoat In lot tim
pul convorbirilor cu el a 
fost tocmai prezenta oblă
dui loa re a acelui orizont 
spiritual pe caro am cu
teza să-1 definim orizon
tul tinărului muncitor al 
anilor TO.

...In timpul liber, pa 
Ioan Petean, strungar la 
eectia prelucrări mecanica 
a uzinelor •..Tehișofrie". 
îl găsești, de obicei. îm
preună cu prietenul său. 
loan Muresan. con tu riad 
ors de-a rindiil ne hlrtla 
do calc tot telul do dese
ne complicate, tăclnd cal
cule. comblnlnd. Imblnlnd. 
modiGclnd. Au de-acum o 
primă Inovație omologată 
— un dispozitiv elastic 
pentru redarea alezalelor 
ta sertărașele de comenzi 
hidraulice — sl multe al
tele In diferite stadii, de 
la Idee sl oină ta proiect 
Toți acești termeni teh- 
nicL care „profanului* 11 
par cel put In stranii. Iul 
fi sună In urechi, cum se 
exprimă el însuși, „ca un 
clntec transmis la „melo
dia nreferata*.

sur! „Flulerașul*. De alt
minteri. bloarafla acestui 
tlnăr poarta marca unei 
opțiuni rare s-a dovedit, 
plita la urmă, a nu fi ex
clusivista : la terminarea 
scol!! elementare dăduse 
examen de admitere — si 
fusese admis printre pri
mii — la liceul coregrafie. 
Cu toată această reușita, 
care 
iască 
cabll 
®ore 
locul 
cerit .. _ 
meseria de lăcătuș la școa
la profesională. „De dans 
am timp să mă ocup 
măi tlrzlu*. Sl. Intr-ade
văr. dusă ce 
nit bun moserias. apre-

părea sft-l uecetJu- 
definlllv si Irevo- 

deatlnul. n renunțat, 
mirarea multora, la 
cu atlln greutate cu- 
sl s-a dus să Învețe

„.Șl lncB un „amănunt* 
care constituie o trăsătu
ră de unire Intre tinerii 
despre care am vorbit mal 
aug : toii desfășoară st 
dte o activitate obștească.

Cu ce se alea oare a- 
cestl tineri — si multi al
ții ca el. nu numai din o- 
rasul de !a poalele Felea- 
culul. dnr sl din alte cen
tre ale tarii — de ne urma 
celei de a doua pasiuni 7 
Tot! au fost unanimi în a 
sublinia că aceasta nu nu
mai le nmole timpul liber, 
dar le șl substanțiallzeazfi 
preocupările. 11 Integrează 
înaltelor orizonturi de care 
aminteam.

— O gnun desc.hlț. oriclt 
ar suna de naiv : pe mine 
pasiunea asta pentru dans

muncii, conștiința că fa 
cern o treabă de folos pen 
tru societate.. Or. ceea ce 
pot eu să vă spun din ex
periența mea e că aceste 
„pasiuni de după-amlază* 
sau „de duminică*, cum 
vreli să le spuneți, te a- 
jutfi ®ă-tl înțelegi mal 
bine rostul muncii șl. Prin 
urmare, s-o. foci mal cu 
temei... ■ r

~ Aata ca ®ă nu mal 
vorbim de faptul că orice 
muncă are. la urma ur
mei. sl latura el .Artisti
că*. oriclt ar părea de În
drăzneț acest cuvlnț — 
preta relcul Ideilor Mir
cea Roșa. Conștiința lu
crului finit, care corcșnun- 
de ne de-a-ntreoul para
metrilor prevăzAitl. este 
foarte asemănătoare cu 
BUtlstacțla artistului. Nu 
vreau să fac poezie de 
trei parale, dar șa știți că 
după ce contempli o 
splendidă lucrare de artă, 
una dintre acele 
care tl ee nare pur 
piu întruchiparea perfec
ției.-(l-e sl rușine să mal 
fad treabă de mlntutaUL..

— Din păcate, nu întot
deauna pasiunile acestea 
ne slnt tncuralate. stimu
late. întreținute, fie că e

■ vorba de tehnică, de cân
tec. de dans, de orice alt
ceva — adaugă loan Pe
lerin. Nu prea so ocupă 
mai nimeni organizat și 
sistematic de ele. Adesea, 
problemele acestea aint 
aruncate de la unii 1a alții 
— mal concret, de la or
ganizațiile de U.T.C. la 
sindicat sl invers — și 
Plita la urmă slnt lăsa
ta cam In vota hazardului. 
Nu se înțelege că nu e 
vorbă de niște simple „dis
tracții*. de .Amuzamente* 

1 pentru „trecerea plăcută 
a vremii", ci de regenera
rea continuă a resurselor 
SDlrlluale necesare muncii 
Intr-o societate ca a mm- 
îrâ. de adevărat! factori . 
ai randamentului.
■ ^.Nu o dată am așternut 
na hlrtle aceste cuvinte 
esențiale, aceasta formu
lă definitorie a fiziono
miei spirituale a ediflciu- 
lul soelal sl moral pa care 
11 înălțăm : „om multilate
ral dezvoltat*. Le-am sim
țit șl mai pregnant ilus
trate. mnl concrete — oină 
la palpabil — In prezenta 
acestor tineri minunați si

„SHreca Roșa, mode
ller ta atelierul de crea
ție al fabricii „Clujea
na*. este, aparent. — 
singuratic : do el 11 In- dans..™» ------ _
tllnestl In orele libere cu un real talent de coregraf cui că munca ar fi
șevaletul șl penelul in cile a conceput el lnsusl sl a g~— —" ril, Jy?"
un vechi șl Dl Soresc colt, ■ du# In scenă unele dan- do rcoetltll sau. do .sose
ai orașului, căutlnd să 
surprindă fremătătorul ioc 
al liniilor șl culorilor In 
clitwle atlt de generoase 
de rteplntle dintre zl șl 
noapte. Firește. aceasta 
numai In după-amtezlle 
dnd nu-1 găsestl .printre 
elevii școlii populare de 
artă, unde deprinde cu slr-, 
gulnta si d&slolnlcle tai
nele picturii. Sau in /Allie 
vreunei- expoziții, tlntult 
uneori ceasuri intresd fn 
fața dte unul tablou.

.„Pe Deeebal Pop, lăcă- 
j, tus la 'Secția ‘mb'ntal a u- 

■r rJne!or-?.'Un!rc.'i*;« li'
sestr In' timpul Hba m-. - i--------------- ...tr-o “nllă 'Ipostază, care •’ (avo1 ea predilecție nen. 
parc total ■ depărtată de *
preocupările meseriei 
eale : este dansator — sl 
încă unul dintre cel mal 
buni — In ansamblul fol
cloric do muzică sl dan-

cap*.
intll nu l-am crezut pe L. A. 

Citim Insă declarația scrisă a tova
rășului Slanciu L Tudor, salariat In 
cooperativă, adus de instructorul La- 
zfir tocmai pentru a fi martor la 
discuție : . ;

„„.iov. Lazăr Nlcolae l-a spus că 
după 3 luni de cercetări n constatat 
că sesizările slnt neîntemeiate („.) 
în continuare, tov. Lazăr Nlcolae a 
recomandat tov. Lazăr Aurel să nu 
mnl continue cu astfel de sesizări 
că ®-ar butea ca acestea să Ia altă 
întorsătură...*, (Trebuie flfi spunem 
că din 12 Declamații cuprinse în scri
soarea iul Lazfiț Aurel, 10 slnt în
temeiate. Dintre de, 8 conduc ta 
concluzii pentru care competența a- 
parțlne Codului penal).

Iată șl al doilea aspebt la care 
nc-um referiiJncuraJat^do neta- , 

. lpter^entla organelor In drenț. In uri- r, 

perafiel meșteșugărești. Florian Pău
nescu încearcă să Împiedice partici
parea la adunarea generală a sala- 
rtaților a cooperatorilor din echipa 
condusă de Lazăr Aurel Do ce 7 
Pentru că L. A. lîl exprimase ho- 
tărlrea de a da pe fata. In adunare, 
matropazllcurile conducerii coope
rativei. încearcă — și reușește. In
ducted te eroare organele de milllie. 
obține ca înainte de adunarea gene
rata L. A. să fie condus ta miliția 
orașului Alexandria si amendat con
travențional pentru... tulburarea li
niștii nubllce. Holul do paguba» I

— Am luat cunoștință de lucruri 
foarte grave — ne-a spus tovarășul 
Marin Drăgan. prim-secretar ol Co
mitetului județean de partid Teleor
man. Promovarea lu! '.Păuntricu. te 
aceste condiții, este o încălcare firavă 
a normelor noastre de muncă 91 ea 
va fi sancționată ca atare. Vom sta
bili rtaaunderile sl pentru mușama
lizarea cercetărilor privind Infracțiu
nile Iul.

Ne exprimăm convingerea că. ann- 
llzlnd temeinic acest caz. comitetul 
județean do partid va lua toate mă
surile cc se Impun pentru u curma 
In cadrul cooperației această stare 
de lucruri; va sancționa pe cel ce se 
fac vlnovuțl pentru promovarea im
postorului ca șl pe cei caro au Întins 
mușamaua pesta faptele salo.

Georcje-Radu CH1ROVICI 
Alexandro BRAD

sub acuzare pe Păunescu. Nevino
vat 1

Al doilea dosar (In legătură cu 
echipa Iul Lazăr Aurel) aste, Înain
tat procuraturii Insolit do propune
rea de a se Înceta urmărirea Denalâ. 
Cităm din referatul semnal do căpita
nul Gh. Săndulegcu : „Avind Insă ta 
vedere că faptele săvlrșilo de Invinuițl 
au un caracter penal(...), consider că 
le lipsește caracterul penal* !!! Ca fi 

.în cazul de mai bus. discuți nd cu su
periorii lucrătorului Iri cauză, am 
ajuns la concluzia1 că noluțllle slnt sultațl, cu privire ta noul președinte 7 ne-am referit Incurajat..do nelii- 

In cel mai fericit caz. farse/: .tar«d' —Nu "ne-a consultat “almenL termenii a organelor ta drent în uiri- 
ipe -sȘwpa’-Codului** penal. ‘La ■22’,l,,s. Ne-anl,trazțt,' cu el DrcKd|nțcș>'fnnvihtnimta rind'.a?Uniunii județene„nicoor 
'jioiembrfe Insă, farsa .capătă „gir : ~ Dar care ar ti foșt poziția bl- —-----*-----
procuroriil Ghldu Pas-cii! acotașî caro roulu! dacă erați consultați ? 
va „lichida* si dosarul de fals mnl 
Bus-cltat, Acrie șl semnalează că „fap
telor le lipsește caracterul penal*, 
încă o dată : nevinovat!

în ceea ce privește al treilea dosar, 
cel cu frauda de 5S8 Otffl de lat,' el e® 
mută de un an da zile dlntr-un sertar 
al căpitanului Sftadulescu Intr-altuL 
Cum spuneam : . nici măcar o coadă 
do scrumbie». _ .

Dar dacă organele de ordine nu 
vor să facă ordine, această sarcină 
și-o asumă comuniștii do la coope
rativa „Constructorul". în urma unei 
cercetări, ta 6 iulie 1971. biroul or
ganizație! de bază pune In discuția 
adunării generale firavele abateri să- 
virșite de Gh. Glurcă, președintele 
cooperativei, și Florian Păunescu. Re
ținem din referatul prlvtodu-1 ps 
Păunescu :

„Se face vinovat (...) pentru r.e- 
reallzarea sarcinilor do plan al pen
tru llosă de muncă de îndrumare d 
control a șantierelor din ludet. da
rea unor dispoziții contradictorii șl 
nelegale, introducerea In lucru a unor 
muncitori fără forme de angajare..." 
— ca sl de fantele penale descrise 
mal înainte de noi. minus frauda de 
aproape (MO (MW de lei. necunoscută 
do biroul organizației de partid, mi
nus .munca ta domiciliu", minus...

Col ce nu luat cuvintul nu condam
nat abaterile celor doi. S-n remarcat 
in special unu] dintre vorbitori, care 
a arătat că, (dtăm din procesul ver
bal al ședinței) „este de acord cu 
materialul prezentat In adunarea ge
nerală sl cere (cn Păunescu — n.n.) 

sco® din funcție, alături de

— Mașina dv. personală ce marcă 
are 7

— Moakvld 407.
E clar. Alta :
Din vina cooperative! (rcspocllv a 

Iul Păuneaai șl a șefului gervtdulul 
producție.. Eugen Anghel. posesor a 
trei condamnări penale) echipa con
duri de Aurel Lazftr ore, în octom
brie 1970, 1MM ore de stagnare. Cel 

■doi dispun atunci eft 1 se plătească 
'peste latNJO de le!,, ra por find lucrări 
neexecutale.

lata sl cum arată cea mal mare 
.deturnare do fonduri executată de 
‘Păunescu sl comoUdi săi — bineînțe
les. dintre cele descoperite Dină 

.acum. Hlrlllle cooperativei din Ale
xandria slnt un adevărat ocean din 
care Insă. Dină in clipa de fată, or
ganele in drept nu au scoa nld mă
car o coadă de scrumbie.

Fără nici un motiv nlauzlbll. Com
binatul chimic Turnu-Măgurele a 
desființat — lucru criticat ia timpul 
riu'de către ziarul nostru — echipele 
de vopsitori. Nu mult după aceasta — 
Ja S aprilie 1070 — Iile Dlmancea 
(șeful adlunct ol serviciului construc
ții in combinat, antecedente nonaie. 
văr primar cu Roșu Dlmancea. con
tabilul șef al cooperativei „Construc
torul") încheie cu această eoooeratlvă 
un», contract de muncă 1a domiciliu 

■pentru... ..întocmirea de documentații 
ca se vor teubl. ne.) contracta cu 
combinatul chimic*. Contractul cine ■ 
.tomnat din partea cooperative! do 
Florian Păunescu sl Rtmi Dlmancea. 

"Muncește ta domiciliu (!) sl primește 
15 OM) de lei.

■Șl se mal încheie un contract. între 
'cooperativa „Constructorul* sl coo
perativa „Dunărea* din Ztmnicea.
..Constructorul* plătește 05 700 lei

'confraților do ta „Dunărea* pentru 
iVproleclul* privind™ voodrea antlco- 
rozivă a combinatului chimic. Con
sultăm «tetele. Numele unor con
frați prolectanțl. plătiți de „Con- 

istructorul* ca fiind colaboratori al 
,;Dunăr!l“ : Florian Păunezcu (de 1a 
. Constructorul'’). Iile Dlmancea (do 
’a combinatul chimic). Cîoti c Gri
gore (do ta „Conslrudorul*. șef de 
■lot la combinat) șl.Țucă Vaslle (de 
■la „Constructorul*, antecedente pe- 
■riăle). Sumele încasate : cile 7 400 lei 
"flecare. Pentru ce 7 Din. •»»'« ™

suri, mal ales’ tablouri cu 
obiceiuri folclorice. care-I 
slnt cu,deosebire pe plac— 

-. Șl pe Elena Săllțtcan, 
finlsoare de ace la fabri
ca „Clujeano", o Intllneștl 
tn orele după-amiezil la 
ansamblul „Flulerașul" : 
la cci 19 ani al el este una 
dintre cele mal apreciate 
soliste de muzică populară 
(de altminteri. In familia 
el toți cei șapte trail știu 
să cinic). Șl clnd din 

. trupul acesta Grav Izbuc
nesc llrigultoarele acorduri 

i-ale- doinelor., ardelenești 
..„Jal.Ti'.o.ijta cu intuit.-dor.?.

gau „Pe "unde trece dorul*

— Poziția biroului a fost expusă 
limpede in Iulie, in adunare : de 
atunci., normal, ea a rămas neschim
bata.

(Cu titlu de font divers : nrima. 
dor absolut nrlma măsură a. Iul 
Păunescu după ce o Primit numirea 
ca președinte a fost mărirea wla- 
rlulul fiicei sale. Păunescu Rodlcn).

Cu Petre Costea, președintele Uniu
nii județene a cooperativelor mește
șugărești. omul Înștiințai sl oficial 
si neoficial do toate Infracțiunile Iul 
Păunescu :

— Pe ce temei a fost numit pre
ședinte Păunescu 7

— Eu Lam găsit acum un an vice
președinte. Toata uniunea avea o 
părere bunii despre el. (Fals ' Am 
văzut expertiza contabilă a uniunii 
in cazul fraudei de la combinat șl 
concluziile unei cercetări făcute de 
un colectiv al uniunii anul trecut, 
care stabilește circa 15 capete de 
acuzare Împotriva lui Păunescu sl 
G(urcă). Păunescu rezolva tonte 
problemele (.„personale — uita să 
adauge. Pentru că In 1971. de exem
plu. cooperativa a Înregistrat pier
deri de ttSă OM) lei : olanul produc- 
tlel-mnrra a fost realizat In propor
ție de 71 In suta). Clnd a plecat 
Cristescu de la no! (fostul pre
ședinte — n.n.1 am luat oe toll to
varășii din cooperativă sl n-am avut 
pe nimeni : dintre totl._ (Notam că 
In afară de Infractorul Păunescu. 
cooperativa ..Constructorul* mai are 
231 de salarlall). ' Ne-am consultat 
șl cu tovarășul RJbu : da trei-patru 
ori am venit la secretariatul 
telului orășenesc de partid...

tru dnlecelo In care e 
vorba de dor), sala — de 
obicei arhlpllnfi. îndeosebi 
cu tineri — o ascultă elec
trizata. clintind «ta 
acaoe nici o nota. nld o 
modulație.

nu-1

tacole. vta n doua zl In a- 
telicr In pași de slrbă sau 
de fnvlrtltă. Nu. e vorba 
de cu totul altceva 1 După 
Încordarea do care o are- ’ 
supune efortul In produc
ție; după concentrarea 
psihică firească ne care o 
Implică munca obștească
— slnt. printro altele, si ....
secretarul organizației de , lr creatoare,
bază U.T.C. din secție — 
ritmul trepidant a! dan
sului nostru Donulor mă 
relaxează. îmi redă senti
mentul lăuntric al echili
brului. mă . face , efectiv 
apt pentru p, nouă z! ,de . 
lucru.

‘ — Eu as mal adăuga 1 
ceva — ii continuă gindul 
Elena Săllștean. Noi 1... 
i.fatem niște glmpll roboți, 
care să muncim fără tel. 
în virtutea funcționarii u- 
nor angrenațe. Pentru no! 
contează sl conținutei

Si o dată mal mult ne-am

Urii, aduce omului -și 
muncii «ale — ue Ungă 
6POÎ-U1 de eficienta amintit 

w (dncB‘ ne referim la sfera 
deloc negii Iubita a randa
mentului) — sl un enor 
neîndoielnic gl profund 
profitabil do plan social, 
do umanitate.
Victor BIRLADEAMJ 
Alexandru MUREȘAN

ȘEDINȚA DESCHEIATA

AȘA, CA SA NU RAMÎNĂ

P.S. Inspectoratul Județean 
miliție Teleorman ne Informează că 
Păunescu Florian n fost arestat 
cursul zilei de ieri.'

&c.ele pa

Raportul se încheie — 
durat prea mult— cel care 
l-n citit se așază, condu
cătorul ședinței se ridică, 
privește Iscoditor adunarea 
șl zice : cine se Înscrie la 
cuvint ? Oamenii tac pri
vind In plafon, pe fereastră, 
șușotesc, vreo doi rid în
fundat, clar nu se Înscrie ni
meni. nu se vede nici o 
mină. Hai, fraților. Insistă 
președintele, cine sparge 
gheața 7 Ș! Iar se tace, nu 
vrea nimeni să spargă 
gheața, să Înceapă, să pună 
problema... Președintele se 
nțază șl Ie comunică otră
vit celorlalți doi de la 
masă, ulte-ol . naibii. Ce 
mal grupă «indicata. • Io 
scoți vorbele cu cleștele, 
mal mare rușinea, pe tall. 
In birouri, toată ziua bună- 
zlua numai discuții, tor 
a!c!.„ El. cit mal Stăm așa 7 
Ori ne ducem acasă ț ’

lit.
în sfirșlt. după vreo zece 

minute de Îndemnuri, re
proșuri. glume sleite sl ru

organizației do bază") cu 
îndatoririle de părinte.

Se poate. Iți spune ea. să 
urmărești ■ lecțiile copiilor 
(„Indiferent clnd mă întorc, 
primul lucru care-1 fac este 
să lo controlez lecțiile ; nu 
cum stat făcute, fiindcă slnt 
materii la care nu mă pri
cep, ci dacă sînt făcute") ; 
®ă vezi un film („nu-i las 
la un film dacă înainte nu 
l-am văzut eu*) ; să citești 
o carte („pe lingă cele re
comandate de școală stat 
cărți pe care eu doresc ca 
ej să le cunoască*): să ții le
gătura cu școala C,nu mă 
duc prea des. dar nu trece 
o lună fără să trec pe a- 
coto") ; să speli jl să calc! 
(„chiar dacă stau seara 
mal mult, nu contează : 
haina nu-1 face pe om. dar 

îl definește"). Să fii solie 
model („el nu un cămin 
frumos, o familie bine în
chegată*).

E cdevftrat, 
realiza toate acestea 
bti.e șă fii premlan! Io U- 
nlversltatea Vieții Așa cum 
se dovedește a fi comunis
ta. mama șl filatoarca, Ma
rfa Afruslnel.

Motiv dc reflecție pentru 
unii părinți caro Încearcă 
să-și motiveze prin „lipsă 
de timp* lunga lor absență 
la materia de bază : edu
cația In familie.

veș'e cu ochii foarte albaș
tri o șefa de serviciu cu 
părul 'foarte alb — fiindcă 
ședința era „de formă*, se 
ținea ca să se țină. se în
deplinea planul de adunări 
sindicale, ce-1 allt de greu 
de înțeles 7 Problemele a- 
devărate le discutam noi In 
altă parte, alta dată.' lasă 
că ic Invităm atunci, spe
cial. ai, nimerit șl dumnea
ta lu țntjmplare.

Atunci — stărui către un 
bătrinel simpatic, care-șl 
ascute creionul zlmblnd — 
dumneata de ce al vorbit 
totuși 7 Căci al vorbit .' El
— se scuză omul Încurcat
— nu era să-l lăsăm pe 
bietul președinte să se per
pelească ulița, doar e un 
coleg I de-ol nostru, nu 7 Șl, 
la drept vorbind, II sl iubim, 
doar noi l-am alea. Dacă 
nu ia cuvintul nimeni, cum 

®ă tragă el concluziile 7 Ră- 
mlhej ședința deschelnta». 
Așadar — Insist — al con
tribuit și dumneata. cu 
bună-știință. In Întreaga 
gargarlsenlă. Pâ! ce. numai

aprecieri drastice cu 7 șl se uita circular la 
eu. 
al-

I
1 . .

crărl de specialitate, au 
invenții brevetate, activita
tea lor c prețuita șl notorie. 
Discut cu cîțlva o zl mal 

■tlrzlu; au toți opinii per- . .... :

n-a gămlnțl amare, cineva pune 
agale o întrebare; altcineva 
se înscrie — i se dă Ime
diat cuvintul. lăslndu-se, 
bineînțeles, „lista deschisă* 
— vreo do! „completează* .
șl cum nu mai e chiar ni- sonale. IdeL unele paslo- 
menl să vorbească, preșe- nante, care se cereau neapă- 
dlntele Ifi drege glasul, a- ■'--
preetază că ședință a fost 
totuși „bună, In telul el*, 
făgăduiește că nici el nu se 
va lung! prea mult, pentru 
cft de fapt nici nu-și pro
pune „să trag concluzii*, ci 
doar „să-mi spun părerea 
ca orice membru de sindi
cat*. drept care Ișl desface 
curelușa ceasului de mină 
(la care uită apoi să mai 
privească) și vorbește o 
oră șl jumătate despre 
oxacî ce transmisese sl ra
portul.

Adunarea se Încheie, lu
mea se bulucește cu mare 

șl grăbire și vădită ușurare 
petrerindu-so mă să criticați 7

■'i serioși, critică cine 
vrea și clnd vreo, dar nu 

, ____ era cazul. Nu înțeles de ce
portantă, partlclpanțli «lot nu era cazul, nu pot prlce- 
oamen! Ihstnilll. talentat! sl pe. Uite de ce — mă ori.

rat confruntate, dezbătute, 
care ar fl avut nevoie de o 
certificare colectivă. Do ce 
n-ați luat cuvintul 7 — în
treb. N-al auzit raportul 7 
— răspunde un tlnăr ner
vos O simplă gargară... SI 
concluzia cum s-o caracte
rizezi. dacă nu tot gargarl- 
scală 7 Ce era ri facem, să 
ne gargarlslm și noi 7

De ce n-ațl fbrmutat a- 
ceste 
chiar la fața locului 7 — în
treb iar., 
ru.nt. cu 
pretinde 
preclere 
valoare

Tehnicianul că- 
aer melancolic, 

că o asemenea a- 
n-ar f! avut nld o 
De ce? VB era toa- 

Aș 1 Să

ceilalți. Ieri am vorbit 
data, viitoare se înscrie 
tul țl așa mai departe. 

Prin urmare — z!c.
, fără, oarecare Intaritare 

cine, e vinovat că țineți 
dlnțele grupei sindicale

șn-
.x ..........____ .. d c

formă* ? Cui să 1 se Impu
te timpul Irosit, rapoartele 
găunoase. Compromisul a- 
ccsta deliberat 7

Interlocutorii mei tac In

chip subțire Șl o fetișcană 
negruță îmi parc a spune 
cuiva, tntr-un colț, de după 
ochelari, In
„tata o tace pe prostul !“ 
N-o înțeleg Insă deloc nici 
pe ea, oriclt rn-aș strădui, 
fiindcă In tot timpul ședin
ței tșl rotunjise unghiile cu

o forfecuțft aurie, tor flă
căul căruia II transmitea a-' 

_ ----- __ —cum caracterizările asu-
ochelari. In mczzovoco : pră-ml fusese foarte preo- 

' 'cupat să-l țină palma, ca 
nu cumva tn urma delicatei 
operații de tăiere să se 
piardă ceva din prețiosul 
material.

Nu-m! rBmlne deci decit 
să mă duc ți altă dată In 
acel „alt* loc unde m-au 
poftit să-ml arate dl slnt 
de serioși.

SI să-i Înțeleg mal pro
priu.

zește fa 5,30 șl, după cc pre
gătește toi co e necesar 
pentru familie, pleacă In lu
cru Împreună cu «bțlid. De
Cind COplii Slnt fa ȘCOală, suin iiiiuvuue uv vvpu ai va- 
nu uită să repună censul ri ror părinți sini foarte oeu- 
®me la 6.15. Șl ei trebuie păți șl care nu o conduită 
treziți.. la fel do frumoasă, clvlli-

Ce-I neobișnuit aici 7 NI-' zaîă, demnă. Atunci totuși 
de ce hm mal scris 7

Pentru frumusețea, con
stanta șl rigoarea demon
strației. Pentru că Marta 
Afruslnei a demonstrat ?i 
demonstrează că simte ne
cesar șl șlle sfl armonizeze

AcartB au fost șase copil. 
Moartea le-a răpit tatăl 
dnd ea, Maria Afruslnel, 
era In primul an In „profe
sională". La 17 ani a-a an
gajat filatoare In Uzinele 
textile Moldova din Boto
șani Astăzi are 37 — lu
crează tot acolo. Căsătorită 
— soțul exle muncitor In u- 
ceeașl fabrică. Trei copii : 
doi băieți (anul I In liceu 
și. respectiv, clasa a VUI-a) 
șl-o fetiță de trei ani C. 
gată activitate pe tărim 
obștesc- Cartela de pontaj 
n-a înregistrat In 20 de ani 
nid o tnfiralâre, nld o ab
sentă ,/VUUU IHl'.ViV li». , SJUllC, ,

în fiecare dimineață, de pentru curățenia lor fizică ™o 
qhj., itajepllrț 
ritual : se tre-

douăze-ri de 
neste acela?'

mic Dimpotrivă. în mll. te 
sute de mii de fam 11 LI de 
muncilor! se procedează 
identic. Și poate că nu

Bo- scriam niciodată despre Ma
rin Afruslnel dacă ti-as fi 
aflat de la alții un lucra: v. ....
Ambii “■“il preocupările din producție

(„este una dintre muncitoa- 
' î noastre cete mai 

bune") șl celo obșteștiși morală, pentru felul in . . .
care se achită de obligațiile („este membră a biroului Mircea BUNEA
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DEVA (corespondentul ..Srintcll", 
Sabin loneseu) : Slderurglstll hune- 
dprenl au trăit marți momente de 
înaltă satisfacție. In cadrul unei a- 
dunftrl festive, la caro au nartlclpat 
tovarășii Vlrgll Trofln. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului

Vîrgîl Trofln l-a felicitai călduros pe 
«Iderurgisll pentru realizările obținu
te șl le-a urat noi succese In activi
tatea de viitor.

Cel care au luat cuvintul — Costa- 
che Trotus. director general al Cen
tralei Industriale Hunedoara, mais
trul furnaltat Nlcolae M&rculescu. 
Erou ol_ Munci! Socialiste, 'maistrul 
Gherghef și lamfrwtoru] ion Serbân 
— nu exprimat puternica emoție șl 
nemărginita recunoștință a hunedore- 
nllor pentru înaltele distincții oriml- 
te. cit sipentru acordarea, pentru a

Permanent al, C.C. ol P.C.R.. preșe
dintele ConsUIUlul Central al 
U.G.S.R.. Ioachlm Moga. prlm-secre- 
iar al Comitetului ludețean Hune
doara al P.C.R.. Nlcolae Aaachl. mi
nistrul Indtifflriel metalurgice, colec
tivului do elderurelștl l-au fost In- 
mlnaie Steagul roșu șl Diploma do ___ .. _____  ________  __
întreprindere fruntașă ne tară In in- doua oară. Combinatului siderurgic a
trecerea sorialtală ne anul 1G71. în- Ordinului Muncii clasa I.
mlnlnd înaltele distincții, tovarășul în aplauzele șl ovațiile Întregii a-

dunărl, filderursîșlll au adresat C.C. 
al P.C.IL, tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu o telegramă In caro se 
subliniază hotărirea colectivului com
binatului de a Intimplna ziua ■ do 
1 Mal și Conferința Națională a par
tidului cu no! d importante miccoso 
In .producție. Aîlgurăm conducerea 

. ... ______ partidului, ne dumneavoastră, mult
oțelar Victor PetroleMU. Ins. Comei iubite tovarășe Nlcolae Ceaușescu,■ - - - - - - - ■ se gpujnj |n încheiere® telegramei, că

ne vom consacra cu Inallâ conștiin
ciozitate muncitorească capacitatea 
creatoare, pentru înfăptuirea politicii 
interne ?J externe a partidului, pen
tru înălțareamărețului edl&siu al 
societății socialiste mullilaleral dez
voltate po pămlnlui scump ol pâtrlel.

'kf'l

In sală centrului din Craio
va al' Academiei de silințe so
ciale șl politice s-n desfășurat 
miercuri după-amlază. cub' egi
da filialei locale a Sodottllll de 
științe filologice. a Casei 
corpului 'didactic șl a Inspecto
ratului școlar județean Dolj, 
un atmnozton consacrat împlini
rii a IOD de ani dc la moartea 
lui Ion lleltade-Rădulesa). Conf. 
unlv, dr. Ion Pătrascu. lector 
universitar, dr. George Sorescu 
si profesorul I-Iorla loneseu au 
prezentat comunicări despre 
vtata șl oaera prodigiosului 
scriitor, despre contribuția ea 
la dezvoltarea culturii românești 
moderne.

L

j

DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Luni s-a desfășurat in Capitală într-o atmosferă do puternic i en- 

Conferința Inginerilor și tehnicieni- tuzlasm, In Încheierea lucrărilor, par-
i._ r>.tlcipanfli au adoptat o telegramă • a-

dresaiă C.C. al I’.C.R., personal tova
rășului Nlcolae Ccaușcscu, tn caro 
bc spune, printre altele :

Programul de educație socialistă, 
prețioasele Indicații date de dum-i 
neavoastră la Conferința pe tară a 
cadrelor de conducere din întreprin
deri șl centrale Industriale șl de con
strucții au direcțional dezbaterile 
conferinței, Impuțalonlrtd preocupă-

lor din municipiul București.
în cadrul conferinței au fost supuse 

discuțiilor : Informarea cu privire la 
activitatea desfășurată de comisia In
ginerilor șl tehnicienilor do pe Ungă 
Consiliul municipal al sindicatelor șl 
sarcinile coi revin cadrelor tehnice 
pentru realizarea holăririlor Congre
sului al X-lea al P.C.R.. pentru în
deplinirea sarcinilor de plan șl a an
gajamentelor In Întrecerea pe 1S72 ; 
Proiectul de statut sl C.N.I.T. Tot
odată, au fost aleși delegații pentru 
Conferința pe țară a Inginerilor șl 
tehnicienilor șl s-au aprobat candi
dați! pentru membri! G.N.I.T. De ase
menea. a fost aleasă, comisia lnglno- 
rilov șl tehnicienilor din municipiul 
BucureștL

-î ’4

1
tarea întreprinderilor, introducerea 
sistemelor de conducere eu mijloace 
de prelucrare automată a dotelor, 
creșterea gradului de utilizare a cn- 
padlfițllor de producție, Îmbunătă
țirea calității produselor, dezvolta
rea creației tehnice originale șl ’a- 
pUcarea operativă a rezultatelor .el. 

Asigurăm Corni letal Central, po 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu. că ne vom înzeci 
eforturile pentru a întlmplna cu 

. succese remarcabile Conferința Națlo-
rlle și hotărlrea noastră de a valo- nală a Partidului Comunist Român
ritica toată capacitatea profesională, șl vom face din rodul muncii noai-
întreagn experiență pentru orgnsil- (re sprijin de, nădejde al politicii

partidului, al cărui țel final 11 cotizarea științifică a producției șl a ț________ ________ _ __________
muncii,, mecanizarea șl automatiza- Mitule binele șl fericirea Întregului 
rea proceselor tehnologice, autolith popor.

a informației științifice
rizate mal ales ; 
ve, socotim că 
taminlul superior 
deplinei integrări In viața universita
ră, afirmlndu-se ca părți constitutive 
ale școlii superioară. Implicate in În
tregul proces InstrucUv-educaîIv șl 
de cercetare științifică,, Activitatea 
scmlnarillor, n cercurilor științifice, 
pregătirea ședințelor do. laborator șl 
a aplicațiilor practice, consumarea 

Iul liber al studenților gc sprf

3 f
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In Județul Dîmbovița conti
nuă eâ aibă loc manifestări de
dicate Împlinirii a KM) de ani 
de la moartea lui Ion Hellade- 
Rădulcwcu — remarcabil ctitor 
al culturii româneall modeme. 
La Casa dc cultură din Pucioa
sa a avut 10c marii faza pe ju
deț a festivalului de recitări In
titulat ...Ion Hellnde-Rădulescu*. 
In care s!-au dat concursul ți
neri recitatori. în cadrul ace
leiași manifested, la căminele 
culturale sl bibliotecile comu
nale au fost organizate expozi
ții cuprinzi nd documente, foto
copii. diferite lucrări ale mare
lui «viitor român.

(Agerprea)

!

9-ț^

%
Afirmația că bibliotecile, .științifice științei noaslre, ale școlii' su’perîon- 8 

sint posturi de recepție și de emisie ’ re șl Intr-o sirinsă legătură cu per- 
Indlspensablle epocil^noostre nu mal sonalul dldacilc.1(Do, iiltfcJ. J aceasta 
este-de mult o noutate. deșT'Scum d- reprezintă o colaborare po care ma-
tava decenii ele încă erau considera- rii profesori din trecutul învățămin
te do marele public nwd degrabă tulul nostru superior n-au abando-
iocuri do izolare ș! claustrare. Dove- nal-o niciodată. Po do altă parte, o
nlie instituții dinamice, de perma- practică conservatoare a limitat ge- 
nenlă Interferență spirituală, aceste nul documentelor procurate ta pro- 
blblloteci. IncluziiKl marile colecții dusele tiparului. Dar de multă vreme,
contribuie ari cu mlțloace soecltice cărțile și revistele nu mai au mono-
la Împlinirea unei funcții «octa
le fundamentale : comunicarea știin
țifică și tehnică. Pentru biblioteci
le universitaro. înscrierea in acest 
larg circuit Informațional so reali
zează prin continua Integrare lntr-o 
structură dinamică șl complexă, cum 
este invățămintul superior, caracteri
zat prin interacțiunea permanentă 
dintre instrucție, educație și cerceta
rea științifică. Este un teren al per
manente! Înnoiri, in caro marile co
lecții trebuie să constituie o zonă do 
echilibru și. in scăiuși Ump, pragul 
de pornire pentru schimbările viitoa
re. Dar evoluția lor de plnă acum a 
fost rezultatul unor salturi scurte, 
fără perspectiva necesară. Realizările 
obținute, adesea remarcabile, nu s-ou 
bazat po o cercetare aprofundată' a 
potențialului lor științific șl a mij
loacelor do acțiune care să.le impună 
nu ca entități izolate d ca nuclee In
tegrate ale celei mal bogata baz>3 
documentaro a tării.

La sflrșitul anului 107'1. statistica 
națională Înregistra In bibliotecile 
școlilor superioare aproape HOW MX) 
voiume și un număr de circa 200 009 
cititori care au consultat pesta 12 mi
lioane de volume. Dincolo de aceste 
cifre, trebuie bănuită o bază docu
mentară remarcabilă nu numai prin 
cantitate, ci și prin valoarea istorică 
îl șllinlifică a documentelor, ca și e- 
forturl susținute de prelucrare șl or
ganizare a co’ecțlllor. o activitate de 
Îndrumare ți de Informare concreti
zată in numeroase Instrumente de 
lucru puse !« indemlna specialiștilor, 
tn ultimele două decenii, dar cu deo
sebire In ultimii ani. bibliotecile uni
versitare din București. Cluj, Iași, 
alături de bibliotecile alto- institute 
de tnvâțămlht superior din celelalte 
centre unde se pregătesc specialiști 
de înaltă calificare, se străduiesc să 
se afirme ca nuclee active de in
formare șl documentaro, contribuind 
prin cercetări ample Ja extinderea 
bazei dc informații pentru procesul 
didactic șl de cercetare științi
fică.

Actuala etapă de dezvoltare a șco
lii superioare, implicarea acesteia sub 
multiple forme in tot aagrenajul vie
ții sociale. Impune o analiză multila
terală a rolului șl locului biblioteci
lor în viața universitară, rcSUnlcroa 
permanentă la exigențele contempo
rane ale comunicării, astfel Incit pro
cesul de modernizare și de creștere a 
efltiențcl activității să Înregistreze și 
in acest sector progrese nu numai 

* comparabile cu cele realizate in alle 
domenii și. in primul rind. cu cele 
din Invățămlniul superior. In an
samblul liău. cl și capabile să stimu
leze ocest proces.

Pornind de la nivelul actv.nl nl ac
tivității. pol H delectate posibilități 
de perfecționare in toa! — '*
montele, de ta asigurarea 
men tare < 
crarca Ini..... ,
slunea cantități 
tipărit creează

Afirmația că bibliotecile /șlllnțlfii 
sini posturi de recepție șt de eiiilsl 
Indispensabile epocii noastre

■ . r.

tg comparti- 
________ i bazei docil
ei plnă la analiza șl prelu- 
iformațlllor. Se știe că pre- 

li imense de material 
bibliotecilor mari 

dificultăți și complexe probleme^de 
aprovizionare șl prelucrare. Cri
teriul esenței, selectiv prin ex
celență. este Insă prea puțin uti
lizat șl bibliotecile universitare,

!

1
* 

■3 
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prin sporuri, cant’tatl-. 
.blblloleeltoiidta lnv.1- 

? pdijRățij pcntf'eapța 
in vlâța i ’ l ?

3
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polul transportului do informații. timpului liber al studenților se spri-
Filmcle, discurile, benzile de niagne- jlnâ, Inlr-b măsură sau alta, șl de

pind de cantitatea și calitatea infor
mației vehiculote. Accentuarea func
ției formative a Irivățămlntulul supe
rior — tuta din modalitățile de a-1 
dezvolta caracterul prospectiv — m 
bazează tocmai pe înțelegerea nece
sității unei informări permanente, pe 
stăpinlrea metodelor șl tehnicilor ra- 
mînerll in actualitate șl permanentei 
deveniri. De aceea, integrarea biblio
tecilor universitaro trebuie să devină 
o realitate. In primul rind prin" core
larea ritmului lor de modernizare cu 
ritmul de modernizare al instituțiilor 
de invățămlnt superior. O universita
te in , plină modernizare șl un nu
cleu documentar șl Informational 
conservator și rigid nu se pot găsi 
împreună pe terenul comun al Inte
grării. Iată de ce apreciez că Înscrie
rea temeinică a bibliotecilor științifi
ce studențești în orizontul informă
rii, cu lonle realizările obținute, ne
cesită încă eforturi de clarificare 
teoretică șl do coordonare adminis
trativă.

Anul Internațional nl cărții, prilej 
de meditație asupra perenității cu- 
vintului scris șl asupra complemen- 
tăril tuturor mijloacelor de comuni
care. trebuie să invite In același 
Ump la o mal exactă apreciere a 
rolului ■bibliotecilor din școlile su
perioare nu numai ca mari colecții, 
cl și ca focare active de difuzare a 
InfornwUitor în viata universitară.

Ion STOICA
director adjunct al Bibliotecii 
centrale universitare București 

*1 ' ’ ~L' ■ ' . '' I ta ! “'i-' -

tofon, diapozitivele, videocaselele, 
țoală gama mijloacelor audio-vlzuale 
reprezinte categorii de documente a

puncte de vedere

căror utilizare In învățăminiul supe
rior este o condiție esențială a mo
dernizării acestuia. Din păcate, b:- 
blioteciio din școlile superioare nu le 
acordă încă atenția euvenită, colec
țiile existente plnă acum fiind cu to
tul Insuficiente.

în, procesul dc analiză șl organiza
re a publicațiilor s-au înregistrat In 
ultimii ani uneia progrese, a crescut 
ritmul do prelucrare, s-a dezvoltat 
gradul de specializare a serviciilor, 
citeva mari blbllotcd au adoptat pro
cedee mal economice de catalogare 
centralizată. Dar absența unor regle
mentări pe plan național face ca cela 
mal dificile operații dc prelucrare 
(catalogarea și clasificarea) să repre
zinte o necontenită risipă de energie 
șl fonduri, ba chiar o «ursă 
de erori. Operații căre ‘ "s-nr pu- 

. tea realiza centralizat. In colabora
re cu sistemul editorial, sint repetate 
in fiecare unitate ele către zeci și 
șute de cntalogatorl ș! clasificatori, 
adesea fără pregătirea șl cunoștințele 
necesare. O activitate care ar trebui 
eA exceleze prin operativitate șl pre
cizie se desfășoară astfel greoi șl 
neunitar. Eventuala Intirzlere a unor 
măsuri mal generale ar putea ti su
plinită In parte, in rețeaua de invă- 
țămlnt superior, prin realizarea unor 
nuclee specializate la nivelul marilor 
centre universitare. Forța de muncă 
astfel economisită s-ar putea redis
tribui In sectorul de Informare și 
documentare.

Unul din cele mai vii domenii ale 
activității blblloieconomlce universi
tare — consultarea colecțiilor — aste, 
de asemenea, susceptibil de perfec
ționări importante. în prezent, gra
dul de Intermediere Intre beneficiari 
șl documente e Invă destul de mate, 
există prea puține încercări de extin
dere a accesului direct ta publicații, 
în această privință considerăm sem
nificativ faptul că peste 50 la sută 
din personalul bibliotecilor la care ne 
referim este antrenat In operații de 
mlnulre, in timp cc acllvllățllo de a- 
nailză și organizare a Informațiilor 
sint Iacă Insuficient dezvoltate. Pe 
de altă parte, circulația publicațiilor 
este silnjenlta de absența-unor mij
loace moderne de roprografle și de 
inadecvarea actualei organizări a Îm
prumutului la domiciliu. Or. In șco
lile superioare, organizarea studiului

copleșite nu rareori de . aspectul 
administrativ, riscă să devină niște 
mari „Întreprinderi-' de achizi
ționare șl desfacere a unor bunuri a! 
căror conținut rămlnc prea nuțln.cx- 
plorat. De aceea, apreciez că «te ne
cesară permanenta selecție cantitati
vă șl calitativă a. publicațiilor in 
funcția do exigențele dezvoltării

nii este determinată numai de con
ținutul colecțiilor el mai ales de cir
culația acestora, de operativitatea ac
cesului beneficiarilor.

Intensificarea cercetării științifice 
In universități ----- .1
multă acuitate necesitatea perfecțio
nării activității de informare. Atunci 
cînd cercetarea științifică universita
ră nu are încă, suficientă adecvare la 
cerințele societății și nu răspunde în
totdeauna exigențelor contemporane, 
explicațiile trebuie căutate șl in ca
rențe ale sistemului informațional in 
domeniul respectiv.

La sfirșitul unul perioade c.iracte-

impune cu și _ mai

-A
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La liceul „Nlcolae Băleescu" 

din Capitală a avut loc. marii 
dimineața, festivitatea de ore- 
mlere a elștlsâtoritor Olimpia
dei de fizică, manifestare or
ganizata sub auspiciile Ministe
rului Educație! șl Invătămlntu- 

. Iul. CC. al U.T.C. șl SoftetaUl 
de silințe ftzlco-chlmicc.

Această tradițională Întrece
re școlară, desfășurata oe nu! 
multe etape, a trezit un larg in
teres. la ea participi™! peste 
28 0W) de elevi. Ultima fază, cea 
republicană, a reunit 200 de ti
neri.,„dintre'.caro 02 au fost dis
tins! cu premii șl mentiuuL Din 
rlndul premianlHor vor fi selec
ționau elevii ce voi; reprezenta 

■- țnră'Yioaslri la Olimpiada" inter'- 
,;vnaț!dnata dc flzlcÂ" care' ‘Ws^va ' 

tine, in ■ luna Iulie, la f 
reslL ■ • : "?f " ■ .

(Agera rea)
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PROGRAMUL I »

. 'J '
9.W Deschiderea emisiunii de di

mineața.. Telex ‘
o,ca Teleglob : Tanzania.
0,25 Prim-plan : Ionel Mducanu 

— Erou al Muncii Socialiste, 
maistru la uzinele „Electro
nica*.

8.M Dcsea animat.
ia,ci3 Curs de limba franceză. Lec

ția a 13-a
10J3 Totednemaleca pentru copil 

șl tinerei. Istoria unei capo
dopere <HD : „Semnul lui 
Zorro*.

12,65 Telejurnal.
13.S3 TolGteoalâ O Flzioîogin Ini

mii. Prezintă prot Melanta 
RMatescu. (Biologie, anul 
ICI-Uceu) a Triunghiuri, poli
goane. EgaIRâU, asemânare. 
Prezintă conf. unlv. Gh. D. 
Sîmfonescu de la InsUtuttiJ 
politehnic —„ 2-------
(Matematica. In sprijl 
candRtntllor la concursul

18,30

17J3

din București.

_ ’ i1^
i de Umbo erigte-

12-a.
emisiunii do

admitere).
— 17,CO Curs 
zâ. Lecî la a 
Deschiderea 
după-arnlata.
O viață pentru o 
Pavlov (III).

17.33

tg.ta Timp ți anotimp in 
tură.

HJ3 Muzica. — Emisiune 
r tnalltate muzicală.

19.C3 Efigii lirice. Versuri

Idee :
agri cal

de nc-

Inedlle

Imaginea — framoasă, < 
expresivă — stă mărturie 
mtilurilățlt profesionale a 
operatorului George Cor- 
___ . Muzica, scrisă de 1 
compozitorul . Temlstode

Actorii sint bine aleși. 
Interpretarea este ferită 
dc ostentație ! (ceea ce nu 1 
se poate afirma despre 
decorurile^ adeseori pre
tențioase, girate de Vir
gil Molșe).iTema fii- I 
mulul, generoasă, pri
lejuiește un șir de mo
mente savuroase, fără a 
fi pusă insă po deplin.in 
valoare do autorii acestei 
comedii. Se fac simțite 
anumite Inconsecvente 
privind investiția dc tanș 
tezie in articularea po
vestirii însăși : subiectul 
„curge" croind impresii 
că a fost conceput pe 
fragmente bare «c succed " 
fără a conduce In. mod 
necesar, logic, sure - eni- 
kwț. Există și secvențe 
aproape de sine stătătoa
re. ca Intilnlrea dintre 
MlraLșor si Temlstode. 
in gară (o scenetă altmin
teri savuroasă sl reedl- .1 
tind. Intr-o interpretare 
inedită, succesul celebru
lui „serial” cu Tonta ®1 
Coilel. de la televiziune). 
„Tranzacțiile* logodnicu
lui de profesie — clrcum- 
ficrlse cu precădere în- 
tr-un 'JjBMMlMMMjWIjMMB 
social periferic — ou un 
coeficient de repetiție :iu . 
îndeajuns atenuat din. 
punct de vedere reglzo- ' 
ral. „Schema" lor este" | 
parcă aceeași. Invenția . 
comică ' mănlfesilndu-se I 
mal mult asupra unor '■ 
detalii care colorează u- I

națWor*1, un tip stilat,.aleFilmul Astă-scari 
săni in familie 
noaște — Incepind 
din seara premierei — o 
considerabilă afluență de 
spectatori. O afluență 
deloc surprinzătoare de- 
altminleri. știut fiind că 
publicul noștru. In gene
re amator de comedie, 
primește Întotdeauna cu 
multă generozitate pro
ducțiile de gen (încă a-, 
til de rare) ala studiou
lui ..București*. Dacă se 
poate afirma că din a- 

. cest punct do vedere, — 
[ al succesului de public

— autorii de comedii 
cinematografice „merg.ta 
sigur", ar fi mal greu do 
susținut că, la rlndul lor, 
comediile prezentate de-a 
lungul anilor au răspuns 
cu aceeași consecvență 
așteptărilor. creditului 
masei de spectatori. „Ba
lanța" or fl. aid, defavo
rabilă clnematoarafieL 

i Amintim faptul nu oon- 
1 tru a readuce tn discuție 
i producții mai mult sau 
’ mai puțin tributare unor 

rețete facile, cl pentru a 
sublinia ca valoarea re
plicii ne care comedia o ■ 

i dă aderente! spontane a 
- marelui public condițio

nează îndeplinirea Im
portantei funcții fiocial- 
educatlve a acestui gem 
extrem de popular, 

t în această perspectivă. 
1 merită relevată adreta 

clară șl actuală a ea Urci 
dezvoltate de autorii fil
mului Astâ-scară dansăm 
In familie (scenariul — 
Ion Bălo.șu si Geo Sal- 
zescu : reala — Geo Sal- 
zescu). Filmul aduce In 
prim olan tribulațiile li
nul escroc . '..1
din speța — nu arareori 
pomenită in rubricile cîe 
„cronică Iu dl clară* — a 
logodnicilor de profesie. 
Intențiile satirice.’ vizea
ză. In primul ,rlnd. naivi- w ull .v..,.»,
tatea acelor oameni care. jîîcHe'ri'dl.mii'îă să-chei 
Jăsindu-se Înșelați cu ușu- - - - ■■

dan- 
cu- 

chlar

rcîti* etc... etc. Cine mai
?S crede că 

mănlncă 
credem. ... L._ ____ t,
filmului, un avertisment nea. 
util. < .

----------  ------. Filmul «e blzule în ??Pa2,.a P^£F' 
llet. In ce "privește crea- bună măsură ne talentul

• „« popularitatea echipei
de InterpreHJ îndrumarea

Intențiile auto- jocului actoricesc pare sâ 
șlea sub semnul preocu
pării regizorului Geo 
Salzescu de a evita riscul 
lngroșârilor, preexistent 
In subiectul comediei. 
Cuplul Dem Rfidules-

ZJ.01 Jr-JULUVU, . g MAI SuSjjJ UiU
cărui, maniere șl preten
ții — contrasllnd cj o- 
biectul Indclomlclrllor • 
cale — contribuie la con
turarea unul'portret sati
ric de incontestabil re-

ția actorului bem Ră- 
dule«cu, Interpretul in
tuiește I ■ ;r 
rllor. lucind In maniera 
care-l este proprie „com
plexitatea* eroului tl__ , 
Acest personal — Temls- 
tocle T. Temtstocie —-
secondat de zelosul Al ecu 
A. Ai ecu (Sebastian Pa

tot ce zboară ®e 
poate descifra, 
în InUnwlârile

1 ! ( 
i
i
i

CRONICA FILMULUI V'

DANSAM 
iN FAMILIE _IjJr____.__ în-

aeelasl perimetru

r<x

!
i
i
i
i c nMBi mU tle lei o«^tru cftfiflto din ol u tonul neconsola-
( A .ria fe4el CTl distinsul ielor ..logodnice". Stela
‘ ..inalner61 Toniisto-c’e. a- I’oțjescu (In rolul femeii
î S0^!Li2 nărut ca o mană cerească deeep.Uoaate). Violeta An-
1 CreuUllta&ea sau DIXMtla țn micul fir» minraSt*. riflraii "fin nftlnî vRtvirmEfii

palanl), pe care-1. iniția
ză In „arta" de a trăi 
fără muncă, traversează 
° 841114 do inUmptarl me- sentimental njle f>(. ecran

"rnr','ir’ tlpuH umane șl medii,
care proliferează escro
cheria «!ntimentalâ., Poa
te' fl amintită, de exem
plu. familia’ provincială 
cu „cheag" din venituri

tul" anterior do 
caro șe bucură — rîsul 
Htectatbrltor. Rolurile fe
minine. de mai mică În
tindere. nl s-au părut 
Inegale. Vasillca Tasta- 
man (Mlmlșor) are o par- 

. __ tltură care-1 Permite
tuiască citeva zed de să-și detașeze personalul' 4TF4 ( B it «k Iraî lTLXk'sA 1 SrR Vil n ■<> 1 ■< I m «nj'.m CJ,! o

in micul orășel de munte. drel fin rolui vaporoasei 
: Femei InUlnlte Intlmplă- logodnice Infidele). Mar-.

tor in tren, intr-o gară. gareta Krauss-Sllvestrinl
pe stradă sl a" căror vuJ- (vigilenta amazoană de 
nerabllitate , escrocul o ■«- ■-*»

. intuiește aproape infaili
bil : logodnice alese duoă
„mica publicitate* ori

lntllnlte In lur. Tntlmplă-
rile Imaginate de autorii 
rwll comedii sint Imoira- 

i te de cazuri reale. A- 
1 ceastft ranortare ia reall- 
v tote.’ proprle nu numai 
î J,d*-U.?°jSal.?Jl.2W’U’uL «• -•»««•••« v 
■ mnri dUDa foioSrafllte CișUgfi-’ ? S < ! . toarelor ta „loz In dHc“i Setata «|l™w‘ - -Mrtidelo" lui Temis-
t doP’JgJ'c sl c2’j" toele fac obiectul unei e-
l stltu.e. totodată, o preml-. jvldențe precise. „Mnes- 
. să a efiden ei comediei trâl* eon labil izează cu ‘

t.. .——
tocle foc obiectul unei e-

, s-a n ciiucir ci . 
ț cinematografice..
i Umorul specific scrie- 
.' rltor, lui Ion Bălcsu este 

adeseori descifrabil ne 
i ecran, nlgmentind o serie 
i de secvențe care au 
1 girul binecunoscute! vo- 

cațll pentru comedie a
V regizoralul Geo Salzeswm

cu-Sebastian Papalanl 
domină ecranul, sllr- 
nlnd — adeseori la sim
pla apariție, dat fiind șl nul rau altul dintre e»l- t
„creditul" anterior de gbado — cu haz In citeva 1

-i ' ..secvențe da la foivna l
zootehnică bunăoară, si 
destul de facil in mo- ț
meniul sancționării curte- (
zanulul găsit «ub paiul 1 
logodnicei Infidele. l

Aceste inegalități mo- (
derează vitalitatea de un- ! 
gamblit a filmului. In no- i 
fida unor certe virtuți de ’ 
gen. Disponibilitățile au- I 
torllor s-ar fi afirmat, / 
credem, riwtl .substanțial. 1 
dacă ar fi recurs mal se- *. 
lectiv la resursele tn- i 
epuizabile ale comlcu- I 
lui' de situații, urmărind 1 
«A asigure relieful, nervul 
întregii povestiri prin- ț 
tr-un umor gindlt șl gra- i 
dat corespunzător inteh- 1 
țlllor de fond alo come- I 
dlel. Filmul și-ar fi. spo- | 
rit alund forța satirică.'

Amuzantă, cu calități 1 
aplaudate de un public i 
larg, comedia Astă-scară ț 
dansăm în îamlilo im- l 
boaățcste experiența re- ? 
gizorului Geo Salzescuin i 
domeniul satirei cinema- l 
tograflee șl ne. îndreptă- ? 
țește să așteptăm cu In- 1 

■tarea viitoarea lui reali- ț 
zare, filmul «Păcală, film l 
inspirat din bogatul te- ’ 
zaur aJ Airnonilu! nonu®. ț 

D. COSȚINK j 

j 
I

1

la ferma zootehnică). Ma
riella Petrescu. Tamara 
C.-ețulescu. Emilia Do- 
brln. sint doar citeva din
tre Interpretele care com
pletează. decorativ sl a- 
muzanL. lumea ..nasiuni- 
Jor" Iul Temistocle. în a- 
ceastă lume, personalul 
conturat de Ioana Bulcă 
are o ’ semnificație apar
te. Din bogata distribuție 
a filmului mal reținem 
contribuția unor actori 
ca Draga Olteanu. Nlne- 
ta Gust!. Marla Volunta
rii. Fory Eiterle. Nucu 
Păuneseu. ȘL Mlhăllescu-

i
___ ____ ___ CU ' 

grijă midie cheltuieli i.de 
reprezentare*, ca'și sume
le substanțiale primite 
ca împrumut, după caz. 
pentru... ultima rată a u- 
nei imaginare vile proas
păt construite, pentru 
scoaterea din vamă a - „------- —

,.„i ,i„i unui automobil lncxls-. Brăila — precum șl apa-
âutorl°șe exprimi în nw- tent nau. pentru anggia- rlțlile bizarului pemonaj

®';diUf'c.umj^e£«>ncepi.iti'pet-’<“ ' ‘ ........................ ..
sonajul principal. El e 
înfățișat niL.caiun esețr-

“ ,u.ntabu* „maestru al comb

intnichlpae de Geo Sai- 
zescu. care creează un 
savuros ^Ssuspansțf comic ___

sririftr, de-a limfeu^ țJWjiluI
-L ceana ..chiar" oln Bueu- film. . ■ ‘

rea (in vederea nuntii 
ce nu va avea loc nici
odată) a unei orchestre

România-film prezintă la cinematograful „Lumina" din.. București

/ „CERCURILE
■ ■

DRAGOSTEI"
’w"

i'

! S

’i

feîr4

..
«JL

I

i

Producție a studiourilor bulgare. Regia : Kirîl Rincev. Cu : Cristian Fokov, Nevena Kokanova, Maia Gacova, 
Nâdejda Stefanov.

CristianProducție a studiourilor bulgare. Regia : Kiril tiincev. Cu 
“Nddețda Stefanov.

In lectura autorilor Radu 
Boureanu, Al. AndrRolu, Ho- 
ria Ziltcru, Anghel Dumbrfl- 
veanu, ’ ■ .

19.13 Tragerea Proncexpres.
19.M 1001 do seri — „Isprâvhe lut 

CJn-C3n*.
10.10 Telejurnal.
S3.03 Interpretul oJSptamtail : TRa 

Bârbulescis.
2O.S3 Tcletănemateca : „Ilcmeo șl 

. Julietta*. Regia : Franco Zel-
flrellL Cu : Olivia Hussey, 
ta.onari' Whiting. Mîchaie 
York, Jonh McEncry.

M,» ..ri de ore'”.

20,00

. 2.0.»

11.13
31,83
ai,«

PROGRAMUL li

Desene animale pentru copil: 
JndeS.
Portativ "7S — revista muri
rii ușoare TV.
Agenda
Cluburi sportive bucuresiene. 
Salonul de desen sl gravură 
1W3. Comentează : Mtrcea 
Dese.

a,W Teatrul foileton : „Muțadnll". 
după trilogia Iul . Barbu Ște- 
fflnescu-Deiavrancca. Scena
riu și regla : Sorana Coroa
na!. Seria a s-a : „Topirea
Eâ iezilor"'.

teatre
a Filarmonica de slat „George 
Eaescu* (ta Ateneul Român) :

Fokov, Nevena Kokanova, Maia Gdcovo,

fTT''1 -X X 1 f i.V iX-X'/X
Rectul extraordinar suapnut de 
violoncelistul DantU Șafrsn 
(U.R.S.S.) la plan — Anton Gins
burg (U.1LS.S.) — S3.
a Opera româna : Primăvara — 

a Teatrul de operetă a VInt dea Teatrul de operetă ; VInt de 
libertate — 1949.

SA.R.LA. prezintă (la Sala Pa
tului) : Concert de muzici ușoa

ră cu Sergio Endrlgo, Ricardo Del 
Turco șl Ada Mori — S3.
o Teatrul „Luda Slurrtza Bu- 
lantlra" (aala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Itediai stisțlnui de or
chestra „Stins* — ®J.
o Teatrul Mic : Vicleniile iul 
Scaplo — tu,».
a Teatrul „C. L Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Clurlle — 19,39; 
(sala Studio) : O lună la (ară — 
S3.
a Teatrul Ciulești : Comedie cu

. olteni10,30.
a Teatrul „Ion Creangă* : Pinoc
chio — 13.
a Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17; 
(saia din str. Acadcrnlol) ; Ban
diții din Ftardemomne — 13.
a Teatrul „Al Davila* din Pitești 
lin sala Teatrului dc Comedie) : ■ 
„l&l pagini despre dragoste".
a Teatrul de revistă șl comedie 
„fon Vaxilesca* : București-va
riolă — 19,32.
a Teatrul satlrie-muzlcal „C. Tă- 
nasc“ (sala Savoy) : Blmbirlcă — 
19.S3: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ghiocel... mărgăritare — 
19.30.

z

cin e m a
e AsIA-searA dansăm in familie ■ 
PATRIA — 10; 1MD; 13; 17,45;
S3.30,. CAPITOL - 9; lt.»; 13,0; 
US; 18,33; 31, AURORA — 9; 11,13; 
13,33; 13,45; Iffl; 13,13.
o Poloneza de Ogtdnskt s VICTO
RIA - Ml; 11,33; 13,»; 16; 18,30; 
o' Cercurile dragostei : LUMINA 
— 9; 11; 13,13: 13,43; 18; Î0J3.
• FcJJx șl Otilla : SCALA — S.M; 
13; 18,39; S3. GBIVTTA — 9; 13.53; 
ÎS; lSja, MIORIȚA — B; ISJJ; 16; 
19,83.
e Ultimul domiciliu cunoscut : 
LUCEAFĂRUL - ®,30; 11; 13,30; 
ÎS; 18,30; 31, BUCUREȘTI - 0,30; 
11; 13,30; 1S; 10,30; îl.
• Program de desene animate 
pentru copil s DOINA ?— 10.
a Floarea-soarelul s DOINA — 
11^3: 13,43; 18; 18,15; sojo.
• Preria : FESTIVAL — 9; 11,13; 
13.30; H: 10,33; 89,43. FAVO1UT —

33,45.

0.13; 1S.M: 13,43; 1®; 18.15: 20,30, 
FEROVIAR — S; 11,13; 13.30; 16; 
1840: S3.43.
a Lampa Iul Aladlo — 0—18,53 in 
continuare ; Program de rUme 
documentaro — B3J3 : TIMPURI 
NOI.
a Marea dragoste : CENTRAL — 
9,13; .'ll;3a; 13,45; 16: 18,13; »,S5,

" ------------------ -■ ----- 1.1.»: 13.43;
MODERN - 0;

11,13;

a 51 are a drago; 
â,13; IE»; 13,45 
EXCELSIOR - S.I5 
ÎS;. 39,30, ■■
11.15: 13.33: îl; 18.13: 20.».
• Puterea șl Adevărul s FEREN
TARI - 15.33; 19. POPULAR - 
13^3: 10." i

i p Evadare din Planeta maimuțe
lor t MELODIA — s; 11.13; 13.M; 
18; 18,33: 23,45, GLORIA — 8; 11.15; 
13.M: 18; 18,13; ia,».
• Garibaldi — 10; 12; 14. Frații 
Marx la dee — 16; lti. Tinerețea 
ini IJncoln — M,J3 î. CINEM ATE
CA (sala Union).
a Pentru el se Iubesc • CIULEȘTI
- 13,43j 18; 20,13, ARTA - 13,33; 
18; 20,33.
a Incidentul i BUZEȘT1 — 13,30; 
18; 13,33.
a Pâdurea pierduta ■ PACEA — 
1S,45; 18; 23,13, MUNCA — 16;
18: S3.
a Steaua Sudului t DACIA — 9; 
it,»: is,K): ia; hj,i5;*ims>, lira
- ISJ3; 18; 20.13. FLOREASCA — 
13,39: ÎS; £0,30.
a Saeco șl Vanxeitl s DRUMUL 
SĂRII — 1S,W; II; EMS.
a Atunci l-am condaninat pe toți 
la moarte : CRINGAgl — 13.30; 18; 
M.15.
a Fericit cel care, ca UIlsc,„ i 
ItUCEGI - 15.45: 10: 29.13.
a Pirosmanl s COSMOS — 13; 
29. ' 
a Mirul solicit 
13 J3; 18; Ol,ÎS. 
17.43; £0, ■
29,1L:t4^..... ......... .
a Jungla Xanoo ■ LAROMET — 

. 13,»; 17,30: 10.30,
a Mary Poppins i TOMTS — S; 
1XS0; 10: ri.to. FLAMURA - »; 
13.30: 16: 10.30.
a B.D. Ia munte șl la mare s PRO
GRESUL - 13.30; 18; 20.13.
a Adio, domnule Chips : VOLGA
- 0.15; IS; IS; 19.39.
a Love Story i VHTORUI. — 13.45; 

; 118: 09.15.
a Tata de duminică i FLACĂRA
- 15: 18: «. ■
a Locotenent' Bullitt MOȘILOR
- IS,M: 17.43: M.

13;

sciidilOT I ’UNIREA —
____ VTTAN — 15,»;

HABOVA - 18.20; îs:

J7

! 
i

1

3

X
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Vizita delegației Comisiei de afaceri externe viața internațională—
ia din Turcia

PRIMIREA LA PREȘEDINTELE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Marți dupfl-amiazâ, președintele 

Marii Adunări Naționale. Ștefan 
Voltec. n primit delegați» Comisiei 
de afaceri externe a Medjilîsului din 
Turcia, care face o vizită In țâra 
noastră. ’

La primire, care ‘ s-n desfășurat 
Jnir-o ntmosferiț cordială, ou partl-

A fost de față Nazlt Cuhruk, am-, 
basadorul Turdei la BucureșlL.

în timpul convorbiri! a fost Înfă
țișată activitatea parlamentelor celor 
două țări, subUnlindu-ae rolul aces
tora In întărirea prieteniei dintro 
cele două popoare, contribuția pe 

„ __ _ .... care o pot educe la Instaurarea unui
dpat MJhui Dalca, președintele Co- 
misiei pentru polliică externă a 

, _JiI.AN„ Ion Mârglneami, secretar al 
' J'.A.N., și Stanclu Stolon, membru

al comisiei.
f'
•5

Întreaga lume. S-a exprimat, totoda
tă. dorința reciprocă de a dezvolta, 
în continuare, legăturile dintre cele 
două parlamente.

(Agerprcs)

CONVORBIRI LA COMISIA PENTRU POLITICA
EXTERNĂ A M.A.N.

La Palatul Marii Adunări Națio
nale, nu început mai “ " '
convorbirile Intre delegația Co:... 
Sici peniru politică externă a Ma
rii Adunflrl Naționale și delcgn'ta 
Comisiei de afaceri externe a Med- 
jilisulul din Turcia.

Au participat Mihai Dales, preșe
dintele comisiei, Ion Mârglneanu, 
secreta- al Marii Adunări Naționale, 
Iile Rădulescu, vicepreședinte nl 
comisiei, Alexandra IoncM.ii. secre
tar al comlsleL Tudor lonescu șl 
Stanclu Sioinn. membri nl comisiei, 
precum și Mircea Rebreanu, secre
tar nl Comisiei juridice a M.A.N. 

—,,"->Au. luat parte Slrmsl Osman, de- 
î- ^putat de Izmir, el Partidului Justi

ției, Hazlm Dngie, deputat de C.an- 
kîrî, nl Partidului Justiției. Fevzl 
Flrat, deputat de Zonguldak, al Par
tidului Justiției, Hhaml Sancnr, de
putat do

irtl dimineața 
lelegațta Corni- .

Istanbul. al Partidului

Republican Popular. M. Nejat Cu- 
hadar, deputat de Maraș, al Parti
dului Republican Popular, Ozer O- 
lomcn deputat de Konyn, al Parti
dului Democra ții or.

Tn cadrul întrevederii caro a a- 
vut loc cu acest prilej, desfășurata 
lntr-o atmosferă caldă, prietenoascâ. 
au fost trecute Ln revistă bunele re
lații, pe mulUnle planuri, care g-au 

■ statornicit șl «e dezvoltă intre Ro
mânia și Turda. în interesul ambelor 
popoare, al cauzei pârii șl colabo
rării Internaționale.

Parlamentarii turc! au dat o Inaliă 
apreciere politicii externe a Româ
niei pentru asigurarea pfidl și secu
rității în Balcani șl ln Europa.

De asemenea, nu fost abordate 
unele Drobleme actuale internaționa
le, precum ș! aspecte ale activității 
desfășurate dc cele două comisii.

(Agerprcs)

0 DELEGAȚIE A ORAȘULUI TOKIO

Marți la amiază a sosit In Capi
tală o delegație a orașului Tokio, 
condusă de dr. Ryokichl Minobc, 
guvernatorul orașului, care face o 
vizită ln tara noastră la Invitația 
Consiliului popular al municipiului 
București. .

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
membrii delegației au. fost. salutați In tlmpu 
do Gheorghe Cioară, primarul ga- ff.siirat ’n 
.nerul al Capitalei, și de alți mem
bri al Comitetului Executiv al con
ciliului popular municipal.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Japoniei ta București.

*
Tn aceeași zl, guvernatorul orașului 

Tokio, dr. Ryokichl Mlnobe. șl per
soanele oficiale care-1 însoțesc au 
făcut o vizită ta Consiliul popular al 
.municipiului București, unde au avut

o Întrevedere cu primarul general al 
Capitale!, Gheorghe Cioară.

Au fost da față Dumitru Joi ța. 
prlm-vlceprcșcdinte al Consiliului 
popular municipal, și alțl membri al 

im si 
la

comitetului executiv, preeui 
membri al Ambasadei Japoniei 
BucureșlL

în timpul întrevederil, care g-a dea- 
ffișurat lntr-o atmosferă cordială, 
după ce nu fost subliniata bunele re
lații de , prietenie dintro România șl 
Japonia, posibilitățile de dezvoltare 

' continuă a acestor relații, a avut loc 
un schimb de opinii privind activi
tatea economică, so-etal-culturalâ șl 
edilltor-gospodărească a munic'pali- 
tâiiior din cele două capitale.

i Seara,' primarul general al Capita
lei a oferit un dineu In onoarea gu- 

t vc.matorului orașului Tokio.

Vizitele primului ministru 
al Landului Saar

Marți dimineața, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Bălan, 
a primit pșj Franz Josef ROder. pri
mul ministru al Landului Saar. din 
R. F. a Germaniei, care se află în 
țara noastră; la Invitația ComltetuhiL 
dc Stat pentru Economia șl Adminis
trația Locală.

La întrevedere, care a-a desJ3.su-

y j
*

rai intr-o iitmoufișră cordiala, au luat 
parte Andrei Pfl’curaru. .prim-vlcc- 
presedlnte al Comitetului de Stat 
pentru Economia si Administrația 
Locală, precum ®! dr. Volkmar von' 
Arnlm. prim-secretor jdț Ambasadei

M5IL F. a Germaniei la București, 
r ' , | r $ ■ ‘i* h

*

în cursul zilei de marți, primul Turismului, cu primul adjunct nl 
n . ministrului. Iile Volcu, s! ta Ministe

rul Afacerilor Externe, cu adjunc
tul ministrului, Vas'le Gliga.

După-amlnzâ, primul ministru al 
Landului Saar a plecat ta Suceava 
pentru o călătorie în această parte 
a țării

ministru al Landului Saar.ministru al Landului Saar. Franz 
Josef Rdder. a fost primit ja Marea 
Adunare Națională de vicepreședin
tele M.A.N.. acad, Iile Murgulescu, 
cu care a avut’o convorbire.

în aceeași , zl, oaspetele german ra 
avut Lnlrevederi la Ministerul Edu
cației șl învățfimlntului, cu minis
trul Mircea Mallța, la Minisicrul

Vernisajul expoziției italiene
„VUUUIUI UU UU1 UI

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
șl Educației Socialiste, marți s-a des
chis ln Capitală, la Muzeul de artă 
nl Republicii Socialiste România, 
expoziția de artă italiană ,.Secolul do 
aur al picturii napolitane". Sub acest 
titlu slnt grupate, pentru prima dată 
In cadrul unei expoziții, lucrări ale 
,unor renumlțl artiști Italieni care — 
sub Influenta lui Caravaggio — au 
creat. In secolul al XVII-loa, opere 
de o deosebită valoare urUstlcâ, Ex
poziția cuprinde 60 de tablouri din 
patrimoniul unor cunoscute galerii, 
colecții. muzee «1 biserici din Ncapole. 
Roma, Genova. Florența, Modena și 
Siena.

La vernisaj au participat Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste. Vasl- 
le Gllga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Octav Llvezeanu. 

^vicepreședinte al I.R,R.C.S.. funcțio
nari superiori din Consiliul Culturi!

«’C;,ț ir;
teri tn țari : Vremea s-a menținut 

InstaJjlta fn jumătatea de nord-vest a 
tării, unde carul a fost acoperit și au 
căzut ploi temporare. în celelalte re
giuni, cerul a fost schimbător, mal 
mult noros, iar ploile au avut un ca
racter local. Vlntu! a suflat potrivit, cu 
unele intensificări in sudul ș! estul 
tării. Temperatura aerului Ia ora 14 
oscila Intre S grade la Suceava și nă- 
dăutl ițd 23 de grade la Călărași. In 
București s Vremea a fost Iratablta, cu

ii

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

(Agerprea)

Ci Educației Socialiste șl M.A.E., per- 
sonalllâțl ale vieții cultural-artisticM 
din Capitală,, un numeros public.

Au fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul .Italici ta București, șl 
membri al ambasadeL

Erau, de asemenea, prezențl șefi nl 
unor misiuni diplomatice acreditați 
ta București șl membri , nl corpului 
diplomatic.

Au rostit alocuțiuni Mircea Popes
cu. directorul Direcției arte plastice 
din Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, ambasadorul Niccolo Mos
cato și Raffaello Causa, directorul 
Muzeului „Capo dl Monte" din Nea- 
pole, care au subliniat dezvoltarea 

culturale dintre 
șl aportul 
de valori 
reciprocă

continua a relațiilor 
România și Italia, precum 
deosebit al schimburilor 
artistice la cunoașterea 
dintre țări șl popoare.

(Agerii țes)

cerul mal mult acoperit Temporar a 
plouat Vlnlul a suflat potrivit Tem
peratura maximă a Strat de 18 grade.

Timpul probabil peniru zilele de 17, 
K șl » aprilie. ‘ In tară : Vreme relativ 
răcoroasă la Începutul intervalului, apoi 
ln cura de Incâlare. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea p'oî, mal ales sub 
formă de averse, ytat potrivit Tem
peraturile minime vor fl cuprinsa între 
2 șl 11 grade, local mai eoborite tn 
primele zile, iar maximele vor oscila 
intre 13 șl M de grade? Tri zona de 
munte se va semnala Inpovlță șl nin
soare. In București : Vreme rdaUv ră
coroasă la început apoi în încălzire. 
Cerul va fi schlmbâtor. Vor cădea plot 
de scurta durata. Vtnt potrivit Tem
peratura în creștere ușoară spre sflrșl-
tul In ten-aiului.

l

LISTA DE CÎȘTIGURI

succes

Cronica zilei
■................... .. ■■

Ministrul afacerilor externe a! 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neilu Mănescu, a adresat ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Unite Tanzania, John Malecela, o 
telegramă dc felicita-o cu ocazia 
celei de-a Vllî-a aniversări a zilei, 
naționale a acestei .țări.

*
Ministrul sănătății publice si Ude- 

. ne 1 mediului din Olanda.- dr. Ludvik 
Stuyt, care se află, ln tara noastră 
la Invitația Ministerului Sănătății, a 
vizitat marți dimineață Centrul da 
asistență a cardiacilor .,ASCAR".

La amiază, ministrul sănătății, 
acad. Theodor Burghele, a oferit In 
cinstea ministrului olandez un de
jun.

Seara, ambasadorul Olandei la 
BucureșlL Plete- V. Putman-Cramer. 
a oferit un dineu.

★
Ambasadorul Greciei. Jean Ch. 

Cambiotls, a oferit marți seara o 
recepție prilejuită de plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

Au participat Iile Murgul: 
vicepreședinte al Marii Adunări

l
’.a depunerile pe libretele de economii

? TRAGEREA LA SORȚI"'”' 
PENTRU TRIMESTRUL I/IS'2

__^Festivitățile de la Phenian 
prilejuite de aniversarea Armatei 
Povoluționăre Populare Coreene

Se apropie cu repeziciune zlloie 
primelor pari,ide din cadrul sferturi
lor de finală ale campionatului eu
ropean intarțărl. Cele mal bune opt 
echipe ale continentului se vor În
trece pe stadioanele din Londra, 
Milano. Belgrad și Budapesta, Incer- 
clnd fiecare să facă un pas înainte 
spre faza finală, a aeeslel competiții 
'fotbalistice de mare prestlgia nu 
numai tn Europa, ci .șl Ir» Întreaga 
lume. Formația reprezenta ti vă ț. 
României — calificată'mal departe, 
după ce a trecut :n preliminarii de 
"oncurenll âtlt do puternici cum sint 
«chLpele Cehoslovaciei șl Țârii Ga
lilor —' *va păși edmbătă după- 
t miaza pe Ndpstadton. spre a-si mă
tura forțele cu reprezentanta unul 
fotbal caro ee bucură do un vechi șl 
prețios palmares.

\ ;C» o expresie a interesului mlli-
■' naneior de iubitori ai fotbalului de 

la noi din țară pentru acest eveni
ment sportiv, la redacție no-au sosit 
șl conLLnuă să ne sosească numeroa
se scrisori, care dau glas sentimen
telor de optimism, de încredere șl 
simpatie față . de jucătorii ee vor 

\ purta slmbâtă tricourile echipei na
ționale. Slut rinduri scrise cu aprin
să pasiune, scrise din suflet sl din 
Inimă, peniru Ilădticanu șl Dinu, 
pentru Săimăreanu și Dumitru, pen
tru Radu NunwelUer. Lupescu. 
Domlde, Lucescu. Dembrowskl. lor- 
dăneseu și Deleanu. pentru antre
norul șl selecționerul Angelo Nieu- 
lescu, sportivi care au adus renume 
internațional, Intr-adevăr tarii com
parație eu trecutul fotbalului româ
nesc. Slnt aprecieri Intru totul me
ritate, pentru că întreaga evoluție a

naționalei noaslre de1 fotbal în-, de
cursul ultimilor ani exprimă o con
stanță la un nivel superior — stră
lucit Ilustrat de rezultatele exce
lente care an condus ta Lnserarca 
reprezentativei române printre par
ticipantele turneului finul al ulti
mului campionat mondial șl ta com
portarea cu toiul meritorie în fața 
celor mal bune echipe de fotbal ale 
lumii, ca Brazilia șl Anglia. Sin tern 

â convinși câ aceste gloduri, acesta 
apeluri pline de căldură vor face 
șă vibreze.' ca și în alte asemenea 
împrejurări, pe reprezentanții fotba
lului nostru și că el vor arunca pe 
ctmpul de Joc întreaga forță a ta
lentului șl a ambiției lor sportive. 
Ne amintim că înaintea confruntării 
din preliminariile camptonaiulul
mondial cu echipa Elveției, fotbaliș
ti! noștri au plecat însuflețiți do
„lozinca" : „la Lausanne vom lupta 
ca leii" —■ șl Intr-adevăr, printr-o 
totală dăruire șl. energie nesecată a 
fost obținută victoria. Fără îndoială 

0 că același spirit, de reală sportivi
tate. trebuie sâ-1 însuflețească pa 
fotbaliști în întrecerea cu prietenii 
și partenerii noștri da competiție. 

Formația țării vecine șl prietene, 
cum știm. ®e bucură de o bună re
putație în socccrul mondial, deși in 
ultimii cîțlva ani rewltatelo n-nu 
mai fast răsunătoare. E drept. In 
partidele directe, echipa maghiară 
prezintă „un bilanț activ", totuși, nu 
putem să nu remarcăm că aceste 
Jocuri au avut loo cu multă vreme 
in urmă, iar. Intre timp, raportul 
de forțe fotbalistice s-a schimbai 
in măsură evidentă. Cităm atirma- 
ția unuia dintre prind palii îucătorl 
români, Cornel Dinu, afirmația ca

dovedește atit lipsa de complexa..... . _ . . --MSSSK.,-,- ■ 
jucătorilor români, cil și Încrederea 
ln puterea echipei noastre reorc-

„Noi, adică 
României, 

‘rviați di 
așa câ -■

actuala 
n-am fost 

le fotbaliștii 
Intra —

,1

/

Astăzi, pe stadionul „Dinamo"

Primele roade ale prospectării talentelor fotbalistice
Astăzi, pe stadionul „Dinamo" din 

București, începlnd cu ora 15, vom 
asista la două partide foarte intere
sante, reprezenlînd încheierea unei 
etape din planul F.R.F. de prospec
tare masivă a tinerelor talente fot
balistice, plan prezentat în urmă cu 
.două luni In paginile ziarului nostru. 
E vorba de meciuri Intre patru se
lecționate cuprlnzind pe cel mal 
buni fotbaliști, sub 23 de ani, din 
cele 12 serii ale diviziei C. Vom ve
dea ta lucru 05 do jucători, dintre 
care unii slnt Încă juniori. Iar marea 
majoritate n-a Împlinit 22 do ani. Din 
auzite, putem recomanda amatorilor 
da fotbal cîțîva candidai! ta o viitoa
re celebritate — Căldâruș (Chimia

TENIS: Turneul
Marll favoriți nu debutat cu vic

torii ln campionatele internaționale 
de tenis ale Italici care ee desfă
șoară ln aceste zile la Roma Jucăto
rul român iile Năstase l-a învins cu 
0—2, 0—4 pe Nikola Kalosheropoulos 
(Grecia). Sar americanul Stan Smith 
l-a eliminai cu 6—3, 6—4 pe suede-

PHENIAN 25. — Trimisul special șefi al misiunilor diplomatice, 
nl Agerprcs, I. GălAțeonu, transml- ....... ' ' “ ' '
te : Poporul coreean a sărbătorit 
marți cea de-a 40-a aniversare a 
creării. Armatei Populare. în piața 
„Klm Ir Sen", din Phenlnn, a avut 
loc o mare paradă mllllarfl.

In tribuna centrală au luat loc Klm 
Ir Sen. secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului, cambodgian, preșcdlntclo 
F.U.N.K., care se află ln vizită ofi
cială In R.P.D. Coreeană. Țol En 
Ghen, președintele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme, membru al 
Comitetului Politic nl C.C., secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, Klm Ir, membru al Comitetului 
Politic, secretar ol C.C., prlm-vice- 
președlnie nl Cabinetului de Mi
niștri. Pak Sen Cer, membru nl Co
mitetului Politic, al doilea vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri. 
Țol I-Ilăn. membru nl Comitetului 
Politic, ministrul apărării naționale. 
O JIn U, membru a] Comitetului Po- 

. llllc. secretar al C.C,, șeful Marelui 
Stat Major, alte persoane oficiale co
reene.

De asemenea, nu luat loc In tribuna 
centrală tovarășul Emil Bodnaraș. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent nl C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
do Stat, conducătorul delegației gu
vernamentale militare române, șl 
conducfttori ai altor delegații militare 
etrăine. în celelalte tribune fie aflau 
membrii guvernului; membri al dele
gațiilor străine invitate ta festivități,

militari, conducători al organ 
obștești, fruntași înj producție 
dustrle șl agricultură, reprezentanți 
al Inteleclualitațll.

Despre importanta acestei aniver
sări n vorbit O Jln U.

Parada militară n fost deschisă de 
elevii Academiei Militare ..Klm Ir 
Sen*, urmați ln grupuri compacte de 
unități ale diferitelor arme : Infan
terie. marină, artilerie, apărare ar.il- 
aerinnă, tancuri. Au defilat apoi găr
zile do tineret, urmate de detașamen
tele roșii din rindul muncitorilor ș! 
țăranilor, funcționarilor, multi dintre 
el partldpanU Ia războiul de apărare 
împotrivn agresiunii americane. A- 
slstenta a primit cu aplauze parada 
unităților de ofițeri din rindul femei
lor.
■ Parada militară de la Phenian a 
constituit o impresionantă manifes
tare a unității poporului coreean în 
jurul conducerii de partid șl de stat, 
o demonstrație a pregătirii sale de 
luptă.

Seara, secretarul general al C.C. 
al Partidului Munci! din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri nl 
R.P.D. Coreene. Klm Ir Sen. a oferit 
o recepție, la care nu nartlclpat con
ducători de partid și de stat coreeni, 
delegațiile militare străine prezente 
la Phenian cu ocazia celei de-a 4(i-a 
anlvqrsărl a creării Armatei Popu
lare Coreene.

în. timpul recepției, un grup de 
artiști a prezentat un concert care 
a cuprins dntece populare ți revo
luționare coreene.

lescu, 

țlo-Jile. Mircea Mallta. ministrul 
educație! ®i lnvâțâmtntului. Con
stantin ’ Stătescu, secretarul Con
siliului! cte Stat. Vaslle Glisa, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți al conduce
rii altor ministere. Instituții cen
trale șl organizații obștești, oameni 
de artă șl cultură, funcționari supe
riori dLn Ministerul Afacerilor Ex
terne, ziariști-

Au fost prezențl șefi al unor mi
siuni diplomatico și alțl membri al 
corpului diplomatic.

Recepția a-a desfășurat inir-o at
mosfera cordială.

*
Marți după-amlază s-a InapotaL 

de 1a Paris. George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, care a făcut o vizită in 
Franța la invitația Ministerului A- 
facorllor Externe al noastei țări.

La sosire, po aeroportul OtonenL 
erau prezențl Vaslle Gilga. adjunct 
al ministrului „ afacerilor externa, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de fațâ Franci» Levaajeur. 
ambasadorul Franței la București, și 
membri al ambasadei.

*■
Marți a părăsit Capitala, pierind 

la Praga, o delegație a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție șl a Ministerului Agricul
turii, Industrie! Alimentare îi Ape
lor, pentru a parlldpa la lucrările 
celui dc-al VHÎ-lea Congres național 
al cooperativelor agricole unite din 
R. S. Cehoslovacă.

*
Cu prilejul ZUel naționale a Japo

niei, Inslilulul român pentru rota
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat marți, ta Casa de cultură a 
LR.R.C.S. din Capitală, o seară cul
turală.

Au participat funcționari, superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Consiliul Cmiuril șl Educației So
cialiste, personalități ale vieții cul
turale. ziariști, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezonțl, 
Yoshllo. Shimpda, ambasadorul Ja
poniei la București, membri ai am
basadei, alțl membri al corpului di
plomatic. ■

Cuvintul d« deschidere a fost rostit 
de Mihnea Gheorghiu, prim-vleepre- 
și-dinte a! LRiR.C^., după rare zfa- 
rfâm ȚlW;Wditanu â fdfSțW îf- 
ftele aspecte-nle vieții sodnleir?f ;cul- 
turale jluxincze.

In continuare au avut loc un reci
tal din lirica niponă. Busținut de ar
tist! al Gcenel bucureștene. sl o pro
iecție de filme documentare japo
neza. •" 1 “ ' ■ * •'

AdUrhA nUULIHILL
’ ■ ‘ , Ill'll.

PARIS 25. — Corespondentul nos
tru, P. DtaconMcu, transmite : ZLa- 
ral „L’Humanltâ" de marți publică o 
declarație a Biroului Politic al Parti
dului Comunist Francez asupra rezul
tatelor referendumului de duminică, 
privind poziția față dc lărgirea Pieței 
comune. După ce arată că voturile 
,.Da“ nu reprezintă dedt 33 la sută 
din Înscriși, declarația subliniază câ 
„in chemarea P.C.F., peste 5 mLUoano 
de alegători nu votat „Nu". Munci
torii. țăranii, lucrătorii manuali șl In
telectualii șl-nu exprimat tn mare 
număr punctul do vedere pentru o 
schimbare reală a politici!. Acest suc
ces confirmă autoritatea cresdrtdă a 
Partidului Comunist Francez, exlln-

MOSCOVA

"ir? I.Ttî.T.r-Țl)nr rrwniir
CADRELOR

derea Influenței sale, locul determi
nant pe care 11 ocupă Ln lupta pen
tru un regim nou de democrații eco
nomică șl politică — relevă dectara- 
țfa Biroului Politic al P.C.F.

In continuare, documentul mențio
nează faptul că „dacă sllnga s-ar fi 
unit asupra votului „Nu“, așa cum 
propunea, P.C.F., această aspirație 
populară spre schimbare s-ar fl ex
primat atunci cu o victorie neegalaiâ. 
Milioanele de voturi „Nu" exprima
te constituie garanția șl, In același 
timp, baza unei extinderi a luptai 

tpentru unitatea tuturor forțelor mun
citorești, democratice șl naționale, ln 
jurul unul program comun cu con
ținut social și democratic avansat

în încheiere, declarația subliniază 
că P.C.F. vn continua cu șl mal mult 
dinamism difuzarea și discutarea 
programului Bău pentru un guvern 
democratic de uniune populară, va 
dezvolta acțiunile sale unitare în 
slujba Intereselor muncltoriloir șl In
telectualilor, pentru democrație, Inde
pendență. și suveranitate națională, 
?itace-șt' soaâUsm.^F' 1

CONFERINȚA TURISTICANumă
rul cu
ram

Numărul 
Uoretulul 
ctatlgâior

Valoarea
câștigurilor
par- 
Ualfl

IO- 
fala

1 057-203-28 20 0» 20 000
2 939-214-3) 10 OM 10 0»
3 825-430-5 5000
4 010-233-10 50®)
3 018-131-143 5000 ‘ J
6 027-434-50 5000
7 @33-213-11 5 MO
8 002-210-118 50»
0 903-509-25 50»

10 038-293-21 5 0»
11 027-001-54 5 000
12 001-201-30 50»
13 900-138-109 50»
11 905-330-37 50»
15 014-117-11 3 MO
10 913-012-93 9 0»
17 923-209-115 5 0»
III 941-210-281 5 fi®)
19 901-210-83 5 000
20 003-627-G8 5000
21 903-204-52 9000
22 009-213-73 5 000
23 910-339-117 50»
24 910-132-124 5 090

‘ 25 902-417-18 3 009
2d 020-014-37 5 0»
27 919-224-7 50»
28 Ml-210-177 5 0»
29 003-523-57 5 000
30 ’ 930-270-85 5 000

: 3i 010^721-51 50» ■'
32 920-290-82 5 000
33 027-503-18 5 000
34 957-209-7 5 00»
33 91O-0OM7 5 MO 163 0»

33 TOTAL: 193 GTO

1 SOVIETICE A ȚĂRILOR BALCANICE
I

ATENA 23 — Corespondentul nos
tru, Al. CImpeanu. Iran suite : La 
Atena K-a deschis a cincea Confe
rință turistică a țârilor balcanice, i ta 
caro participă delegații din Bulgaria, 
Grecia, România, iugoslavia și Tur
da. Delegația română este condusâ 
de Ion Cosma, ministrul turismului. 
Conferința a fost deschisă de minis
trul adjunct al economiei Greciei, S. 
Agnpltldls. Participant!! Isl propun să 
examineze stadiul aplicării recoman
dărilor conferinței precedente, care 
a avut Ioc anul trecut ta București, 
să facă un schimb de experiență re
feritor lâ evoluția1 turismului în ță
rile pe care le reprezintă, să găsească 
noi modalități de dezvoltare a coope
rării turistice ln zona noastră geo
grafică.

Paralel cu conferința are loc o 
masă rotundă cu privire la proble
mele transporturilor turistice Latre 
țările balcanice.

4r
La București a Începui, 

simpozion româno-suedez.. 
de Academia Republicii 
România șl Institutul de

marți, un 
organizat 
Socialiste 

—______.__ cercetări
metalurgice, in colaborare cu Acade
mia regală de științe tehnice din 
Suedia.

Ln lucrările simpozionului participă 
specialiști din cele două tari, care 
Ișl propun gă dezbată o sferă largă 
de probleme, teoretice șl practice, 
privind obținerea unor oțeluri inoxi
dabile și Înalt aliate de calitate su
perioară. în acest sens, pe agenda 
reuniunii slnt înscrise numeroase 
teme referitoare la elaborarea, de- 

area plastică, tratamentul ter- 
șl utilizarea tablelor groase șl

MOSCOVA 23 (Agerprea). — A-, 
§0 nț ia T.A.S.S. anunță câ, ln zilele 

e 24 șl 35 aprilie, a avut loc o 
consfătuire a cadrelor de conducere 
ale forțelor armate sovietico, ta care 
au fosl examinate probleme privind 
pregătirea de luptă șl politică a tru
pelor.

Lulnd cuvintul la consfătuire, Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.', s-n referit ln pro
bleme ale situației interne șl Inter
naționale a U.R.S.S. șl ta sarcinile ce 
decurg din hotărlrile Congresului nl 
XXIV-lea al P.C.U.S. pentru armata 
și flota maritimă .militară.

La consfătuire au luat, de aseme
nea, cuvintul mareșalul Andrei Gre- 
dko, ministrul apărării al U.R.S.S., 
alți conducători militari.

mic . .HM__ _ .____
a țevilor din oțeluri inoxidabile și 
termorezlstente.

(Agerpre.i)

a Tanzaniei PRAGA

zentatlve : 
echipă a, 
niciodată învinși 
maghiari, așa că vom intra pe 
cinipui de joc deciși sft Înnobilam 
proaspătul nostru palmares !".

într-ndevăr, fotbalul nostru a dis
pus Ln anii din urmă da cea mai 
bună reprezentativă din întreaga sa 
istorie, fta s-a constituit pe scheletul 
unor personalități fotbalistice care 
și-au transferat clasa Întregii forma
ții, dlndu-1 acesteta valoare ridicata 
— o valoare demonstrată nu prin 
vorbe, d prin fapta pe terenul de 
sport. PartSdparoa la turneul final 
din Mexic și un .bogat program In
ternațional au adus jucătorilor noștri 
o apreciabilă experiență internațio
nală. în aceste întreceri, intre fotba
liștii componenU al lotului național 
s-a cimentat o'reală omogenitate spi
rituală șl tehnlco-tactieă — unul din
tre factori! determlnanț! al perfor
manțelor de plnă In prezent indife
rent de forma In campionat sau ln 
meciurile cit caracter amical, trico
lorii s-an regăsit de fiecare' dată a- 
tunci cind erau puși in fața unor me
ciuri ceri nd decizie din partea lor. 
latâ dc ce subscriem pe deplin — 
după cum subscriu numeroșii noștri 
atltori — la măsura bLrottlul F.R.F. 
de a constitui lotul și formația repre
zentativii din Jucătorii cel mal valo
roși șl cel trial experimentați pe en- 
re-i avem Ia dispoziție. Indiferent de 
oscilațiile de formă. Jucătorii core 
compun lotul șl formația reprezenta
tivă, antrenorii și conducerea lor 
tehnică ®lnt același care ne-au adus 
succesele de pină acum și, prin ur
mare, își justifică încrederea deplină, 
în această ordine de idol, desigur eă 
nici nu merită luate in considerare 
injoncțlunUo diletante, vehlcutate din 
păcate do unele publicații, după 
practica atlt de deplorabilă Încetățe
nită — plnă cind ? — la noi, potrivit 
careta orice purtător de condei eo 

„expert" șl 
„specialist", dej ocazie — practică al 
cărei singur rezultat este răsplndi- 
rea de confuzii, dezorientarea și a- 
feclarea moralului sportivilor. Com
petența, priceperea tehnieo-tacilcă 
slnt cele care trebuie «5 primeze — 
în fotbal ca în! orice alt sector de ac
tivitate socială; fotbalul, deși place la 
foarte multă Iunie, trebuie lăsat nu
mai pe mtlnlie specialiștilor reali, 
ale antrenorilor po caro faptele, re
zultatele obținute l-au confirmai, 
dacă vrem ca seria unor realizări 
să continue și să fim răsplătiți cu 
noi sailsfaelil.

Jo! dlmlrieajâ. lotul reprezentativ, 
din rindurile căruța se vor alege cel 
Ii purtători al tricoului național, va 
părite! tara. Tuturora le dorim să 
simtă permanent pe terenul de Joc, 
pe întregul parcurs ol Întrecerii, gîn- 
durlle caJde, increderea fermă șl 
încurajarea fierbinte a milioanelor 
de Iubitori ai sportului din tara noas
tră — cărora să le răspundă prin 
abnegație, putere de luptă și compor
tare demnă, sportivi, țp numele a- 
cestor Iubitor! ni sportului le urăm 
reușită deplină si-i asigurăm că ini
mile noastre 'vor putea in fiecare 
clipă alături de cele II Inimi din 
piepiurlle ce vor purta tricoul cu 
cutorilo echipei naționale române.

T.iularî! libretelor de eeotKwnl! 
gfitoore trebuie să se prezinte In cel 
mult 00 de idle do la date tragerii la 
filiala C.E.C., pentru a 11 se elibera 
adeverințele necesare procurării ma- 
te-taîelor de conslracțle.

Sărbătoarea nafională

Ca expresie a voinței de unitate eforturile poporului tanzantan pe 
a popoarelor din Tnnganika și Zan- calea consolidării independenței, a 
zlbnr. care. în decursul Istoriei s-au dezvoltării economice șl sociale.

în dezvoltarea relațiilor romăno- 
tanznnlene recenta vizită făcută ln 
Tanzania do secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialista România, tova
rășul Nlcoîaa Coaușescu, convorbi
rile avute cu președintele Julius K. 
Nyerere au constituit un moment 
dc o deosebită însemnătate. Desfă
șurată ' în spiritul stimei șl înțele
gerii mutuale, vizita a adus o con-, 
tribuție remarcabilă ta adlnclrea 
cunoașterii reciproce, la întărirea 
relațiilor de prietenie șl colabo
rare dintre cete două țări șl po
poare, a solidarității lor In lupta 
Împotriva Imperialismului, pentru 
progres, pace și colaborare Inter
națională. In cursul vizitei, refe- 
rindu-se ta dezvoltarea Tanzaniei 
ln anii care au trecut de ta nro- 
ctamarea Independenței, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a spus„Ne 
bucură realizările și preocupările 
neperului dumneavoastră pe a- 
ceaslă cale șl dorim să urăm po
porului Lanzanian să obțină succe
se tot mai mari In activitatea șl 
munca sa". Dlntl o Înalta apreciere 
politicii României față de tinerele 
state Independente, președintele 
Nyerere a declarat : „Sintcm fe
riciți'că poporul român înțelege li
bertatea Africii ea un aspect al pă
cii pe plan mondial șl de aceea ii 
acordă sprijin in mari proporții".

în cursul vizitei au fost con«e~ 
Uzate o serie de proiecte de coope
rare ln producție Intre țările noas
tre ; proîocoalele «emnata conțin 
prevederi care, realizata, vor ridi
ca relațiile dintre România șl Tan
zania la un nivel superior.

Cu prilejul sârbătorE naționale a 
poporului tanzantan, poporal ro
mân ii urează noi succese pe ca
lea dezvoltări! patriei sale. a 
propășirii economice șl sociale.

aflat alături unul de celălalt In 
lupte împotriva colonialismului, la 
20 aprilie 10®J. organele supreme 
ale celor două țări au ratificat a- 
cordul privind crearea Republicii 
Unite Tanzania. Această 
sărbătorită In flecare an 
țlonaiă a Tanzaniei

Formarea noului stat a avut o 
Importanță deosebită pentru conju
garea eforturilor In vederea Lichf- 

, dării grelelor consednțo alo Înde
lungatei dominații străine, pentru 
propășirea economică și socială. în 
scurta perioadă ce a trecut de la 
acest eveniment, poporul tanza
ntan a obținut Importante (rucce.se 
pe linte consolidării Independenței. 
Potrivit programului politic si eco
nomic definit In cunoscuta ..Decla
rație de In Arusha", care a fixat 
strategia dezvoltării Tanzaniei, au 
fost naționalizate principalele mil
ioane de producție, o serie de com
panii străine, bând, plantați! de si
sal. Întreprinderi do comori exte
rior. Planul de dezvoltare pentru 
perioada lffîO—1074. la ba-a căruia 
so află preocuparea privind valo
rificarea maximă a resurselor in
terne șl dezvoltarea capacităților 
de producție, consacră industriei 34 
la sută din totalul investițiilor. Sa 
prevede construirea în acest inter
val da timp a peste 380 de noi o- 
blecțive economice. Importante 
transformări au loc ș! în agricul
tură — principate îndeletnicire a 
marii majorități a populației —’ 
unde se desfășoară o Intensă cam
panie de regrupare cooperatistă — 
„Ujumaa" — (solidaritate), cu- 
prinzlnd aproximativ un milion da 
țărani. O atenție deosebită se a- 
cordă dezvoltării invâțâmlntului. 
formării de cadre de specialiști.

Deși situate la' o mare distantă 
una de alta. Intre România'și Tan
zania a-au stabilii relații de prie
tenie șl colaborare fructuoasă, core 
se dezvoltă continuu. Poporul ro
mân urmărește cu caldă slmoatte

dal& esta 
ca Zi na-

Adrian

de la Roma

la depunerile pe libretele de economii 
pentru construirea de locuințe

Valeria MIBONESCU

poale autoerlja în 
„special Ist” dej ocru 
cârd singur ifizul

LISTA DE .CÎȘTIGURI

Suceava). Nan șl Negoescu (Gloria 
Buzău). Barixi (Muscelul), Adrian 
Coca (Industria Slrme!) sau Vlorel 
Nicoarft (Unirea Dej) — șl să nădăj
duim că ln jocurile do astăzi tinerii 
vor confirma pe teren veștile bune 
ce le avem despre talentul lor.

O comisie dc selecție din care tac 
parte, printre alții, reprezentanți ni 
federației (1. Slclovon. Gh. Ota șl C. 
Drflgușîn). precum șl cunoscuțl spe
cialiști ln alegerea tineretului fotba
listic — Tratan lonescu. C. Teașcă șl 
N. Gorgorin — va urmări jocurile șl 
va face recomandări pentru lotul re
prezentativ de tineret ce se alcătuieș
te ln vederea turneului balcanic.

zul Bengtson. S-au înregistrat șl,două 
surprize : Italianul Paulo Bertolucci a 
clșligat cu 7—0. 7—3 in tata spanio
lului Glmeno. în timp co australia
nul Lewis Road a fost eliminat cu 
7—3. 3—7, 0—t de către Corrado 
Barazzulti. un jucător italian 
virstă de 19 ani.

Ș 'I . . ■ „ < t, 7 . -
Plata cișllgurtlor s® face de către 

filialele C.E.C.

TRAGEREA I.A SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL UI972

li

zîS

Nu mânii 
libretului 
"Iș’ieăinr

Valoarea clșligului

partial â totală'

1 810-294-33 40 000 40.000
2 8-11-201-167 20 0» 20.000
3 G32-l-ffl)3 13 COT
4 (39-1-3795 15 000
5 031-208-153 15 090
0 032-207-70! 15 000
7 839-1-4073 15 000
8 883-1-503 .15 0»
9 810-1-404 13 000

10 883-1-631 15 000 ■
11 880-1-1704 15.000
12 881-203-1181 15000
13 830-1-1937 13 000
14 815-1-^2 15 000
15 802-207-039 îs cmc
10 859-1-4270 150»
17 839-1-3169 15 003
18 815-1-5B4 15 0»
19 830-1-2025 150»
20 833-103-1143 15 0» 270 000

20 TOTAL : 330 0»

PRAGA 25. — Corespondentul
Agerprcs, C. Prlsăcaru, transmite : 
Marț! s-au deschis' ln Praga lucră
rile celei de-a III-a Conferințe sin
dicale mondiale a femeilor munci
toare.

La lucrări participă peste 2®0 de 
delegate, reprezenlînd 500 milioane 
de femei muncitoare din mal mult 
de 70 de țâri de pe toate continen
tele. Mișcarea sindicală din Repu
blica Socialista România este re
prezentată de o delegație condusă 
do Marta Gllgor, vicepreședintă ■ a 
Consiliului Central ol Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

Secretarul general al F.S.M., 
Pierre .Gcnsous, a subliniat, ln cu- 
vlntarca de deschidere, locul deose
bit da Important pe care-I dețin as
tăzi femeile muncitoare In munca 
și viața sodal-poiltlcă, lupta hotă- 
rî® pe care acestea o duc pentru o 
viață mai bună.

Conferința a fost salutată In nu
mele sindicatelor cehoslovace, al con
ducerii de partid șl do stat, al Între
gului popor cehoslovac de Karel 
Hoffmann, membra al Prezidiului 
C.C. nl P.C, din Cehoslovacia, pre
ședintele Consiliului Central nl Miș
cării Sindicale Revoluționare Ceho
slovace.

Mnrta Kabrhelova. secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor Ceho
slovace, președinta grupului de lu
cru al FS.M, care se ocupă de 
forța do muncă feminină, a prezen
tat conferinței raportul InUtulat 
„Sarcinile actuale ale mișcării sin
dicale Internaționale In lupta pen
tru îmbunătățirea condițiilor do 
muncă și viață, pentru noi drepturi 
in întreprinderi șl ln societate pen
tru femeile muncitoare0.

Lucrărilo conferinței continui

rucce.se


Sesiunea Comitetului pentru dezarmare VIETNAMUL DE SUD

România se pronunță pentru 
interzicerea tuturor armelor 

de nimicire in masă

Succese ale forțelor 
patriotice în zona 
Platourilor înalte

DE M

GENEVA 25 (Aperprci). — Corespondentă de la Gh. Cercclescu : 
La Palatul Națiunilor din Geneva a avut ioc, marți. penuUlma șe
dință a șeitanii de primăvară a Comiteiului panlru dezarmare. Au 
luat cuvlniul reprezentanții Marii ‘ Britanii, Japonie! și Romăpiel.

rată să ofere ®ta*clor-păr(l garanții 
corespunzătoare de securitate. .

Jn încheierea cuvlntulul aău. de
legatul român s-a referit la Droblo- 
ma îmbunătățiri! structurii, sl acti
vității Comitetului pentru dezar
mare; aflrmlnd că propunerile con
crete' prezentate, anterior In aces! 
sens de un ma rd număr de delegații. 
Intre care sl cea a Românie*, tre
buie privite cu realism șl. înțelegere 
deplină a situației țtxlstente do dU- 
■ițil netotleriJor de dezarmare, nor- 
nlnd do ta necesitatea că orice mă
suri preconizata In, domeniul 'dezar
mării. ca șl in orice alt dbmenhi al 
vieții Internaționale trebuie, ne'ntn: 
a fi' eficiente.' să refleclo voința si 
acordul lutaror.

După ședință a avut loc o intf!- 
nirc neoficială a comitetului. caro 
a luat In discuție o propunere llalo- 
«uedeză privind organizarea, la în
ceputul sesiunii viitoare., a unei re
uniuni de exporti. In, problema In
terzicerii armelor chimice.

In intervenția • ra. șeful delegației 
române, ambasadorul Constantin 
Ene, a arătat că Republica Socialista 
România se pronunță cu fermitate 
pentru interzicerea tuturor armelor 
de nimicire in masă — nucleare, chl- n 
mice sl bacteriologice, pentru incite- ~ 
lerea unor acorduri concrete care .să 
conducă Ia reducerea și eliminarea 
definitivă a amenințării pe care ele 
o comportă pentru omenire.

în ansamblul măsurilor vizirii lfi- 
lerzicerea sl lichidarea armelor de/ 
nimicire în masă, guvernul român 
■susține eu hotărîre ea dezarmării nu
cleare să I se asigure cea mal înaltă 
prioritate, locul,central in cadrul tra
tativelor de dezarmare, ca această 
prioritate să fie transpusă In viată, 
reflectată In activitatea practică a 
Comitetului pentru dezarmare.

Reprezentantul romăn a arătat că 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare — prin Încheierea unui Instru
ment Intcmatlozial — ar constitui o 
primă acțiune concretă In cadrul e- 
forturilor de soluționare a proble
melor Prioritare ale dezarmării ato
mice.

Susținem, do aceea, a spus în con
tinuare șeful ■ delegației româna. În
ceperea in comitet a unor tratative 
concrete in vederea elaborării unul 
Instrument international cu forță ju
ridică obligatorie sl vocație univer
sală. care M interzică ferm folosirea 
armelor nuclearo ,«i arffenințarea cu 
folosirea lor.

Chestiunea garanțiilor de securita
te pentru atetele neposasoare de arme 
nUdeare — care a rămas neaolutlo- 
nală In tratatul de noprollferare. cit 
si în perioada ce a trecut de la in
trarea in vigoare a acestuia — tre
buie să constituie o temă concretă a 
negocierilor asupra dezurrftărU. După 
ce s-a referit la însemnătatea acor
dată de tara noastră creării de zone 
de pace sl denuc’.earlzate. amintind 
Inițiativele românești în acest sens. 
incliLîlv .Inițiativa privind transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a nă
rii. precum șl ecoul .lor pe 
plan internațional, Constantin Ene 
a exprimat, părerea „-că, -IH ’ a-; 
ceste cirtfamstanțe favoralille. Corn!-’ 
teiul pentru dciarniare -poate cori-' 
tțibui eficient la incuralarea sl pro
movarea Inițiativei statelor Inlere- 
sate in . consolidarea unor noi zone 
denucleaHziV.e.

La progresul pe calea eliminării 
armelor nucleare "ar contribui..' ,d, 
asemenea, oprirea procesului d; 
per fer li orinre o arma me n tu lu a to ■ 
mic prin interzicerea experiențelor 
subterane cu «rme nuclearo.

Vorbitorul n reafirmat mir.ctul de 
vedere ferm, al guvernului romăn. 
potrivit căruia negocierea unor acor
duri (Parțiale, cum este șl cel #n- 
vind interzicerea armelor chimice - 
pentru a căror realizare Romănin 
si pronunță, da asemenea — nu 
trebuie să Impieteze !n nici un fel 
asupra priorității absolute ce ®e cere 
acordată dezarmării nucleare, în ace
lași sens. referindu-M» . la legătura 
dintre viitoarea convenție : privind 
interzicerea armelor clîimlce si- Pro
tocolul de la Geneva din 1923. el a 
Bublfatai că România, ca stăl parte 
la protocol., coualdfsră că acordul 
asupra eliminării armelor chimica, 
la fol ca sl Convenita asupra arme
lor biologice, nu trebuie să pună in 
nici un fel în cauză sau să afecteze 
valabilitatea sau-conținutul acestei 
Important Instrument International. 
Totodată, a spus delegatul -român, 
considerăm deosebit de important 
ca noua convenție ce va fi elabo-

......... .
e IMPORTANTE BAZE STRATEGICE AMER1CANO-SAIGONEZE 
SUB TIRUL ARTILERIEI EN.E. • NELINIȘTE LA CARTIERUL GE

NERAL AL ARMATEI AMERICANE DLN SAIGON
VIETNAMUL DE SUD 23 (Agerpres). — Ofensiva gencralizală a 

unităților Frontului Național de Eliberare continuă in toate regiunile 
Vietnamului, de sud, forța sa principală concentrindu-se Insă in ulti
mele 21 de ore in zona Plaiourilor înalte, eu precădere in regiunea 
orașului Kohium. eare, după căderea importantelor baze de la Tan 
Canh și D.ikio — recunoscuta șl I 

, a atacurilor declanșate de patrloțl.
în noaptea do luni spre marii — 

a doua noapte consecutiv — baza ae
riană de ta Danang — una dintre cele 
mal mari baze de care dispun S.U.A. 
in Vietnamul de sud — a fost su
pusă de patrioll unul baraj de arti
lerie. Instalațiile americane din zona 
Muntelui de Marmură, fa apropiere de 
Dnnang. au fost, de‘asemenea, bom
bardate.

în provincfa de coastă Blnh Dlnh. 
care constituie prelungirea spre maro 1 
a Platourilor înalte; artileria F.N.E. 
a atacai cu morliere si rachete ear-

■M .£

r|

Instituirea unui sistem de preferințe vamale 
contribui la universalizarea progresului

Cuvîntul delegatului român
SANTIAGO DE, CHILE 25 — Corespondentul noitiru. E. Pop, trans

mite : desbaterlle generale din cadrul Conferinței' UM.C.T.A.D. contu
rează tot mal pregnant actualitatea unor mari probleme ale cooperării 
economice, tehnice șl financiara. In abordarea cărora delegații țărilor 
fa curs da dezvoltare argumentează necexitajea elaborării umor acor
duri care să asigure condiții mal favorabile pentru lichidarea feriome-

' nelor da înapoiere ji un ritm mai accelerat al progresului lor.

în ultimele ședințe, un Ioc lmDor- ■ rătat că. încă' de la prima sesiune a 
tant l-o ocupat situația țărilor mal 
puțin avansate din categoria țărilor 
In cum do dezvoltare. Delegatul No- ■ 
palului a subliniat că. In tărl cu ni
velul de dezvroltare cel mal mult ră
mas In urmă, venitul anual ne cap 
de locțiitor ,so ridică, Io .numai R3 da 
dolari, iar produsele comercializate

.de acealc tari pe piețe externe nu 
' reprezintă dorit. 0.4 fa sută din va

loarea exportului mondial. ’
în Comisia a Il-a o U.N.C.T.A.D.. 

care ■' să bcunS de măsuri «pentru cx- 
tlnrtareo exportului de produse mo? 
r.ufactarațe din Sările în cura do dez
voltare. o luat cuVinllil driî'egatiii 
Roiriărsfel. Constantin Fota.' El a n-

va economic

la Saigon — a devenit principala țintă 

ticrul general permanent al celei dc-a 
23-a divizii de infanterie saigoneze.

Pe frontul An Loc-Snlaon conti
nuă aă aibă loc Iunie In diverge 
puncte ’ și ee semnalează .că palrtoUl 
au lansat. în ultimele 2-1 do ore. circa 
1 000 do proiectile asupra bazelor sal- 
goneza. . ‘ .

După căderea bazelor Tan Canh și 
Dakto — importante ailt din nunct 
do vedere strategic, ca ultimele bune
le de ■'■jfiraro exterioară a garnizoa
nei s. * anezo din Konturn. dl șl din 
punct ,e vedere logistic. ■ AGENȚIA 
ASSOCIATED PRESS relatează că la 
cartierul general al armatei america
ne din Salgon ..se putea constata un 
calm do suprafață, dar un ofițer pre
zent la o reuniune la nivel Înalt a 
afirmat că expresia „catastrofală" a 
fost folosita pentru a eallfiea situația 
din regiunea Plaiourilor înalte". După 
cum adaugă AGENȚIA REUTER., 
două regimente onleoneze ale divi
ziei a 22-a. care !®l avea cartierul 
general avansat la Tan .Canh. șl un 
batalion de desant au suferit pierderi 
zdrobitoare, ca urmare a atacului pa- 
trloțllor.

•if

U.N.C.T.A D.' România S-a ăiătural 
propunerilor de a se Institui nn sis
tem de preferințe vamale in fav'oa- 

- rea, tarilor în curs de dezvoltare, care 
să contribuie la afirmarea industria
lă a acestor țlri. la Instaurarea unei 
diviziuni Internaționale a muncii mal 
raționale, ’favorabile universalității 
progresului economic. El a subliniat 
că România consideră necesară 
transformarea „Comitetului special 
de preferln'c" intr-un organism 
permanent al U.N.C.T.A.D.. angaja
rea —. cit mal curlnd posibil —■ tie 
consiiliărl și negocieri 'in'"’ cadrul 
aeesiai ‘ comitet.

' * '
în portul Dxnang. cn clteva 

zile in urmă. 23 OOO de DCrsoane 
— urintre cârc un orare număr, 
de. studenll sl elevi — au luat 
parte fa o mare, manlffestatlj in 
semn de protest Împotrivă esca
ladării războiului din. Vietnamul 
de sud de către partea ameriea.- 
no-salgoneză. exprlmîndu-si în 
același limn satlsfaeila ta legă
tură cu victoriile,obținute de pa
triot!.

ș ■" *

?

în cadrul unei conferințe de Dre- . 
«să organizate ’uni. In New York, se
cretarii general aj O.N.U.. Kurt 
Waldheim’, a reafirmat oii O.N.U. și 
organlzatillirfiMe Internationale Isi o-' 
feră bunele oficii tuturor oârlîlor In
teresate in conflictul din Vietnam, 
caro, a pre-Hzat ell „poate ti solu
ționat numai ne calea negocierilor

AL R. P. POLONE ACORDAT
ROMANE

într-un ij’.'.erviu acordat Televiziu
nii române, Ștefan Oiszowskl, mem
bru al Biroului Politic ai C.C. al 
P.M.U.P.. ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Polone, a arătat că tara 
sa urmărește permanent, asigurarea 
dezvbjUirti pașnice»și a coiaborârll 
creatoare1 Intre popoarele-din Euro
pa. duce o politică coăwecventă În
dreptată spre întărirea securității șl 
consolidarea PăcL:. precum șl soro 
crearea condlțilSor, nehtra o - colabo
rare internațională reăproc avanta
joasă. In toate domeniile.

„Aportul nostru la realizarea aces
tei viziuni, a Europei, a arătat.minis- , 
mil polonez, 11 constituie activi lalea 
desfășurată ta favoarea consolidării 
realităților politlco-tcrilorialo nnărute 
in urma liifringcrll celui j de-al 
Ill-lea Reich hiUerist. recunoașterii 
Inviolabilității granițelor In Europa, 
printre care și cea de pe Odra—■ 
Nyssa Luzice. precum șl a normali
zării raporturilor dintre statele " eu
ropene". Arătlnțlj In context, că tra
tatul intre Polonia șl R- F. a .Germa
niei, Împreună <cu tratatul intre Uniu
nea Sovietică și R. F. a Germanici 
au confirmat caracterul definitiv șl 
Inviolabil al frontierelor existente In 
Europa, inclusiv a celol de pe. Odra 
șt Nyșsa, ministrul a relevat că unica 
platformă do normalizare a raportu
rilor intre Republica Populară Polonă 
și -R.F.G. poate fi exclusiv tratatul

Mlntetrul polonsșz a

favoarea recunoașterii R. D. Germa
ne, In conformitate cu dreptul Inter
national. ca șl pentru primirea In 
Organizația Națiunilor Unite sl ■ in 
or.ganifflTtale sale specializate a ce
lor două state germane — pe baza 
egalității In drepturi.

i. Polonă 
^ratatul- 

semnal In 1670 intre colo două state.
- - subliniat că

țara sa , actionenză. de asemenea. In 
favoarea recunoașterii R. D. Germa
ne, in conformitate cu dreptul inter
national. ca șl pentru primirea In 
Organizația Națiunilor Unite si ■ In 
organismele gale specializate' a ce
lor două slate germane — Pe baza 
egalității In drepturi.

Rclcvlnd că declarația din 20 Ianua
rie a.c. a Comitetului Politic Consul
tativ .al Htaielor.partidpante la Tra
tatul de.la Varșovia, ai cărei semnj- 
tarl slut șl Romănîa șl Polonia, vine 
In inllmpinarea tuturor Inițiativelor 
constructive privind securitatea și co- 
labovarea In Europa. Ștefan Olșzow- 
skl a spus : „Considerăm .conferința 
europeană de securitate șl colaborare 
ca un . început al procesului de con
struire a unu! nou ș'stem de , secu
ritate europeană. Conferința, poate 
avea 6 influență eficientă asupra pro
cesului de destindere ri de dezvoltare 

‘a unei colaborări reciproc avantajoa
se Intre statele europenei ■ 

(Agerpres)

BELGRAD

încheierea lucrărilor Comisiei 
mixte româno-iugoslave 

de colaborare economică
BELGRAD 23. — Corespondentul 

nostru, G, lonescu, transmlle: între 21 
șl 25 aprilie a avut loc • la Kladovo 
(R.S.F. Iugoslavia) talllnlrca de lu
cru a pro'edlnțftor celor, două părți 
in ComLsla mixtă romftao-iugoslavă de 
colaborare economică. Delegația ro- 
mfină a fost condusă de Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte ol Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne in comisia mixtă, iar delega^ 
ția Iugoslavă do Dușan Gllgorlevicl, 
membru ni Consiliului Executiv Ftf- 
derai al R.S.F. Iugoslavia, președin
tele părții iugoslave In comteln 
mixtă,

La lucrări, nu participat Octavian 
Groza, ministrul energiei, electrice, 
Grigore Bârgăoanu. vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare șl cooperare economică șl teh
nică,' Nlcolno Cocoș, adjunct al mi- 
nislruliti Industriei construcțiilor de 
mașini, și Nicolae Armencolu. ad
junct al ministrului energiei electri
ce. Dp asemenea, au luat parte Va- 
sile Șandru, ambasadorul României 
la Belgrad, șl Iso NJegovan. amba
sadorul ILS.F. Iugoslavia la Bucu
rești, precum șl conducători și re
prezentanți al unor organizații eco
nomico din cele două țări.

Cu acest prilej, 's-a examinat sta
diul tratativelor privind principalele 
acțiuni de colaborare șl cooperare e- 
eonomlcă șl tehnică convenite 1a ,se
siunea a Vl-a a comisiei mixta sl 
s-au upredat cu satisfacție■ rezulta
tele obținute. Îndeosebi in domeniile

După ce a aprobat tratatele încheiate 
de R. F. G. cu U. R.S.S. și Polonia 

pentru afaceri externe 
a recomandat Bundcslagiiliii ratificarea

BONN 23 (Agerpres). — Comisia 
pentru afaceri externe a Bundesta- 
gului vesi-german a" aprobat,, marii, 
cu 17 voturi iwruru șl 10 contra, tra-t 
talele semnata de către R. F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică si Polo
nia și a recomandat ratificarea lor 
de căUe. Bundestog. anunță agenția 
D.'P.A. Mîri&slrul afacerilor externe. 
Walter ■ —

construcțlllor de mașini, electroteh
nici!" șl electronicii,/energiei- electri
ce. industriei chimice.

De ademenea, s-au examinai șl 
convenit noi acțiuni do interes reci
proc menite să contribuie la dezvol
tarea șl adlnclrea In continuare * 
colaborării economice șl cooperării 
In producție Intre cele două țări.

în ce privește WhlmJjurile de 
mărfuri, dintre celo . două țări, s-a 
constatat cu satisfacție că acestea se 
dezvoltă Intr-un ritm susținui. Ast
fel; in anul 1671, volumul schimbu
rilor de mărfuri a crescut cu aproa
pe &0 la sută față de realizările a- 
nului precedent, iar protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 5{) 

In

I in comisie au exa-

1972 prevede o majorare cu peste 
la sută față de volumul realizat 
anui 1071.

Cele două părți In comisie au exa
minat posibllRățlle de lărgire și dl-ș^, 
versificare in continuare a schimbul V 
rllor de mărfuri pentru perioada oină 
in anul I£F7S tșiiău adoptat măsuri ri 
recomandări menite să asigure rea
lizarea uiwr creșteri susținuta In a- 
ccst domeniu. .

Lucrările Inlllnlrii s-au desfășurat 
lnlr-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie șl înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat' cu acest prilej 
a fost semnat de pre-edlnțil celor 
două părți in Comisia mixtă ro- 
măno-lugoatavă de colaborare eco
nomică. ;

în seara zilei de; 23 aprilie. Dușan 
Gllgorievici a oferit o masă în cin
stea delegației române. (

punctul de vedere al guvernului sl 
a răspuns întrebărilor mise de către 
membrii cornisdeL

La 14 aprilie. Comisia luridlcă a 
Bundestagulu! a aprobat, de aseme
nea. cu 13 voturi pentru și ■ 12 con
tra tratatele semnate de R. F. a Ger
manies cu Uniunea Sovietică si Po
lonia, predzl nd că ele sint conforme 
ConstlluUel țării.

*
Deputății din Bundestag sint che

mați să ou pronunțe asupra moți
unii, .prin vot eecret și majoritate 
absolută, In eureuj zilei de Joi f țîaf 

.. . u.-f,„„ 48 do'ore1 de la1'înregistrarea mdțl-
conducerea fracțiunii un!l do către biroul Parlamentului 

vest-german). ;
*

Cancelarul, vest-nerman Willy 
Brandi a făcut o doclarație lotayi- 
zuta in caro s-a referit <la moțiunea 
do neîncredere prezentata Bundes- 
tnjmlui do grupul parlamentar 
U.C.D./U.C.S, transmite agenția 
D.P.A. „U.C.D., a subliniat Brandt, 
■rplzează, în mod vădit, pe deputății 
caro nu se simt legați de mandatul 
primit de la alegători". . ;

Totodată, el a arătat că va face 
In' Bundestag o decfarațle In legă
tură cu activitatea guvernului șl vu 
explica „do ce tratatele cu llăsârtlul 
trebuie să fie ratificata" și do ce gu
vernul se "nflă „pe. calea Justă | în 
politica de reforme șl In ce privește 
inibunătățirea situație! economice".

DECLARAȚIA P. C. GERMAN

Scheel. a expus din nou
*

O MANEVRA DE ULTIMA ORA 
A OPOZIȚIEI

V'-v--* - . --
BONN 23 (Agerpres). După' cum 

transmite Agenția . veșt-gerrhană" "dii 
preta D.P.A., ____ _ _
U.C.D./U.C.S. din Bundestag s-a 
pronunțat In cur«ui zilei de 24-o- 
prllle. pentru depunerea '„unul vot 
coMtrudiv de neîncredere” față de 
cancetaruî Willy Brandt și desem
narea lui Rainer Barrel, președin
tele partidului U.C.D.. In funcția de 
cancelar. Fracțiunea U.GD./U.CS. 
a adoptat recomandarea ffc-ilă de 
conducerea șa țn .cursul unei ședlnțo" 
extraordinare.

Aniversarea eliberării Italiei 
de sub fascism și nazism

Apelul Direcțiunii P. C. I.

anllfasclșlL fa monumentul închinat 
deportațllor șl la monnlntul eroului 
necunoscut, iau fost depuse coroane 
și s-nu rostit cuvintărL Manifesta
ții similare nu avut loc și la Milano. 
Livorno. Veneția. Napoli "și multe 

. „ alte centre alo peninsulei.
dallgrele iertfe de singe-împotriva Intr-un apel al Direcțiunii Paril- 
coiropitorilor hitleristi ri n trădăto- " dulul Comunist Italian, adresat lutu
rilor fasciști, au fost evocate faptele ror cetățenilor tării, re spune : ..Pe
de arme ale brigăzilor garibaldiene ' calea deichteă ■ de Rezistență, este
de partizani, fn rindul cărora nu ac- țxxsibll șl necesar să se meargă
ționnt comuniștiI șl««odoilșU. catolici Înainte. Pentru a realiza aceasta,
și talc!. însuflețiți de aceleași idea- este nevoie să se Infringă orice 
lurl.,de libertate.. uneltiri reacționare sl orice tentati

ve de a deplasa spre dreapta politi
ca țării. La 7 mal. trebuie Să se. vo
teze, pentru nntlfâ'ctsm,- pace.,Inde
pendență' naționali si dc:nocra!'.e. 
pentru progres economic sl sorini

ROMA 25. — ’ Corespondentul A- 
gerpres. N., Puicea. transmite : ita
lia a sărbătorit marți Împlinirea a 
27 de ani do la eliberarea sa< de sub 
fascism șl nazism. Cu. acest prilej. 
In sute de țocalitătl. o-e locurile 
unde luptătorii din Rezistenta au

La Roma a ovul loc o ceremonie 
In cadrai căreia a, luat cuvlntul pri
mul ministru.. Giulio Andreotti. De 
u.iemunco. iti Fosse Ardcatine. unde 
trupele S.S au masacrat sute ‘de

E □ O 83 O
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: I j-i'ij' .,Sr<L- :!■;
în cadrul Tlrgului inlernafio- ' 

nai do la Milano, aflai la a 
50-a edijie. Republica Socialistâ 
România, participanlâ iradijio- 
nalâ. a fosl prezonlâ cu șase 
pavilioane, ocuplnd 850, de 
melri’ pâlrafi. întreprinderile 
noastre de comerț exterior au 
expus o selecție de produse 
industriale, predominante fiind 
diferite mașini și utilaje, așa 
cum se vede și în fotografia 
alâturald.

■Standurile româneșii au fost 
vizitele de numeroși specialiști 
și oameni de afaceri care ou 
apreciat calitatea produselor.

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al 
României în Uniunea Sovie
tica, Gheorgho Bndrus, a fost pri
mit de P. N.’ Deinlcov, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire caldă, priete
nească.

Pregătiri în vederea vizi
tei președintelui Nixon în 
U.R.S.S. A»en»ln T.A.S.S. a difu
zat un comunicat in core se arată că, 
între 20 șl 24 aprilie, ta Moscova s-a 
aflat Henry. Klsslngdr, asistent ai 

. președintelui S.U.A. ta probleme ale 
securității naționale. El a avut, dis
cuții cu Leonid Brejnev, secretar ge- 

' neral al C.C. al P.C.U.S., șl cu Andrei 
Gromlko. ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice.

La Belgrad a avut loc se
siunea Adunării Federale a 
R. S. F. Iugoslavia. kl,ni- 
niie in ședință comună, came
rele parlamentului Iugoslav au con
firmat alegerea Iul Lazar Kolișavdri 
In funcția de membru - ol Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavie din partea R. S. 
Macedonia, in locul iul Klro Gll- 
gorov. Camerele au discutat anol, in 
cadrul‘ unor ședințe sanarate. pro
bleme legate de diferentele sociale

Conducerea Partidului Comunist 
German a dat publicității o declara
ție prin care cheamă toate forțele 
democratice din -R, F. a Germaniei 
să nartlcine la acțiunile in surljlhul< 
politicii de pace și destindere si.1' Itf > 
primul riitd. In favoarea ratificării'; 
tratatelor semnate cu- U.R.S.S. : și , 
Polonia. „Trebuie demonstrată ' in 
mod botărit voința majoritarii oopu- 

'^lațlei Republicii Federale n Gcrma- 
nlolB — se arâta in declarație,

“B

tal, dar nu respins sugestia ameri
cană ca seesl grup să ta în dezba-

■ tore, In afară de problemele de ordin 
financiar, și problemele comerciale 
internaționale.

Tensiune în Uruguay. Lj
10 zile după declararea de către Con
gresul Uruguayan a „sterii da război 
intern", situația milltaro^polltlcâ , din 
aceasta, țară cunoaște o deteriorate 
accentuata. După cum Informează 
comunicatele oficiale, "trupe guverna- 

‘mentaic, sprijinite de' aviație și eli
coptere. au angajat lupte cu grupuri 
înarmate ale organizației do guerilă. 
„Tupamaros" In departamentul So
riano, Ia aproximativ 200 km -vest de 
Montevideo. în cursul acestor lupte 
s-au înregistrat marți șl răniți. '

să facă. Uri lu&ru bun, pentru început, 
ar fi lichidarea sclerozalelor șl costl- 
sitoârelor posturi de radio „Europa 
Liberă" șl „Libertatea".

Miniștrii de finanțe din 
țările membre ale C.E.E. ** 
cei din (firile care au semnat tratatul 
do aderare — Marea Britanic, Irlanda, 
Norvegia șl Danemarca — au dezbă
tut la Roma probleme referitoare la 
preconizata uniune economică și riio- 
netară "a C.E.E, și la - reforma ăct'uă- 
luluJ sistem monetar occidental. Ml- 
iiiștri! au acceptat o propunere a 
Statelor. Unite de a fi creat. In cadrul 
Fondului Monetar Internațional, un 
grup de-20 de state, al căror repre
zentanți să ia In discuție problema 
reforme! sistemului monetar occlden-

tic nl P.C.I.. Romano Ledda .șl Ro
dolfo Mechinl. meinbrl ai C.C.. ei 
Alessandro Pecorari; do la Secția 
externă, a C.C. al P.C.I.

Dezbaterile proiectului 
planului cincinal în Po
lonia. DiscuțUie. pe marginea pro
iectului planului cfacina! de dezvol
tare eori.ai-economlcă a R. P. Po
lono pin ă în , aurii 1973 au avut loc 
în cadrul unor consfătuiri ale acti
velor voievodale- ale: P.M.U.P.. cu 
participarea unor conducători do 
partid șl de stat La consfătuirea 
desfășurată la Katowice a luat ptirle 
Edwnrd Glorek, prlm-eecrelar- al 
C,G nl P.M.U.P.

0 delegație indiana a so
sit la Islamabad, p«nSru co°- 
vorbîrl cu reprezentanții Pakistanu
lui — Informează agenția ReuIer. în
trevederile , propriu-zlsd vor "Începe 
miercuri, in localitatea Muree.. ,CeJa 
două delegații vor dlscțita. cu. acest 
prilej, agenda unei viitoare inillniri 
intre președintele Pakistanului, Zul- 
flkar Aii Bhuîto, șl primul ministru 
aj rndiei, Indlră Găndhl. ‘

Pentru desființarea pos
turilor de radio „Europa Li
bera" și „Libertatea".lndJS- 
irfașul american Cyrus Eaton s-a 
pronunțat pentru suspendarea defini
tivă șl imediată a finanțării de către 
S.U.A. a activității subversive a 
posturilor de radio „Europa Liberă" 
și „Libertatea", intr-o declarație adre
sată Congresului ‘American? S.tj.A. 
trebuie să pună capăt prostului obicei 
de a spună restului lumii cum șl ce

șl măsurile pentru înlăturarea Ine- dusă de călare popoarele din Laos, 
chltațLlor manifostaie In societatea Vietnam sl Cambodgia.
iugoslavă. ' _

I c Cnita „ Convorbirile S.A.L.T. 9-
lad bOliQ d, ttVlll IOC C011- legațiile sovietică și americană la 

.. ,, r, „ , ieisinlti Jh "pro
blema limitării înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.) is-au reunit marți intr-o 
noua ședință plenară, la sediul amba
sadei sovietice. >

Manevre aeronavele ale 
N.fi.T.0. în MecUierana. Z!n~ 
rul ..rUnilă" din 23 aprilie. Infor
mează că, j„!n grava coincidență cu 
alegerile din Italia ■ N.A.T.O. n orga
nizat o mure " demonstrație . nerona- 
vală in Medlleraria. do la 2 la 19 
mal".

Delegația parlamentara 
cehoslovacă Ia Moscova. 
Nikolai Podgoroll. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.,-ni primit marți delegația 
Adunării Federale n R. S. Ceho
slovace, condusă de Alois‘hidra, pre
ședintele adunării. Cu acest prilej, 
s-a relevat-; satisfacția față de dezvol
tarea cu succes a colaborării dintre 
parlamentele șl organele locale ale 
celor' două țări ’

0 delegație a Partidului 
Baas din Irak Ia Solia.

, Ir.vitnțta' C.C. al l’.C. Bulgar, la So-

La solia a avui IOC con- legațiile sovietică șl 
sfâtuirea naționala a iran-.
iașilor în producție
mează agenția B.T.A. K. Ghiaurov, 
membru al Biroului Politic al C.C.

Consl-
a pre-

Infor-

fia a sosit o delegație a Partidului 
Baas din irak., condusă de Zeid Hai
dar. membra al Conducerii' naționale 
a partidului, șeful secție! pentru re
lații internaționale. Delegația irakia
nă a început convorbirile cu o de
legație a C.C. al P.C.B., condusă de 
Konstantin Tclltslov. secretar ai C.C. 
al P.C.B. — informează • aâdnUa 
B.T.A,

al P.C. Bulgar, președintele 
îlulul Central al Sindicatelor, _ . 
zentat raportul cu privire la rezul- 
tatelo obținute In întrecerea socia
listă In R. P. Bulgaria. In Încheierea 
conferinței naționale a -fruntașilor in 
producție, Todor Jivltov ă' rostit o 
amplă cttvlnlare, In care a subliniat 
Importanța deosebită a întrecerii în
tregului popor pentru îndeplinirea sl 
depășirea sarcinilor celui de-ai șiise- 

■ lea cincinal al țării, pentru construi
rea societății socialiste dezvoltate In 
R. P. Bulgaria.

Congresul Partidului De
mocrat din Guineea.
Conakry și-a început lucrările cel 
de-âl IX-lea Congres , al Partidului 
Democrat din Guineem Congresul a 
fost deschis de ‘președintele Rcoubll- 

___--- ... .,-----_------------------------------ ,cil Guineea si secretarul general a! 
rele parlamentului Iugoslav au con- partidului. Ahmed Scku Tură, care 

"___   .... .----- n Drezentaț un raport politic. în ceea
ce privește politica externă a tării, 
președintele Republicii Guineea n 
reafirmat solidaritatea totală a Uh 
ril sale cu guvernele sl popoarele a- 
rabe.precum șl spriilnul fată da 
lupta dreaptă Împotriva agresiunii,

La „Casa de cultură" din Mi
lano a avut loc prezentarea de 
către Luigi Longo, președintele 
Partidului Comuulst Italian, șl 
Carlo Snlinnrl. directorul e- 
dlturil „Calendorlo del Popolo“, 
a cărții scrise în colaborare — 
„Intre rcarțiune șl revoluție 
— amintiri și reflectări asupra 
primilor anf de viață al P.C.I.". 

.Semnificația nccslel lucrări, 
un gen de lung interviu, ta 
care SaTnarl reconstituie viața 
lai Luigi Longo, 'a fost Ilus
trată de prof. Franco dello Pe- 
rula, caro a evt.cil îndelungata 
activitate revoluționară a pre
ședintelui P.C.I.

tony orbiri între repre
zentanți ai P.C.I. și FRHJT40
— Frontul de eliberare din 5?ozomb!c
— au avut ■ loc la Roma, dună cum 
Informează riarul .„IȚInită". Samora

; M. MacheL președintele FRELIMO. 
. Joaquim Chl&snno, membru ol C.C.. 
f-șl Pedro Juma, de 1a Statul Major.
nu avut convorbiri eu Armando 
Cossulta. membru aî Biroului Poli- 

; l »• ;• : ■ . ■’ ■■ i. 1 ' ; . ,
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să derră- 
noi despre 

‘ a natural al 
Obosiți ale

ii . 
îL  .
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„APOLLO-16“ ■ în drum spre Terra

DujJd separarea de 
modulul lunar, „Ori
on0, eu ajutorul că
ruia John Young îl 
Charles Duke au pe
trecut aproximativ 71 
de ore pe suprafața 
selenară, cabina de 
comandă a misiunii 
...1 pofto-1(5‘- a Bdrtliii 
luni noaptea orbita 
circumlunară. Inscriin- 
du-se pe traiectoria 
spre Pămlnt.

Abandonat de Young 
■ jl Duke pe orbita ta’ 

care a avut loc cu
plarea cu cabina de

comanda, modulul Iu- slblld manevrarea a- 
nar nu a mal putut fi 
reorlentat spre ‘supra
fața Lunii. In vederea , 
efectuării unul experi
ment menii 
lule lucruri 
comporl/ia internă 
tatelltulul natural i 
Pdmfjilului.
activitatea intensă din

. ultimele cile. asiro- dent ce a dus la im- 
naufil au omis zd re- posibilitatea efectuării 
gleie corect dlsporiti- unor ,nol inreslioafii 
vele de control ale asupra 
modulului lunar, „in “ interne 
așa fel incit să fie do- noniiL

cestuia prin teleco
mandă. de la Houston. 
A fost al doilea expe
riment pierdut, din 
cadrul misiunii, după 
ruperea din neatenție 
de către Young a unui 
eal'lu, In cadrul pri
mei sile de activitate 
cxtravehiculard, accl-

. temperaturii 
astrului

Isc la oficiile costale «I diruiorll din întreprinderi și insiliuțlL Pentru etrâlnaime. ebanamento prin „HOMPRESFILATELI A", București


